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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Η ζπγθεθξηκέλε πηπρηαθή κειέηε εμεηάδεη ηελ βαξχηεηα πνπ έρεη ε εζσηεξηθή επηθνηλσλία, 

σο θνκκάηη ηνπ κίγκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ Μάξθεηηλγθ, ζηε ζσζηή θαη επηηπρεκέλε 

ιεηηνπξγία κίαο επηρείξεζεο. Δμεηάζηεθε ε ζεκαληηθφηεηα έληαμεο ελφο πξνγξάκκαηνο 

εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ζηε ζηξαηεγηθή κίαο επηρείξεζεο θαη δφζεθε έκθαζε ζηα νθέιε 

πνπ πξνζθέξεη ζηνλ νξγαληζκφ. πγθεθξηκέλα  εξεπλήζεθε ε ζρέζε ηεο εζσηεξηθήο 

επηθνηλσλίαο κε ηε δηακφξθσζε εληαίαο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο ζε κία επηρείξεζε, ε 

ζπκβνιή ηεο ζηελ θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο πνπ δηέπνληαη απφ 

εηιηθξίλεηα θαη δηαθάλεηα θαη ηέινο θαηά πφζν απνηειεί ιφγν παξαθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

κε ζηφρν πάληα ηελ ηθαλνπνίεζε απηψλ.  

Αληηθείκελν κειέηεο ζηελ έξεπλα απνηέιεζε κεγάιε πνιπεζληθή εηαηξία ζηνλ ρψξν ηνπ 

ιηαλεκπνξίνπ ε νπνία εθαξκφδεη  πξαθηηθέο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ζην πξνζσπηθφ ηεο ηα 

ηειεπηαία δχν ρξφληα. Γηεμήρζεζαλ 11 ζπλεληεχμεηο ζηνλ ρψξν ηεο εηαηξίαο κε ππαιιήινπο 

πνπ εξγάδνληαη ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα θαη απαζρνινχληαη ζηελ εηαηξία απφ 8 κήλεο κέρξη 

θαη ζρεδφλ δέθα ρξφληα. 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο βαζίζηεθαλ ζηηο απαληήζεηο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ νη 

νπνίεο ζπγθξίζεθαλ κε ηα επξήκαηα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. πγθεθξηκέλα ε 

παξνχζα δηπισκαηηθή έξεπλα θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε εζσηεξηθή επηθνηλσλία 

απνηειεί ηελ βάζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδφκελσλ ηεο εηαηξίαο. πκβάιιεη θαζνξηζηηθά 

ζηελ δηακφξθσζε κίαο εληαίαο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο θαη ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ νη νπνίεο θπξηεχνληαη απφ εκπηζηνζχλε θαη δηαθάλεηα. 

Δπηπιένλ επηζεκαίλεηαη πσο ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο θαζψο ην πξφγξακκα 

εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο κεηξά κφιηο δχν ρξφληα εθαξκνγήο ζηελ πνιπεζληθή εηαηξία.  

Σέινο εθθξάδεηαη ε άπνςε δηεμαγσγήο επηπιένλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξεη ε εζσηεξηθή επηθνηλσλία γεληθφηεξα ζηνπο νξγαληζκνχο αιιά θαη εηδηθφηεξα 

πξνηείλεη γηα ηελ εηαηξία πνπ εμεηάζηεθε ηξφπνπο βειηίσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ 

εθαξκφδεη.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ  

ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

1.1. Πιαίζην έξεπλαο 

Οη Γεκφζηεο ρέζεηο είλαη έλαο θιάδνο αξθεηά παξεμεγεκέλνο θαη ζπρλά επηθξαηεί 

ιαλζαζκέλε εληχπσζε γηα ηνλ ξφιν πνπ έρεη ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ζε κία επηρείξεζε 

(Solis θαη Βreakenridge, 2010, ζει.8). Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη πνιινί ζπγρένπλ 

ηηο Γ κε ηελ πξνψζεζε πσιήζεσλ. Η αιήζεηα είλαη πσο ην ηκήκα ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη γηα θάζε επηρείξεζε θαζψο ζηφρνο ηνπ είλαη ε δηαηήξεζε 

ηεο επλντθήο εηθφλαο ηεο εηαηξίαο κέζα θαη έμσ απφ απηήλ. Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ 

επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ νξγαληζκνχ CIPR, νη Γ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε θήκε , πνπ ζηελ 

νπζία είλαη ην απνηέιεζκα ησλ φζσλ θάλεηο, ησλ φζσλ ιεο θαη θπζηθά ησλ φζσλ ιέλε νη 

άιινη γηα ζέλα. Δίλαη ε αξρή πνπ θξνληίδεη  γηα ηελ ζσζηή θήκε κίαο εηαηξίαο, θεξδίδνληαο 

θαηαλφεζε θαη ππνζηήξημε θαη  ηαπηφρξνλα επεξεάδνληαο γλψκεο θαη ζπκπεξηθνξέο. Οη 

απνηειεζκαηηθέο Γ είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχλ ηε θήκε κε ηελ επηθνηλσλία ρηίδνληαο 

ηζρπξνχο δεζκνχο κε φια ηα θνηλά ηεο επηρείξεζεο (CIPR Limited, n.d.). Tελ παξαπάλσ 

άπνςε έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη θαη ν Παπαηξηαληαθχιινπ (2008), ν νπνίνο αλαθέξεη φηη 

«απνζηνιή ησλ Γ είλαη ε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε επηθνηλσλία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνλ 

νξγαληζκψλ κε ηελ θνηλή γλψκε» (ζει. 27). 

Γηα λα επηηχρεη αιιά θαη λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο, κία επηρείξεζε νθείιεη λα εθαξκφδεη 

πξαθηηθέο δεκνζίσλ ζρέζεσλ  θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο, δειαδή ζηνπο ππαιιήινπο ηεο. Σν 

ηκήκα πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο θαη αλήθεη ζην επξχηεξν ηκήκα ησλ 

Γεκνζίσλ ρέζεσλ είλαη απηφ ηεο Δζσηεξηθήο Δπηθνηλσλίαο. Όπσο αλαθέξνπλ θαη νη Tench 

R. θαη Τeomans L. (2009), κε ηνλ φξν εζσηεξηθή επηθνηλσλία ελλννχκε ηελ 

πξνγξακκαηηζκέλε εθαξκνγή δξάζεσλ επηθνηλσλίαο κε ζθνπφ ηε ζπζηεκαηηθή επηξξνή ησλ 

γλψζεσλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ (ζει. 165).  Έλα 

απνηειεζκαηηθφ πξφγξακκα εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο κπνξεί λα εμαζθαιίζεη φηη φια ηα 

κέιε κίαο επηρείξεζεο εξγάδνληαη νκαδηθά πξνο έλαλ θνηλφ ζηφρν. Αλαπηχζζεη κία εληαία 

θνπιηνχξα θαη δίλεη ψζεζε ζηνπο εξγαδνκέλνπο λα πάξνπλ ηηο ζσζηέο απνθάζεηο πάληα 

επζπγξακκηζκέλεο κε ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα κεγαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα, παξαγσγηθφηεηα, ζπλεπψο βειηησκέλε εμππεξέηεζε πειαηψλ. 
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Σα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε 

εθαξκνγήο πξαθηηθψλ εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο. Έρνπλ θαηαλνήζεη ηε ζεκαληηθφηεηα 

δηαηήξεζεο κίαο δηαθαλνχο θαη δηαδξαζηηθήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπο 

θαζψο έρεη πεξαζηεί κέζα ηνπο ην κήλπκα πσο κφλν πξνσζψληαο ηε γλψζε, ηελ 

νκαδηθφηεηα, ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία κπνξεί κία επηρείξεζε λα έρεη ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα. 

 

1.2. Δζηίαζε έξεπλαο 

Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ην θνκκάηη ηεο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο δελ είλαη ηφζν εδξαησκέλν 

ζηηο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα, ιίγα έρνπλ γξαθηεί ζρεηηθά κε ηε ζρέζε απηνχ κε ηα 

πξνγξάκκαηα δεκνζίσλ ζρέζεσλ αιιά θαη ηε ηεξάζηηα ζπκβνιή ηνπ ζηελ θαιιηέξγεηα 

εκπηζηνζχλεο θαη δηαθάλεηαο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ κίαο επηρείξεζεο κε ζηφρν ηελ 

ηθαλνπνίεζε απηψλ, πξάγκα πνπ νδεγεί ζηελ θαιή θήκε θαη εηθφλα ηεο επηρείξεζεο 

γεληθφηεξα. Η ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζα επηρεηξήζεη λα εξεπλήζεη ηε ζπνπδαηφηεηα ελφο 

πξνγξάκκαηνο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ζηε ζηξαηεγηθή κίαο πνιπεζληθήο εηαηξία, ηε 

ζπκβνιή ηνπ ζηελ θαιιηέξγεηα εληαίαο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

νξγαληζκνχ θαζψο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ πνπ δηέπνληαη  απφ δηαθάλεηα θαη 

εηιηθξίλεηα θαη ηέινο ηε ζχλδεζή ηνπ κε ηελ παξαθίλεζε ησλ ζπλεξγαηψλ θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.  

 

1.3. πλάθεηα 

Η ζσζηή θαη ακθίδξνκε επηθνηλσλία έρεη απνδεηρηεί φηη είλαη ν βαζηθφο παξάγνληαο ηεο 

ζσζηήο νξγάλσζεο θαη έξξπζκεο ιεηηνπξγίαο κίαο επηρείξεζεο. Καη απηφ γηαηί ε δεκηνπξγία 

κίαο εληαίαο θνπιηνχξαο ζε κία επηρείξεζε είλαη ζε ζέζε λα ζπλδεζεί κε κεγαιχηεξε 

παξαγσγηθφηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ 

πειαηψλ (Παπαιεμαλδξή, 2014).  Καζψο ε έλλνηα ηεο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο αθκάδεη 

είλαη απαξαίηεην νη επηρεηξήζεηο λα ηελ θαηαλνήζνπλ, λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε ηέηνηνπ 

είδνπο πξαθηηθέο θαη λα ηηο εμαζθνχλ ζσζηά πξνο φθεινο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο αιιά θαη 

ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο. 
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1.4. θνπόο θαη ζηόρνη ηεο κειέηεο 

Η ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζηνρεχεη ζην λα απνθαιχςεη πσο νη πξαθηηθέο εζσηεξηθήο 

επηθνηλσλίαο έρνπλ ξφιν-θιεηδί  ζηε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζνχλ νη επηρεηξήζεηο. Μέζσ ησλ 

ζπλεληεχμεσλ ππάξρεη ε πξφζεζε λα εμεηαζηεί πνηνο είλαη ν αθξηβήο ξφινο ελφο 

πξνγξάκκαηνο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ζε κία εηαηξία, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ην θνκκάηη 

ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ εξγαδνκέλσλ πξνο ηελ επηρείξεζε θαη ηελ απψηεξε ηθαλνπνίεζε 

απηψλ απφ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν εξγάδνληαη. 

 

1.5. Γηάξζξσζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

Γηα ιφγνπο δηαθξηηηθφηεηαο θαη ερεκχζεηαο δελ ζα αλαθεξζεί ην φλνκα ηεο πνιπεζληθήο 

εηαηξίαο ηεο νπνίαο ην πξφγξακκα εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο εμεηάζηεθε ψζηε λα απνηειέζεη 

κειέηε πεξίπησζεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Θα αλαθεξφκαζηε ζε απηήλ σο 

εηαηξία Υ. 

Σν πξψην θεθάιαην ηεο παξνχζαο κειέηεο ζα θάλεη κία αλαθνξά ζηελ ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε ηνπ θιάδνπ. Δπίζεο πεξηέρεη πνπ εζηίαζε ε έξεπλα αιιά θαη ηνλ ζθνπφ θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο κειέηεο. 

Σν δεχηεξν θεθάιαην ζπκπεξηιακβάλεη ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε. Πξφθεηηαη γηα κία 

πξνζπάζεηα ζπιινγήο ησλ αθαδεκατθψλ πεγψλ πνπ έρνπλ ζίμεη ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα 

αιιά θαη αλάιπζεο απηψλ. Αθφκε πεξηγξάθεηαη ε εηαηξία πνπ εμεηάδεηαη θαη αλαθέξεηαη ε 

ππφζεζε θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

ην ηξίην θεθάιαην αλαιχεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο πνπ αθνινπζήζεθε δει. ε 

κέζνδνο έξεπλαο, ν ηξφπνο ζπιινγήο ησλ επξεκάησλ θαη πεξηγξάθεηαη ην πξνθίι ησλ 

εξσηεζέλησλ. 

Σν ηέηαξην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ εξκελεία ησλ 

επξεκάησλ ζε ζχγθξηζε κε απηά πνπ αλαθέξεη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε κε ζηφρν λα 

ηζεθάξεη ηελ ηζρχ ηεο ππφζεζεο. Πεξηιακβάλεη αλαθνξέο ησλ αλζξψπσλ πνπ εξσηήζεθαλ 

κέζσ ζπλεληεχμεσλ σο απφδεημε θαζψο θαη ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα. 
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Σν ηειεπηαίν θεθάιαην, ην πέκπην, πεξηέρεη ηνλ επίινγν ηεο κειέηεο, ηηο επηπηψζεηο ησλ 

επξεκάησλ, πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ θαηά ηελ έξεπλα θαη πξνηάζεηο γηα 

κειινληηθή κειέηε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 

2.1. Δηζαγσγή 

Η βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πεξηέρεη απφςεηο αθαδεκατθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρψξν 

ηνπ Μάξθεηηλγθ θαη ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί. Πξφθεηηαη γηα κία 

πξνζπάζεηα λα ζπλδεζνχλ, αλαιπζνχλ θαη ζπγθξηζνχλ ζεσξίεο θαη έξεπλεο νη νπνίεο έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ αλζξψπνπο ησλ δχν απηψλ θιάδσλ. Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία 

πξνζπαζεί λα παξέρεη κία εηο βάζνο αλάιπζε ηεο αλαγθαηφηεηαο εθαξκνγήο ελφο 

πξνγξάκκαηνο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ζηνπο νξγαληζκνχο θαζψο θαη ησλ νθειψλ πνπ 

πξνζθέξεη. Λφγσ ηνπ φηη δελ ππάξρεη εθηελήο βηβιηνγξαθία ζρεηηθή κε ην ζέκα, ε εξγαζία 

απηή ζηνρεχεη ζην λα ελζαξξχλεη ηελ πεξαηηέξσ έξεπλα θαη αλάιπζε. 

 

2.2. Η έλλνηα ηνπ Μάξθεηηλγθ 

Απφ πνιχ λσξίο ζπλαληάκε ηελ έλλνηα ηνπ Μάξθεηηλγθ ζηνλ ρψξν ησλ ππεξεζηψλ. θνπφο 

είλαη ε πξνζθνξά κεγαιχηεξεο ηθαλνπνίεζεο ζηνπο πειάηεο κέζσ ηεο παξνρήο 

πνηνηηθφηεξσλ παξνρψλ. ην επίθεληξν ινηπφλ ζέηνπκε ηνλ άλζξσπν θαη ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ αλαγθψλ ηνπ. Όπσο αλαθέξνπλ νη Fahy θαη Jobber (2014), ε έλλνηα ηνπ Μάξθεηηλγθ 

κπνξεί λα δηαηππσζεί σο «ε πινπνίεζε ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ κέζσ ηεο θάιπςεο θαη 

ππέξβαζεο ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ θαιχηεξα απφ φηη κε ηνλ αληαγσληζκφ» (ζει.29). Ο 

Kotler (2012), ν πην δηάζεµνο ίζσο ζεσξεηηθφο θαη θαζεγεηήο ηνπ Μάξθεηηλγθ ζεσξεί φηη ην 

Μάξθεηηλγθ είλαη µηα δηαδηθαζία θνηλσληθή θαη µάλαηδµελη µε ηελ νπνία άηνµα θαη νµάδεο 

απνθηνχλ φ,ηη ρξεηάδνληαη θαη επηζπµνχλ µέζσ ηεο παξαγσγήο, ηεο πξνζθνξά θαη ηεο 

αληαιιαγήο πξντφλησλ αμίαο µε άιια. ηελ νπζία φκσο θαλέλαο νξηζµφο απφ απηνχο πνπ 

έρνπλ δηαηππσζεί έσο ζήµεξα δελ έρεη θαηαθέξεη λα ζπιιάβεη ηελ έλλνηα ηνπ Μάξθεηηλγθ ζε 

φιε ηεο ηελ έθηαζε, γη‟ απηφ θαη δελ ππάξρεη θαζνιηθά απνδεθηφο νξηζµφο.   

Με ηνλ φξν πειάηε δελ αλαθεξφκαζηε κφλν ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κίαο επηρείξεζεο 

αιιά θαη ζην εζσηεξηθφ. Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ κίαο επηρείξεζεο έρεη θαη ηνλ ξφιν ηνπ 

εζσηεξηθνχ πειάηε, αλαγλσξίδνληαο ηελ αμία ησλ νπνίσλ ζπκβάιινπκε ζηελ επηρεηξεζηαθή 

επηηπρία.  Με ηε βνήζεηα πξαθηηθψλ Μάξθεηηλγθ θαη ζην εζσηεξηθφ κίαο επηρείξεζεο, 
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δίλνπκε έκθαζε ζηηο αλάγθεο θαη ζηα ζέισ ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζηφρν πάληα ηελ 

ηθαλνπνίεζε απηψλ. 

 

2.3. Η έλλνηα ηνπ Δζσηεξηθνύ Μάξθεηηλγθ 

Καηά Fahy θαη Jobber (2014), εζσηεξηθφ κάξθεηηλγθ είλαη «ε επηινγή, εθπαίδεπζε θαη 

παξαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη ηθαλνπνίεζε ζηνπο πειάηεο» (ζει. 

415). Οη Rafiq θαη Ahmed (2000), αλαιχνπλ ηελ έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ κάξθεηηλγθ σο 

κία «ζρεδηαζκέλε πξνζπάζεηα πνπ ρξεζηκνπνηεί πξνζέγγηζε ηχπνπ κάξθεηηλγθ γηα λα 

μεπεξαζηεί ε νξγαλσζηαθή αδξάλεηα ζηελ αιιαγή θαη γηα λα ελαξκνλίζεη, θηλεηνπνηήζεη 

θαη ζπληνλίζεη ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηηο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο ζηελ 

θαηεχζπλζε απνηειεζκαηηθήο πινπνίεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο εηαηξίαο θαη ησλ 

ηκεκάησλ ψζηε λα επηηεπρζεί ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο 

αλάπηπμεο θηλεηνπνηεκέλσλ θαη πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηνπο πειάηεο ππαιιήισλ». 

Δπηπιένλ πνιχ ραξαθηεξηζηηθή θξάζε είλαη απηή ηνπ Philip Kotler (2003) o oπνίνο έρεη 

επηζεκάλεη πσο «Σν Δζσηεξηθφ Μάξθεηηλγθ πξέπεη λα πξνεγείηαη ηνπ Δμσηεξηθνχ 

Μάξθεηηλγθ». Ο ίδηνο θάλεη ιφγν γηα ην Οινθιεξσκέλν Μάξθεηηλγθ θαηά ην νπνίν ζηελ 

νπζία κία επηρείξεζε νθείιεη παξάιιεια µε εμσηεξηθφ κάξθεηηλγθ λα εθαξµφδεη θαη ην 

εζσηεξηθφ κάξθεηηλγθ, ην κάξθεηηλγθ πξνζαλαηνιηζµέλν ζην αλζξψπνπο εληφο ηεο 

επηρείξεζεο. Σν Δζσηεξηθφ Μάξθεηηλγθ νπζηαζηηθά αθνξά ζηελ ρξήζε θαη εθαξµνγή ησλ 

εξγαιείσλ ηνπ Μάξθεηηλγθ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ζηνπο 

εξγαδφµελνπο. 

Σν πξνζσπηθφ απνηειεί ηνπο πξεζβεπηέο ηεο εηαηξίαο, γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν είλαη απαξαίηεην 

λα θαιιηεξγεζνχλ ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο, εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ κίαο 

επηρείξεζεο ψζηε λα ππάξρνπλ ηα γεξά ζεκέιηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα επηηεπρζνχλ νη 

ζηφρνη ηνπ εμσηεξηθνχ κάξθεηηλγθ. θνπφο ελφο πξνγξάκκαηνο εζσηεξηθνχ κάξθεηηλγθ 

απνηειεί ε δεκηνπξγία θνπιηνχξαο πνπ ζηφρν έρεη ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ, αιιά θαη ε 

δεκηνπξγία θαηάιιεινπ θιίκαηνο  κέζα ζηελ επηρείξεζε πνπ ζα παξαθηλεί ηελ απφδνζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ζα πξνάγεη ηελ θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. Καηά 

Wale D. (2009) εθαξκφδνληαο πξαθηηθέο εζσηεξηθνχ κάξθεηηλγθ απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα 

δηαηήξεζεο ησλ πειαηψλ, πεηπραίλεηαη ε ελζσκάησζε ηεο θνπιηνχξαο, ηεο δνκήο, ηεο 

δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηνπ νξάκαηνο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο κε ηηο 
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επαγγεικαηηθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη δεκηνπξγείηαη ζπληνληζκφο 

θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

Σν εζσηεξηθφ κάξθεηηλγθ είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη, ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νπνίνπ αλήθεη ην θνκκάηη ηεο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο , ζην νπνίν θαη 

ζα επηκείλεη ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε. Μάιηζηα αμίδεη λα αλαθεξζεί ε άπνςε ησλ Berry θαη 

Parasuraman (1991) πσο ην πφζν θαιή είλαη κία επηρείξεζε εμαξηάηαη άκεζα απφ ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηεο. 

 

 

2.4. Η έλλνηα ηεο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο 

Έλα απφ ηα θνκκάηηα ηνπ κίγκαηνο εζσηεξηθνχ κάξθεηηλγθ (πξντφλ, ηηκή, επηθνηλσλία, 

δηαλνκή) είλαη ηα µέζα επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηµνπνηνχµε γηα λα πιεξνθνξήζνπµε, λα 

πείζνπµε θαη λα επεξεάζνπµε ηηο ζηάζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην εζσηεξηθφ ηεο 

επηρείξεζεο.  Δίηε πξφθεηηαη γηα  δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο ή 

πνιπεζληθέο εηαηξίεο έλα πξάγκα ηζρχεη θαη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο. Σα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα έξρνληαη φηαλ νη εξγαδφκελνη εξγάδνληαη σο νκάδα παξά σο κνλάδα. Μία 

επηηπρεκέλε νκάδα είλαη απηή ηεο νπνίαο  ην θάζε κέινο μερσξηζηά θαηαλνεί ην φξακα, ηελ 

θνπιηνχξα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εηαηξίαο  θαη ζηε ζπλέρεηα θηλείηαη πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε (Gillis T., 2004). 

Γπζηπρψο δελ ππάξρεη κεγάιε βηβιηνγξαθία πνπ λα αλαθέξεηαη ζην θνκκάηη ηεο εζσηεξηθήο 

επηθνηλσλίαο κε απνηέιεζκα φπσο αλαθέξεη θαη ν Grunig (1992) λα κελ κπνξνχκε λα 

θαηαλνήζνπκε πιήξσο ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν πσο ε εζσηεξηθή επηθνηλσλία ζπκβάιιεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ (ζει. 557). Παξ‟ φια απηά πξνζπάζεηεο λα νξηζηεί 

ζαλ έλλνηα έρνπλ γίλεη κε επηθξαηέζηεξε απηή ησλ Frank and Brownell (1989), «νη 

επηθνηλσληαθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ αηφκσλ ή/θαη νκάδσλ ζε δηάθνξα επίπεδα θαη ζε 

δηαθνξεηηθνχο ηνκείο εμεηδίθεπζεο, νη νπνίεο ζθνπεχνπλ λα ζρεδηάζνπλ θαη λα 

επαλαζρεδηάζνπλ επηρεηξήζεηο, λα ελζσκαηψζνπλ ζρέδηα θαη λα ζπληνλίζνπλ θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο» (ζει. 5-6).  

Γηα κεγαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ρξεηάδεηαη λα γίλεη αλαθνξά ζηηο  ηέζζεξηο 

δηαζηάζεηο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη απφ ηνπο  Welch θαη Jackson (2007). αλ πξψηε 
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δηάζηαζε αλαθέξνπλ ην «line management communication», δειαδή ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζηνπο ξφινπο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ επηξξνή ηεο πξνζσπηθήο ηνπο επηθνηλσλίαο. Απηνχ 

ηνπ είδνπο ε εζσηεξηθή επηθνηλσλία πεξηιακβάλεη κεζφδνπο φπσο είλαη  νη target-setting 

ζπδεηήζεηο  θαη νη ζπλαληήζεηο εθηίκεζεο. Έρεη ζρέζε κε θαζεκεξηλέο εξγαζίεο δηαρείξηζεο, 

φπσο νηθνλνκηθέο θαη ΗR. Ωο δεχηεξε δηάζηαζε αλαθέξεηαη ε  «team level internal 

communication», ε νπνία ζέιεη ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη managers ζε κία νκαδηθή θαηάζηαζε, 

ζπλεπψο κηιάκε γηα  peer-to-peer ή employee-to-employee communication ζε νκαδηθφ 

ζθεληθφ. Απηή ε δηάζηαζε πεξηιακβάλεη  team task ζπδεηήζεηο. Σξίηε είλαη ε « project level 

internal communication», φπνπ ζπλεξγάηεο εξγάδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα  projects.  Η 

επηθνηλσλία θπκαίλεηαη γχξσ απφ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην project , νη ζπλεξγάηεο θαη 

managers ζεσξνχληαη  κέιε ηνπ project , ζπλεπψο κηιάκε γηα peer ή employee-to-employee 

communication. Σέινο ε ηέηαξηε δηάζηαζε «internal corporate communication» είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή θαζψο εζηηάδεη ζηελ επηθνηλσλία κε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο. Αθαδεκατθνί θαη 

άλζξσπνη ηνπ επαγγέικαηνο δίλνπλ έκθαζε ζηελ μεθάζαξε, αξκνληθή θαη ζπλερή 

επηθνηλσλία κε ζθνπφ ην employee engagement. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε ζπγθεθξηκέλε 

δηάζηαζε κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζην employee engagement φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ κίαο 

νιφθιεξεο επηρείξεζεο. Γεληθά κε ηνλ φξν internal corporate communication αλαθεξφκαζηε 

ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ strategic managers κίαο επηρείξεζεο θαη ησλ εζσηεξηθψλ 

stakeholders ηνπο, ε νπνία ζηνρεχζεη ζηελ πξνψζεζε αθνζίσζεο ζε έλαλ νξγαληζκφ, 

αίζζεζεο ηνπ αλήθσ ζε απηφλ, επίγλσζε ησλ αιιαγψλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη 

θαηαλφεζε ησλ ζηφρσλ εμέιημεο (ζει. 185-186). 

 ην ζρήκα παξαθάησ απεηθνλίδνληαη απηά πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ ζρεηηθά κε ηελ 

ηέηαξηε δηάζηαζε: 
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Δηθφλα 1: Mary Welch θαη Paul R. Jackson (2007) "Rethinking internal communication: a 

stakeholder approach" 

Η ζεκαζία ηεο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο είλαη δηαρξνληθφ κπζηηθφ επηηπρίαο πνπ απνθηά 

ζπλερψο φιν θαη κεγαιχηεξε βαξχηεηα. Αξθεί νη εξγαδφκελνη λα είλαη νη πξψηνη πνπ ζα 

ελεκεξσζνχλ, πνπ ζα αληηιεθζνχλ, ζα θαηαλνήζνπλ θαη ζα πηζηέςνπλ ζην ζχλνιν ησλ 

κελπκάησλ πνπ εθπέκπνληαη απφ ηελ επηρείξεζε πξνο ηνπο ίδηνπο θαη πξνο φιεο ηηο νκάδεο 

ζπκκέηνρσλ. Γηαηί κφλν έηζη ζα ληψζνπλ φηη αλαγλσξίδεηαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ πνξεία ηεο 

επηρείξεζεο, ζα ληψζνπλ ζπλππεχζπλνη γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επηηπρία ηεο. Σν ζχλνιν 

ησλ εξγαδνκέλσλ κίαο επηρείξεζεο είλαη νη θαιχηεξνη πξεζβεπηέο ηεο. Δίλαη ε θσλή ηεο 

πξνο ηα έμσ, νη άλζξσπνη πνπ ζα βγνπλ ζηελ αγνξά θαη ζα ηελ παξνπζηάζνπλ κε ηνλ 

κεγαιχηεξν ελζνπζηαζκφ ζε φπνην επίπεδν ηεξαξρίαο θαη εάλ αλήθνπλ. Η ελεξγή θαη 

δπλακηθή εζσηεξηθή επηθνηλσλία είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζεη κία θνπιηνχξα ζπλερνχο 

βειηίσζεο ε νπνία πξνζζέηεη αμία θαη ιεηηνπξγεί πνιιαπιαζηαζηηθά ζηελ πινπνίεζε θαη 

απφδνζε ηεο ζπλνιηθήο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο. (Πεγή: 

http://www.marketingweek.gr/default.asp?pid=9&la=1&cID=7&arId=64983&ss=%E5%F3

%F9%F4%E5%F1%E9%EA%DE+%E5%F0%E9%EA%EF%E9%ED%F9%ED%DF%E1, 

5/1/2018). 

 

 

http://www.marketingweek.gr/default.asp?pid=9&la=1&cID=7&arId=64983&ss=%E5%F3%F9%F4%E5%F1%E9%EA%DE+%E5%F0%E9%EA%EF%E9%ED%F9%ED%DF%E1
http://www.marketingweek.gr/default.asp?pid=9&la=1&cID=7&arId=64983&ss=%E5%F3%F9%F4%E5%F1%E9%EA%DE+%E5%F0%E9%EA%EF%E9%ED%F9%ED%DF%E1


- 17 - 
 

2.4.1 Aπνδέθηεο εζσηεξηθή επηθνηλσλίαο 

Έλα πξφγξακκα εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ρξεηάδεηαη λα πιεξνί κία πξσηαξρηθή απαίηεζε. 

Δίλαη αλαγθαίν νη ζηφρνη ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο λα ζπλάδνπλ κε απηνχο ηεο 

επηρείξεζεο. Γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη απηνί είλαη απαξαίηεην λα αλαγλσξηζηνχλ νη 

θαηάιιειεο νκάδεο-ζηφρνη. χκθσλα κε ηνπο Smith θαη Mounter (2008) ε εζσηεξηθή 

επηθνηλσλία ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε επαηζζεζία απέλαληη ζην θνηλφ ηεο θαη κία βαζηά 

θαηαλφεζε ηεο επηρείξεζεο. Σν πξψην βήκα ζε έλα πξφγξακκα εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο 

είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ νκάδσλ-ζηφρσλ κε θξηηήξην ηε ζέζε ηνπο ζηελ επηρείξεζε. Έηζη 

δηαρσξίδνληαη ζε πξνζσπηθφ πξψηεο γξακκήο, πξντζηάκελνη-line managers, senior-middle 

managers θαη κέιε δηνίθεζεο.  

Σν πξνζσπηθφ ηεο πξψηεο γξακκήο είλαη θαη απηφ πνπ έρεη ηελ πην άκεζε επαθή κε ηνπο 

πειάηεο, άξα θαη απηφ κε ηελ πην άκεζε επηξξνή απέλαληη ηνπο, θαη‟ επέθηαζε θαη ζηελ 

θαζεκεξηλή απφδνζε ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη δεδνκέλν πσο ην πξνζσπηθφ πξψηεο γξακκήο 

δίλεη πεξηζζφηεξε αμία ζηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο εξγαζία φηαλ απηέο 

έξρνληαη απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο πξνηηκνχλ λα αθνχλ θαιά 

ή θαθά ζρφιηα απφ απηνχο πνπ ειέγρνπλ ηε δνπιεία ηνπο ζε θαζεκεξηλή βάζε. Οη senior-

middle managers ζεσξνχληαη σο πνιχ ζεκαληηθνί κεζάδνληεο ζηε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο 

ζηα δηάθνξα κέξε ηεο επηρείξεζεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο νη άλζξσπνη ζε απηέο ηηο ζέζεηο 

ρξεηάδεηαη λα είλαη απνηειεζκαηηθνί επηθνηλσληνιφγνη. Σέινο, ν ζεκαληηθφηεξνο ξφινο είλαη 

απηφο ηνπ Πξνέδξνπ. Αλ απηφο είλαη ππνζηεξηθηηθφο απέλαληη ζε έλα ηέηνην πξφγξακκα, 

ηφηε δίλεη θαη ην έλαπζκα ζηνπο ηεξαξρηθά θαηψηεξνπο λα αθνινπζήζνπλ (ζει. 22-24). 

Βέβαηα ζήκεξα είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξίζεηο κε αθξίβεηα ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζην 

εζσηεξηθφ θνηλφ ηεο επηρείξεζεο. Δηαηξίεο απαζρνινχλ ππαιιήινπο πιήξνπο, κεξηθήο 

απαζρφιεζεο, εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, ζπκβνχινπο, πξνζσξηλνχο ππαιιήινπο θαη θάζε 

άιιν είδνο εξγαδνκέλνπ. Σν ζίγνπξν είλαη πσο φινη έρνπλ αλάγθεο πιεξνθφξεζεο νη νπνίεο 

δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην είδνο εξγαζίαο ηνπο. Ο θάζε εξγαδφκελνο πξέπεη λα ιακβάλεη ηηο 

απαξαίηεηεο γη‟ απηφλ πιεξνθνξίεο ψζηε λα εμαζθεί ην αληηθείκελφ ηνπ πην απνηειεζκαηηθά. 

Η ίδηα πιεξνθνξία δελ ηαηξηάδεη ζε φινπο θαη νη άλζξσπνη ηεο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο 

ρξεηάδεηαη λα ην ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε ηνπο απηφ (Gillis, 2004, ζει.212-213).  

 

 

https://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lyn+Smith%22
https://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Pamela+Mounter%22
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2.4.2 Καλάιηα θαη δξαζηεξηόηεηεο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο 

Η εζσηεξηθή επηθνηλσλία απνηειεί ζηξαηεγηθή ιεηηνπξγία γηα έλαλ νξγαληζκφ θαζψο 

κεγηζηνπνηεί ηελ θαζεκεξηλή απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ εξγαζία. Η αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

εξγαδνκέλσλ κέζα απφ έλα ζχζηεκα ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο δηεπθνιχλεη ηε δηάρπζε ηεο 

γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο ζε φια ηα επίπεδα, φπνπ κπνξνχλ λα είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ 

αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ (Πεγή: 

http://www.hrpro.gr/default.asp?pid=9&la=1&arId=3244&pg=2&ss=,  6/1/2017).  

Γεδνκέλνπ φηη ε εζσηεξηθή επηθνηλσλία θαηαιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην 70% ηνπ 

θαζεκεξηλνχ ρξφλνπ εξγαζίαο ζε έλαλ νξγαληζκφ (Mitchell, T.R. & Larson, J.R., 1987), ε 

νξζή δηαρείξηζε ησλ θαλαιηψλ εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ δηνίθεζεο θαη εξγαδνκέλσλ, 

απφ ην ηκήκα εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο, είλαη ζεκαληηθή γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπο θαη 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ νξγαλσζηαθή δνκή θαη θνπιηνχξα (Πεγή: 

http://www.hrpro.gr/default.asp?pid=9&cID=4&arId=3244&la=1, 6/1/17). 

Σν πην ζεκαληηθφ πξάγκα πξηλ ηελ επηινγή θαλαιηψλ εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο είλαη λα 

αλαξσηεζνχλ νη άλζξσπνη πνπ απαζρνινχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ηη ρξεηάδεηαη 

λα επηθνηλσλεζεί θαη ζηε ζπλέρεηα λα παξνπζηάζνπλ ηελ πιεξνθνξία κε απιφ θαη 

θαηαλνεηφ ηξφπν ζην εζσηεξηθφ θνηλφ ηεο επηρείξεζεο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε 

ρξήζε πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο. Μία επηρείξεζε δελ ζα πξέπεη λα 

ελαπνζέζεη φιεο ηηο ειπίδεο ηεο ζε έλα κφλν κέζν, αιιά λα πεηξακαηηζηεί θαη λα αμηνπνηήζεη 

φιεο ηηο δπλαηέο επηινγέο. Κάζε κέζν έρεη δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο, γη‟ απηφ νη 

επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ νθείινπλ λα γλσξίδνπλ ζε θάζε πεξίπησζε επηθνηλσλίαο πην κέζν 

ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ψζηε λα κεηαθέξνπλ ην κήλπκα κε ηνλ πιένλ θαηαιιειφηεξν ηξφπν θαη 

λα επηηχρνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα.  

 Καηά Gillis (2008) ηα θαλάιηα εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ζα κπνξνχζαλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε 

ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: live, print, broadcast, electronic. H πξφζσπν κε πξφζσπν επηθνηλσλία 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζην εζσηεξηθφ θνηλφ λα αμηνινγήζεη πξνζσπηθά θαηά πφζν ε 

πιεξνθνξία είλαη αμηφπηζηε θαη νινθιεξσκέλε. Η γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, νη εθθξάζεηο ηνπ 

πξνζψπνπ, ν ηφλνο ηεο θσλήο αιιά θαη ε επθαηξία γηα δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία ζέηνπλ 

απηήλ ηελ επηινγή ζηηο πξψηεο επηινγέο ηεο ιίζηαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη απφζηαζε 

κεηαμχ ησλ ζπλνκηιεηψλ απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη κε videoconferencing. Aπφ ηελ άιιε 

http://www.hrpro.gr/default.asp?pid=9&la=1&arId=3244&pg=2&ss
http://www.hrpro.gr/default.asp?pid=9&cID=4&arId=3244&la=1
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ε πην παξαδνζηαθή κνξθή κέζνπ επηθνηλσλίαο είλαη ηα έληππα κέζα φπσο εηαηξηθά 

θπιιάδηα, εγρεηξίδηα θαη ην πεξηνδηθφ ησλ εξγαδνκέλσλ. Απνηεινχλ ηελ θαηάιιειε επηινγή 

γηα ηε κεηάδνζε πιεξνθνξίαο πνπ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο ζηαηηθή. Σέηνηα 

πεξίπησζε είλαη ηα εγρεηξίδηα ή ηα εηαηξηθά θπιιάδηα. Δίλαη επίζεκα, ειεγρφκελα κέζα ηα 

νπνία είλαη ζρεδηαζκέλα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αξρεηνζεηνχληαη θαη λα είλαη έηνηκα πξνο 

ρξήζε γηα κειινληηθέο αλαθνξέο. Σα πεξηνδηθά θαη ηα newsletters απνηεινχλ κία πην 

δπλακηθή επηινγή ιφγσ ηνπ φηη ε θπθινθνξία ηνπο είλαη πην ζπρλή. Σα νπηηθναθνπζηηθά – 

broadcast κέζα είλαη αλαγθαία θπξίσο ζηηο εηαηξίεο πνπ εξγαδφκελνη ηνπο είλαη 

δηαζθνξπηζκέλνη ζε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο. Κιεηζηφ θχθισκα κεηάδνζεο, εθπαηδεπηηθά 

βίληεν θαη δηαδξαζηηθά DVD-CD είλαη θάπνηα απφ ηα κέζα απηήο ηεο θαηεγνξίαο. ηελ 

ηειεπηαία θαηεγνξία, ηα ειεθηξνληθά κέζα, κπνξνχλ λα αθνκνησζνχλ θαη νη ηξεηο πξψηεο 

θαηεγνξίεο. Oη πξφζσπν κε πξφζσπν ζπλαληήζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ φπσο αλαθέξζεθε θαη 

παξαπάλσ κέζσ videoconferencing, ην πεξηερφκελν ησλ πεξηνδηθψλ θαη newsletters κπνξεί 

λα ελζσκαησζεί ζην intranet, ηελ ηζηνζειίδα ζηελ νπνία έρνπλ πξφζβαζε κφλν νη 

εξγαδφκελνη ηεο εηαηξίαο φπσο θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, δηαζέζηκν γηα download, φπνηε 

επηζπκεί ν θάζε εξγαδφκελνο.  Σν intranet ζπλδπάδεη ηε πιεξνθνξία κε γξαθηθά θαη 

αθνπζηηθφ πιηθφ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηε κεηάδνζή ηεο ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα θαη 

δηαδξαζηηθή. Δπηπιένλ ιφγσ ηνπ φηη έρνπλ πξφζβαζε απνθιεηζηηθά θαη κφλν νη εξγαδφκελνη 

ηεο εηαηξίαο, θαζηζηά ηδηαίηεξα αζθαιή ηελ κεηάδνζε κίαο εηαηξηθήο πιεξνθνξίαο θαη νη 

εξγαδφκελνη δελ θνβνχληαη λα πξνβνχλ ζε εηαηξηθέο ζπδεηήζεηο. ηελ ηειεπηαία θαηεγνξία 

αλήθεη θαη ην email. Πξφθεηηαη γηα έλα κέζν άκεζν, ρσξίο θφζηνο ην νπνίν κπνξεί λα 

κεηαθέξεη κία πιεξνθνξία ηαπηφρξνλα ζε κεγάινο κέξνο αλζξψπσλ.  

Οη θαηξνί αιιάδνπλ θαη ε πξφθιεζε γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ρψξν ηεο 

εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο είλαη λα αλαθαιχςνπλ αθφκα πεξηζζφηεξα κέζα κεηάδνζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ ζα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ αθφκα πην άκεζα θαη 

πεηπρεκέλα. 

 

2.4.3. Οθέιε από ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζηελ αξρή ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο φηαλ κηιάκε γηα 

Δζσηεξηθή Δπηθνηλσλία ζηηο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο αλαθεξφκαζηε ζε έλα ζχζηεκα 

θαζεκεξηλψλ ιεηηνπξγηψλ (γξαπηψλ, πξνθνξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ) πνπ αθνξνχλ ζηελ 

άκεζε επηθνηλσλία κεηαμχ δηνίθεζεο θαη εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη εξγαδνκέλσλ κεηαμχ ηνπο. 
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ηφρνη ελφο πξνγξάκκαηνο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο είλαη ε θαιιηέξγεηα ησλ αλζξψπηλσλ 

ζρέζεσλ, ε δεκηνπξγία νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο θαη εηαηξηθήο θνπιηνχξαο, ε 

ξχζκηζε/έιεγρνο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ, ε αιιεινθαηαλφεζε θαη ν ζαθήο 

πξνζδηνξηζκφο ππεπζπλνηήησλ θαη ξφισλ, ελψ ζηνπο εηδηθνχο ε ελεκέξσζε/θαηαλφεζε γηα 

επηθείκελεο νξγαλσηηθέο αιιαγέο, ε αληηκεηψπηζε ηεο αλεζπρίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε 

ελδπλάκσζε ησλ κεζαίσλ ζηειερψλ.                                                   (Πεγή: 

http://www.marketingweek.gr/default.asp?pid=9&la=1&cID=1&arId=39438,6/1/2018) 

Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη αλαθνξέο ζηε βηβιηνγξαθία πνπ ζέινπλ ηελ εζσηεξηθή 

επηθνηλσλία σο ην θχξην εξγαιείν γηα λα ρηηζηνχλ ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο θαη δηαθάλεηαο 

κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζε άξζξν ηνπ Corporate Excellence (2013), γηα 

λα θαηαθέξνπλ νη επηρεηξήζεηο λα θεξδίζνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ εμσηεξηθνχ θνηλνχ, είλαη 

αλαγθαίν πξψηα λα θαηαθέξνπλ λα θεξδίζνπλ ηελ αμηνπηζηία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. Απηφ 

ζεκαίλεη πσο ζην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα ππάξρεη θαηαλφεζε επηρεηξεζηαθνχ 

ζρεδίνπ θαη ζηήξημή ηνπ, θαηαλφεζε ξφισλ, δεκηνπξγία εηαηξηθήο θνπιηνχξαο, δεκηνπξγία 

νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο, δέζκεπζε θαη ζπκκεηνρή ζηελ επίηεπμε ηνπ γεληθνχ ζηφρνπ,  

εκπηζηνζχλε ζηελ εηαηξεία πνπ εθθξάδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο, δηεπθφιπλζε 

ξνήο πιεξνθνξηψλ θαη αλαγλψξηζε δνκψλ επηθνηλσλίαο (Πεγή: 

http://www.tanea.gr/relatedarticles/article/74445/?iid=2, 6/1/18).  

Tα παξαπάλσ φια επηηπγράλνληαη κε ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ εζσηεξηθήο 

επηθνηλσλίαο. Η εζσηεξηθή επηθνηλσλία είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα κία επηρείξεζε. Δίλαη ν 

δξφκνο πξνο ηελ επηηπρία. Μία επηρείξεζε πνπ εθαξκφδεη έλα ηέηνην πξφγξακκα δελ κπνξεί 

παξά λα έρεη θαιιηεξγήζεη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο θαη εηιηθξίλεηαο κε ην πξνζσπηθφ ηεο θαη 

θαη‟ επέθηαζε κε ηνπο εμσηεξηθνχο πειάηεο ηεο. Οη εξγαδφκελνη αηζζάλνληαη ελεξγφ κέξνο 

ηεο επηρείξεζεο, αηζζάλνληαη ηελ χπαξμε κίαο εληαίαο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο, βξίζθνπλ 

νπζία ζην αληηθείκελφ ηνπ, εξγάδνληαη θαζεκεξηλά γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο εηαηξίαο 

θαη ην ζεκαληηθφηεξν απ‟ φια είλαη ηθαλνπνηεκέλνη.  Έλα άξηζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ 

δηέπεηαη απφ δηαθάλεηα, εκπηζηνζχλε θαη εηιηθξίλεηα είλαη ν θαιχηεξνο πξεζβεπηήο ηεο 

εηαηξίαο. πκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε θήκε ηεο επηρείξεζεο, ζπλεπψο ιεηηνπξγεί σο 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

 

 

http://www.marketingweek.gr/default.asp?pid=9&la=1&cID=1&arId=39438,6/1/2018
http://www.tanea.gr/relatedarticles/article/74445/?iid=2
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2.5.  Η εηαηξία 

Η εηαηξία Υ μεθίλεζε ηε Γεθαεηία ηνπ '30 κε ηελ ίδξπζε ηεο νκψλπκεο εηαηξίαο ζηνλ ρψξν 

ηνπ Υνλδξηθνχ & Ληαληθνχ Δκπνξίνπ εηδψλ δηαηξνθήο ζηε Νφηηα Γεξκαλία. 

Γξαζηεξηνπνηείηαη ζε 27 ρψξεο ηεο Δπξψπεο κε θαηαζηήκαηα,  αξηζκεί πάλσ απφ 10000, 

ελψ ην 2017 εηζήιζε θαη ζηελ αγνξά ησλ ΗΠΑ (Υ Limited n.d.). Η Υ δηαζέηεη ζήκεξα ην 

κεγαιχηεξν Γίθηπν Δθπησηηθψλ Καηαζηεκάησλ εηδψλ δηαηξνθήο ζηελ Δπξψπε θαη ην 

κέιινλ ηεο πξνκελχεηαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ, έρνληαο πάληα σο βαζηθφ ζηφρν λα 

πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο πςειή πνηφηεηα ζηηο πην αληαγσληζηηθέο ηηκέο. 

ηε Υ απαζρνιεί πάλσ απφ 5500 εξγαδνκέλνπο, έρεη πάλσ απφ 220 θαηαζηήκαηα θαη 

ζπλεξγάδεηαη κε πάλσ απφ 3000 Έιιελεο πξνκεζεπηέο θαη παξφρνπο ππεξεζηψλ. Απνηειεί 

κία ηδηαίηεξα επαηζζεηνπνηεκέλε εηαηξία ελζσκαηψλνληαο ηηο αμίεο θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο 

ζηηο επηρεηξεζηαθέο ηεο πξαθηηθέο. Δθαξκφδνληαο έλα πξφγξακκα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο εζηηαζκέλν ζηελ θνηλσλία, ην πεξηβάιινλ, ηνπο ζπλεξγάηεο, ηνπο πξνκεζεπηέο 

θαη ηα πξντφληα ηεο αθνινπζεί πηζηά ηε δέζκεπζή ηεο γηα έλα θαιχηεξν αχξην. 

Σα ηειεπηαία δχν ρξφληα  επέλδπζε πεξηζζφηεξα απφ 100 εθαηνκκχξηα επξψ γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο, ηελ επέθηαζε ησλ απνζεθψλ ηεο ζηελ 

Αηηηθή θαη ζηα Σξίθαια, αιιά θαη γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ πθηζηακέλσλ θαηαζηεκάησλ 

ηεο, πξνρσξψληαο ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ concept αξρηηεθηνληθήο θαηαζηήκαηνο 

(Καζεκεξηλή Limited n.d).  

ηφρνο ηεο εηαηξίαο είλαη λα παξακείλεη πξσηνπφξνο ζην ειιεληθφ ιηαλεκπφξην 

δηαηεξψληαο θπζηθά ηηο αμίεο θαη ηελ θηινζνθία ηεο γηα παξνρή πνηνηηθψλ πξντφλησλ ζηηο 

πην ρακειέο ηηκέο ηεο αγνξάο, βξηζθφκελνη πάληα ζην πιεπξφ ηνπ Έιιελα θαηαλαισηή θαη 

πνιίηε (Σν Βήκα Limited n.d). 

 

2.5.1. Οη αξρέο ηεο εηαηξίαο 

Ωο επηρείξεζε κε παξνπζία ζε δηεζλέο επίπεδν, δηαζέηεη ηελ επίγλσζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο 

παξνπζίαο ηεο ζηελ θνηλή γλψκε. έβεηαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ πνιηηηζκψλ 

αλαγλσξίδνληαο ηαπηνρξφλσο ηηο αμίεο θαη παξαδφζεηο πνπ ηνπο ραξαθηεξίδνπλ. Η εξγαζία 

ζηε Υ δηέπεηαη απφ επηρεηξεζηαθέο αξρέο θαη ην δηθφ ηεο πξφηππν Γηνίθεζεο (X Limited 

n.d.). Παξαθάησ κία ιίζηα κε ηηο αξρέο πνπ ηζρχνπλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηεο Υ φπσο 

παξνπζηάδνληαη ζηελ επίζεκε εμσηεξηθή ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο:  
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o Η ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαζνξίδεη ηηο ελέξγεηέο ηεο. 

o Η ππεξέρνπζα ζρέζε ηηκήο – απφδνζεο θαζνξίδεη ηε ζέζε ηεο ζηελ αγνξά. 

o Αλαπηχζζεηαη κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηεο θαη ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ησλ 

θαηαζηεκάησλ ηεο. 

o Ωο επηρείξεζε αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ εξγαδφληαη κε ζχζηεκα. 

o χληνκεο δηαδηθαζίεο απνθάζεσλ θαη απιέο ξνέο εξγαζηψλ εμαζθαιίδνπλ ηελ 

επηηπρία. 

o Σεξνχλ ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη ηηο εζσηεξηθέο νδεγίεο. 

o Γξνπλ ππεχζπλα ζε νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ επίπεδν. 

o Γηθαηνζχλε είλαη ε απαξρή κε ηελ νπνία αληηκεησπίδεηαη ν θαζέλαο ζηελ 

επηρείξεζε. 

o Η αιιεινεθηίκεζε θαη ε αιιεινυπνζηήξημε ηε ραξαθηεξίδνπλ. 

o Οη ζπκθσλίεο ηεξνχληαη ζε πεξηβάιινλ εκπηζηνζχλεο. 

o Ο έπαηλνο, ε αλαγλψξηζε θαη ε απνδνρή θξηηηθήο ζα πξέπεη λα θαζνξίδνπλ 

θαζεκεξηλψο ην εξγαζηαθφ ηεο πεξηβάιινλ. 

o Πεξηβάιινληαη απφ ηθαλνχο εξγαδνκέλνπο – ε αλαπιήξσζε θαζεθφλησλ ζε 

θάζε ηνκέα είλαη εμαζθαιηζκέλε. 

 

2.5.2.  Πξόηππν Γηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο 

Η Γηνίθεζε είλαη ην βαζηθφ θαζήθνλ ηεο Υ θαη ηελ εθαξκφδεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο 

εξγαζίαο. Όινη φζνη εξγάδνληαη γηα ηε Υ είλαη πλεξγάηεο, πέξα απφ ηα φξηα ηεο νκάδαο θαη 

ησλ ηεξαξρηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή ζπλεξγαζία φισλ ησλ αλζξψπσλ 

ζηελ επηρείξεζε. Όινη είλαη κέξνο ηεο νκάδαο θαη ζέηνπλ ζην επίθεληξν ηελ θνηλή επηηπρία. 

Αμίδεη λα ξίμνπκε κία καηηά ζηνπο πέληε ππιψλεο πνπ απνηεινχλ ην πξφηππν δηνίθεζεο ηεο 

Υ φπσο απηφ παξνπζηάδεηαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Υ (Υ Limited n.d.). 

 

Δπηθνηλσλία 

Η επηθνηλσλία ζηε Υ είλαη φπσο ην επηρεηξεκαηηθφ ηεο κνληέιν: απιή θαη άκεζε. Δίλαη 

εηιηθξηλείο, ζπδεηνχλ αλνηρηά θαη άκεζα ηηο δηαθνξέο ηνπο θαη ηηο επηιχνπλ κε 

επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν. Ωο Γηνηθεηηθά ηειέρε εμεγνχλ ηε κεγάιε εηθφλα ηεο εξγαζίαο ηνπο 

θαη αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπκβνιήο ησλ αλζξψπσλ ηνπο ζηελ επηρείξεζε. 
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Δλζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ πλεξγαηψλ ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Όηαλ απηφ δελ 

είλαη εθηθηφ, εμεγνχλ ηνπο ιφγνπο. Φξνληίδνπλ γηα ηελ άκεζε πιεξνθφξεζε ησλ 

πλεξγαηψλ ηνπο θαη λα έρνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη. έβνληαη ηε γλψκε 

ησλ πλεξγαηψλ ηνπο θαη ηνπο ελζαξξχλνπλ λα ζέηνπλ εξσηήζεηο θαη λα αζθνχλ θξηηηθή. 

Αθηεξψλνπλ φζν ρξφλν ρξεηάδεηαη γηα λα απαληήζνπλ. 

 

 

Αλάπηπμε ζπλεξγαηώλ 

Θέινπλ ηνπο θαιχηεξνπο πλεξγάηεο γηα ηε Υ. Απηή είλαη ε βάζε ηεο επηηπρίαο ηνπο θαη 

είλαη πάλσ απφ φια. Γίλνπλ ζηνπο πλεξγάηεο επθαηξίεο λα εμειηρζνχλ, αλαζέηνληάο ηνπο 

θαζήθνληα πνπ ηνπο πξνάγνπλ. Αλη„ απηνχ, πεξηκέλνπλ απφ ηνπο ίδηνπο λα δηεθπεξαηψλνπλ 

πξφζπκα θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο. Η αμία ηνπο, σο Γηνηθεηηθά ηειέρε, θαίλεηαη κέζα 

απφ ηελ δπλακηθή ησλ πλεξγαηψλ θαη ηελ εμέιημή ηνπο ζε νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε. Οη 

πλεξγάηεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα γλσξίδνπλ πνχ βξίζθνληαη σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπο εμέιημε. Έηζη, είλαη ππνρξέσζή ηνπο λα ηνπο παξέρνπλ άκεζε θαη επνηθνδνκεηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε, πάληα κε ζεβαζκφ. Γλσξίδνπλ πφζν ζεκαληηθή είλαη ε αλαγλψξηζε γηα 

ηνπο πλεξγάηεο. Αλαγλσξίδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηηο επηηπρίεο ηνπο, ηελ απνδνηηθφηεηά 

ηνπο, δεκηνπξγψληαο έλα πεξηβάιινλ πνπ παξαθηλεί ηνπο πλεξγάηεο λα δίλνπλ ηνλ 

θαιχηεξν εαπηφ ηνπο γηα ηελ Υ. Η θαιή δηνίθεζε πξνυπνζέηεη απηνγλσζία ζε κεγάιν 

βαζκφ. Γηα απηφ επηδεηνχλ ηε ζπρλή αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο πλεξγάηεο, κε ζηφρν ηε 

ζπλερή βειηίσζε ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ. 

 

Γπλακηζκόο θαη απνδνηηθόηεηα 

Γελ εθεζπράδνληαη, εμεηάδνπλ ζε βάζνο ηα δεδνκέλα. Όπνπ απαηηνχληαη αιιαγέο, ηηο 

πξαγκαηνπνηνχλ άκεζα. Κξαηνχλ φ,ηη είλαη απνηειεζκαηηθφ. Σα Γηνηθεηηθά ηειέρε έρνπλ 

ηελ επζχλε ψζηε νη αιιαγέο λα νδεγνχλ ζε βειηηψζεηο ζηελ επηρείξεζε. Τπνζηεξίδνπλ ηελ 

θαηλνηνκία, θξαηνχλ ηηο αξρέο ηεο επηρείξεζήο. ε φιεο ηηο ρψξεο ηεξνχλ θνηλέο, 

πξνθαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο, γηα λα δηαζθαιίδνπλ πςειέο πξνδηαγξαθέο (ζηάληαξληο). 

Πξνζαξκφδνληαη κε επειημία ζηα ηνπηθά δεδνκέλα. Απηή είλαη ε επηηπρία ηνπο. Ξέξνπλ φηη 

ην απιφ δελ είλαη εχθνιν. Ωο Discount, πξνηηκνχλ πάληα ηηο απιέο απφ ηηο πεξίπινθεο 
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ιχζεηο. Δίλαη επζχλε ηνπο λα δηαηεξεζεί απηφ. Δξγάδνληαη κε ζηφρν ηε ζηαζεξά πςειή 

απφδνζε, θξνληίδνληαο ηελ ηζνξξνπία πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο. ην επίθεληξν 

θάζε ελέξγεηάο ηνπο, είλαη ε επηηπρία φιεο ηεο επηρείξεζεο. Σελ επηηπρία απηή, ηελ 

θαηαθέξλνπλ κφλν σο νκάδα.  

 

Δκπηζηνζύλε θαη Γηθαηνζύλε 

Δκπηζηεχνληαη ηνπο πλεξγάηεο ηνπο θαη ηνπο ζεσξνχλ ηθαλνχο λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ 

επζχλε πνπ ηνπο αλαηίζεηαη. Πηζηεχνπλ αθξάδαληα φηη ν θαζέλαο ζηελ νκάδα δίλεη ηνλ 

θαιχηεξν εαπηφ ηνπ γηα ηελ Υ. Γεκηνπξγνχλ ην θιίκα πνπ ελζαξξχλεη ηνπο πλεξγάηεο λα 

εμεξεπλήζνπλ λέεο δπλαηφηεηεο. Σα ιάζε είλαη επθαηξίεο κάζεζεο θαη αλάπηπμεο. 

Παξαηεξνχλ θαη ειέγρνπλ, γηα λα ππνζηεξίμνπκε ηνπο πλεξγάηεο ζηελ πξάμε θαη λα 

εμαζθαιίζνπλ ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ. Με ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε βειηηψλνληαη. Δίλαη αμηφπηζηνη. Σεξνχκε φζα ιέκε. Σεξνχλ κε ζπλέπεηα 

ηηο ζπκθσλίεο. Αληηκεησπίδνπλ ηνπο πάληεο κε εθηίκεζε θαη ρσξίο πξνθαηαιήςεηο. έβνληαη 

ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ πλεξγαηψλ, εθηηκνχλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. πκπεξηθέξνληαη ν έλαο 

ζηνλ άιινλ κε ζεβαζκφ, δίλνληαο ην παξάδεηγκα θαη απαηηνχλ ην ίδην απφ ηνπο πλεξγάηεο. 

Φξνληίδνπλ λα κελ θάλνπλ θαηάρξεζε ηνπ ξφινπ ηνπο σο Γηνηθεηηθψλ ηειερψλ θαη 

ζπκπεξηθέξνληαη ζηνπο πλεξγάηεο ηνπο αλάινγα. 

 

Τπεπζπλόηεηα 

Ο θαζέλαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηα θαζήθνληά ηνπ, πνπ έρνπλ νξηζηεί κε ζαθήλεηα. Κάζε 

ιεπηνκέξεηα είλαη ζεκαληηθή. Γηνηθνχλ ζέηνληαο εξσηήζεηο θαη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ 

επηρείξεζε θαη ηελ αλάπηπμή ηεο - ηελ παξαθνινπζνχλ ζπλερψο. Ωο Γηνηθεηηθά ηειέρε 

αζθνχλ θαζνξηζηηθή επηξξνή. Γη‟ απηφλ ην ιφγν δίλνπλ ην θαιφ παξάδεηγκα κε φια φζα 

θάλνπλ θαη απνηεινχλ πξφηππν. Γεκηνπξγνχλ έλα πεξηβάιινλ ειεπζεξίαο γηα ηνπο 

πλεξγάηεο ηνπο, θαζνξίδνληαο ηα φξηα θαη παξαρσξψληαο ηε δπλαηφηεηα λα απνθαζίδνπλ 

απηφλνκα, κέζα ζην πιαίζην ηεο ζέζεο ηνπο. Καηά ηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ ιακβάλνπλ 

ππφςε ηνπο ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ θάζε πλεξγάηε. 

Γηαρεηξίδνληαη κε ππεπζπλφηεηα ηνπο πφξνπο ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη πεξήθαλνη γηα ηηο 

επηδφζεηο ηεο νκάδαο καο θαη ηηο πξνσζνχλ ζπζηεκαηηθά. 
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2.6. Τπόζεζε θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζηνρεχεη λα εθκεηαιιεπηεί ην γεγνλφο φηη ην θνκκάηη ηεο 

εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ηα ηειεπηαία ρξφληα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ελδηαθέξνληνο ησλ 

πεξηζζφηεξσλ εηαηξηψλ θαη εηδηθά ησλ πνιπεζληθψλ. Απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ κίαο επηρείξεζεο θαη κεηέπεηηα ησλ πειαηψλ. Πξνάγεη ηελ έγθπξε θαη 

έγθαηξε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ εληφο κίαο εηαηξίαο, πάληα κε γλψκνλα ηε δηαθάλεηα, 

θαιιηεξγψληαο έηζη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο θαη εηιηθξίλεηαο κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ ηεο. Με 

ηε βνήζεηα αλζξψπσλ πνπ εξγάδνληαη ζηελ εηαηξία πνπ απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο απηήο 

ηεο έξεπλαο,  ε εξγαζία πξνζπαζεί λα αλαιχζεη ηηο ησξηλέο απφςεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ 

πνιπεζληθή εηαηξία ζρεηηθά κε ηα νθέιε χπαξμεο ελφο πξνγξάκκαηνο εζσηεξηθήο 

επηθνηλσλίαο.  

 

2.6.1 Τπόζεζε 

Γηα λα κπνξέζεη κία εηαηξία λα ζπληνληζηεί πξνο έλαλ ζηφρν θαη λα πεηχρεη κία εληαία 

νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα πξέπεη πξψηα λα ζπληνλίζεη ην εζσηεξηθφ ηεο. πλεπψο ε εξγαζία 

απηή ζηνρεχεη λα εμεηάζεη ηε ζεκαληηθφηεηα χπαξμεο ελφο ηκήκαηνο εζσηεξηθήο 

επηθνηλσλίαο ζηνλ νξγαληζκφ. Όινη νη νξγαληζκνί, άξα θαη απηνί πνπ αλήθνπλ ζηνλ ρψξν 

ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηνπο κε ζθνπφ ην θέξδνο 

(Παπαιεμαλδξή, 2014). Η παξνχζα έξεπλα ζα πξνζπαζήζεη λα απνδείμεη ηνλ θαηαιπηηθφ 

ξφιν πνπ παίδεη ε εζσηεξηθή επηθνηλσλία πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε κηαο θαη ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ κία 

επηρείξεζεο. Δπνκέλσο κπνξεί λα δηαηππσζεί ε ππφζεζε πσο ε εζσηεξηθή επηθνηλσλία, σο 

αλαπφζπαζην θνκκάηη κίαο απνηειεζκαηηθήο ζηξαηεγηθήο, ζπκβάιιεη ζηελ επηηπρία ελφο 

νξγαληζκνχ, ζπλεπψο θαη ζην κεγαιχηεξν θέξδνο απηνχ. 

 

2.6.2. Δξεπλεηηθέο Πξνηάζεηο 

ΔΠ1: Η εζσηεξηθή επηθνηλσλία απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

εηαηξίαο 

ΔΠ2: Η εζσηεξηθή επηθνηλσλία ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα εληαίαο νξγαλσζηαθήο 

θνπιηνχξαο θαη κε πνηνλ ηξφπν  
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ΔΠ3: Η εζσηεξηθή επηθνηλσλία ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζηε 

δηαθάλεηα θαη εηιηθξίλεηα θαη κε πνηνλ ηξφπν 

ΔΠ4: Η ζρέζε ηεο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο κε ηελ παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θαη‟ 

επέθηαζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε απηψλ 

 

2.7. Δπίινγνο 

Σν κέιινλ ηεο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο δηαθαίλεηαη  ιακπξφ. Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ 

ν απψηεξνο ζθνπφο ελφο νξγαληζκνχ είλαη ην θέξδνο. Οη εηαηξίεο είλαη πξφζπκεο λα 

δνθηκάζνπλ ηα πάληα γηα λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη έρνπλ αξρίζεη λα 

αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα έληαμεο ελφο πξνγξάκκαηνο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ζηε 

ζηξαηεγηθή ηνπο θαη ηα νθέιε πνπ πξνζθέξεη.  Πιένλ ζέηνπλ ηνλ εξγαδφκελν ζε πξψην 

πιάλν θαη ζηνρεχνπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ. Καηαλννχλ φηη νη εξγαδφκελνη απνηεινχλ ηνπο 

πξεζβεπηέο ηεο εηαηξίαο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ζπλεπψο θξαηνχλ ηελ θαιή θήκε θαη 

εηθφλα ηεο εηαηξίαο ζηα ρέξηα ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

Aθνινπζεί παξνπζίαζε ηεο µεζνδνινγηθήο πνξείαο πνπ αθνινπζήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

έξεπλαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, δίλνληαη πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ην δείγµα ησλ αηφµσλ πνπ 

ζπµµεηείραλ ζηελ έξεπλα, φζν θαη γηα ην πιηθφ πνπ ρξεζηµνπνηήζεθε θαζψο θαη ηε 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνµέλσλ. 

 

3.1.  Δξεπλεηηθή κέζνδνο 

Πξαγκαηνπνηήζεθε πνηνηηθή έξεπλα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Με 

ηελ πνηνηηθή έξεπλα εξεπλήζεθαλ ζε βάζνο νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο θαζψο θαη δεδνκέλα 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ πνπ απνηέιεζαλ ην δείγκα απηήο. ηφρνο ήηαλ ε νιηζηηθή 

θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ζηελ εηαηξία πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα δηεξεπλψληαο ηελ κέρξη ηψξα εκπεηξία ηνπο απφ ην πξφγξακκα 

εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο πνπ έρεη εληάμεη ν νξγαληζκφο ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ.  

 

3.2. Δξγαιείν 

 Σν εξγαιείν έξεπλαο πνπ επηιέρζεθε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο  ήηαλ νη  «πξφζσπν-κε- 

πξφζσπν» ζπλεληεχμεηο. ην ζχλνιν πξαγκαηνπνηήζεθαλ έληεθα αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο κε 

άηνκα απφ δηάθνξα ηκήκαηα ηεο εηαηξίαο θαη θξάηεζαλ απφ κηζή κέρξη κία ψξα, ελψ αμίδεη 

λα ζεκεησζεί πσο θαη φινη απάληεζαλ ζηηο ίδηεο εξσηήζεηο. Η κία εθ ησλ έληεθα 

ζπλεληεχμεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ππεχζπλε εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ηεο 

πνιπεζληθήο εηαηξίαο, ηεο νπνίαο νη απαληήζεηο ζπγθξίζεθαλ κε απηέο ησλ ππνινίπσλ δέθα.  

Οη εξσηήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ θάιππηαλ ηα ζεκεία πνπ απνηέιεζαλ ηνλ ππξήλα ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη ρσξίζηεθαλ ζε θαηεγνξίεο πξνο δηεπθφιπλζε αλάιπζεο 

απηψλ. Σα νθέιε  ηεο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο, θαηά πφζν έρεη ζπκβάιιεη ζηελ εληαία 

νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ δηαθάλεηαο θαη 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θπζηθά ζε πνηνλ βαζκφ έρεη ζπζρεηηζηεί ην 

πξφγξακκα εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο πνπ αθνινπζεί ε εηαηξία κε ηελ παξαθίλεζε ησλ 

ζπλεξγαηψλ απνηέιεζαλ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο ησλ εξσηήζεσλ. Οη απαληήζεηο 

θαηαγξάθεθαλ, θαηεγνξηνπνηήζεθαλ θαη ην πεξηερφκελν ησλ θεηκέλσλ αλαιχζεθαλ ζε 
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βάζνο. Σν παξάξηεκα 1 πεξηιακβάλεη ηηο εξσηήζεηο πνπ εξσηήζεθαλ νη ζπλεληεπμηαδφκελνη 

φπσο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

 

3.3.  πκκεηέρνληεο 

Καη νη έληεθα ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα είλαη εξγαδφκελνη ζηελ πνιπεζληθή εηαηξία ε 

νπνία απνηειεί ηε κειέηε πεξίπησζεο ηεο εξγαζίαο. 6 απφ απηνχο είλαη γπλαηθείνπ θχινπ 

θαη πέληε αλδξηθνχ. Σα ρξφληα απαζρφιεζήο ηνπο ζηελ εηαηξία είλαη απφ νθηψ κήλεο κέρξη 

θαη δέθα ρξφληα, φκσο θαη νη έληεθα απνηεινχλ ζεκαληηθνχο stakeholders ηνπ εζσηεξηθνχ 

θνηλνχ ηεο επηρείξεζεο. Σν ελδηαθέξνλ είλαη πσο πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά ηκήκαηα-

ηνκείο ηνπ νξγαληζκνχ, άξα δηαθνξεηηθψλ εξγαζηαθψλ αληηθεηκέλσλ, πξάγκα πνπ βνήζεζε 

λα νδεγεζνχκε ζε θάπνηα πνιχ ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα.  Η ππεχζπλε εζσηεξηθήο 

επηθνηλσλίαο, ν ππεχζπλνο digital marketing, ζηέιερνο ζηνλ ηνκέα δηαθήκηζεο, 

θεηκελνγξάθνο δηαθήκηζεο, ζηέιερνο HR, ζπλεξγάηεο recruiting, ζηέιερνο δηαρείξηζεο 

έξγσλ ζηνλ ηνκέα πιεξνθνξηθήο, ζπλεξγάηεο ζηνλ ηνκέα νηθνλνκηθψλ, ε ππεχζπλε 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ε ππεχζπλε κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ζπλεξγάηεο ηνπ ηνκέα 

επηθνηλσλίαο θαη εηαηξηθήο ππεπζπλφηεηαο είλαη ηα έληεθα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα. Καη νη έληεθα βνήζεζαλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηελ εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο, νη 

απφςεηο ησλ νπνίσλ νδήγεζαλ θαη ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΙ ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΔΤΡΗΜΑΣΧΝ 

 

4.1. Eηζαγσγή 

Σα παξαθάησ επξήκαηα είλαη απνηέιεζκα ησλ απφςεσλ ησλ έληεθα ππαιιήισλ πνπ 

εξγάδνληαη ζηελ πνιπεζληθή εηαηξία, ε νπνία θαη απνηειεί ηε κειέηε πεξίπησζεο ηεο 

έξεπλαο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ. Σα επξήκαηα είλαη ρσξηζκέλα ζε 4 

θαηεγνξίεο. Η πξψηε θαηεγνξία αλαιχεη ηνλ ξφιν ηνπ ηκήκαηνο ηεο εζσηεξηθήο 

επηθνηλσλίαο ζηε ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξίαο, ε δεχηεξε επεμεξγάδεηαη ην θαηά πφζν ε 

εζσηεξηθή επηθνηλσλία ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα εληαίαο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο θαη 

κε πνηνλ ηξφπν, ε ηξίηε πξνζπαζεί λα ζπλδέζεη ηελ εζσηεξηθή επηθνηλσλία θαη ηηο ζρέζεηο 

ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ κε ηε δηαθάλεηα θαη ηελ εηιηθξίλεηα θαη ε ηέηαξηε θαη ηειεπηαία 

απαληάεη ζην εξψηεκα πνηα ε ζρέζε ηεο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο κε ηελ παξαθίλεζε θαη 

ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

4.2 Ο ξόινο ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ζηε ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξίαο 

Η εζσηεξηθή επηθνηλσλία απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη κίαο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο 

θαζψο φπσο ζπδεηήζεθε θαη ζην δεχηεξν θεθάιαην ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, 

ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο, νη νπνίνη απνηεινχλ ηνπο 

πξεζβεπηέο απηήο, άξα θαη ησλ εμσηεξηθψλ πειαηψλ ηεο. Δίλαη ππεχζπλε ζην λα ελζαξξχλεη 

αιιά θαη νδεγήζεη ην εζσηεξηθφ θνηλφ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. Όπσο αλαθέξεη θαη ε 

Παπαιεμαλδξή Νάλζε (2014) έλαο νξγαληζκφο είλαη κία θνηλφηεηα αλζξψπσλ πνπ 

ρξεηάδεηαη ηε ζπκβνιή φισλ γηα λα ιεηηνπξγήζεη θαη λα πεηχρεη. Γηα λα εκπιαθνχλ φινη, 

πξέπεη λα είλαη επαξθψο ελεκεξσκέλνη γηα φζα ηνπο αθνξνχλ αιιά θαη λα ελεκεξψλνπλ 

ζπζηεκαηηθά ηνπο ππφινηπνπο. Η εζσηεξηθή επηθνηλσλία βνεζάεη απηφ λα κε γίλεη άλαξρα 

ψζηε ην απνηέιεζκα λα κελ είλαη ππεξθφξησζε θαη αγλφεζε κελπκάησλ. Γηαρεηξίδεηαη ηε 

ξνή θαη ην πεξηερφκελν ησλ κελπκάησλ, θαζψο θαη ηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο. 

Σν ηκήκα ηεο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ζηελ εηαηξία πθίζηαηαη ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα θαη 

ππάγεηαη ζηνλ ηνκέα Δπηθνηλσλίαο θαη Δηαηξηθήο Τπεπζπλφηεηαο. Απαξηίδεηαη απφ ηελ 

Τπεχζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο Δζσηεξηθήο Δπηθνηλσλίαο θαη ηελ Τπεχζπλε γηα ην Ιntranet.  
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Έρεη αλαιάβεη έλα δχζθνιν έξγν λα βγάιεη εηο πέξαο κηαο θαη ην πξνθίι ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εηαηξίαο κέρξη πξηλ απφ θάπνηα ρξφληα είρε ραξαθηεξηζηηθά εζσζηξέθεηαο θαη 

κπζηηθνπάζεηαο. Δλδηαθέξνλ είλαη πσο φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζπκθψλεζαλ ζηηο 

ζπλεληεχμεηο ηνπο γηα ηε ζπνπδαηφηεηα χπαξμεο ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ εηαηξία.  

Δίηε εθείλνη πνπ βξίζθνληαη ζρεδφλ δέθα ρξφληα ζην ελεξγεηηθφ ηεο , είηε εθείλνη πνπ είλαη 

θάησ απφ έλα ρξφλν ζηελ εηαηξία ζπκθσλνχλ πσο ε ζσζηή εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ 

πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα θάλεη ηε δηαθνξά.  

Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα ιφγηα ηεο Τπεπζχλνπ Δζσηεξηθήο Δπηθνηλσλία ζρεηηθά κε ηελ 

απφθαζε ηεο επηρείξεζεο λα εληάμεη έλα ηέηνην πξφγξακκα ζηε ζηξαηεγηθή ηεο. «Τνλ 

ηειεπηαίν ρξόλν έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά βήκαηα πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε κηαο θαη ε εηαηξία 

από ηε θύζε ηεο είλαη εζσζηξεθήο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη πιένλ ε επηθνηλσλία είλαη 

ζηξαηεγηθόο ππιώλαο». 

 Με ην παξαπάλσ ζπκθσλνχλ θαη φινη ππφινηπνη ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη αμηνινγνχλ 

ηδηαίηεξα ζεηηθά ηηο ππάξρνπζεο επηθνηλσληαθέο δηαδηθαζίεο θαη θαηαλννχλ πσο ε εηαηξία 

έρεη ηε δηάζεζε λα επελδχζεη ζηελ αλάπηπμή ηνπο.  

« Η ελεκέξσζε πνπ ππάξρεη γηα ηα εηαηξηθά λέα θαη ηηο δξάζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ε 

εηαηξία είλαη άκεζε θαη πεξηέρεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο»- ζπλεξγάηεο ηκήκαηνο 

κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 

 Σελ ίδηα γλψκε έρεη θαη ζπλεξγάηεο Recruiting ηεο εηαηξίαο ε νπνία αλαθέξεη πσο «εηδηθά 

κε ηηο πξόζθαηεο ελέξγεηεο ηεο εηαηξίαο σο πξνο ηελ ειεθηξνληθή θαη πην δηαζθεδαζηηθή κνξθή 

ελεκέξσζεο πνπ θπξηαξρεί κέζσ ηνπ intranet, κόλν ζεηηθά ζρόιηα ζα κπνξνύζαλ λα 

πθίζηαληαη».  

πλερίδνληαο, νη απαληήζεηο ησλ αλζξψπσλ ηεο επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηα θαηάιιεια 

εξγαιεία θαη ηηο κεζφδνπο ηεο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο έξρνληαη λα επηβεβαηψζνπλ ην 

ζρεηηθφ θνκκάηη ηεο βηβιηνγξαθίαο. H ρξήζε ηνπ intranet, ηα εβδνκαδηαία newsletters αιιά 

θαη εζσηεξηθφ πεξηνδηθφ ηεο εηαηξίαο πνπ βγαίλεη δχν θνξέο ηνλ ρξφλν θάλνπλ ην έξγν ηνπ 

ηκήκαηνο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο επθνιφηεξν κηαο θαη ηα παξαπάλσ εξγαιεία αλνίγνπλ ηνλ 

δξφκν πξνο έλαλ εληαίν θφκβν απνηχπσζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ εζσηεξηθψλ πιεξνθνξηψλ.  

«Βαζηθό εξγαιείν εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο είλαη ην intranet ηεο εηαηξίαο αιιά θαη ην 

εζσηεξηθό πεξηνδηθό. Άιια εξγαιεία είλαη ην email, εζσηεξηθέο ζπλαληήζεηο, βάζεηο 

δεδνκέλσλ θαη ην εβδνκαδηαίν newsletter. Όια ηα παξαπάλσ απνηεινύλ δπλαηά όπια γηα ηε 
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ζσζηή δηνρέηεπζε ηεο πιεξνθνξίαο έγθαηξα θαη έγθπξα ζην εζσηεξηθό ηεο εηαηξίαο»-

Τπεχζπλε Δζσηεξηθήο Δπηθνηλσλίαο.  

Με ηελ άπνςε απηή έξρνληαη λα ζπκθσλήζνπλ θαη νη ππφινηπνη ζπλεληεπμηαδφκελνη νη 

νπνίνη φπσο έρνπλ απαληήζεη ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζε θαζεκεξηλή βάζε ζηελ εξγαζία ηνπο. 

Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη παξ‟ φια απηά ε πξνηίκεζε ζηε ρξήζε ησλ emails θαη νη 

ζπλαληήζεηο πνπ απνηεινχλ ηνλ πην θιαζηθφ ηξφπν επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο κίαο επηρείξεζεο αιιά θαη ηέινο ζηε ρξήζε ηνπ intranet.  

«Τν Φ ΙΝ, έηζη νλνκάδεηαη ην intranet ηεο εηαηξίαο καο, ήξζε ζηε δσή καο ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν. 

Έρεη γίλεη αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλόηεηαο καο πιένλ, είλαη θηηαγκέλν από όινπο 

εκάο γηα όινπο εκάο θαη γίλεηαη θαιύηεξν θάζε κέξα. Είλαη ε δηθή καο επηθνηλσλία. Έλαο 

ζπληνληζκέλνο θόκβνο επεμεξγαζίαο θαη κεηάδνζεο πιεξνθνξηώλ ζηνλ νπνίν έρνπλ πξόζβαζε 

απνθιεηζηηθά θαη κόλν νη ζπλεξγάηεο καο» - Τπεχζπλε Δζσηεξηθήο Δπηθνηλσλίαο. 

 «Η έιεπζε ηνπ Φ ΙΝ έθεξε ζηελ εηαηξία καο έλαλ πην δηαδξαζηηθό ηξόπν κεηάδνζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο. Πιένλ ε ελεκέξσζε γηα ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ καο αθνξνύλ γίλεηαη κε έλαλ πην 

όκνξθν ηξόπν, κηαο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ είλαη ηδηαίηεξα user 

friendly, ζε αληίζεζε κε ην ςπρξό θαη corporate background ελόο email», αλαθέξεη ν 

Τπεχζπλνο Digital Marketing ηεο εηαηξίαο. 

 « Είλαη πνιύ ζεκαληηθό πνπ ππάξρνπλ όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζηελ εηαηξία πνπ 

εξγάδνκαη, ζπγθεληξσκέλεο ζε έλα ζεκείν. Με απηόλ ηνλ ηξόπν κπνξώ λα αλαηξέμσ ζε 

παιαηόηεξεο επηθνηλσλίεο ή αθόκα θαη νδεγίεο αλά πάζα ζηηγκή. Παιαηόηεξα ρξεηαδόηαλ λα 

αλαηξέρνπκε ζε δύν ή ηξεηο βάζεηο γηα λα βξνύκε ηελ πιεξνθνξία πνπ ρξεηαδόκαζηαλ. Πιένλ 

έρνληαο θαηά βάζε ην lidl IN ε θαζεκεξηλόηεηά καο είλαη πνιύ πην εύθνιε γηαηί θεξδίδνπκε 

πνιύηηκν ρξόλν» - είπε θεηκελνγξάθνο ζην ηκήκα δηαθήκηζεο.  

Όπσο αλαθέξεη θαη ε Νάλζε Παπαιεμαλδξή (2014) έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηφρνπο 

ησλ θαλαιηψλ ηεο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο είλαη, πέξα απφ ην λα παξέρεηαη ε απαξαίηεηε 

πιεξνθφξεζε πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ νη εξγαδφκελνη θαιά ηε δνπιεία ηνπο θαη ην λα είλαη 

ελήκεξνη νη εξγαδφκελνη γηα ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ νξγαληζκνχ. Σελ 

δηαηχπσζε απηή έξρνληαη λα επηβεβαηψζνπλ φινη αλεμαηξέησο νη ζπλεληεπμηαδφκελνη.  

«Πξηλ ηνλ εξρνκό ηνπ intranet ζηελ εηαηξία καο ππήξρε κία κπζηηθνπάζεηα θαη επηθύιαμε σο 

πξνο ηε γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ απνζηνιή θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο 

εηαηξίαο ζην αλζξώπηλν δπλακηθό ηεο. Τν εζσηεξηθό πεξηνδηθό θαη θπζηθά ην intranet 
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βνήζεζαλ πνιύ ζην λα επηθνηλσλνύληαη απηέο νη πιεξνθνξίεο αιιά ζίγνπξα ππάξρνπλ 

πεξηζώξηα βειηίσζεο» - αλαθέξεη ε Τπεχζπλε Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηεο εηαηξίαο. 

Απφ ηα επξήκαηα ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο θαηαβαίλνπκε πσο ε εζσηεξηθή επηθνηλσλία έρεη 

γίλεη απαξαίηεην ζεκείν ηεο ζηξαηεγηθήο κίαο εηαηξίαο θαζψο ζπκβάιιεη ζηελ έγθαηξε θαη 

έγθπξε κεηάδνζε ησλ εηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θαζνξηζηηθφ 

ξφιν παίδνπλ ηα θαλάιηα εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο πνπ θαίλεηαη λα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά 

ζην λα αηζζάλνληαη νη εξγαδφκελνη νπζηαζηηθφ κέινο ηεο εηαηξίαο. 

 

4.3. Η εζσηεξηθή επηθνηλσλία ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα εληαίαο νξγαλσζηαθήο 

θνπιηνύξαο θαη κε πνηνλ ηξόπν  

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηε βηβιηνγξαθία ε εζσηεξηθή επηθνηλσλία παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηε δηακφξθσζε εληαίαο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο ζε κία επηρείξεζε. Να ζπκεζνχκε 

ηνλ νξηζκφ ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο θαηά ηνλ Μπνπξαληά (2001) « Κνπιηνχξα είλαη 

ην ζχλνιν ησλ θνηλψλ αμηψλ, ζπκβφισλ, ελλνηψλ, πεπνηζήζεσλ, παξαδνρψλ θαη 

πξνζδνθηψλ, πνπ νξγαλψλνπλ θαη δεκηνπξγνχλ ζπλνρή ζε έλα ζχλνιν αλζξψπσλ πνπ 

δνπιεχνπλ καδί». ηελ νπζία είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά κίαο εηαηξίαο, «νη ζπλήζεηεο, νη 

ζηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ, νη απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο θαη νη ζπκπεξηθνξέο πνπ αλακέλνληαη» 

(Βαθφια θαη Νηθνιάνπ, 2012).  

Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά δηαηππψλνληαη μεθάζαξα ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο 

θαη ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ξφινπο ηεο 

εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηνίθεζε θαη ηε Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ, είλαη λα δηαδψζνπλ ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο ηηο αμίεο θαη ην πξφηππν 

δηνίθεζεο ψζηε ν θάζε εξγαδφκελνο λα ηα θάλεη θηήκα ηνπ θαη ζηελ πνξεία λα ηα 

ελζηεξληζηεί. Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ζε ζρεηηθέο εξσηήζεηο θαίλεηαη 

μεθάζαξα πσο ζηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξία ηνλ ξφιν κεηάδνζεο ησλ αμηψλ-αξρψλ ηεο εηαηξίαο 

αιιά θαη ηνπ πξνηχπνπ δηνίθεζεο έρεη ελεξγφ ξφιν ε εζσηεξηθή επηθνηλσλία κε ηε βνήζεηα 

ησλ θαλαιηψλ ηεο.  

«Έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ιόγνπο ύπαξμεο ηεο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο είλαη ε 

θαιιηέξγεηα εληαίαο νξγαλσζηαθήο θνπιηνύξαο. Γηα λα ην θαηαθέξνπκε απηό ρξεηάδεηαη ν θάζε 

εξγαδόκελνο λα είλαη βαζηά γλώζηεο ησλ αξρώλ ηεο εηαηξίαο ζηελ νπνία εξγάδεηαη ώζηε λα 

κπνξεί λα νξγαλώζεη θαη λα βαζίζεη ηε δνπιεηά ηνπ πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε. Τν intranet, 
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ην εζσηεξηθό πεξηνδηθό, νκηιίεο ηεο δηνίθεζεο, πξνσζεηηθό πιηθό από ηε δηεύζπλζε 

αλζξσπίλνπ δπλακηθνύ, ζπλαληήζεηο κε ηνπο πξντζηακέλνπο, εθπαηδεύζεηο είλαη νη 

ζεκαληηθόηεξνη ηξόπνη κεηάδνζεο ησλ αξρώλ ηεο Φ ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο. Εκείο απηό πνπ 

επηζπκνύκε θαη πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε δνπιεύνπκε είλαη γηα ηελ θαζηέξσζε κηαο θνηλήο 

γιώζζαο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν όινη αηζζαλόκαζηε κέιε κίαο νκάδαο, αλεμαξηήησο επηπέδσλ, 

πνπ εξγάδεηαη γηα ηελ επίηεπμε θνηλώλ ζηόρσλ, απηώλ ηεο εηαηξίαο».- Τπεχζπλε Δζσηεξηθήο 

Δπηθνηλσλίαο.  

Με ηελ άπνςε ησλ ππεπζχλσλ ζπκθσλνχλ φινη νη ζπλεξγάηεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε έξεπλα 

ελψ ν Τπεχζπλνο Γηαρείξηζεο Έξγσλ ζπκπιεξψλεη, « νη πέληε αξρέο καο δηέπνπλ ηελ θάζε 

εξγαζία καο θαζεκεξηλά. Σε απηέο θξνληίδνπκε λα βαζίδεηαη όιε ε επηθνηλσλία ζην εζσηεξηθό 

ηεο εηαηξίαο. Από ηηο επηθνηλσλίεο ζην Φ ΙΝ, ηα νινζέιηδα αθηεξώκαηα ζε θάζε ηεύρνο 

πεξηνδηθνύ κέρξη ηηο νκηιίεο θάζε κέινπο δηνίθεζεο. Από ηελ πξώηε κέξα ζηελ εηαηξία, ζηελ 

εκέξα θαισζνξίζκαηνο, ην κήλπκα ζρεηηθά κε ηνπο ζηόρνπο ηεο εηαηξίαο θαη ην πξόηππν 

δηνίθεζεο απηήο είλαη μεθάζαξν».  

πλεξγάηεο ζηνλ ηνκέα ινγηζηεξίνπ αλαθέξεη «παιαηόηεξα δελ ππήξρε ελεκέξσζε γηα 

ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα ζηελ εηαηξία. Τν ηειεπηαίν δηάζηεκα γίλνληαη ηεξάζηηεο πξνζπάζεηεο ζην 

λα έρνπκε πξόζβαζε όινη ζηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο θαη λα ελεκεξσλόκαζηε αθόκα θαη γηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηνλ ηξόπν δηνίθεζεο. Φπζηθά θαη ππάξρνπλ πεξηζώξηα βειηίσζεο αιιά 

δελ κπνξώ λα κελ αλαγλσξίζσ ηελ ηεξάζηηα πξνζπάζεηα πνπ έρεη θαηαβάιιεη ε εζσηεξηθή 

επηθνηλσλία πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε». 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη πσο ε εζσηεξηθή επηθνηλσλία φρη απιά ζπκβάιιεη αιιά θαηέρεη 

θαίξην ξφιν ζηε δηακφξθσζε κίαο εληαίαο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο ζην εζσηεξηθφ ηεο 

επηρείξεζεο. ε ζπλεξγαζία κε άιια ηκήκαηα φπσο είλαη ε δηεχζπλζε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη ε δηνίθεζε θαη κε ηε βνήζεηα ησλ επίζεκσλ θαλαιηψλ εζσηεξηθήο 

επηθνηλσλίαο φπσο ην intranet, ζπλαληήζεηο, εθπαηδεχζεηο, νκηιίεο θ.α ε εζσηεξηθή 

επηθνηλσλία εξγάδεηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε δηάδνζεο ηεο θνπιηνχξαο ηεο εηαηξίαο θαη 

θαζηέξσζεο κίαο θνηλήο γιψζζαο. 
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4.4. Η εζσηεξηθή επηθνηλσλία ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζηε 

δηαθάλεηα θαη εηιηθξίλεηα θαη κε πνηνλ ηξόπν 

Όπσο αλαιχζεθε θαη ζην θεθάιαην ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο ε επηθνηλσλία κε ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ αμηνπηζηία, ζεβαζκφ, δηαθάλεηα, 

εγθπξφηεηα, λα πξνεγείηαη ηεο εμσηεξηθήο επηθνηλσλίαο, λα είλαη ζαθήο θαη άκεζε. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν θεξδίδεηαη ε εκπηζηνζχλε ησλ εξγαδνκέλσλ κίαο επηρείξεζεο θαη ε 

επηθνηλσλία κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο απνηειεζκαηηθή, θαζψο επηθέξεη ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα. Ιδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο είλαη νη απφςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ζπλεληεχμεσλ ζην θνκκάηη απηφ. 

 «Η εζσηεξηθή επηθνηλσλία είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηηο έλλνηεο δηαθάλεηα θαη εηιηθξίλεηα. 

Έλαο από ηνπο βαζηθνύο ξόινπο ηεο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ε δεκηνπξγία εκπηζηνζύλεο αλάκεζα ζηελ εηαηξία θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο. Η 

εκπηζηνζύλε δεκηνπξγείηαη  κέζσ ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο 

εηαηξίαο. Γη’ απηόλ αθξηβώο ηνλ ιόγν ε εζσηεξηθή επηθνηλσλία είλαη πνιύ ζεκαληηθή θαη 

αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο ζηξαηεγηθήο. Αλ ε εζσηεξηθή επηθνηλσλία πεηύρεη ηε δεκηνπξγία 

εκπηζηνζύλεο αλάκεζα ζηα δύν κέξε, κπνξεί λα επηηύρεη άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά ηνπο 

ζηόρνπο ηεο ζε έλα πγηέο εξγαζηαθό πεξηβάιινλ θαη  κε ην κηθξόηεξν δπλαηό θόζηνο. Η 

δηαθάλεηα πεηπραίλεηαη κε αλαθνηλώζεηο νξγαλσηηθώλ αιιαγώλ, νξγαλνγξάκκαηα, δεκνζίεπζε 

αγγειηώλ, κελύκαηα από ηε δηνίθεζε, λέεο δηαδηθαζίεο θα. Πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε 

δνπιεύνπκε. Όια ηα θαλάιηα εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε πεξηιακβάλνπλ 

όια ηα παξαπάλσ ώζηε νη εξγαδόκελνη ηεο εηαηξίαο λα αηζζάλνληαη όινη κέιε ηεο ίδηαο 

νκάδαο».- Τπεχζπλε εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο.  

Σελ άπνςε απηή έξρνληαη λα ππνζηεξίμνπλ κε ηα ιεγφκελα ηνπο θαη νη ππφινηπνη 

ζπλεξγάηεο. «Όηαλ επηθνηλσλνύληαη ε ζηξαηεγηθή θαη νη πξαθηηθέο ηηο εηαηξίαο δεκηνπξγείηαη 

έλα θιίκα εκπηζηνζύλεο θαζώο δειώλνληαη νη πξνζέζεηο θαη είλαη πάληα μεθάζαξν όηη δελ 

θξύβεηαη ηίπνηα άιιν πίζσ από απηέο. Μεηώλεηαη ην θαηλόκελν ηεο νξγαλσζηαθήο 

ζησπήο. Από ηελ άιιε ε εζσηεξηθή επηθνηλσλία δεκηνπξγεί αλνηρηά θαλάιηα επηθνηλσλίαο γηα 

ηνπο εξγαδνκέλνπο ώζηε λα δηαηππώλνπλ ηελ άπνςή ηνπο, γλσξίδνληαο όηη ζα ιεθζεί ππόςε 

θαη ζα αμηνπνηεζεί». – ζπλεξγάηεο ζηνλ ηνκέα recruiting.  

H αλάγθε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ εκπηζηεχνληαη είλαη εκθαλήο 

ζε φιεο ηηο απαληήζεηο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ην γεγνλφο πσο ππνζηεξίδνπλ φηη ε έιεπζε ηνπ 

ηκήκαηνο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο άλνημε ηνλ δξφκν πξνο ηε δηαθάλεηα θαη εηιηθξίλεηα.  



- 35 - 
 

«Η εζσηεξηθή επηθνηλσλία ζηελ εηαηξεία καο δηέπεηαη από δηαθάλεηα θαη εκπηζηεπηηθόηεηα 

θαζώο όιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνύληαη αιιά θαη όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη 

από ηηο έξεπλεο ηεξνύλ όιεο ηηο ξνέο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ θαη νη αξκόδηνη ζπλεξγάηεο 

ρεηξίδνληαη κε επαγγεικαηηζκό όια ηα ζέκαηα».- ππεχζπλε κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 

 «Υπάξρεη κία ηάζε απμαλόκελεο εκπηζηνζύλεο θαη δηαθάλεηαο από πιεπξάο εηαηξίαο, σζηόζν 

ππάξρνπλ αθόκε αξθεηά πεξηζώξηα βειηίσζεο. Σε ζρέζε κε παιαηόηεξα κπνξώ λα εκπηζηεπηώ 

ηηο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ελεκέξσζή κνπ γηα εηαηξηθά ζέκαηα».-

θεηκελνγξάθνο ζην ηκήκα δηαθήκηζεο.  

ην ζεκείν απηφ έξρεηαη λα πξνζζέζεη ε ππεχζπλε εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο πσο «ε εηαηξία 

πξηλ από θάπνηα ρξόληα πνπ δελ είρε εληάμεη αθόκα ζην ελεξγεηηθό ηεο ην ηκήκα εζσηεξηθήο 

επηθνηλσλίαο αληηκεηώπηδε πξνβιήκαηα ζηε ξνή πιεξνθνξηώλ. Σε ζρεηηθή έξεπλα πνπ είρε 

πξαγκαηνπνηεζεί ε ξνή πιεξνθνξηώλ παξνπζηαδόηαλ σο έλα αδύλαην ζεκείν ηεο επηρείξεζεο. 

Σε ζρεηηθή έξεπλα πνπ έγηλε δύν ρξόληα κεηά, θαη έρνληαο πιένλ ηελ επηθνηλσλία σο 

ζηξαηεγηθό ππιώλα, ην πξόβιεκα ηεο ξνήο πιεξνθνξηώλ δελ πθίζηαηαη. Οη ζπλεξγάηεο καο 

πιένλ ιακβάλνπλ όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη έγθπξα θαη έγθαηξα». 

ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο είλαη παξαπάλσ απφ εκθαλέο πσο εληάζζνληαο ηελ 

εζσηεξηθή επηθνηλσλία ζηε ζηξαηεγηθή ηεο ε εηαηξία θαηάθεξε λα θεξδίζεη κεγάιν κέξνο 

ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο. Πιένλ νη εξγαδφκελνη αηζζάλνληαη φηη 

απαζρνινχληαη ζε έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ δηέπεηαη απφ δηαθάλεηα θαη εηιηθξίλεηα, 

δελ παχνπλ φκσο λα πηζηεχνπλ πσο ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο. Σν ζίγνπξν είλαη πσο ε 

εηαηξία μεπέξαζε ηελ επνρή πνπ θπξηαξρνχζε θάπνην είδνο κπζηηθνπάζεηαο θαη 

εζσζηξέθεηαο θαη πέξαζε ζηελ αληίπεξα φρζε. 

 

4.5. Η ζρέζε ηεο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο κε ηελ παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

θαη’ επέθηαζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε απηώλ 

ηελ ηειεπηαία θαηεγνξία εμεηάζηεθε ε ζρέζε ηεο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο κε ηελ 

παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηη αληίθηππν έρεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ ην 

εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Ο φξνο «παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ» είλαη φξνο θιεηδί γηα ην 

θνκκάηη ηεο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο θαη ην ελδηαθέξνλ είλαη πσο απηφ ην θαηαλννχλ θαη ηα 

έληεθα άηνκα πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα.  
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Η εζσηεξηθή επηθνηλσλία είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν φξν θαζψο έρεη 

λα θάλεη κε ην επίπεδν ηεο ελέξγεηαο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο αιιά θαη ηελ αθνζίσζε πξνο 

ηελ εηαηξία. Αλ ε εζσηεξηθή επηθνηλσλία εμαζθείηαη ζε έλαλ νξγαληζκφ ζσζηά, ππάξρεη ξνή 

πιεξνθνξηψλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθάλεηα θαη εηιηθξίλεηα, ηφηε θαη ε ηθαλνπνίεζε θαη 

ε εκπηζηνζχλε πξνο ηελ εηαηξία κεγαιψλεη άξα θαη ε παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ.  Οη 

απαληήζεηο πνπ έδσζαλ θάπνηνη απφ ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ζρεηηθά κε ην ηη ζεκαίλεη γη‟ 

απηνχο παξαθίλεζε εξγαδνκέλσλ  ζηεξίδνπλ ηδηαίηεξα ην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα ηνλίδνληαο 

ηε ζεκαζία ηνπ θηλήηξνπ γη‟ απηνχο, φπσο είλαη ε αλαηξνθνδφηεζε θαη ε αληακνηβή.  

«Να δίλνληαη από πιεπξάο εξγνδνζίαο θίλεηξα ζηνλ εξγαδόκελν ώζηε λα απνδίδεη θαιύηεξα 

ζην αληηθείκελν απαζρόιεζήο ηνπ, λα ιακβάλεη αλαηξνθνδόηεζε γηα ην απνηέιεζκα ηεο 

δνπιεηάο ηνπ ώζηε λα αηζζάλεηαη όηη αλαγλσξίδεηαη ην έξγν ηνπ, λα ηνπ δίλνληαη πεξηζώξηα 

πξσηνβνπιηώλ ώζηε λα εηζπξάηηεη ηελ εκπηζηνζύλε από πιεπξάο εηαηξίαο»- θεηκελνγξάθνο 

ζηνλ ηνκέα δηαθήκηζεο.  

Η ππεχζπλε κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζπκθσλεί πσο employee motivation είλαη ηα 

«θίλεηξα ζηνπο εθάζηνηε ζπλεξγάηεο κε ζηόρν ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ επαγγεικαηηθώλ ηνπ ζηόρσλ».  

Οη παξαπάλσ απαληήζεηο εληείλνπλ ηε ζηελή ζρέζε πνπ έρεη ε εζσηεξηθή επηθνηλσλία κε ηελ 

παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο φπσο είδακε θαη ζηε βηβιηνγξαθία  φια ηα εζσηεξηθά 

θαλάιηα έρνπλ ζαλ ζηφρν λα ελζαξξχλνληαη νη εξγαδφκελνη λα δηαηεξνχλ πςειά επίπεδα 

πνηφηεηαο, επίδνζεο, ππεξεζηψλ θαη θνηλσληθήο επζχλεο, λα αλαγλσξίδνληαη ηα επηηεχγκαηά 

ηνπο θαζψο θαη λα παξέρεηαη ε ζσζηή πιεξνθφξεζε γηα λα θάλνπλ θαιά ηε δνπιεηά ηνπο  

(Παπαιεμαλδξή, 2014). 

Αθφκε, απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο 

ππάξρεη παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εηαηξία πνπ εμεηάζηεθε θαη απηφ νθείιεηαη ζε 

πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηελ εζσηεξηθή επηθνηλσλία.  

 

« Με ην λα ελεκεξώλεη ε εηαηξία γηα ηηο δηάθνξεο εηαηξηθέο δξάζεηο θαη εηαηξηθά 

λέα, παξέρεηαη ην θίλεηξν γηα λα δξαζηεξηνπνηνύκαζηε αληίζηνηρα θαη εκείο θαη λα ληώζνπκε 

κέξνο ηεο κεγάιεο νκάδαο» - ζπλεξγάηεο ζην ηκήκα επηθνηλσλίαο.  

 

Αθφκε ζπλεξγάηεο ζηνλ ηνκέα recruiting αλαθέξεη: «Η εηαηξία κε ην λα  επηθνηλσλεί ηελ 

εηαηξηθή θνπιηνύξα θαη λα πξνζεγγίδεη ηνλ εξγαδόκελν σο πειάηε, εξεπλά ηηο αλάγθεο ηνπ, ηηο 
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αηηίεο γηα ηηο νπνίεο αληηκεησπίδεη ζεηηθά ή όρη ηελ εξγαζία ηνπ, κειεηά ηνπο θαηάιιεινπο 

ηξόπνπο επηθνηλσλίαο καδί ηνπ θαη δεκηνπξγεί θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα δέζκεπζε πξνο ηνπο 

ζηόρνπο ηεο εηαηξίαο. Επίζεο κέζσ εζσηεξηθψλ δηαγσληζκψλ θαη events, ελεκέξσζε γηα 

ελέξγεηεο θαη πξαθηηθέο ηεο εηαηξίαο, εζσηεξηθή έξεπλα θαη θαλάιηα επηθνηλσλίαο όπσο ην 

«θνπηί ηδεώλ» ζην intranet ε εηαηξία ζηνρεύεη ζηελ παξαθίλεζή καο».  

 

Σα παξαπάλσ ζπλάδνπλ κε ηελ άπνςε ηεο ππεπζχλνπ εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ε νπνία 

ηνλίδεη θαη ζπκπιεξψλεη «Επηθνηλσλώληαο ζρεηηθέο ελεκεξώζεηο κέζσ ησλ εξγαιείσλ ηεο 

εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο πεηπραίλνπκε ηελ παξαθίλεζε πνπ επηζπκνύκε αιιά θαη ην ηκήκα 

εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ην ίδην έρεη ζπκβνπιεπηηθό ξόιν ζε δξάζεηο θαη ελέξγεηεο πνπ 

αθνξνύλ ζην employee motivation».  

 

Βέβαηα αμίδεη λα αλαθέξνπκε θαη ηελ άπνςε ζπλεξγάηε ηνπ ηνκέα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

πνπ παξαζέηεη θνκκάηηα πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ εμεηάδνπκε ψζηε 

λα έρνπκε αθφκα θαιχηεξα απνηειέζκαηα.  

 

«Οη αλαθνηλώζεηο ζην intranet κε όια ηα ζεκαληηθά λέα ηεο εηαηξίαο (π.ρ. δηαθξίζεηο, 

βξαβεύζεηο, ΕΚΕ θιπ), θαη γεληθά λέα πνπ θάλνπλ ηνπο εξγαδόκελνπο λα ηαπηίδνληαη κε ηελ 

εηαηξία, λα ληώζνπλ πεξήθαλνη γηα ην πνπ εξγάδνληαη έρνπλ σο απνηέιεζκα λα 

ληώζνπλ motivated ζηελ εξγαζία ηνπο. Ωζηόζν, θπξηαξρεί ε «από πάλσ πξνο ηα θάησ» 

επηθνηλσλία. Η νξηδόληηα επηθνηλσλία, κεηαμύ ηκεκάησλ, ρξεηάδεηαη ζεκαληηθή βειηίσζε θαη 

ε «από θάησ πξνο ηα πάλσ» πνιιέο θνξέο είλαη αλύπαξθηε, ίζσο γηαηί δελ ππάξρνπλ αθόκε νη 

κεραληζκνί θαη ηα εξγαιεία ή ε θνπιηνύξα λα ηε ζηεξίμνπλ». 

 

Σέινο αμίδεη λα αλαθέξνπκε πσο φινη ζηελ εξψηεζε ηη ζεκαίλεη γηα ζέλα ηθαλνπνίεζε ζηελ 

εξγαζία ζπκπεξηιάβαλε ζηηο απαληήζεηο ηνπο ην θαιφ εξγαζηαθφ θιίκα, ην λα αηζζάλνληαη 

κέινο ηεο εηαηξίαο θαη φηη αμίδνπλ.  

Όια ηα παξαπάλσ επξήκαηα φπσο είδακε θαη ζην θεθάιαην ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαθνξάο 

ζπλάδνπλ απφιπηα κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο. θνπφο ηεο είλαη ε εληαία 

νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, ε χπαξμε κίαο θνηλήο γιψζζαο θαη φινη νη εξγαδφκελνη λα 

αηζζάλνληαη κέινο ηεο ίδηαο νκάδαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξνζπαζεί γηα ηελ χπαξμε ηνπ 

ηέιεηνπ εξγαζηαθνχ θιίκαηνο φπνπ νη εξγαδφκελνη παξαθηλνχληαη θαζεκεξηλά γηα λα δψζνπλ 

ηνλ θαιχηεξφ ηνπο εαπηφ θαη αλαγλσξίδεηαη ε αμία ηνπο. Όια απηά ζπληεινχλ ζηελ 
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ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ κίαο εηαηξίαο, νη νπνίνη απνηεινχλ ηνπο πξεζβεπηέο ηεο , 

ζπλεπψο ζπκβάιινπλ ελεξγά ζηελ θαιή εηαηξηθή θήκε ηεο εηαηξίαο ζηνπο εμσηεξηθνχο 

πειάηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ 

 

5.1. Πεξίιεςε ησλ επξεκάησλ θαη ζπκπεξάζκαηα 

H έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζηφρεπε ζην λα 

αλαιχζεη ηελ εθαξκνγή θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο 

ζε πνιπεζληθή εηαηξία ζηνλ ρψξν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ. Αξρηθά εμεηάζηεθε ν ξφινο ηεο 

εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ζηε ζηξαηεγηθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίαο, ζηε ζπλέρεηα εζηίαζε 

ζηε ζρέζε απηήο κε ηελ έλλνηα ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο, πξνρψξεζε ζηε ζχλδεζε 

απηήο  κε ηηο έλλνηεο δηαθάλεηα  θαη εκπηζηνζχλε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηέινο αλέιπζε ηε 

ζρέζε ηεο κε ηελ ηθαλνπνίεζε απηψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο βαζίζηεθαλ ζηελ 

πνηνηηθή έξεπλα πνπ δηεμήρζε, ε νπνία απνηεινχληαλ απφ έληεθα ζπλεληεχμεηο κε 

αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη ζηελ εηαηξία θαη απαζρνινχληαη ζε δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο 

ηκήκαηα. χκθσλα κε ηηο απφςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ θαη ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ 

ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ε έξεπλα νδεγήζεθε ζε πνιχ ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα. 

Δπηπιένλ, ηα επξήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ηέηαξην θεθάιαην ζπγθξίζεθαλ κε ηηο 

ππάξρνπζεο ζεσξίεο θαη απφςεηο πνπ αλαιχζεθαλ ζην δεχηεξν θεθάιαην ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

αλαζθφπεζεο. Αλαιπηηθφηεξα ε ζχγθξηζε έγηλε κε πιεξνθνξίεο πνπ βξέζεθαλ ζε έγθπξεο 

πεγέο, θπξίσο βηβιία, άξζξα, κάξθεηηλγθ-δεκνζίσλ ζρέζεσλ πεξηνδηθά θαη ηζηνζειίδεο. 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ην αληηθείκελν ηεο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο 

είλαη θάηη ζρεηηθά λέν γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Γελ είλαη πνιιέο νη εηαηξίεο πνπ έρνπλ εληάμεη 

ηκήκα εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ζην ελεξγεηηθφ ηνπο θαη απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην κηθξφ 

ηνπ κεγέζνπο ηνπο. Απηφ είλαη θάηη πνπ δελ ηζρχεη ζηηο πεξηζζφηεξεο πνιπεζληθέο εηαηξίεο νη 

νπνίεο έρνπλ θάλεη ηεξάζηηα βήκαηα ζην θνκκάηη ηεο επηθνηλσλίαο ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

έρνπλ αλαγλσξίζεη ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο κε απνηέιεζκα λα 

εληάζζνπλ ηελ επηθνηλσλία ζηε ζηξαηεγηθή ηνπο. ην δεχηεξν θεθάιαην έγηλε αλαθνξά θαη 

ζηα φπια ηεο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο πνπ δελ είλαη άιια απφ ηα επίζεκα θαλάιηα 

επηθνηλσλίαο ζην εζσηεξηθφ κίαο επηρείξεζεο φπσο είλαη ην intranet, εζσηεξηθφ πεξηνδηθφ, 

ζπλαληήζεηο θ.α. Γφζεθε έκθαζε ζηε ζσζηή ρξήζε απηψλ θαη ζηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν 

πνπ δηαζέηνπλ ζε έλα πξφγξακκα εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο θαζψο θαη ζηε ζπκβνιή ηνπο ζε 

ζέκαηα δηαθάλεηαο, εηιηθξίλεηαο θαη εκπηζηνζχλεο. Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζχλδεζε ηεο 
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εζσηεξηθήο επηθνηλσλία κε ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ελφο νξγαληζκνχ, ηελ παξαθίλεζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απηψλ. 

Σα θχξηα επξήκαηα είλαη πσο ην πξφγξακκα εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ζηελ εηαηξία πνπ 

εμεηάζηεθε παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζε φια ηα παξαπάλσ πνπ αλαθέξζεθαλ. πγθεθξηκέλα 

έγηλε θαηαλνεηφ πσο ε εηαηξία πξηλ ηελ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο 

αληηκεηψπηδε πξνβιήκαηα ζηε ξνή πιεξνθνξηψλ γεγνλφο πνπ άθελε πνιινχο εξγαδνκέλνπο 

κε κία δπζαξέζθεηα. Πιένλ έρνληαο ηελ επηθνηλσλία σο ζηξαηεγηθφ ππιψλα θαη 

εθαξκφδνληαο έλα πξφγξακκα εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο, απνθηψληαο ηα δηθά ηεο εζσηεξηθά 

θαλάιηα πνπ δηέπνληαη απφ δηαθάλεηα θαη εηιηθξίλεηα έρεη θαηαθέξεη λα θεξδίζεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ηεο κεγαιχηεξεο κεξίδαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο, νη εξγαδφκελνη λα 

είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο θαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν εξγάδνληαη θαη λα 

ιακβάλνπλ ηελ παξαθίλεζε πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα γίλνληαη θαιχηεξνη. Με ιίγα ιφγηα ε 

εηαηξία έρνληαο θαηαθέξεη λα θάλεη ηεξάζηηα βήκαηα πξνο ηελ βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ηεο κε 

ην εζσηεξηθφ ηεο θνηλφ, θαηάθεξε λα βειηηψζεη ηε θήκε ηεο ζηνπο εμσηεξηθνχο ηεο πειάηεο  

θαη λα αληηκεησπίδεηαη πιένλ σο ειθπζηηθφο εξγνδφηεο. 

Γεληθά ε θαιιηέξγεηα εληαίαο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο, ε θνηλή γιψζζα, ε εθαξκνγή 

θαλαιηψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηαθάλεηα θαη εηιηθξίλεηα είλαη θνκκάηηα πνπ απνηεινχλ ηνπο 

βαζηθφηεξνπο ππιψλεο ελφο πξνγξάκκαηνο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο, νη νπνίνη απνδείρηεθε 

πσο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ έλαλ νξγαληζκφ λα  θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηθαλνπνίεζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ κίαο εηαηξίαο, νη νπνίνη σο κέιε κίαο θνηλήο νκάδαο λα εξγάδνληαη φινη 

καδί πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη νξακάησλ ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

5.2.  Πεξηνξηζκνί θαη πηζαλά πξνβιήκαηα αληηκεηώπηζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο 

Η έξεπλα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 20 επηεκβξίνπ 2017 έσο 10 

Ιαλνπαξίνπ 2018. Πιενλέθηεκα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο απνηέιεζε ην γεγνλφο 

φηη ν ζπγγξαθέαο εξγάδεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πνιπεζληθή εηαηξία, ζπλεπψο ππήξρε εχθνιε 

πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάζηεθαλ θαη πξνζσπηθή άπνςε επί ηνπ ζέκαηνο. Αθφκε 

σο κέινο ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ηεο εηαηξίαο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ 

δεκηνπξγήζεθε αιιά θαη σο ππάιιεινο ηεο εηαηξίαο θαη πξηλ απφ ηε ζχζηαζε απηνχ θάλεη 

ηνλ ζπγγξαθέα γλψζηε ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνχζε θαη επηθξαηεί πξηλ θαη κεηά ηελ 

έληαμε ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο.   
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Δπηπιένλ, ιφγσ ηνπ φηη ην δείγκα ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ αηφκσλ είλαη κηθξφ ζε ζρέζε κε 

ην ζχλνιν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο εηαηξίαο πνπ μεπεξλάεη ηνπο 5000, κπνξεί θάπνηνο 

λα ην ζεσξήζεη κε ελδεηθηηθφ ηεο ζπλνιηθήο άπνςεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

Σέινο, έλα πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ήηαλ ην θιείζηκν 

ησλ ξαληεβνχ γηα ηηο ζπλεληεχμεηο. Πνιινί ππάιιεινη δελ ήηαλ δηαζέζηκνη ιφγσ έιιεηςεο 

ρξφλνπ κε απνηέιεζκα νξηζκέλεο ζπλεληεχμεηο λα αλαβάιινληαη ζπλερψο θαη θάπνηεο λα 

αλαγθαζηνχλ λα αθπξσζνχλ.  

 

5.3. Πξνηάζεηο 

Μηθξή έξεπλα έρεη γίλεη ζρεηηθά κε ηα νθέιε πνπ θξχβεη ε εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο 

εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ζηνπο νξγαληζκνχο, κε απνηέιεζκα λα κελ εθαξκφδνληαη αλάινγα 

πξνγξάκκαηα απφ ηηο πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο. Κπξίσο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ε 

επηθνηλσλία δελ θαηαιακβάλεη ηε ζέζε πνπ ζα έπξεπε ζηε ζηξαηεγηθή κίαο εηαηξίαο. Απηφ 

νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ε εζσηεξηθή επηθνηλσλία δελ έρεη ζπλδεζεί αθφκα κε ηελ 

επίηεπμε ησλ απψηεξσλ ζηφρσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ είλαη ην θέξδνο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο 

πνπ πεξηζζφηεξνη αθαδεκατθνί ζα ρξεηαζηεί λα ζηξέςνπλ ηελ έξεπλα ηνπο ζηελ εζσηεξηθή 

επηθνηλσλία θαη ζηα νθέιε πνπ θξχβεη ε εθαξκνγή ηέηνηνπ είδνπο πξνγξακκάησλ. Πην 

εμεηδηθεπκέλεο έξεπλεο πάλσ ζην θνκκάηη ηεο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο θαη πσο απηή ζα 

πξέπεη λα εμαζθείηαη, ζα κπνξνχζαλ λα απνδεηρηνχλ ζσηήξηεο ζε κηθξφηεξεο εηαηξίεο πνπ 

κπνξεί λα δηαλχνπλ δχζθνιεο πεξηφδνπο ιεηηνπξγίαο θαη λα ηνπο βνεζήζνπλ λα μεπεξάζνπλ 

ηπρφλ πξνβιήκαηα θαη αξλεηηθέο θαηαζηάζεηο.  

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηε έξεπλα ηεο Δdelman γηα ην 2018 δελ ππήξμε αχμεζε ζηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηηο επηρεηξήζεηο ζε ζρέζε κε ην 2017. (Δdelman 

Limited n.d). Aπηφ ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη αλ νη εηαηξίεο ζηφρεπαλ κέζσ πξνγξακκάησλ 

εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο πνπ ζα εθάξκνδαλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο ζηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ 

πνπ βαζίδνληαη ζηε δηαθάλεηα θαη ηελ εηιηθξίλεηα. Έηζη θεξδίδνληαο πξψηα ηελ εκπηζηνζχλε 

ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ ηνπο ζα πξνρσξνχζαλ ζην επφκελν βήκα πνπ είλαη ε ηθαλνπνίεζε 

ηνπ εμσηεξηθνχ θνηλνχ. 

Σέινο θαζψο ε εηαηξία πνπ εμεηάζηεθε μεθίλεζε λα εθαξκφδεη κφιηο ηα ηειεπηαία δχν 

ρξφληα πξφγξακκα εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο, πξνηείλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί επηπιένλ 

έξεπλα θαη ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν ψζηε λα θαλνχλ πην μεθάζαξα νη αιιαγέο πνπ επηθέξεη ε 



- 42 - 
 

εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ζην εζσηεξηθφ ελφο νξγαληζκνχ. 

Δπηπιένλ φπσο θάλεθε θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα πξέπεη λα δψζεη αλάινγε 

βαξχηεηα κε ηελ «απφ πάλσ πξνο ηα θάησ» επηθνηλσλία θαη ζηελ νξηδφληηα επηθνηλσλία 

θαζψο θαη ζηελ «απφ θάησ πξνο ηα πάλσ». Απηφ ζα κπνξνχζε λα ην θαηαθέξεη εληάζζνληαο 

θαη επηπιένλ θαλάιηα επηθνηλσλίαο ζην εζσηεξηθφ ηεο, πξνζαξκνζκέλα ζην θάζε είδνο 

επηθνηλσλίαο.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΔΡΧΣΗΔΙ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ 

 

Α. 

Πφζν θαηξφ εξγάδεζαη ζηελ εηαηξία;  

………………………………………………………………………………………………… 

Αηζζάλεζαη κέινο-θνκκάηη ηεο εηαηξίαο; 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Β. 

Καηά ηε δηάξθεηα εξγαζίαο ζνπ ζηελ εηαηξία έρεηο ελεκεξσζεί γηα ηελ απνζηνιή θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο εηαηξίαο ; 

………………………………………………………………………………………………… 

Αλ λαη κε πνηνλ ηξφπν; 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Γ. 

Πσο ζα αμηνινγνχζεο ηηο ππάξρνπζεο επηθνηλσληαθέο δηαδηθαζίεο κέζα ζηελ εηαηξία; 

………………………………………………………………………………………………… 

ρνιίαζε ηε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηηο πξαθηηθέο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο  πνπ εθαξκφδνληαη 

ζηελ εηαηξία κε ηηο έλλνηεο εκπηζηνζχλε θαη δηαθάλεηα. 

………………………………………………………………………………………………… 
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Γ. 

Tη είδνπο εξγαιεία θαη κέζνδνη εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εηαηξία; 

………………………………………………………………………………………………… 

Πνηα εξγαιεία ρξεζηκνπνηείο εζχ ζηελ επηθνηλσλία ζνπ κε ζπλαδέιθνπο; 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Δ. 

Ση ζεκαίλεη γηα ζέλα “employee motivation”; 

………………………………………………………………………………………………… 

Αηζζάλεζαη „‟motivated „‟ ζην εξγαζηαθφ ζνπ πεξηβάιινλ; 

………………………………………………………………………………………………… 

Ση είλαη απηφ πνπ ζε παξαθηλεί; 

A) Οη ζπλάδειθνί κνπ  

b) ην management team   

c) ν κηζζφο   

d) ε νηθνγέλεηά κνπ  

e) άιιν 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Πσο ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξία ηελ εζσηεξηθή επηθνηλσλία πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ employee 

motivation; 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Σ. 

Ση ζεκαίλεη γηα ζέλα ηθαλνπνίεζε ζηελ εξγαζία; 
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 a) λα αηζζάλνκαη φηη αμίδσ 

 b) ην θαιφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ   

c) λα αηζζάλνκαη πνιχηηκν κέινο ηεο εηαηξίαο   

d) λα είκαη επαγγεικαηίαο ζηε δνπιεηά   

e) ην νπζηαζηηθφ ελδηαθέξνλ ηνπ πξντζηακέλνπ κνπ γηα κέλα  

f) ε αλαγλψξηζε απφ ηνλ πξντζηάκελφ κνπ  

g) φια ηα παξαπάλσ  

 h) άιιν 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Ση απφ ηα παξαπάλσ ζνπ θαιχπηεη ε εξγαζία ζνπ ζηελ εηαηξία; 

………………………………………………………………………………………………… 

ε γεληθέο γξακκέο ζα ραξαθηήξηδεο ηνλ εαπηφ ζνπ ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ ησξηλή ζνπ 

εξγαζία; 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 


