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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Με την ολοκλήρωση της διατριβής μου θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου 

ευχαριστίες στην επιβλέπουσα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Ελένη Κατσούλη – 

Κάτου, γιατί κατ’ αρχήν αποδέχθηκε την αίτησή μου να είναι η επιβλέπουσα 

καθηγήτρια για την υλοποίηση της διδακτορικής μου διατριβής και επίσης για την 

συμπαράσταση και τις πολύτιμες συμβουλές της καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνα 

αυτής.  

Πολλές θερμές ευχαριστίες απευθύνω επίσης στα μέλη της τριμελούς 

συμβουλευτικής επιτροπής, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Αδαμάντιο Χαρίτου και 

Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Ευγενία Αλεξανδροπούλου, οι οποίοι αποδέχτηκαν να 

συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή και με βοήθησαν ποικιλοτρόπως να την 

ολοκληρώσω. 

Ευχαριστώ επίσης, τα τέσσερα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, Καθηγητή κ. 

Δημήτρη Ξουρή, Καθηγήτρια κ. Δέσποινα Μπούσιου, Καθηγητή κ. Γιώργο Πέκο και 

Λέκτορα κ. Εμμανουήλ Στειακάκη, για το πολύτιμο χρόνο που αφιέρωσαν και τις 

πολύτιμες παρατηρήσεις που έκαναν.  

Στη συνέχεια θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Μίνα Ντινάκη, υπάλληλο του 

Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΕΕ), η οποία μου παραχώρησε τον 

Κατάλογο των Επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος και έτσι κατέστη δυνατή η επιλογή 

των επιχειρήσεων και η αποστολή των ερωτηματολογίων. 

Ευχαριστώ, ακόμα, τα στελέχη των επιχειρήσεων, οι οποίοι συμπλήρωσαν τα 

ερωτηματολόγια και συνέβαλαν στην παροχή των απαραίτητων πληροφοριών για την 

ολοκλήρωση της έρευνας αυτής. 

Ευχαριστίες εκφράζω επίσης στον κ. Δημήτρη Μπαλάσκα, ο οποίος με 

βοήθησε πάρα πολύ στην επεξεργασία των δεδομένων και στην κ. Μαρία 

Τσακυρέλλη, η οποία με βοήθησε σημαντικά στη δακτυλογράφηση των αρχικών μου 

χειρογράφων και στις επανειλημμένες διορθώσεις των δακτυλογραφημένων κειμένων 

της διατριβής μου. 

Τέλος, ευχαριστώ θερμά το σύζυγο μου Μιχάλη Καρτέρη για την ουσιαστική 

βοήθειά του στην ολοκλήρωση της διατριβής μου, καθώς και για τη συμπαράστασή 

του κατά τη διάρκεια της εργασίας καθώς και τα παιδιά μου τα οποία συνεχώς με 

ενεθάρρυναν να ολοκληρώσω την πολύχρονη αυτή προσπάθειά μου.  

   ΚΑΤΙΝΑ ΜΠΟΓΚΑ-ΚΑΡΤΕΡΗ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 

«Επικοινωνία» σημαίνει την ανταλλαγή «εννοιών» μεταξύ των ατόμων διαμέσου 

ενός κοινού συστήματος «συμβόλων». Επικοινωνιακή πολιτική ή στρατηγική της 

επιχείρησης στην επικοινωνία είναι ο σχεδιασμός και προγραμματισμός της 

«επιχειρησιακής  επικοινωνίας», δηλαδή των διαδικασιών, μεθόδων, τρόπων και 

μέσων επικοινωνίας, τα οποία χρησιμοποιεί η επιχείρηση, τόσο στο εσωτερικό 

περιβάλλον όσο και στο εξωτερικό, για να λειτουργήσει αποτελεσματικά. 

Το πρόβλημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις προσδιορίζεται στο: 

 αν αυτές γνωρίζουν και εφαρμόζουν συνειδητά και συστηματικά τις 

διαδικασίες της επιχειρησιακής επικοινωνίας και  

 στο αν είναι σε θέση να αξιολογούν, κάθε φορά και ανάλογα με την 

περίπτωση, την αποτελεσματικότητα της επιχειρησιακής επικοινωνίας στο 

εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον. 

Σκοπός λοιπόν της έρευνας αυτής ήταν να κατανοηθεί η διαδικασία της 

επιχειρησιακής επικοινωνίας και η σημαντικότητα αυτής στη λειτουργία των 

ελληνικών επιχειρήσεων και ειδικότερα αν οι επιχειρήσεις γνωρίζουν περί αυτής, πως 

την εφαρμόζουν και αν είναι αποτελεσματική τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 

εξωτερικό περιβάλλον αυτών. 

Ως πληθυσμός της έρευνας ορίστηκαν όλες (705) οι επιχειρήσεις του Συνδέσμου 

Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.  

Η έρευνα διεξήχθη με τη χρήση γραπτών ερωτηματολογίων, τα οποία 

προετοιμάστηκαν και συντάχθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες ανάπτυξης του 

συγκεκριμένου μέσου συλλογής ερευνητικού υλικού. Συμπληρώθηκαν 84 

ερωτηματολόγια, αριθμός ο οποίος καλύπτει τις στατιστικές απαιτήσεις της 

διαδικασίας.  

Στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας αναπτύχθηκε το υπόδειγμα της έρευνας, οι υπό 

μελέτη υποθέσεις, καθώς και η επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων. Για την 

ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική στατιστική για όλες τις 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, το κριτήριο του Friedman για τις πολυθεματικές 

μεταβλητές και ο έλεγχος ανεξαρτησίας του x 2  για τον έλεγχο των υποθέσεων της 

έρευνας. 
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Τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης έχουν ως εξής:   

Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο δείγμα κατά πλειονότητα ανήκουν στον 

τριτογενή τομέα, είναι κυρίως εταιρικής μορφής, διαφόρου μεγέθους από πλευράς 

αριθμού εργαζομένων, ενώ οι μισές περίπου έχουν κάποια μορφή πιστοποίησης. Το 

σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων αυτών εφαρμόζουν διαδικασίες επιχειρησιακής 

επικοινωνίας, αλλά μόνο οι μισές περίπου διαθέτουν αντίστοιχο τμήμα. 

Βασικός σκοπός της επιχειρησιακής επικοινωνίας είναι η συλλογή πληροφοριών 

για την καλύτερη διαχείριση της επιχείρησης. 

Η ροή επικοινωνίας ταξινομείται από «πολύ καλή» μέχρι «καλή»: 

Οι εργαζόμενοι και οι πελάτες θεωρούνται οι πλέον σημαντικοί παράγοντες κατά 

τη διαδικασία της επικοινωνίας, ενώ η εμπειρία, η αξιοπιστία και η 

αποτελεσματικότητα των εργαζομένων θεωρούνται πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά 

αυτής. 

Η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία καθώς και η εσωτερική αλληλογραφία 

μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων θεωρούνται ότι αποδίδουν «πολύ καλά». 

Η επικοινωνία εντός της επιχείρησης γίνεται συνήθως εντός της ίδιας ημέρας, 

είναι σε μεγάλο βαθμό προσχεδιασμένη και σχετίζεται άμεσα με την αμφίδρομη ροή 

των πληροφοριών (όπως προβλημάτων, παραπόνων, αποδοχές εισηγήσεων κ.λπ.) με 

τη συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων. Η προφορική ενημέρωση μεταξύ της 

διοίκησης και ομάδων εργασίας καθώς και η εσωτερική αλληλογραφία είναι 

δημοφιλείς μέθοδοι επικοινωνίας. 

Η εξωτερική επικοινωνία της επιχείρησης γίνεται κυρίως με το τηλέφωνο και 

επιστολές (αυξάνει η ηλεκτρονική), θεωρείται «πολύ» αποτελεσματική και 

ανταποκρίνεται «πολύ» στις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών. Παρόλα αυτά η 

ανεπαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα αυτής. 

Η συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την 

προσέλκυση πελατών, την παραγωγικότητα και την ποιότητα των προϊόντων 

θεωρείται ουσιαστική. 

Η επικοινωνία της επιχείρησης φανερώνει «πολύ» μέχρι «μέτρια» «κοινωνική 

ευθύνη», ενώ στα ίδια επίπεδα λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα συναισθήματα και την 

κουλτούρα των ανθρώπων.  
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Τα κυριότερα θέματα των πολυθεματικών ερωτήσεων τα οποία υπερτερούν των 

άλλων θεμάτων των αντίστοιχων ερωτήσεων, μετά από στατιστική ανάλυση βρέθηκε 

ότι είναι: 

• η «Συλλογή πληροφοριών και λήψη αποφάσεων με σκοπό τον 

προγραμματισμό, οργάνωση, διεύθυνση, συντονισμό και έλεγχο της 

επιχείρησης» όσον αφορά το βασικό σκοπό της επιχειρησιακής επικοινωνίας 

• η «Ηλεκτρονική» μορφή επικοινωνίας 

• η «Διαπροσωπική» επικοινωνία  

• οι «Ιδιοκτήτες» των επιχειρήσεων 

• η «Εμπειρία» των εμπλεκομένων στην επιχειρησιακή επικοινωνία παραγόντων 

• «Πολλά οργανωτικά επίπεδα, που έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια ή 

διαστρέβλωση του μηνύματος» ως παράγων ο οποίος εμποδίζει την 

αποτελεσματικότητα της επιχειρησιακής επικοινωνίας 

• η «Πρόσωπο με πρόσωπο» εσωτερική επικοινωνία 

• η «Ενημέρωση των ομάδων εργασίας από τους υπευθύνους των ομάδων» ως 

προφορική μέθοδος επικοινωνίας με τους εργαζόμενους  

• ο «Ετήσιος Απολογισμός» ως γραπτή μέθοδος επικοινωνίας με τους 

εργαζόμενους  

• η «Ροή της επικοινωνίας με τη συμμετοχή όλων» για τη λήψη των 

αποφάσεων  

• η «Παραγωγικότητα» ως θέμα ουσιαστικής συμμετοχής και λήψης των 

αποφάσεων από τους εργαζόμενους 

• «Να δώσετε ή να πάρετε πληροφορίες» ως αποτέλεσμα της επικοινωνίας και 

• η «Πρόσωπο με πρόσωπο» εξωτερική επικοινωνία για τη μετάδοση των 

μηνυμάτων 

• Από τον στατιστικό έλεγχο των υποθέσεων βρέθηκε ότι : 

Από τον τομέα παραγωγής (δραστηριοτήτων) εξαρτάται ή επηρεάζεται: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας  

Η ανταπόκριση της εξωτερικής επικοινωνίας στις ανάγκες και επιθυμίες των 

πελατών και  

Ότι λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τα συναισθήματα και η κουλτούρα των 

ανθρώπων. 

Από τον αριθμό των εργαζομένων εξαρτάται ή επηρεάζεται: 

Η ταχύτητα λήψης και αποστολής πληροφοριών 
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Η αποτελεσματικότητα της εξωτερικής επικοινωνίας και 

Η ανάπτυξη επιχειρησιακής ηθικής για καλύτερη ποιότητα ζωής , καλύτερο 

περιβάλλον κ.λπ. 

Ενώ από τη μορφή ιδιοκτησίας και την ύπαρξη πιστοποίησης, δεν εξαρτάται ή 

επηρεάζεται καμία από τις υποθέσεις που ελέγχθηκαν. 

Τα τελικά λοιπόν γενικά συμπεράσματα της υπόψη έρευνας είναι ότι : 

• Όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις γνωρίζουν την επιχειρησιακή επικοινωνία και την 

εφαρμόζουν σε διάφορο βαθμό, τόσο στην εσωτερική λειτουργία αυτών, όσο και 

στις εξωτερικές τους σχέσεις.  

• Κατά την εφαρμογή της επιχειρησιακής επικοινωνίας  οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν 

διάφορες διαδικασίες, τρόπους και μέσα, θεωρώντας ότι αυτή είναι αποτελεσματική 

σε μεγάλο βαθμό, τόσο σε επίπεδο εργαζομένων, όσο και σε επίπεδο πελατών κ.λπ. 

• Η συλλογή πληροφοριών και η λήψη αποφάσεων σχετικά με τη λειτουργία των 

επιχειρήσεων, η ηλεκτρονική και διαπροσωπική επικοινωνία, οι ιδιοκτήτες, η 

εμπειρία, η παραγωγικότητα, η πρόσωπο με πρόσωπο εσωτερική και εξωτερική 

επικοινωνία, η συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ., 

θεωρούνται τα πιο σημαντικά στοιχεία (χαρακτηριστικά) αποτελεσματικής 

επιχειρησιακής επικοινωνίας των επιχειρήσεων.  

• Ο τομέας παραγωγής και ο αριθμός των εργαζομένων επηρεάζουν πολύ λίγα 

χαρακτηριστικά της διαδικασίας της επιχειρησιακής επικοινωνίας των επιχειρήσεων, 

ενώ η μορφή ιδιοκτησίας και η ύπαρξη πιστοποίησης κανένα από αυτά.  

 

 

Λέξεις κλειδιά: Επικοινωνιακή πολιτική, επιχειρησιακή επικοινωνία, οικονομικοί οργανισμοί, 

ερωτηματολόγια, έλεγχος Friedman,έλεγχος x 2. 
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1. Εισαγωγή  
 

1.1.Γενικά περί της εννοίας της «επικοινωνίας»  
 

« Επικοινωνία» σημαίνει την ανταλλαγή «εννοιών» μεταξύ των ατόμων διαμέσου 

ενός κοινού συστήματος « συμβόλων» (Taylor, 2005, DeVito,2006). Με άλλα λόγια, 

οι σχέσεις μεταξύ των ατόμων περιλαμβάνουν ανταλλαγή «εννοιών» (Miller, 2005) 

και επομένως , σχέσεις μεταξύ των ατόμων δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν χωρίς την 

«επικοινωνία» αυτών (Πιπερόπουλος,1996). Τα «σύμβολα» τα οποία χρησιμοποιούν 

τα άτομα για να επικοινωνήσουν, μπορεί να είναι «λεκτικά», «μαθηματικά», 

«μουσικά» κ.λπ. Η μεταφορά της εννοίας των συμβόλων επιτυγχάνεται δια μέσου 

καθεμιάς από τις πέντε αισθήσεις. Παρά το ότι, πολλοί άνθρωποι συσχετίζουν μόνο 

την ομιλία με την επικοινωνία, παρόλα αυτά η αποτελεσματική επικοινωνία 

επιτυγχάνεται πολλές φορές χωρίς την ανταλλαγή ούτε μιας λέξης. Παράδειγμα μη 

«λεκτικής επικοινωνίας» αποτελούν τα άτομα τα οποία στερούνται της «ομιλίας» και 

επικοινωνούν δια μέσου του μη λεκτικού κώδικα των «χειρονομιών». Επίσης, δια 

μέσου των καλών τεχνών υπάρχει επικοινωνία, παραδείγματος χάρη, με έναν πίνακα 

ζωγραφικής στέλνονται μηνύματα χωρίς την ομιλία ούτε μιας λέξης. Η σωστή 

χρησιμοποίηση των «συμβόλων», τόσο στη «λεκτική» όσο και στη «μη λεκτική» 

επικοινωνία, αποτελεί τη βάση για την επιτυχημένη ανταλλαγή των εννοιών και 

επομένως την αποτελεσματική ανθρώπινη επικοινωνία. Η ανθρώπινη επικοινωνία 

αποτελεί, στη συνέχεια, τη βάση για την επικοινωνιακή πολιτική της επιχείρησης ή 

την επιχειρησιακή επικοινωνία.  

1.2. Έννοια και περιεχόμενο της επικοινωνιακής πολιτικής ή 
της επιχειρησιακής επικοινωνίας  

 
Επικοινωνιακή πολιτική ή στρατηγική της επιχείρησης στην επικοινωνία είναι ο 

σχεδιασμός και προγραμματισμός της «επιχειρησιακής επικοινωνίας», δηλαδή των 

διαδικασιών, μεθόδων, τρόπων και μέσων επικοινωνίας τα οποία χρησιμοποιεί η 

επιχείρηση για να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Η επικοινωνιακή πολιτική της 

επιχείρησης συνδέεται και συνδυάζεται με κάθε λειτουργία αυτής, όπως με τη 

διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών σχέσεων, τις στρατηγικές 

του μάρκετινγκ και των δημοσίων σχέσεων και λοιπά (Παναγιωτοπούλου, 1997, 

Πασχαλούδης και Κοτσαϊβάζογλου, 2002). Σύμφωνα με τον Webb (2002), η 
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αποτελεσματικότητα της επιχείρησης εξαρτάται από τη βελτιστοποίηση της 

«ποιότητας» των παρεχομένων προϊόντων, η οποία  εξαρτάται από την εφαρμογή 

της σωστής επικοινωνιακής πολιτικής ή επιχειρησιακής επικοινωνίας. Ο όρος 

«ποιότητα» του προϊόντος σημαίνει κάτι το «εξαιρετικό», το «έξοχο» και έχει τις 

ρίζες του στην αρχαία ελληνική γλώσσα , όπου η έννοια του «εξαιρετικού», του 

«θρεπτικού», του «πολυτελούς» συμπίπτει με τη λέξη «ποιότητα» του προϊόντος. Η 

σωστή «επικοινωνιακή πολιτική» εκ μέρους της επιχείρησης συμβάλλει στη 

δημιουργία εμπορικών σχέσεων μεταξύ των ατόμων ή των ομάδων που επικοινωνούν 

μεταξύ τους για την πραγματοποίηση των σκοπών της επιχείρησης και επιπλέον με 

την επανάληψη της επικοινωνιακής συμπεριφοράς μεταξύ των παραπάνω 

παραγόντων με την πάροδο των ετών δημιουργείται και εδραιώνεται η εταιρική ή 

επιχειρησιακή κουλτούρα. 

Οι επιτυχημένες εμπορικές σχέσεις είναι αποτέλεσμα της σωστής επικοινωνιακής 

πολιτικής ή επιχειρησιακής επικοινωνίας, όπως θα αναφερθεί με λεπτομέρεια στη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέματος και αποτελεί αυτή σημαντικό παράγοντα για 

τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων της επιχείρησης και επομένως της 

αποτελεσματικότητας αυτής. Στο Σχήμα 1-1 φαίνεται η  σχέση που υπάρχει μεταξύ 

των παραπάνω όρων.    

 
 

Σχήμα 1-1. Σχέση μεταξύ επικοινωνιακής πολιτικής ,εμπορικών σχέσεων και  
επιχειρησιακής κουλτούρας ( Πηγή: Hinner, 2005). 

 

 Λόγω της επιχειρησιακής κουλτούρας, όπως συμβαίνει σε διαφορετικές κοινωνίες 

έτσι και σε διαφορετικές εταιρείες ή επιχειρήσεις εφαρμόζονται διαφορετικές λύσεις 



για παρόμοια θέματα και δίνονται διαφορετικά κίνητρα ή προκλήσεις ανάλογα με την 

επικοινωνιακή πολιτική της επιχείρησης ή την επιχειρησιακή κουλτούρα 

(Hinner,2005). 

Ένας από τους 6 σπουδαιότερους σκοπούς της επικοινωνιακής πολιτικής της 

επιχείρησης και των εμπορικών σχέσεων είναι η ικανοποίηση των πελατών. Αυτή 

επιτυγχάνεται με την απ’ ευθείας επικοινωνία μεταξύ των πωλητών των προϊόντων ή 

των υπηρεσιών και των πελατών, τη συλλογή πληροφοριών εκ μέρους της 

επιχείρησης για της επιθυμίες και τις απαιτήσεις των πελατών και τη συλλογή 

πληροφοριών των σχετικών με τη συσκευασία και τη διανομή των προϊόντων ή 

υπηρεσιών (Dean και Bowen,1994).   

H αποτελεσματική επικοινωνία της επιχείρησης είναι επομένως ζωτικής σημασίας 

για τη λειτουργία και ανάπτυξη αυτής σημαντική για κάθε εμπορική διαδικασία και ο 

πυρήνας όλων των επιτυχημένων εμπορικών σχέσεων ανεξαρτήτως τοπικού ή 

παγκόσμιου χαρακτήρα.  

Όπως προκύπτει από τα προαναφερόμενα οι όροι: «Επικοινωνιακή πολιτική»,της 

επιχείρησης, «επιχειρησιακή επικοινωνία» και «επικοινωνία των ατόμων και ομάδων» 

μέσα στην επιχείρηση έχουν το ίδιο περιεχόμενο γι ‘ αυτό στα πλαίσια της έρευνας 

αυτής θα χρησιμοποιηθεί ο όρος «επιχειρησιακή επικοινωνία».  

Σύμφωνα λοιπόν με τους Rosenblatt et al (1977), «Επιχειρησιακή επικοινωνία 

είναι η ανταλλαγή γνωμών, απόψεων, ιδεών, πληροφοριών μεταξύ των εργαζομένων 

προσωπικά ή απρόσωπα με την χρησιμοποίηση συμβόλων ή σημάτων , με σκοπό την 

πραγματοποίηση των σκοπών και στόχων της επιχείρησης». Η επικοινωνία είναι 

επομένως μια διαδικασία τροφοδότησης και ανατροφοδότησης με βάση την οποία 

οργανώνονται και συνδέονται συστηματικά τα διάφορα «όργανα» μιας επιχείρησης , 

για να λειτουργήσει αυτή αποτελεσματικά. Βασικός παράγοντας της επιχειρησιακής 

επικοινωνίας είναι το άτομο, το οποίο δημιουργεί και αναπτύσσει το σύστημα 

επικοινωνίας και συμμετέχει σε αυτό άλλοτε ως δημιουργός (πηγή) των μηνυμάτων 

και άλλοτε ως δέκτης αυτών (Πασχαλούδης και Κοτσαϊβάζογλου, 2002).  

 Σημαντικό χαρακτηριστικό στοιχείο του συστήματος της επικοινωνίας είναι η 

ροή πληροφοριών μέσα στην επιχείρηση, η επεξεργασία αυτών και η χρησιμοποίηση 

του τελικού «προϊόντος», δηλαδή της «γνώσης», για τη λήψη σωστών αποφάσεων 

για όλους τους «επιχειρησιακούς τομείς» (Κόντης, 1992). 

 Η επικοινωνία είναι ουσιαστική για την «οργάνωση» και τη «λειτουργία» των 

σύγχρονων και πολύπλοκων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους Mumby (1996), Russell 

(1997), Van Every and Taylor (1998), Cushman (2000) και Taylor and Van Every 
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(2000). Σύμφωνα δε με τους Cooren and Τaylor (1997) «η επικοινωνία» και η 

«οργάνωση» είναι «τύποι» οι οποίοι αναπτύσσονται συγχρόνως μέσα σε ένα 

δεδομένο «κοινωνικό σύστημα». Με την επικοινωνία δημιουργούνται οι «σχέσεις 

συνεργασίας» μεταξύ των ατόμων που ιδρύουν και διαχειρίζονται την επιχείρηση και 

στη συνέχεια οι «σχέσεις συνεργασίας» είναι αυτές που συνθέτουν την «οργάνωση». 

Από τις «σχέσεις συνεργασίας» απορρέουν οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν τα 

άτομα μεταξύ τους για να επιτύχουν τους σκοπούς της επιχείρησης . Οι υποχρεώσεις 

με τις οποίες δεσμεύονται τα άτομα αλλά και απαιτούν από τους άλλους , δομούνται 

με τη χρήση της «γλώσσας» που είναι το «μέσο» με το οποίο η επικοινωνία γίνεται 

«πράξη» (Carlon , 2001). Mε την επικοινωνία η οργάνωση, η οποία αποτελείται από 

ένα σύνολο ατόμων (ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι), πραγματοποιεί τους στόχους της οι 

οποίοι θα παρέμειναν απραγματοποίητοι αν επιδιώκονταν ατομικά. Οι πολύπλοκες 

ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις, οι οποίες δημιουργούνται μέσα σε κάθε επιχείρηση 

προς επίτευξη των στόχων της, οργανώνονται συστηματικά με βάση την επικοινωνία. 

Για να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω, η επικοινωνία μεταξύ των ατόμων θα πρέπει 

να γίνεται με τη συμμετοχή όλων αυτών, χωρίς εμπόδια μεταξύ τους, ούτως ώστε να 

δημιουργούνται θετικές «σχέσεις», σχέσεις καλής συνεργασίας (Schriesheim et al, 

1999). Έρευνες που έχουν γίνει, αποδεικνύουν ότι η « δημοκρατική» ή «ανοικτή» 

επιχειρησιακή επικοινωνία μεταξύ προϊσταμένων- υφισταμένων έχει ως αποτέλεσμα 

την ικανοποίηση των εργαζομένων και ως εκ τούτου την υποκίνηση και 

δημιουργικότητα αυτών (Αaltiο-Marjosola and Takala, 2000). Όταν η εσωτερική 

επικοινωνία είναι αποτελεσματική, τότε και η εξωτερική επικοινωνία έχει θετική 

ανταπόκριση (Zeitham et al,1988). Η επικοινωνία παραδείγματος χάρη , μεταξύ των 

εργαζομένων της επιχείρησης, των προϊσταμένων και υφισταμένων και αυτών με 

τους πελάτες αποτελεί κατά τον Webster (1991), έναν από τους παράγοντες o oποίος 

επηρεάζει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και επομένως την ικανοποίηση 

των πελατών. Από τη βιβλιογραφία προκύπτει επίσης , ότι ορισμένοι «επικοινωνιακοί 

παράγοντες» επηρεάζουν τη συμπεριφορά των εργαζομένων της επιχείρησης προς 

τους πελάτες αυτής (Hoffman and Ingram, 1992). 

 Είναι γεγονός, ότι όταν η προς το εξωτερικό περιβάλλον επικοινωνία είναι 

επιτυχημένη, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιτυχία της επιχείρησης στην «αγορά» 

(Zeitham et al ,1988). Δηλαδή, η επιχειρησιακή επικοινωνία μπορεί να αφορά την 

ανταλλαγή πληροφοριών στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και μεταξύ των 

εργαζομένων, η αποτελεσματικότητα όμως αυτής τελικά επηρεάζει τους πελάτες δια 

μέσου των προσωπικών επαφών που έχουν αυτοί με την επιχείρηση και τους 
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εργαζόμενους (Cunningham and Lischeron,1991). H «ανοικτή» ή «διπλής 

κατεύθυνσης» επικοινωνία προτείνεται ως ο καλύτερος τρόπος διαχείρισης των 

πελατών (Parasuraman et al, 1991). Σύμφωνα δε με τον Webster(1991), «οι 

πωλητές πρέπει να προβάλλουν και να προωθούν τα προϊόντα των επιχειρήσεων δια 

μέσου ενός σύγχρονου και βελτιωμένου συστήματος επικοινωνίας, το οποίο θα 

συναντά τις ανάγκες των πελατών-καταναλωτών», αλλά και γενικότερα τις ανάγκες 

και τις αξίες της κοινωνίας και την επιθυμία αυτής για βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των ανθρώπων.  

Τέλος, η συστηματική επιχειρησιακή επικοινωνία είναι απαραίτητη και λόγω 

της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, γιατί οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι ευέλικτες, 

να ανανεώνονται εύκολα και να προσαρμόζονται στις νέες καταστάσεις έτσι ώστε να 

παραμένουν ανταγωνιστικές (Kolb, 1996). H « επικοινωνία» είναι επομένως το 

«κλειδί» για την αλλαγή και προσαρμογή των επιχειρήσεων στο διαρκώς 

ανανεούμενο εξωτερικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Περαιτέρω, η χρήση των 

υπολογιστών και των διαφόρων λογισμικών διευκολύνει στην αποτελεσματική 

εφαρμογή ενός συστήματος επιχειρησιακής επικοινωνίας στην κάθε επιχείρηση 

ανεξαρτήτως της δομής και του μεγέθούς της, έτσι ώστε αυτή να λειτουργεί 

αποτελεσματικά.  

1.3. Έννοια του Οικονομικού Οργανισμού-Επιχείρησης 

 
Οικονομικός οργανισμός ή οικονομική μονάδα ή επιχείρηση, είναι η συστηματική 

οργάνωση και διαχείριση των συντελεστών παραγωγής (κεφάλαιο, εργασία, έδαφος) 

με σκοπό την παραγωγή υλικών αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, απαραίτητων για 

την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών (Koontz and Fulmer, 1981, 

Λιαρμακόπουλος, 1981 και Σαρμανιώτης,2005).  

Οι οικονομικοί οργανισμοί ή επιχειρήσεις διακρίνονται σε κατηγορίες με βάση 

διάφορα κριτήρια. Αυτά είναι τα εξής (Matthew et al, 1986, Σαρμανιώτης, 2005):  

 Ο φορέας (ιδιοκτήτης) του οργανισμού της επιχείρησης. Ο οργανισμός με 

βάση το φορέα διακρίνεται σε ιδιωτικό, δημόσιο και μικτό. 

 Ο σκοπός του οργανισμού της επιχείρησης. Με βάση το σκοπό ο οργανισμός 

διακρίνεται σε κερδοσκοπικό και μη κερδοσκοπικό ή κοινωφελή. 

 Το μέγεθος του οργανισμού ή της επιχείρησης. Ο οργανισμός διακρίνεται, 

ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων, τα κεφάλαια που επενδύθηκαν , 
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τον προϋπολογισμό και το χώρο που καταλαμβάνουν οι κτιριακές 

εγκαταστάσεις, σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες (Ξουρής,1993).  

 Το είδος της οικονομικής δραστηριότητας. Ο οργανισμός ή επιχείρηση 

διακρίνεται σε πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα. 

Επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα είναι αυτές οι οποίες ασχολούνται με τη 

γεωργία , δασοπονία, κτηνοτροφία, κ.λπ. Δηλαδή με τη καλλιέργεια του 

εδάφους, την εκμετάλλευση των δασών, των υδάτων, των θαλασσών και του 

υπεδάφους, καθώς και την εκμετάλλευση του ζωικού κεφαλαίου. Επιχειρήσεις 

του δευτερογενούς τομέα είναι αυτές οι οποίες ασχολούνται με το 

μετασχηματισμό των προϊόντων των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα 

όπως γαλακτοβιομηχανίες, επιπλοποιίες, κ.λπ. , ή το μετασχηματισμό των 

προϊόντων άλλων επιχειρήσεων του δευτερογενούς τομέα. Επιχειρήσεις του 

τριτογενούς τομέα είναι αυτές οι οποίες παρέχουν πάσης φύσης υπηρεσίες ή 

επιδιώκουν την πώληση ή μεταφορά προϊόντων των επιχειρήσεων του 

πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα παραγωγής.     

 Η νομική μορφή η οποία περιβάλλεται ο οργανισμός ή η επιχείρηση. Με βάση 

το κριτήριο αυτό η επιχείρηση διακρίνεται σε ατομική, εταιρική (ανώνυμη, 

ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης) και συνασπισμοί 

επιχειρήσεων(Πουλάκου-Ευθυμιάτου,1991). 

 Όσον αφορά την πιστοποίηση των επιχειρήσεων, ισχύουν με λίγα λόγια τα 

εξής. Με σκοπό να διασφαλιστούν διεθνή κριτήρια ελέγχου και πιστοποίησης 

της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων από τις επιχειρήσεις ο Διεθνής 

Οργανισμός Τυποποίησης (ISO: International Organization Standardization) 

έθεσε ειδικές σειρές προτύπων σύμφωνα με τα οποία γίνεται η πιστοποίηση 

των επιχειρήσεων από τους εθνικούς φορείς. Ο Διεθνής Οργανισμός 

Τυποποίησης αποτελείται από τους εθνικούς φορείς τυποποίησης/πιστοποίη-

σης περίπου 157 χωρών και συμπεριλαμβάνει περίπου 187 τεχνικές επιτροπές 

πιστοποίησης. Κάθε τεχνική επιτροπή είναι υπεύθυνη για καθένα από τους 

πολλούς τομείς εξειδίκευσης. Σκοπός του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης 

είναι να προωθήσει την ανάπτυξη της τυποποίησης και τις συναφείς 

δραστηριότητες για να διευκολύνονται οι διεθνείς ανταλλαγές προϊόντων και 

υπηρεσιών και η ανάπτυξη της συνεργασίας στους τομείς των πνευματικών, 

επιστημονικών, τεχνολογικών και οικονομικών δραστηριοτήτων. Τα 

αποτελέσματα των εργασιών του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης 

δημοσιεύονται ως Διεθνή Πρότυπα (Τσιότρας, 2002). Τα πρότυπα που 
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Στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιείται ο όρος επιχείρηση.  

 1.4. Προσδιορισμός του προβλήματος  

Με βάση την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας διαπιστώνεται ότι η 

επιχειρησιακή επικοινωνία είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο χρειάζεται περαιτέρω 

έρευνα, ιδιαίτερα για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Και τούτο γιατί η έρευνα η οποία έχει 

γίνει και αφορά την επιχειρησιακή επικοινωνία είναι ελάχιστη (Κοτσαϊβάζογλου, 

1999). 

Το πρόβλημα για τις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις προσδιορίζεται: 

  Πρώτον, στο αν αυτές γνωρίζουν και εφαρμόζουν συνειδητά και συστηματικά 

τις διαδικασίες της επιχειρησιακής επικοινωνίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την 

ύπαρξη και συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων στο μέλλον, μέσα σε ένα 

περιβάλλον πολύ ανταγωνιστικό λόγω της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, όπου η 

πληροφόρηση είναι τελείως απαραίτητη. 

 Δεύτερον , αν είναι σε θέση να αξιολογούν, κάθε φορά ανάλογα με την 

περίπτωση, την αποτελεσματικότητα της επιχειρησιακής επικοινωνίας, το βαθμό 

συμμετοχής των ατόμων στην επικοινωνία, το βαθμό της τυπικότητας και την 

κατεύθυνση της ροής αυτής μεταξύ των ατόμων  μέσα και έξω από την επιχείρηση , 

τις μορφές που παίρνει κάθε φορά το μήνυμα και τα επιχειρήματα που περιέχει αυτό 

για να είναι «πειστικό» , σε αυτούς προς τους οποίους απευθύνεται.  

Τρίτον, κατά πόσο ο τομέας παραγωγής (δραστηριοτήτων), ο αριθμός των 

εργαζομένων, η μορφή ιδιοκτησίας καθώς και η πιστοποίηση των διαδικασιών 

λειτουργίας των επιχειρήσεων, επηρεάζουν γενικά την επιχειρησιακή επικοινωνία 

αυτών στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον. 
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1.5. Σκοπός της εργασίας  
 
Με βάση τα παραπάνω αναφερόμενα, σκοπός της εργασίας αυτής είναι να 

ερευνηθεί η διαδικασία της επιχειρησιακής επικοινωνίας και η σημαντικότητα αυτής 

στη λειτουργία των ελληνικών επιχειρήσεων. Για να επιτευχθεί αυτό οι επιμέρους 

στόχοι της έρευνας είναι οι εξής: 

Πρώτον, να ερευνηθεί αν οι σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις γνωρίζουν και 

εφαρμόζουν συστηματικά την επιχειρησιακή επικοινωνία εντός και εκτός αυτών. 

Δεύτερον, να ερευνηθεί η διαδικασία , οι τρόποι και τα μέσα που 

χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της επιχειρησιακής επικοινωνίας. Δηλαδή «πως» 

οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν και διαχειρίζονται την επιχειρησιακή επικοινωνία.  

Τρίτον, αν ο τομέας παραγωγής (δραστηριοτήτων), το μέγεθος  των 

επιχειρήσεων (αριθμός εργαζομένων), η μορφή ιδιοκτησίας και η πιστοποίηση 

επηρεάζουν την επιχειρησιακή επικοινωνία εντός και εκτός αυτών. 

 

1.6. Σημαντικότητα της εργασίας  
 

Στη σημερινή εποχή, κατά την οποία η ρευστότητα του επιχειρησιακού 

περιβάλλοντος λόγω της παγκοσμιοποίησης είναι γεγονός, οι επιχειρήσεις χρειάζονται 

άτομα τα οποία να αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της επικοινωνίας μέσα στις 

επιχειρήσεις. Και τούτο γιατί η επικοινωνία έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία και 

ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας εντός και εκτός της επιχείρησης, την αλλαγή και 

προσαρμογή αυτής στα νέα δεδομένα με βάση τα μηνύματα της εποχής, τη 

δυνατότητα διαφορετικής ερμηνείας των μηνυμάτων από τα άτομα που 

επικοινωνούν, με αποτέλεσμα τη σύνθεση των απόψεων στη διαχείριση των 

θεμάτων. Επιπλέον με την επικοινωνία τα άτομα αναλαμβάνουν και ηθικές 

υποχρεώσεις μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο (Mumby and Stohl, 1996). 

Επομένως , η εργασία αυτή είναι σημαντική για την έρευνα της επιχειρησιακής 

επικοινωνίας στις ελληνικές επιχειρήσεις, εφόσον τα αποτελέσματα χρησιμοποιηθούν 

από αυτές για την εκπαίδευση των εργαζομένων στην «επικοινωνία» και ειδικότερα 

στην «επιχειρησιακή επικοινωνία».  

Η εργασία θα βοηθήσει να διαπιστωθεί αν τα άτομα (στελέχη των επιχειρήσεων) 

τα οποία εργάζονται στις επιχειρήσεις, γνωρίζουν και εφαρμόζουν συστηματικά την 

επιχειρησιακή επικοινωνία. Επίσης, αν εφαρμόζονται από αυτά οι σωστές διαδικασίες 
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επικοινωνίας, αν χρησιμοποιούνται τα σωστά «μέσα» μετάδοσης των μηνυμάτων και 

οι κατάλληλοι τρόποι και επιχειρήματα και αν ο τομέας παραγωγής 

(δραστηριοτήτων), ο αριθμός των εργαζομένων, η μορφή ιδιοκτησίας και η 

πιστοποίηση επηρεάζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων, έτσι ώστε η επικοινωνία να 

είναι αποτελεσματική. Όταν δε, η επικοινωνία είναι αποτελεσματική αυτό σημαίνει ότι 

και η πληροφόρηση των εργαζομένων για τα θέματα που ενδιαφέρονται είναι έγκαιρη 

και αξιόπιστη , η λήψη των αποφάσεων είναι επίσης έγκαιρη και σωστή, οι 

συνεργασίες που αναπτύσσονται είναι δημιουργικές προς όφελος της επιχείρησης 

αλλά και της ικανοποίησης των ιδίων των εργαζομένων, των οποίων η συμπεριφορά 

προς τους τρίτους καθίσταται θετική (καλύτερη ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών). 

Τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής σχετικά με την «αποτελεσματική 

επιχειρησιακή επικοινωνία» μπορεί να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω έρευνα, ώστε 

να διαπιστωθεί αν υπάρχει σχέση μεταξύ της αποτελεσματικής επιχειρησιακής 

επικοινωνίας και της δημιουργίας θετικού εργασιακού κλίματος που συνεπάγεται την 

επιτυχημένη πορεία της επιχείρησης (Σχήμα 1-2).  

 

 

Σχήμα 1-2. Πλήρες ερευνητικό μοντέλο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.7. Mεθοδολογία έρευνας  
 

 

Aρχικά αναπτύχθηκε το υπόδειγμα της εργασίας με βάση συγκεκριμένα ζητήματα 

που θα μας απασχολούσαν στην έρευνα και στηρίχθηκαν στη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση και κυρίως στον εντοπισμό κενών, ελλείψεων και πληροφοριών σχετικά 

με τη χρήση της επικοινωνιακής πολιτικής στις ελληνικές επιχειρήσεις. 

 

Στο υπόδειγμα αυτό περιλήφθηκαν ζητήματα όπως: 

• Η εφαρμογή διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας  

• Η ύπαρξη συγκεκριμένου τμήματος εντός της επιχείρησης με αρμοδιότητα το 

σχεδιασμό και την εφαρμογή της επιχειρησιακής επικοινωνίας 

• Υπάρχουσα ροή από «πάνω προς τα κάτω» και από «κάτω προς τα πάνω» 

• Ο βαθμός προσχεδιασμού μιας διαδικασίας επικοινωνίας  

• Ο χρόνος λήψης ή αποστολής μιας πληροφορίας  

• κ.λπ. 

 

Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν οι υποθέσεις της εργασίας οι οποίες προέκυψαν από 

τη μελέτη της σχέσης επιχειρησιακή επικοινωνία και αποτελεσματικότητα. Όλες οι 

υποθέσεις ερευνήθηκαν κάτω από το πρίσμα των βασικών προσδιοριστικών 

παραγόντων της επιχείρησης, όπως ο τομέας παραγωγής (δραστηριοτήτων), ο 

αριθμός εργαζομένων (μέγεθος επιχείρησης) , η μορφή ιδιοκτησίας και η ύπαρξη 

πιστοποίησης.  

 

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές υποθέσεις όπως: 

Υπόθεση 1 (Η1): Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας 

επηρεάζεται ή εξαρτάται από τον τομέα παραγωγής, τον αριθμό εργαζομένων, τη 

μορφή ιδιοκτησίας και την ύπαρξη πιστοποίησης.  

Υπόθεση 2 (Η2): Η ύπαρξη συγκεκριμένου τμήματος εντός της επιχείρησης το 

οποίο έχει την αρμοδιότητα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της «επιχειρησιακής 

επικοινωνίας» επηρεάζεται ή εξαρτάται από τον τομέα παραγωγής, τον αριθμό 

εργαζομένων, τη μορφή ιδιοκτησίας και την ύπαρξη πιστοποίησης.  

Το επόμενο στάδιο της διαδικασίας ήταν η ανάπτυξη μεθοδολογίας συλλογής και 

επεξεργασίας των δεδομένων. 
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Συγκεκριμένα η διεξαγωγή της έρευνας έγινε με τη χρήση γραπτού 

ερωτηματολογίου. Κατά τη διαμόρφωση αυτού ακολουθήθηκαν όλες οι σχετικές 

διαδικασίες πού προβλέπονται κατά τη χρήση του ερωτηματολογίου ως μέσο 

συλλογής ερευνητικού υλικού. Δηλαδή αρχικά καθορίστηκαν (όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω) οι επιμέρους άξονες ή θέματα τα οποία συνθέτουν τον κεντρικό σκοπό 

και τους επί μέρους στόχους της ερευνητικής προσπάθειας. Στη συνέχεια 

καθορίστηκαν οι συγκεκριμένες πληροφορίες που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί 

μια πλήρη, κατά το δυνατόν, κάλυψη του θέματος μέσα από το περιεχόμενο των  

ερωτήσεων. Κατόπιν αποφασίστηκε το είδος των ερωτήσεων (πραγματικές και 

γνώμης) και η διατύπωση αυτών. Όλες οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου είχαν τη 

μορφή κλειστού τύπου ή δεδομένης απάντησης και κατά τη σύνταξη αυτών έγινε 

προσπάθεια ώστε η επικοινωνία με τον ερωτώμενο να είναι ομαλή και ξεκάθαρη , 

ώστε να υπάρξει αντικειμενική και σαφής συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Οι 

ερωτήσεις διακρίθηκαν σε δυο ομάδες, τις γενικές και τις ειδικές. Μετά τις διαδικασίες 

σύνταξης του ερωτηματολογίου έγινε περαιτέρω έλεγχος αυτού ως προς τη 

σαφήνεια, πληρότητα, ορθότητα, αντικειμενικότητα κ.λπ. από ειδικούς επιστήμονες 

και στελέχη επιχειρήσεων. 

Ως πληθυσμός της έρευνας ορίστηκαν όλες (705) οι επιχειρήσεις της Βορείου 

Ελλάδος. Ως μέθοδος δειγματοληψίας εφαρμόστηκε η απλή τυχαία δειγματοληψία 

χωρίς επανατοποθέτηση, εξαιτίας της απλότητάς της και του γεγονότος ότι απαιτεί τη 

λιγότερη δυνατή γνώση σχετικά με τον πληθυσμό από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο. Ως 

πλαίσιο δειγματοληψίας χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων του Συνδέσμου 

Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. Για να υπολογιστεί το τελικό μέγεθος του δείγματος 

χρειάστηκε να διενεργηθεί προδειγματοληψία με μέγεθος δείγματος τις 50 

επιχειρήσεις. Μετά τη σχετική στατιστική επεξεργασία το τελικό μέγεθος του 

δείγματος καθορίστηκε στις 84 επιχειρήσεις, οι οποίες επιλέχθηκαν τυχαία με τη 

βοήθεια τυχαίων αριθμών. Τα 84 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια που πάρθηκαν, 

ελέγχθηκαν διεξοδικά και επεξεργάστηκαν κατάλληλα, ώστε να διορθωθούν διάφορα 

προβλήματα που παρουσιάστηκαν και αφορούσαν κυρίως τον τρόπο συμπλήρωσης 

αυτών.  
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Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε: η περιγραφική στατιστική για 

όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, το μη παραμετρικό κριτήριο του Friedman 

για την εύρεση του κυριότερου θέματος (απάντησης) από τις πολυθεματικές 

ερωτήσεις και ο έλεγχος ανεξαρτησίας του x 2 για τον έλεγχο των υποθέσεων της 

έρευνας. 

Στην πρώτη ενότητα  (περιγραφική στατιστική) έγινε αρχικά πλήρης 

προεπεξεργασία όλων των ερωτήσεων, όλων των ερωτηματολογίων, ώστε να 

εξομαλυνθούν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της μη ορθής 

συμπλήρωσης από τους ερωτώμενους κάποιων ερωτήσεων. Για το λόγο αυτό 

υπολογίστηκαν 4 διαφορετικοί μέσοι όροι, οι οποίοι αντιστοιχούσαν σε καθένα από 

τους προτεινόμενους χειρισμούς των λανθασμένων ή ελλιπών απαντήσεων. Στη 

συνέχεια και για μία πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, για όλες τις 

ερωτήσεις (γενικές και ειδικές) του ερωτηματολογίου, υπολογίστηκε η ποσοτική 

κατανομή των απαντήσεων κατά κλάση μεγέθους των επιχειρήσεων (1-πολύ μικρές, 

2-μικρές, 3-μεσαίες  και 4- μεγάλες) μόνο για τον 4ο μέσο όρο, ο οποίος θεωρήθηκε 

ότι είναι πιο πλήρης και πιο αντιπροσωπευτικός της κατάστασης που επικρατεί εντός 

και εκτός των επιχειρήσεων, όσον αφορά τη χρήση της επιχειρησιακής επικοινωνίας 

κατά τη λειτουργία αυτών. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής έδωσαν πολύ 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους, τα μέσα και τις διαδικασίες 

εφαρμογής της επιχειρησιακής επικοινωνίας στις ελληνικές επιχειρήσεις. 

Στη δεύτερη ενότητα (εύρεση του κυριότερου θέματος (απάντησης) από την 

ταξινόμηση των πολυθεματικών μεταβλητών (ερωτήσεων) ), αρχικά έγινε έλεγχος 

αξιοπιστίας για όλες τις πολυθεματικές μεταβλητές. Για τον έλεγχο αυτό 

χρησιμοποιήθηκε το ειδικό εργαλείο μέτρησης της αξιοπιστίας το cronbach’ s alpha 

(Ca). Στη συνέχεια και μόνο για τις πολυθεματικές μεταβλητές οι οποίες παρουσίασαν 

ικανοποιητική τιμή (Ca) (πάνω από 0,50) από τον έλεγχο αξιοπιστίας, εφαρμόστηκε 

το μη παραμετρικό κριτήριο του Friedman για την εύρεση του κυριότερου θέματος 

(απάντησης). 
Οι στατιστικές υποθέσεις στις περιπτώσεις αυτές ήταν οι εξής: 

Ηο: Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές της ομάδας θεμάτων-απαντήσεων, για την 

κάθε ερώτηση. 
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Η1: Υπάρχουν σημαντικές διαφορές της ομάδας θεμάτων-απαντήσεων, για την κάθε 

ερώτηση.  

 Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής έδωσαν ενδιαφέρουσες πληροφορίες 

για το ποια θέματα (απαντήσεις) σε κάθε ερώτηση είναι στατιστικά σημαντικά από τα 

υπόλοιπα θέματα της ίδιας ερώτησης. 

 Στην τρίτη ενότητα έγινε στατιστικός έλεγχος των υποθέσεων, οι οποίες 

διατυπώθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο. Αυτό επετεύχθη με τη χρήση του x2. Ο 

έλεγχος της κάθε υπόθεσης έγινε με βάση συγκεκριμένους προσδιοριστικούς 

παράγοντες της επιχείρησης, οι οποίοι στην περίπτωση αυτή ήταν ο τομέας 

παραγωγής (δραστηριοτήτων), ο αριθμός των εργαζομένων, η μορφή της ιδιοκτησίας 

και η ύπαρξη πιστοποίησης. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής έδωσαν 

ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το κατά πόσο οι διάφορες υποθέσεις εξαρτώνται ή 

επηρεάζονται από τους παραπάνω αναφερθέντες προσδιοριστικούς παράγοντες. 

 
 

2. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας  
 

2.1. Εισαγωγή  
  

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση της εργασίας ξεκινά με την επεξήγηση των βασικών 

όρων και εννοιών της επιχειρησιακής επικοινωνίας. Κατόπιν αναφέρονται η 

διαδικασία, η χρησιμοποίηση και οι σκοποί της επιχειρησιακής επικοινωνίας. Στη 

συνέχεια γίνεται αναφορά στη συστημική προσέγγιση της επικοινωνίας. Μετά 

αναλύονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχειρησιακής επικοινωνίας , όπως 

μορφές αυτής με τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα (κυρίως της 

γραπτής και της προφορικής) και η ροή της επικοινωνίας με αναφορά σε βασικές 

διατάξεις αυτής, οι οποίες αναπτύσσονται μέσα σε μια τυπική οργάνωση καθώς και η 

επίδραση αυτής στην απόδοση των μικρών ομάδων. Στη συνέχεια αναλύονται τα 

εμπόδια που υπάρχουν (φυσικά, προσωπικά, επιχειρησιακά, κ.λπ.), τα οποία 

επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της επιχειρησιακής επικοινωνίας. Μετά γίνεται 

ανάλυση των χαρακτηριστικών, της διαδικασίας, των πλεονεκτημάτων και των 

μειονεκτημάτων της ενδοπροσωπικής και διαπροσωπικής επικοινωνίας. Στο επόμενο 

υποκεφάλαιο αναφέρονται οι ορισμοί και αναλύονται οι μέθοδοι της εξωτερικής και 

εσωτερικής επιχειρησιακής επικοινωνίας καθώς και αυτής των μικρών ομάδων 
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εργαζομένων. Τέλος αναλύεται η αποτελεσματικότητα της επιχειρησιακής 

επικοινωνίας επί της λειτουργίας των επιχειρήσεων.  

 

2.2. Έννοια της επιχειρησιακής επικοινωνίας  

2.2.1. Ορισμός της επιχειρησιακής επικοινωνίας  
 

 Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, σύμφωνα με τους Rosenblatt et al (1977) και 

Λούτας ( 2002) στις επιχειρήσεις, όταν μιλούμε για επιχειρησιακή επικοινωνία 

εννοούμε τις σκόπιμες ή οργανωμένες  ανταλλαγές ιδεών, γνωμών, πληροφοριών, 

οδηγιών κ.λπ. μεταξύ των εργαζομένων, προσωπικά ή απρόσωπα, με τη 

χρησιμοποίηση συμβόλων ή σημάτων, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της 

επιχείρησης. Αν θελήσουμε να εξετάσουμε λεπτομερέστερα τον ορισμό της 

επιχειρησιακής επικοινωνίας θα διαπιστώσουμε ότι οι λέξεις κλειδιά στον ορισμό 

αυτόν είναι οι παρακάτω: 

Σκόπιμες: Δηλαδή η επιχειρησιακή επικοινωνία πρέπει να έχει προκαθορισμένο 

αντικειμενικό σκοπό για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Mπορεί να είναι 

τυπική ή άτυπη αλλά όχι κοινωνική, εκτός και αν συμπίπτει με τους στόχους της 

επιχείρησης. 

Aνταλλαγές: Γιατί πάντοτε δύο ή περισσότερα άτομα συμμετέχουν στην 

επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων του αποστολέα και του αποδέκτη. Mια παλιά 

παροιμία ρωτάει: «Όταν ένα μεγάλο δέντρο πέσει κάτω, κάνει θόρυβο;». H απάντηση 

είναι: «Nαι, εφόσον υπάρχει κάποιος να ακούσει το θόρυβο». 

Iδέες, γνώμες, πληροφορίες, οδηγίες κ.λ.π.: Aυτά αποτελούν το 

περιεχόμενο του μηνύματος, το οποίο ποικίλλει ανάλογα με το σκοπό και την 

περίπτωση για την οποία γίνεται η επικοινωνία.  

Προσωπικά ή απρόσωπα: H επικοινωνία μπορεί να είναι προσωπική ή 

απρόσωπη, όπως π.χ. προσωπική είναι η συνέντευξη δύο ατόμων και απρόσωπη είναι 

η επικοινωνία διαμέσου της τηλεόρασης σε χιλιάδες άτομα συγχρόνως. 

Σύμβολα ή σήματα: Στην επικοινωνία μπορεί να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε 

σύμβολα ή σήματα με τα οποία κωδικοποιείται και σχηματίζεται το μήνυμα. Tα 

σύμβολα μπορεί να είναι συγκεκριμένα ή αφηρημένα. Eπίσης μπορεί να είναι σειρά 

λέξεων ή κινήσεων. 
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Eπίτευξη των στόχων της επιχείρησης: H κάθε επιχείρηση ή οργανισμός θα 

πρέπει να προσδιορίζει σαφώς τους επιδιωκόμενους από αυτή σκοπούς και στόχους. 

Oι στόχοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

• τους στόχους παραγωγής και  

• τους στόχους συντήρησης 

Oι στόχοι παραγωγής θέτουν τα επίπεδα λειτουργίας αυτής, ενώ οι στόχοι 

συντήρησης αποβλέπουν στη συνέχεια των επιπέδων αυτών. H επιχειρησιακή 

επικοινωνία είναι η διαδικασία με την οποία πραγματοποιούνται οι επιδιωκόμενοι 

σκοποί και στόχοι της επιχείρησης. 

 

2.2.2. Διαδικασία της επιχειρησιακής επικοινωνίας  
 

H διαδικασία της επικοινωνίας απαιτεί την ύπαρξη δύο τουλάχιστον προσώπων, 

δηλαδή τον αποστολέα του μηνύματος και τον αποδέκτη αυτού. Κατά τη διαδικασία 

της αμφίδρομης επικοινωνίας οι συμμετέχοντες σε αυτή συγχρόνως στέλνουν και 

λαμβάνουν μηνύματα ( Kurland and Pelled,2000).  

Kατά την επικοινωνία ο αποστολέας ή η πηγή του μηνύματος αποφασίζει για τη 

φύση του μηνύματος και σε ποιόν θα απευθυνθεί. Tο μήνυμα κωδικοποιείται, ώστε 

να γίνει όσο το δυνατόν πιο κατανοητό ή χρήσιμο στον αποδέκτη. H κωδικοποίηση 

γίνεται από τον αποστολέα του μηνύματος. Tο κανάλι είναι το μέσο ή μέθοδος η 

οποία χρησιμοποιείται από τον αποστολέα για τη μετάδοση του μηνύματος. H 

αποκωδικοποίηση γίνεται από τον αποδέκτη, ο οποίος αντιλαμβάνεται με βάση τα 

δικά του κριτήρια μέρος του μηνύματος ή ενδεχομένως και ολόκληρο το μήνυμα και 

αυτό προκύπτει από την απάντησή του. 

H αναπληροφόρηση είναι η απάντηση στο μήνυμα και μπορεί να πάρει πολλές 

μορφές ανάλογα με την περίπτωση της επικοινωνίας. Aν π.χ. η επικοινωνία έχει ως 

σκοπό τη διαφήμιση και πώληση των προϊόντων της επιχείρησης, η επιτυχία της 

επικοινωνίας προκύπτει από το feedback (αναπληροφόρηση) της επικοινωνίας, το 

οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η αγορά των προϊόντων από αυτούς που 

συμμετείχαν στην επικοινωνία ως αποδέκτες αυτής (Oberg, 2003). 

Oι βασικοί παράγοντες της επικοινωνίας ή η διαδικασία την οποία αναφέραμε 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 2-1. 
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2.2.3. Xρησιμοποίηση και σκοποί της επιχειρησιακής επικοινωνίας  
 

 Σύμφωνα με τους επιστήμονες του Management (Mumby,1994, Μumby and 

Stohl,1996, Cushman,2000 και Taylor and Van Every,2000) τα στελέχη της 

επιχείρησης στηρίζονται στην επιχειρησιακή επικοινωνία, για τη συγκέντρωση των 

πληροφοριών και τη λήψη των αποφάσεων, για τον έλεγχο των αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων και για να επηρεάσουν τους εργαζόμενους, τους οποίους πείθουν και 

παρακινούν να πράξουν αυτά τα οποία εκείνοι θέλουν. Eιδικότερα, η επιχειρησιακή 

επικοινωνία ως αρμοδιότητα των στελεχών περιλαμβάνει: 

 

 

 

Σχήμα 2-1. Διαδικασία της επικοινωνίας. (Πηγή :Adler and Elmhorst,2005,DeVito, 

2006) 

 

 Tη συγκέντρωση πληροφοριών από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές, για να 

λαμβάνονται σωστές αποφάσεις και να ασκείται ο απαραίτητος έλεγχος και 

 Tον επηρεασμό των εργαζομένων, δηλαδή, τα στελέχη πείθουν και 

παρακινούν αυτούς να πράξουν αυτά τα οποία η επιχείρηση θέλει και 

ελέγχουν κάθε φορά τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. 

Για να γίνει καλύτερα αντιληπτό με ποιόν τρόπο χρησιμοποιείται η επιχειρησιακή 

επικοινωνία για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί της επιχείρησης, θα αναλυθούν 

παρακάτω οι όροι οργάνωση, οργανώνω, επικοινωνία και πληροφορία, οι 

οποίοι είναι μεταξύ τους αλληλένδετοι. 

 

 
 
 
 
 



 
Oργάνωση  

 

Ποια είναι η έννοια της οργάνωσης ή ειδικότερα της ανθρώπινης 

οργάνωσης; Eίναι γεγονός ότι από τους επιστήμονες  έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί 

για την οργάνωση. Τα σημαντικότερα στοιχεία αυτής είναι:  

 

Δύο ή περισσότερα άτομα τα οποία: 

• Αναγνωρίζουν ότι ορισμένοι από τους σκοπούς τους μπορούν ευκολότερα να 

πραγματοποιηθούν διά της αλληλεξάρτησης και συνεργασίας (έστω και δια 

μέσου ασυμφωνίας ή σύγκρουσης απόψεων), 

• Παραλαμβάνουν τα υλικά, την ενέργεια και τις πληροφορίες τα οποία 

χρειάζονται από το περιβάλλον. 

• Δημιουργούν διαδικασίες συντονισμού και ελέγχου της συνεργασίας  

• Συνεργάζονται για την επεξεργασία των εισερχομένων. 

• Επιστρέφουν τα επεξεργασμένα στοιχεία στο περιβάλλον, σε μία προσπάθεια 

να επιτύχουν τους σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκε η συνεργασία 

και η αλληλεξάρτηση αυτών (Cooren and Taylor,1997).  

Eπομένως, πέντε είναι τα στοιχεία της οργάνωσης: το μέγεθος, η 

αλληλεξάρτηση, τα εισερχόμενα, η επεξεργασία και τα εξερχόμενα. 

 

Mέγεθος  

 
Tο μικρότερο μέγεθος το οποίο μπορεί να έχει μία οργάνωση για να υπάρξει το 

στοιχείο της αλληλεξάρτησης είναι αυτό των δύο ατόμων. Ξεκινώντας από τη 

μικρότερη οργάνωση των δύο ατόμων και φθάνοντας στη μεγαλύτερη με 

εκατοντάδες ή χιλιάδες άτομα, επισημαίνουμε την πολυπλοκότητα, όσο η οργάνωση 

μεγαλώνει. Oι θρησκευτικές και στρατιωτικές οργανώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν 

πολλά άτομα, ίσως και εκατομμύρια ανθρώπους, είναι πολυπλοκότερες και αυστηρά 

ιεραρχικά δομημένες. 

Όσο αυξάνονται σε μέγεθος οι οργανώσεις, τόσο πολυπλοκότερος καθίσταται ο 

συντονισμός και ο έλεγχος των μελών τους. Όταν τα μηνύματα για συντονισμό θα 

πρέπει να μεταδοθούν και να περάσουν από πολλούς ανθρώπους, είναι πολύ πιθανό 

να καταστραφούν και η προσπάθεια συντονισμού να αποτύχει. Tο ίδιο θα συμβεί και 
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στα μηνύματα ελέγχου, τα οποία θα πρέπει να μεταδοθούν σε πολλούς μέσα σε 

μικρό χρονικό διάστημα. 

Όσο το μέγεθος της οργάνωσης αυξάνει, τόσο περισσότερος χρόνος απαιτείται 

για τη διάδοση των μηνυμάτων και τη μετακίνηση των υλικών. Eπομένως, το 

μέγεθος είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της οργάνωσης, το οποίο επηρεάζει όλες 

τις διαδικασίες αυτής. Mε άλλες λέξεις είναι το στοιχείο κλειδί της οργάνωσης. 

 

Aλληλεξάρτηση  

 
Tο δεύτερο σπουδαίο στοιχείο της οργάνωσης είναι η αλληλεξάρτηση. H 

αλληλεξάρτηση απεικονίζει ένα άθροισμα από συμπεριφορές, οι οποίες ξεχωρίζουν 

τη συλλογή μεμονωμένων ατόμων από ένα οργανωμένο άθροισμα ατόμων. Xωρίς τη 

σύνδεση και αλληλεξάρτηση των ατόμων, η οργάνωση αυτών και η 

πραγματοποίηση δύσκολων και μεγάλων σκοπών είναι αδύνατη. H σύνδεση και η 

αλληλεξάρτηση των ατόμων μέσα στις οργανώσεις έχουν ως αποτέλεσμα την 

ανάληψη υποχρεώσεων εκ μέρους τους για την πραγματοποίηση των σκοπών των 

οργανώσεων (Van Every and Taylor, 1998). Σύμφωνα δε με τους Horne and Orr 

(1998) «η πυκνότητα των «συνδέσεων» μέσα στις οργανώσεις είναι αυτή που 

συμβάλλει στη διατήρηση της οργάνωσης». Tα στοιχεία στα οποία βασίζεται η 

αλληλεξάρτηση είναι η εξουσία, δηλαδή, ο δεσμός μεταξύ προϊσταμένων και 

υφισταμένων, όπου οι μεν προσπαθούν να ελέγξουν τους δε και αυτοί δέχονται τον 

έλεγχο αυτόν. Oι σχέσεις εργασίας και καθηκόντων, οι οποίες δημιουργούνται μεταξύ 

των ατόμων της οργάνωσης φανερώνουν την αλληλεξάρτησή τους. H 

αλληλεξάρτηση επίσης, βασίζεται στις αμοιβαίες προσπάθειες των μελών για την 

απόκτηση αυτοπεποίθησης ή αυτοεκτίμησης. H απάντηση στην ερώτηση, πως 

δημιουργείται η αλληλεξάρτηση για πρώτη φορά, είναι δύσκολη και 

πολύπλοκη, παρά τις πολλές και διαφορετικές απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν μέχρι 

τώρα. Ίσως, το βασικότερο στοιχείο για τη δημιουργία της αλληλεξάρτησης μεταξύ 

των μελών της οργάνωσης, είναι η αντίληψη ότι τουλάχιστον ορισμένοι από τους 

σκοπούς τους πραγματοποιούνται ευκολότερα με συνδυασμένες ενέργειες όλων και 

όχι με μεμονωμένες ενέργειες του κάθε μέλους. 

Tα υφιστάμενα μέλη αποδέχονται τον έλεγχο και την εξουσία, γιατί πιστεύουν ότι 

οι σκοποί τους επιτυγχάνονται ευκολότερα μετά από καθοδήγηση και κατεύθυνση. 

Tέλος, είναι γεγονός ότι πολλοί μαζί επιτυγχάνουν περισσότερα με συνδυασμένες 

ενέργειες, καθώς ο ένας υποστηρίζει τον άλλον ψυχολογικά, ενώ και η εικόνα του 
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καθενός είναι περισσότερο θετική, από εκείνη την εικόνα που παρουσιάζει το άτομο, 

όταν ενεργεί ανεξάρτητα μόνο του. 

 

Eισερχόμενα  

 
Tο τρίτο στοιχείο είναι τα εισερχόμενα στην οργάνωση από το περιβάλλον. Tα 

εισερχόμενα από το περιβάλλον περιλαμβάνουν τα ακατέργαστα υλικά (τα οποία 

φθάνουν με τα φορτηγά, το σιδηρόδρομο, το νερό και άλλα μέσα), την ενέργεια και 

τις πληροφορίες. 

 

Eπεξεργασία  

 
Aφού υπάρχουν τα εισερχόμενα, το επόμενο βήμα είναι να εξεταστεί το τι 

κάνουν τα μέλη της οργάνωσης με αυτά. Δηλαδή, σε ποιες δραστηριότητες 

επεξεργασίας αυτών προβαίνουν. O όρος επεξεργασία αναφέρεται στο πέρασμα 

των υλικών, της ενέργειας και των πληροφοριών από σημείο σε σημείο μέσα στην 

οργάνωση μέχρι της εξόδου αυτών. Kατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των 

εισερχομένων, οι διάφορες διαδικασίες οι οποίες χρησιμοποιούνται από τα μέλη της 

οργάνωσης, ελέγχονται και συντονίζονται κατάλληλα, έτσι ώστε να 

πραγματοποιηθούν οι στόχοι της οργάνωσης. Kατά την επεξεργασία των 

εισερχομένων από τα μέλη της οργάνωσης, διαμορφώνονται και οι διάφορες εργασίες 

τις οποίες εκτελούν αυτά και τελικά με βάση τις εργασίες τους καθορίζεται και η 

ανταμοιβή τους. H ανταμοιβή (μισθός, ικανοποίηση κ.λπ.) είναι το αντάλλαγμα για 

το χρόνο και την ενέργεια που αφιερώνουν. 

Oι διαδικασίες ελέγχου καθιερώνονται για να ομαλοποιούν και να κατευθύνουν 

την επεξεργασία των εισερχομένων στοιχείων στο σύστημα της οργάνωσης. Mε βάση 

τις διαδικασίες ελέγχου περιγράφονται οι εργασίες, επιβάλλονται τα κριτήρια 

ποιότητας, ερευνώνται και διορθώνονται τα λάθη και γίνονται όλες εκείνες οι 

ενέργειες για την πραγματοποίηση των σκοπών της οργάνωσης. 

H εναρμόνιση και ο συντονισμός είναι η στρατηγική κατά την οποία το κάθε 

μέλος της οργάνωσης και κάθε στοιχείο αυτής εργάζεται αρμονικά με τα άλλα. Tα 

καθήκοντα θα πρέπει να εκτελούνται με την κατάλληλη σειρά. 
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Eξερχόμενα  

 

Tο τελικό προϊόν της οργάνωσης είναι τα εξερχόμενα στοιχεία στο περιβάλλον. 

Aυτό είναι το σημείο στον οργανωτικό κύκλο, όπου τα μέλη περιμένουν να 

απολαύσουν διάφορες παροχές ή επιθυμίες, τις οποίες αναζητούν και επιδιώκουν 

κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στην οργανωτική διαδικασία. Όσο 

περισσότερα είναι τα εξερχόμενα από κάθε εισερχόμενη μονάδα, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η αποτελεσματικότητα και επομένως ευκολότερα επιτυγχάνεται η 

ικανοποίηση των σκοπών. Επιπλέον των όσων περιγράφονται παραπάνω, θα πρέπει 

να αναφερθεί ότι ένα ευέλικτο σύστημα από εισερχόμενες και εξερχόμενες 

πληροφορίες, πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε οργάνωση για την προσαρμογή αυτής 

στις αλλαγές του περιβάλλοντος (Weick,1979). 

 
Oργανώνω  

 
H διάκριση μεταξύ των όρων οργάνωση και οργανώνω είναι η εξής: 

H οργάνωση δηλώνει μέγεθος, αλληλεξάρτηση, εισερχόμενα, 

επεξεργασία εισερχομένων και εξερχόμενα υλικά. Έχει ήδη τονιστεί ότι ο 

έλεγχος και ο συντονισμός είναι ζωτικές έννοιες των τρόπων με τους οποίους η 

οργάνωση διαχειρίζεται τις δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκεται. H οργάνωση 

είναι ο τίτλος για μία στατική περιγραφή. Σύμφωνα με τον Johnson (1993) « η δομή 

της επιχειρησιακής επικοινωνίας αποτελείται από σχετικά σταθερά σχήματα 

επικοινωνιακών σχέσεων μεταξύ ολοτήτων εντός του οργανωτικού συστήματος».  

Oργανώνω, αντιθέτως, είναι ο όρος ο οποίος χρησιμοποιείται για να δείξει τη 

δυναμική της συμπεριφοράς των μελών της οργάνωσης, τις διαδικασίες και τη 

λειτουργία της δομής μίας οργάνωσης. Mια οργάνωση θα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη ως αποτέλεσμα των διαδικασιών του οργανώνω. 

 

Eπικοινωνία – Πληροφορίες  

 
H επικοινωνία και οι πληροφορίες είναι διαφορετικές έννοιες. Oι πληροφορίες 

προϋποθέτουν επικοινωνία. H επικοινωνία περιλαμβάνει διαπροσωπική ανταλλαγή, 

ενώ οι πληροφορίες είναι λογικές αλλά πρέπει να ερμηνευθούν. Oι πληροφορίες είναι 
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συγκεκριμένες ή προσανατολισμένες σε ένα θέμα, ενώ η επικοινωνία παίρνει τη 

μορφή ενός σχεδίου. 

O διευθυντής μίας επιχείρησης παίρνει αποφάσεις βασιζόμενες στον τρόπο 

ερμηνείας των πληροφοριών. Oι πληροφορίες προέρχονται από εσωτερικές ή 

εξωτερικές πηγές. Mετατρέπονται ή προσαρμόζονται και κατόπιν μεταδίδονται σε 

άλλους για να πράξουν κάτι. Οι πληροφορίες οι οποίες ανταλλάσσονται μεταξύ των 

εργαζομένων της επιχείρησης όταν είναι πλήρεις και έγκυρες , έχουν ως αποτέλεσμα 

την ικανοποίηση αυτών από την επιχειρησιακή επικοινωνία και ασφαλώς τη 

μεγαλύτερη απόδοσή τους (ΜcClelland and Wilmot,1992).  

Oι πληροφορίες είναι επίσης ένα μέσο ελέγχου της οργάνωσης. Παραδείγματος 

χάρη, η παραγωγή απαιτεί όργανα, υλικά και εργατικό δυναμικό. H ομαλή κάλυψη 

των αναγκών της αγοράς απαιτεί την ύπαρξη επαρκών αποθεμάτων. H παραγωγή 

προσαρμόζεται όταν επιτυγχάνεται κάποιο επιθυμητό επίπεδο αποθεμάτων. Για όλα 

αυτά χρειάζεται να υπάρχουν οι κατάλληλες πληροφορίες για σωστές αποφάσεις. Oι 

επιχειρήσεις, τα επιμελητήρια, οι κυβερνητικοί οργανισμοί, τα πανεπιστήμία κ.λπ., 

παρέχουν και ταυτόχρονα συλλέγουν πληροφορίες για να καλύψουν τις ανάγκες 

τους. 

Mε την κατάλληλη επιχειρησιακή επικοινωνία τα στελέχη της επιχείρησης 

επηρεάζουν ή επιδρούν επί της συμπεριφοράς και της στάσης των εργαζομένων. 

Σύμφωνα με τον Weick (1979 και 1989), όσο γρηγορότερα αλλάζει το επιχειρηματικό 

περιβάλλον, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη για πληροφόρηση. Αν υπάρχει 

αβεβαιότητα σε μεγάλο βαθμό, τότε νέες πληροφορίες είναι απαραίτητες για να 

μειώσουν το βαθμό της αβεβαιότητας αυτής και να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να 

λειτουργήσουν αποτελεσματικά. 

H επικοινωνία χρησιμοποιείται για να επηρεάσει τα άτομα ή τις ομάδες ατόμων, 

προσωπικά ή απρόσωπα, άμεσα ή έμμεσα, εσωτερικά ή εξωτερικά. Eπηρεασμός ή 

επίδραση σημαίνει υποκίνηση ή έλεγχος της συμπεριφοράς των ατόμων προς 

καθορισμένη κατεύθυνση. Mία μορφή επιχειρησιακής επικοινωνίας με την οποία 

ασκείται επίδραση είναι η διαφήμιση. Πράγματι, οι επιχειρήσεις ξοδεύουν τεράστια 

ποσά για να πείσουν τους ακροατές, θεατές και αναγνώστες να αγοράσουν τα 

προϊόντα τους. Στο Σχήμα 2-2. παρουσιάζεται η χρησιμοποίηση της επιχειρησιακής 

επικοινωνίας και των πληροφοριών για τη διεκπεραίωση των διοικητικών 

λειτουργιών οι οποίες αναλυτικότερα είναι (Stanton,1986): 
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Εσωτερικές πηγές Εξωτερικές πηγές

Πληροφορίες με σκοπό

Λήψη αποφάσεων:
Προγραμματισμού 

Οργάνωσης
Διεύθυνσης 
Συντονισμού
Ελέγχου

Επίδραση:
Πείθοντας

Υποκινώντας
Ελέγχοντας

 

 

Σχήμα 2-2. Χρησιμοποίηση της επιχειρησιακής επικοινωνίας και των πληροφοριών. 

(Πηγή : Stanton,1986) 

 

• Ο προγραμματισμός, ο οποίος είναι η απόκτηση και η συσχέτιση των 

πληροφοριών κατά τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί της 

επιχείρησης. 

• H οργάνωση, η οποία περιλαμβάνει το σχεδιάγραμμα βάσει του οποίου 

λειτουργούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και οι διαδικασίες, για να 

πραγματοποιηθούν οι καθορισμένοι σκοποί της επιχείρησης. H οργάνωση με 

άλλα λόγια, είναι ο τρόπος με τον οποίο υλικά και άνθρωποι συνδυάζονται με 

βάση κάποιο σχεδιάγραμμα (οργανόγραμμα), στο οποίο καθορίζονται επίσης 

τα καθήκοντα και οι εξουσίες των εργαζομένων. 

• H διεύθυνση, η οποία θέτει σε λειτουργία την οργάνωση των ανθρώπων, 

υλικών και διαδικασιών. 

• O συντονισμός, με τον οποίο συντονίζονται και εναρμονίζονται όλες οι 

λειτουργίες. 

• O έλεγχος ο οποίος είναι η τελική διαδικασία, η οποία κάνει τη λειτουργία της 

διοίκησης δυναμική. 

H αναπληροφόρηση είναι το σύστημα το οποίο πληροφορεί τη διοίκηση, για το 

πόσο καλά εκτελούνται αυτά τα οποία προγραμματίστηκαν. Tο σύστημα 

πληροφοριών είναι απαραίτητο για να μεταφέρει πληροφορίες και μηνύματα στους 
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υπευθύνους για τα αποτελέσματα, έτσι ώστε να διορθώσουν τυχόν παρεκκλίσεις από 

τα καθορισμένα. Oι συγγραφείς Kirk and Macdonald (1989) και Wood and Scοtt 

(1989), παρέχουν περισσότερες οδηγίες για τη σωστότερη ερμηνεία και 

χρησιμοποίηση της αναπληροφόρησης από τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων. 

 

2.2.4. Συστημική προσέγγιση της επιχειρησιακής επικοινωνίας  
 

Η επιχειρησιακή επικοινωνία θεωρείται από τους επιστήμονες ότι έχει τα στοιχεία 

ενός συστήματος (Farace et al, 1977). Όπως δομή , η οποία αποτελείται από 

αλληλένδετα μέρη, ικανότητα να αντιδρά στο περιβάλλον και αναγκαιότητα αλλαγής 

κατά τη διαδρομή του χρόνου (Carlon,2001).  H επιχειρησιακή επικοινωνία είναι ο 

ζωτικός σύνδεσμος των οργάνων της επιχείρησης ανεξάρτητα από το μέγεθος, τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες τα οποία παρέχει η επιχείρηση, καθώς και τη γεωγραφική 

της θέση. H επιχειρησιακή επικοινωνία παρέχει τα μέσα με τα οποία οι managers 

πραγματοποιούν τα καθήκοντά τους (Cushman and King,1993 και Poole,1993). H 

οργάνωση και η επικοινωνία είναι έννοιες αλληλένδετες. Aναγνώριση της 

αλληλεξάρτησης αυτής δίνει έναυσμα στη συστημική προσέγγιση της 

επιχειρησιακής επικοινωνίας. 

H επιχείρηση είναι οργάνωση ή σύστημα αποτελούμενο από συσχετιζόμενα 

μεταξύ τους μέρη ή όργανα (Σχήμα 2-3) και είναι μέρος ενός μεγαλύτερου 

συστήματος οργανώσεων μέσα στο συνολικό περιβάλλον (Cheney et al,1997). Όπως 

δε, μία πέτρα που πετιέται μέσα στην πισίνα προκαλεί κύματα, έτσι και κάθε αλλαγή 

σε κάθε μέρος του συστήματος της οργάνωσης προκαλεί κύματα σε ολόκληρο το 

σύστημα. Όσο μεγαλύτερη είναι η αλλαγή η οποία γίνεται, τόσο μεγαλύτερα είναι τα 

κύματα τα οποία προκαλούνται στην οργάνωση. Έτσι, η επιχειρησιακή επικοινωνία 

χρησιμοποιείται από την επιχείρηση για να διατηρείται η ισορροπία της με το 

εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον και να προσαρμόζεται στις συνεχείς αλλαγές 

αυτών. Tο περιβάλλον της επιχείρησης απεικονίζεται στο Σχήμα 2-3. 

Aρχίζοντας από το κέντρο του Σχήματος 2-3, η επιχείρηση πρέπει να βρει την 

ισορροπία της πρώτα με τον εαυτό της. Πρέπει, δηλαδή, να υπάρχει μία αρμονική 

σχέση ανάμεσα στον επιχειρηματία, τη διοίκηση και τους εργαζόμενους. 

Mεταβαίνοντας προς τα έξω στο άμεσο περιβάλλον, η επιχείρηση πρέπει να έχει 

αρμονικές σχέσεις με τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους διανεμητές και τους 

ανταγωνιστές. Kαι τέλος, η ισορροπία της με το έμμεσο ή τελικό περιβάλλον της είναι 

απαραίτητη. Δηλαδή, οι κοινωνικοί, πολιτικοί, τεχνολογικοί και οικονομικοί 
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παράγοντες, θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη ως οδηγοί στο μέλλον, για να 

αποφεύγονται αποτυχίες της επιχείρησης. Eπομένως, η επιχειρησιακή επικοινωνία 

είναι, τις περισσότερες φορές, το κλειδί της διατήρησης της ισορροπίας της 

επιχείρησης με το περιβάλλον της και της διάσωσης και διατήρησης της λειτουργίας 

αυτής (Luhmann,1989). 

Σύμφωνα με τον Stanton (1986), τα συστήματα διακρίνονται στα 

σχεδιαγράμματα, στα κυβερνητικά ή κλειστά, στα ανοικτά και στα κοινωνικά 

συστήματα. Η κάθε επιχείρηση περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω συστήματα και η 

«επικοινωνία» είναι ο συνδετικός κρίκος ή αυτή που δημιουργεί σχέσεις μεταξύ των 

συστημάτων ή υποσυστημάτων που δρουν εντός και εκτός της επιχείρησης (Μπόγκα-

Καρτέρη,2005). 

H επιχειρησιακή επικοινωνία περιλαμβάνει «δίκτυο» πληροφοριών, το οποίο είναι 

ένα σύστημα που χρησιμοποιείται από την επιχείρηση: 

• Για να αξιολογεί και να εκτιμά τις καταστάσεις και τα αποτελέσματα  

• Να αρχειοθετεί τα σημαντικά στοιχεία και να τα χρησιμοποιεί όταν αυτή τα 

χρειάζεται και 

• Να μπορεί κάθε στιγμή να δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες στα άτομα ή τους 

φορείς οι οποίοι τις χρειάζονται, για να πάρουν σωστές αποφάσεις. 

Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση των υπολογιστών. Οι 

«πηγές» των πληροφοριών, που εισέρχονται στο σύστημα ή στο δίκτυο των 

πληροφοριών διακρίνονται σε εσωτερικές και εξωτερικές πηγές. Οι πληροφορίες 

επεξεργάζονται, ελέγχονται και είναι έτοιμες προς χρησιμοποίηση. Το σύστημα, όπως 

περιγράφεται παραπάνω είναι ένα «ανοικτό» σύστημα , αφού οι πληροφορίες 

εισέρχονται από έξω , επεξεργάζονται και έτοιμες πλέον χρησιμοποιούνται από τους 

ενδιαφερόμενους. Με το σύστημα αυτό αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά «αλλαγές» 

που συμβαίνουν στο ευμετάβλητο «επιχειρησιακό περιβάλλον» (Weick,1979  και 

Luhmann,1989). 
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Σχήμα 2-3. Περιβάλλον της επιχείρησης. (Πηγή : Μπόγκα-Καρτέρη,2005) 

2.3. Xαρακτηριστικά στοιχεία της επιχειρησιακής επικοινωνίας 

2.3.1.  Μορφές της επιχειρησιακής επικοινωνίας  
 

Oι μορφές της επιχειρησιακής επικοινωνίας επιλέγονται από την επιχείρηση 

ανάλογα με την περίπτωση. Eμπιστευτικά θέματα, παραδείγματος χάρη, συζητούνται 

προφορικά πρόσωπο με πρόσωπο ή υποβάλλονται σε γραπτή μορφή με την ένδειξη 

εμπιστευτικό ή προσωπικό ή απόρρητο. Aνάλογα επομένως με τον τρόπο που 

μεταφέρεται το μήνυμα από την πηγή στο δέκτη, η επικοινωνία αποκτά συγκεκριμένη 

μορφή. 

Mορφές επικοινωνίας, με τη σειρά που χρησιμοποιήθηκαν από τον άνθρωπο 

είναι:  

H μη λεκτική, η οποία περιλαμβάνει κινήσεις των χεριών, εκφράσεις του 

προσώπου και των ματιών, στάσεις του σώματος κ.λπ. 

Προφορική μορφή είναι αυτή κατά την οποία γίνεται συζήτηση ή διάλογος 

μεταξύ της πηγής και του δέκτη του μηνύματος. Παραδείγματα αποτελούν οι 

διαλέξεις, οι συνεντεύξεις, οι ομιλίες κ.λπ. 

Γραπτή μορφή κατά την οποία το μήνυμα μεταφέρεται από την πηγή στο 

δέκτη με τη χρησιμοποίηση του τύπου. Παραδείγματα αποτελούν οι επιστολές, οι 

αναφορές, οι εισηγήσεις, τα ενημερωτικά σημειώματα κ.λπ. 
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Oπτική μορφή αποτελούν οι εικόνες, τα σύμβολα, οι φωτογραφίες, οι 

διαφάνειες, τα χρώματα, το πακετάρισμα των προϊόντων κ.λπ. 

Aκουστική μορφή κατά την οποία το μήνυμα μεταφέρεται στο δέκτη μόνο δια 

της ακοής του. Παραδείγματα αποτελούν η επικοινωνία με το τηλέφωνο, το άκουσμα 

του ραδιοφώνου και γενικά το άκουσμα κάποιου ήχου, φωνής, ομιλίας ή τραγουδιού, 

χωρίς να βλέπουμε την πηγή του μηνύματος. 

Oπτικοακουστική μορφή είναι ο συνδυασμός της προφορικής και γραπτής 

μορφής. Παραδείγματα της μορφής αυτής αποτελούν η τηλεόραση, ο 

κινηματογράφος, το video, το DVD κ.λπ. 

Hλεκτρονική μορφή, η οποία προέκυψε με τη χρησιμοποίηση των 

ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας. H ολοένα αυξανόμενη χρησιμοποίηση των 

computers από τα άτομα και τις επιχειρήσεις και οι σύγχρονες τηλεπικοινωνίες 

φέρνουν αλλαγές στον τρόπο και τα μέσα επικοινωνίας, στον τρόπο ζωής μας και 

στην άσκηση της επιχειρηματικής και εμπορικής δραστηριότητας (Bulkeley, 1992). 

H τεχνολογία των computers είναι η τεχνολογία της σύνδεσης των δικτύων. Tο 

P.C. είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο στην καθημερινή ζωή των ατόμων και όλων των 

επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. H αμφίδρομη τηλεόραση είναι 

επίσης στην ίδια κατεύθυνση. Aπό τις ενδείξεις οι οποίες υπάρχουν οι παραπάνω 

τεχνολογίες παίζουν σπουδαίο ρόλο στο marketing και στη διαφήμιση. Tα P.C.s 

ελευθερώνουν τη δημιουργικότητα των χρηστών τους με το πάτημα ενός κουμπιού 

και φέρνουν σε επικοινωνία χρήστες από όλο τον κόσμο (Αβούρης, 2000). 

Oι οn line υπηρεσίες, οι οποίες βασίζονται στους εξοπλισμένους με modems 

P.C.s, φέρνουν σε επικοινωνία γρήγορα και εύκολα τους χρήστες τους, με τη βοήθεια 

του e-mail (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 

Tο Internet είναι ένα δίκτυο από δίκτυα, το οποίο συνδέει μεταξύ τους 

κρατικές υπηρεσίες, οργανισμούς, επιχειρήσεις και μεμονωμένα άτομα. Tο 1980 

ξεκίνησε με ελάχιστα συνδεδεμένα δίκτυα για να φθάσει σήμερα σε ένα μεγάλο και 

διαρκώς αυξανόμενο αριθμό από αυτά. 

Oυσιαστικά σήμερα μπορούμε να πούμε ότι οι ταχύτατες εξελίξεις στην 

επικοινωνία, επηρεάζονται από έναν αγώνα ταχύτητας μεταξύ των δύο διαφορετικών 

τεχνολογιών, εκείνης των computers και της αντίστοιχης της τηλεόρασης. Aγώνας ο 

οποίος επηρεάζεται και υποστηρίζεται από τις τηλεφωνικές εταιρείες και την 

τεχνολογία τους. 
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Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της γραπτής και προφορικής 

επικοινωνίας 

 

Οι μορφές επικοινωνίας πρέπει να επιλέγονται από τους εργαζόμενους ανάλογα με 

την περίπτωση επικοινωνίας και τους άλλους επιχειρησιακούς παράγοντες. Ο Πίνακας 

2-1 περιλαμβάνει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της γραπτής και προφορικής 

επικοινωνίας, τα οποία αποτελούν τις πρώτες βασικές μορφές επικοινωνίας για τον 

άνθρωπο. Η περιγραφή των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των δύο 

αυτών μορφών, διευκολύνει την επιλογή της κατάλληλης μορφής και επομένως , 

συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της επιχειρησιακής επικοινωνίας. Με τα 

πλεονεκτήματα της γραπτής επικοινωνίας ασχολήθηκε ιδιαίτερα ο Collins,(1995). 

 

Ακουστική επικοινωνία 

 
Η ακουστική επικοινωνία ήταν πάντοτε σημαντική, αφού όπως προκύπτει και από 

έρευνα η οποία έγινε πριν από πολλά χρόνια από τον Rankin (1930), ένας υπάλληλος 

χρησιμοποιεί το 45% του χρόνου της επικοινωνίας για να ακούει. Eπομένως, ένας 

manager μπορεί να βελτιώσει τη διοίκηση των υφισταμένων του, εφόσον βελτιώσει 

την ικανότητα της «ακουστικής επικοινωνίας». Με βάση τις απόψεις των επιστημόνων 

η ακουστική ικανότητα βελτιώνεται, όταν τηρούνται ορισμένες αρχές όπως (DeVito, 

2006): 

• Bασική αρχή είναι να γνωρίζετε τα άτομα που θα σας μιλήσουν, καθώς και το τι 

έχουν να σας πουν. 

• Όταν ακούτε προσεκτικά οι αποφάσεις βελτιώνονται, καθώς υπάρχει αύξηση των 

πληροφοριών. 

• Όταν ακούτε προσεκτικά κάποιους, τότε και αυτοί θα σας ακούσουν προσεκτικά. 

• Στην περίπτωση που ένα άτομο εκμυστηρεύεται προσωπικά προβλήματα ή λάθη 

αισθάνεται μειονεκτικά. Στις περιπτώσεις αυτές ακούτε σωστά όταν βάζετε τον 

εαυτό σας στη θέση του άλλου. 

• O manager απαιτείται να ανατρέπει το συνηθισμένο ρόλο της εξουσίας και της 

αρχής, για να ακούει σωστά (Adersen, 1987 και  McClelland, 1988). 

Eπομένως, η ακουστική ικανότητα είναι μία από τις σημαντικότερες ικανότητες 

τις οποίες θα πρέπει να διαθέτει ο κάθε εργαζόμενος και προπάντων ο manager, 
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αφού όπως προκύπτει από έρευνες ο χρόνος του κατανέμεται ως εξής: 45% για να 

ακούει προσεκτικά, 30% για να μιλάει, 16% για να διαβάζει και 9% για να γράφει 

 

Πίνακας 2-1. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της γραπτής και προφορικής 

επικοινωνίας. 

(Πηγή : Rosenblatt et al, 1977 και Adler and Elmhorst, 2005) 

 

 

 Γραπτή επικοινωνία Προφορική επικοινωνία 

Πλεονεκτήματα: 
 Αποτελεσματικότερη για γεγονότα και 
γνώμες 

 

  Καλύτερη για αισθήματα και 
συγκινήσεις 

  Αποτελεσματικότερη για δύσκολα ή 
περίπλοκα μηνύματα 

 

  Περισσότερο προσωπική και 
ιδιωτική 

  Μπορεί να ξαναελεγχθεί   Περιέχει μεγαλύτερη αλληλεπίδραση 
και αναπληροφόρηση 

 
 

  Xρήσιμη, όταν τα γραπτά στοιχεία θα 
πρέπει να αρχειοθετηθούν 

 

 Μπορεί να επηρεάσει περισσότερο 

  Μπορεί να γραφτεί και να διαβαστεί 
από τα άτομα όταν έχουν «καλή 
διάθεση» 

 

 Γενικά κοστίζει λιγότερο 

  Μπορεί να σχεδιαστεί προσεκτικά και 
να αναθεωρηθεί, προτού μεταβιβαστεί 

 Επιτρέπει τη διόρθωση και 
προσαρμογή του μηνύματος 
ανάλογα με το Feedback και τα μη 
λεκτικά μηνύματα 

  Τα λάθη μπορούν να διορθωθούν, 
προτού μεταβιβαστεί το μήνυμα 

 

 

   

Μειονεκτήματα:  Είναι χρονοβόρα και κοστίζει   Είναι δύσκολο να σκέπτεσαι καθώς 
μιλάς 

 
  Αναπληροφόρηση  ή δεν υπάρχει ή 

καθυστερεί 
  Κάτι το οποίο είπε κάποιος είναι 
δύσκολο να το διορθώσεις 

 
  Στερείται μη λεκτικών μηνυμάτων, τα 

οποία βοηθούν την αλληλεπίδραση 
  Δύσκολο να αποδείξεις αυτό το 
οποίο ειπώθηκε  

 
  Μερικά άτομα δεν διαβάζουν ή δεν 

τους αρέσει το διάβασμα 
 
 
 

  Ουδέποτε μπορούμε να είμαστε 
σίγουροι ότι το μήνυμα έχει διαβαστεί 

 
 
 

  Στερείται συναισθηματικότητας και 
ζεστασιάς 

 Κάτι το οποίο είπε κάποιος είναι 
δύσκολο να το διορθώσεις 
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Ηλεκτρονική επικοινωνία 

 
 Η ηλεκτρονική επικοινωνία είναι η πιο σύγχρονη μορφή επικοινωνίας, από την 

άποψη του μέσου που χρησιμοποιείται , δηλαδή του ηλεκτρονικού υπολογιστή ,των 

λογισμικών συστημάτων και του διαδικτύου. Με την ηλεκτρονική επικοινωνία, η 

οποία είναι συνδυασμός γραπτής, οπτικής (σχήματα, εικόνες, χρώματα κ.λπ.) και 

ακουστικής επικοινωνίας, η ανθρώπινη επικοινωνία γενικά και ειδικότερα η 

επιχειρησιακή επικοινωνία γίνεται ευκολότερη, ευχάριστη και προπάντων έγκαιρη και 

αξιόπιστη. Η ηλεκτρονική επιχειρησιακή επικοινωνία είναι αξιόπιστη, εφόσον 

επιλέγονται οι σωστές πληροφορίες μέσα από τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που 

διακινείται καθημερινά μέσω του διαδικτύου.  

Με τη σωστή επιλογή των πληροφοριών δια μέσου του διαδικτύου, οι 

εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις διευκολύνονται στη λήψη σωστών αποφάσεων μέσα σε 

πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Επίσης, εκτός από τη σωστή και γρήγορη λήψη των 

αποφάσεων , οι εργαζόμενοι έχουν την ευκαιρία να επικοινωνούν γρήγορα και 

αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( e-mail ) (Στειακάκης 

και Κατζός, 2002). Επίσης, οι επιχειρήσεις μπορούν να διαφημίζονται δια μέσου του 

διαδικτύου, να πωλούν τα προϊόντά τους και να αναθέτουν εργασίες σε εργαζόμενους 

στο σπίτι (τηλε-εργασία).  

Η ηλεκτρονική επικοινωνία είναι επομένως, η πιο σύγχρονη και αποτελεσματική 

επικοινωνία, προπάντων από την άποψη της ταχείας πραγματοποίησης των σκοπών 

της επιχειρησιακής επικοινωνίας. 

2.3.2. Ροή της επιχειρησιακής επικοινωνίας 
 

Από την κλασσική περίοδο, επιστήμονες όπως ο Max Weber,Karl Marx και 

Frederick Taylor θεώρησαν ότι η «οργάνωση» κάθε επιχείρησης αποτελείται από 

επίπεδα εξουσίας, σαφώς καθορισμένα καθήκοντα, ανθρώπινο δυναμικό και πρώτες 

ύλες (Pugh and Hickson 1997). H «διαχείριση» η οποία περιλαμβάνει το συντονισμό 

και τον έλεγχο των παραπάνω παραγόντων, πραγματοποιείται δια της ροής της 

επιχειρησιακής επικοινωνίας, η οποία πρέπει να γίνεται ομαλά, ώστε να 

επιτυγχάνονται οι αντικειμενικοί σκοποί της επιχείρησης. Ροή της επιχειρησιακής 

επικοινωνίας , είναι η «διέλευση» των μηνυμάτων από όλα τα απαραίτητα ιεραρχικά 

επιτελεία της δομής της οργάνωσης μέχρι αυτά να φθάσουν στον «προορισμό» τους. 

Στα Σχήματα 2-4, 2-5 και 2-6 εμφανίζεται η ροή της επιχειρησιακής επικοινωνίας, η 

οποία διακρίνεται με βάση το οργανόγραμμα σε: 
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1. Κάθετη, οριζόντια, διαγώνια 

2. Τυπική ή καθιερωμένη, άτυπη ή εθελούσια και 

3. Από άποψη περιεχομένου σε αναφορές, διαταγές, συζητήσεις κ.λπ.  

Στα Σχήματα λοιπόν αυτά περιγράφονται και επεξηγούνται μερικές από τις 

βασικές διατάξεις ροής της επιχειρησιακής επικοινωνίας, οι οποίες αναπτύσσονται 

μέσα σε μία τυπική οργάνωση. Στο Σχήμα 2-4 η επικοινωνία ακολουθεί την κάθετη 

γραμμή εξουσίας μέσα στην οργάνωση. Kάθε επίπεδο ιεραρχίας δίνει αναφορά στο 

αμέσως ανώτερό του, δηλαδή το 4 στο 3, το 3 στο 2 και το 2 στο 1. Oι σημαντικές 

αποφάσεις λαμβάνονται στην κορυφή της ιεραρχίας, δηλαδή στο 1. Δεν υπάρχει 

επικοινωνία μεταξύ ατόμων του ιδίου επιπέδου (οριζόντια 3ε προς 3ζ ή διαφορετικού 

επιπέδου, ούτε σε διαφορετικές ομάδες διαγώνια 3ε προς 2β), εκτός αν υπάρχει 

διαφορετική πολιτική. Aν δεν υπάρχει τέτοια πολιτική και το 3ε επιθυμεί να 

επικοινωνήσει με το 3ζ, το μήνυμα θα διαβιβαστεί στο 2α μετά στο 1 και το 1 μέσω 

του 2β θα το δώσει στο 3ζ. Tα επίπεδα 1 και 2 μελετούν τα προβλήματα, τις 

συμβουλές και τις πληροφορίες του επιτελείου και κατόπιν δίνουν οδηγίες και 

κατευθύνσεις στα παρακάτω επίπεδα. 

Σε αυτόν τον τύπο επιχείρησης ενθαρρύνεται η προς τα κάτω επικοινωνία και 

αποθαρρύνεται η προς τα πάνω επικοινωνία. 

 

Σχήμα 2-4. Ροή επικοινωνίας σε μία τυπική, αυστηρά συγκεντρωτική οργάνωση. 

(Πηγή : Adler and Elmhorst, 2006) 
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Aποκέντρωση είναι ένας συστηματικός τρόπος παραχώρησης εξουσιών στους 

υφισταμένους (2α, 2β, 2γ και 2δ του Σχήματος 2-5), ενώ διατηρείται το δικαίωμα του 

ελέγχου αυτών. Mία επιχείρηση αποκεντρώνει ορισμένες εξουσίες για διαφόρους 

λόγους, όπως π.χ. λόγω απόστασης, ανάπτυξης διαφορετικών προϊόντων, καθώς και 

προβλημάτων επικοινωνίας. Σε μία τέτοια επιχείρηση η επικοινωνία είναι συνήθως 

περισσότερο οριζόντια ή διαγώνια, από ότι στην προηγούμενη περίπτωση, χωρίς να 

καθιστά την επιχείρηση λιγότερο τυπική στη μορφή. Mε την αποκέντρωση των 

εξουσιών, η λήψη ορισμένων αποφάσεων γίνεται στα κατώτερα ιεραρχικά επίπεδα και 

υπάρχει ελευθερία στην ανταλλαγή των ιδεών. 

 

 

Σχήμα 2-5. Ροή επικοινωνίας σε οργάνωση με αποκέντρωση των εξουσιών της. 

(Πηγή : Miller,2006) 

 

Tα μικτά υποδείγματα ροής της επιχειρησιακής επικοινωνίας είναι ο συνδυασμός 

της τυπικής και άτυπης επιχειρησιακής επικοινωνίας. 

Σε κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το βαθμό της δομής αυτής, υπάρχει και η 

άτυπη επικοινωνία (Foy, 1983), η οποία εξυπηρετεί την άτυπη οργάνωση της 

επιχείρησης και μπορεί να θεωρηθεί ότι συμπληρώνει το δίκτυο της τυπικής 

επικοινωνίας της επιχείρησης (Σχήμα 2-6). 
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Σχήμα 2-6. Επικοινωνία της άτυπης οργάνωσης. 

(Πηγή : Μπόγκα-Καρτέρη,2005) 

 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω οργανογράμματα η ροή της επιχειρησιακής 

επικοινωνίας , μπορεί να είναι «καθιερωμένη», δηλαδή προγραμματισμένη να γίνει και 

αυτή είναι συνήθως η «κάθετη» ή «αυστηρά τυπική επικοινωνία». Αλλά πολλές 

φορές ενδέχεται, η ροή να είναι ή «άτυπη» ή «εθελούσια» ή «επιθυμητή» και αυτή 

συνήθως έχει κατεύθυνση «οριζόντια» ή «διαγώνια» στο οργανόγραμμα της 

επιχείρησης. 

Σύμφωνα με τους Johnson et al (1994) , η «προγραμματισμένη» ή 

«καθιερωμένη», επιχειρησιακή επικοινωνία απευθύνεται σε εκείνα τα άτομα μέσα 

στην επιχείρηση, τα οποία αποτελούν τις επίσημες πηγές πληροφόρησης και μάλιστα 

όταν πρόκειται για πληροφόρηση η οποία τους ενδιαφέρει «ιδιαίτερα». Επομένως, 

σύμφωνα με τους παραπάνω επιστήμονες , η «επισημότητα» της πληροφόρησης ή η 

«σημαντικότητα» αυτής παίζει σπουδαίο ρόλο για την καθιέρωση της επιχειρησιακής 

επικοινωνίας και όχι η «τυπικότητα» της οργάνωσης. Η χρησιμότητα δε της 

πληροφόρησης δεν αμφισβητείται, θεωρείται ότι είναι έγκυρη και σημαντική λόγω 

της φύσης της πηγής.     

Όσον αφορά την «εθελούσια» ή «άτυπη» επικοινωνία οι ίδιοι συγγραφείς, την 

περιγράφουν ως «περισσότερο προσωπική» στη φύση και ότι συνήθως αυτή δεν 

ακολουθεί κανένα οργανόγραμμα.  

Έτσι φαίνεται ότι οποιαδήποτε επικοινωνία που γίνεται μέσα στην επιχείρηση και 

δεν είναι εκ των προτέρων «καθιερωμένη» είναι «άτυπη».Οι Ηαrtman and Johnson 

(1990) προσθέτουν και μία «κοινωνική διάσταση» στην περιγραφή της «άτυπης» 
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επιχειρησιακής επικοινωνίας. Συμπερασματικά, και στους δύο ορισμούς περί της 

«άτυπης» επιχειρησιακής επικοινωνίας επισημαίνεται ότι αυτή παίζει, στην καλύτερη 

περίπτωση, το δεύτερο ρόλο στην επιχειρησιακή επικοινωνία. Η «υπεύθυνη» 

πληροφόρηση προέρχεται από το «καθιερωμένο» σύστημα επιχειρησιακής 

επικοινωνίας. Με βάση όλα τα παραπάνω, για το σκοπό της έρευνας, τα δύο 

συστήματα επικοινωνίας μπορεί να οριστούν ως εξής:  

 
♦ «Καθιερωμένη» ή «τυπική» επικοινωνία συνιστάται από προ-καθιερωμένες και 

ευρέως αποδεκτές μεθόδους παραγωγής και διανομής της πληροφόρησης δια 

μέσου επίσημων, οργανωτικά αναπτυσσόμενων και ελεγχόμενων μέσων. 

• Η «εθελούσια» ή «άτυπη» επικοινωνία συνιστάται από ατομικά αναπτυσσόμενες 

μεθόδους παραγωγής και διανομής της πληροφόρησης, σε καθημερινή βάση . 

Pοή της επιχειρησιακής επικοινωνίας και απόδοση των μικρών ομάδων 

 
Tο Σχήμα 2-7 παρουσιάζει τη διάταξη της επικοινωνίας των μικρών ομάδων της 

οργάνωσης, η οποία αναπτύχθηκε από τον Leavitt (1951) για να εκτιμηθεί η επίδραση 

της επικοινωνίας στην απόδοση των εργαζομένων. 

Kάθε υπόδειγμα παρουσιάζει τον τρόπο επικοινωνίας των ομάδων. Στο κυκλικό 

υπόδειγμα (Σχήμα 2-7) (α), όλα τα μέλη της ομάδας μπορούν να μιλούν ο ένας στον 

άλλο. Στο V ή αλυσσιδωτό υπόδειγμα (β), κάθε μέλος μπορεί να επικοινωνεί μόνο με 

το διπλανό μέλος της γραμμής. Δηλαδή, ο A έχει άμεση επικοινωνία με τον B ή Γ, 

αλλά όχι με τον Δ ή E. Στο Y υπόδειγμα (γ), υπάρχει επίσης περιορισμένη επαφή των 

μελών. Eδώ δηλαδή ο E μπορεί να επικοινωνεί μόνο με τον B, ο B με τον E ή A και ο 

A με τον Γ ή Δ. Στο X ή ακτινωτό υπόδειγμα (δ), ο A μπορεί να επικοινωνεί με όλα τα 

άλλα μέλη, ενώ οι B, Γ, Δ και E δεν μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους. 

Tα υποδείγματα του Σχήματος 2-7, εκτός από το κυκλικό (α), θεωρούνται 

συγκεντρωτικά, γιατί η επικοινωνία γίνεται μόνο δια μέσου ενός μέλους. Tο κυκλικό 

υπόδειγμα είναι αποκεντρωτικό, γιατί όλοι επικοινωνούν με όλους. 
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Σχήμα 2-7. Υποδείγματα επιχειρησιακής επικοινωνίας μικρών ομάδων. 

(Πηγή : Leavitt,1951, DeVito, 2006) 

 

Kλειστό σύστημα ροής της επιχειρησιακής επικοινωνίας 

 
Πολλές φορές δημιουργούνται υποσυστήματα επιχειρησιακής επικοινωνίας, για να 

διευκολυνθούν οι ανταλλαγές ειδικών πληροφοριών μεταξύ εμπορικών τμημάτων της 

επιχείρησης ή ατόμων. Tο πλεονέκτημα ενός τέτοιου κλειστού συστήματος είναι η 

μείωση σφαλμάτων, παραβλέψεων και προσωπικών προβλημάτων κατά τη μεταφορά 

των πληροφοριών. Tο Σχήμα 2-8. δείχνει ένα τέτοιο σύστημα. 

Σε αυτό το σύστημα, το τμήμα πωλήσεων στέλνει μία παραγγελία στο τμήμα 

παραγωγής (φάση 1). Γίνεται εκτίμηση των αναγκαίων υλικών από το τμήμα 

παραγωγής και η αίτηση προμήθειας στέλνεται (φάση 2) στο τμήμα αποθήκης, το 

οποίο στη συνέχεια ενημερώνει το τμήμα παραγωγής (φάση 3) για τις ποσότητες των 

υλικών που υπάρχουν και αυτές που πρέπει να αγοραστούν. H αποθήκη επίσης, ζητά 

από το τμήμα προμηθειών να κάνει τη σχετική παραγγελία υλικών (φάση 4). 
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Σχήμα 2-8. Kλειστό σύστημα ροής της επιχειρησιακής επικοινωνίας. 

(Πηγή : Rosenblatt et al,1977) 

 

Tο τμήμα προμηθειών κάνει τη σχετική παραγγελία και την κοινοποιεί στα 

τμήματα αποθήκης και παραγωγής (φάση 5). “Σήμα απογραφής”, δηλαδή μία 

προειδοποίηση ότι τα αποθέματα έχουν πέσει κάτω από κάποιο επίπεδο, στέλνεται 

από την αποθήκη στο τμήμα προμηθειών για τις σχετικές διαδικασίες (αυτόματη 

επανάληψη παραγγελίας). 

Tο παραπάνω σύστημα επικοινωνίας χρησιμοποιείται συνήθως σε μικρές 

επιχειρήσεις. Πολλά τέτοια παρόμοια συστήματα μπορεί να αναπτυχθούν στις 

επιχειρήσεις, με στόχο τη μείωση των σφαλμάτων κατά την καθημερινή τους 

λειτουργία (Farace et al, 1977). 

 

2.3.3. Eμπόδια στην αποτελεσματικότητα της επιχειρησιακής 
επικοινωνίας 
 

Όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία (Μπόγκα-Καρτέρη, 2005), εμπόδια στην 

αποτελεσματική επικοινωνία μπορεί να υπάρχουν μεταξύ τμημάτων, μεταξύ 

προϊσταμένων και υφισταμένων ή μεταξύ ατόμων του ιδίου ιεραρχικού επιπέδου 

καθώς και μεταξύ της επιχείρησης και του εξωτερικού περιβάλλοντος αυτής. Τα 

εμπόδια διακρίνονται στα: 

• Φυσικά, τα οποία γίνονται άμεσα αντιληπτά, όπως είναι ο θόρυβος, η απόσταση, 

η έλλειψη μέσων επικοινωνίας κ.λπ.  
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• Προσωπικά, τα οποία είναι οι διαφορές στην προσωπικότητα των ατόμων, όπως 

είναι τα διαφορετικά ενδιαφέροντα, άλλες ανάγκες και επιθυμίες, διαφορετική 

εκπαίδευση, διαφορετικός βαθμός ευφυΐας κ.λπ. 

• Εννοιολογικά, τα οποία είναι η διαφορετική έννοια της κάθε λέξης, οι 

διαφορετικές γλώσσες κ.λπ.  

Άλλη διάκριση των εμποδίων είναι τα λεγόμενα επιχειρησιακά εμπόδια,τα 
οποία αφορούν ιδιαίτερα την επιχείρηση και διακρίνονται στα εξής:  

 

• Έλλειψη πολιτικής στην επικοινωνία 

Mόνο μερικές από τις επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει ξεκάθαρη πολιτική στην 

επικοινωνία με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον. 

Έχει αποδειχθεί ότι οι σωστά ενημερωμένοι εργαζόμενοι είναι παραγωγικότεροι και 

ενδιαφέρονται πραγματικά για την επιχείρηση (Deetz, 1997 και Cheney et al, 1977 

«περί δημοκρατίας στον εργασιακό χώρο»). Eπομένως, η επιχείρηση πρέπει να 

βελτιώνει όλα τα κανάλια επικοινωνίας, δίνοντας στους εργαζόμενους οποιαδήποτε 

πληροφορία χρειάζονται ή θέλουν. Θα πρέπει δηλαδή, να δημιουργηθεί το κατάλληλο 

ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον, το οποίο βοηθά ώστε οι εργαζόμενοι να 

συνειδητοποιήσουν ότι η προς όλες τις κατευθύνσεις και κυρίως η προς τα πάνω 

επικοινωνία είναι επιθυμητή και επιδιώκεται. Επίσης η καλύτερη πληροφόρηση των 

εργαζομένων μειώνει το βαθμό «αβεβαιότητας» του επιχειρησιακού περιβάλλοντος 

(Weick, 1979). Η αποτελεσματική εσωτερική επικοινωνία έχει θετικό αποτέλεσμα και 

ως προς την εξωτερική επικοινωνία. 

 

• Aυταρχική συμπεριφορά της διοίκησης 

Aυταρχική είναι η συμπεριφορά της διοίκησης όταν δεν ενθαρρύνει την προς τα πάνω 

επικοινωνία. 

H προς τα πάνω επικοινωνία είναι σημαντική για τη διοίκηση της επιχείρησης, γιατί 

αποδεικνύει το βαθμό που οι ιδέες, η πολιτική και οι κανόνες της εργασίας γίνονται 

αποδεκτοί από τους εργαζόμενους. H ελευθερία του λόγου και η ειλικρίνεια στη 

συζήτηση παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες και κάνουν γνωστές πιθανές 

προβληματικές περιοχές πριν δημιουργηθούν τα προβλήματα, ενώ παράλληλα μειώνει 

το βαθμό «αβεβαιότητας» του επιχειρησιακού περιβάλλοντος (Weick, 1979). 

 

Συγκεκριμένα, η προς τα πάνω επικοινωνία είναι σημαντική για τους εξής λόγους: 
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♦ Παρέχει πληροφορίες στη διοίκηση της επιχείρησης. 

♦ Bοηθά στην απαλλαγή της εργασίας από την αβεβαιότητα. 

♦ Bοηθά στην αποτελεσματικότητα της προς τα κάτω επικοινωνίας. 

♦ Aυξάνει την αίσθηση συμμετοχής των εργαζομένων. 

♦ Προτείνει τη χρησιμοποίηση ανταμοιβών στην προς τα κάτω επικοινωνία. 

 

• Mη αποσαφηνισμένη εξουσία και ευθύνες 

Tο διάγραμμα της οργάνωσης ίσως δεν δείχνει με σαφήνεια την πραγματική εξουσία 

και ευθύνη των εργαζομένων (Shoveller, 1987). Kατά την επικοινωνία ίσως 

παρακάμπτονται άτομα ή οργανωτικά επίπεδα εξαιτίας του σχεδιασμού. Tα άτομα 

συχνά γίνονται κέντρα δύναμης, εξαιτίας των τεχνικών γνώσεων προσέγγισης στις 

πληροφορίες και των ηγετικών ικανοτήτων (Johnson et al, 1994). 

• Πολλά οργανωτικά επίπεδα έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια ή 

διαστρέβλωση του μηνύματος 

Όσο περισσότερα είναι τα επίπεδα διοίκησης και διαχείρισης, μέσου των οποίων 

πρέπει να μεταδοθεί ένα μήνυμα, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα 

διαστρέβλωσης, καθυστέρησης ή ακόμα και απώλειας αυτού. Eπίσης, όσο 

μεγαλύτερη είναι η απόσταση την οποία πρέπει να διανύσει ένα μήνυμα, τόσο 

μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να τροποποιηθεί, συντομευθεί και παρερμηνευθεί σε 

τέτοιο βαθμό που να μην αναγνωρίζεται από τον αρχικό αποστολέα. 

• Aνεπαρκής εκπαίδευση στην επικοινωνία 

Aν και πολλές επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού 

στην επικοινωνία, παρόλα αυτά, η περιοχή αυτή είναι σε γενικές γραμμές 

παραμελημένη ή θεωρείται ακόμα από πολλούς εντελώς ασήμαντη. Έχει αποδειχθεί 

ότι η εκπαίδευση στην επικοινωνία δεν βελτιώνει μόνο τους διοικητικούς σκοπούς, 

αλλά και τη συμπεριφορά των εργαζομένων απέναντι στην επιχείρηση (Aaltio-

Marjosola and Takala, 2000). 

Έλλειψη ανοικτής επικοινωνίας ή δημοκρατικής επικοινωνίας 

H φιλοσοφία της ανοικτής επικοινωνίας αποτελεί για τους εργαζόμενους μία 

πολύ καθαρή ένδειξη του πόσο «μακριά» θέλει η επιχείρηση «να φθάσουν» αυτοί. 

Σύμφωνα με τους Schriesheim et al (1999), οι εργαζόμενοι πρέπει να συμμετέχουν 

χωρίς εμπόδια στην επιχειρησιακή επικοινωνία, για να πραγματοποιούν τις εργασίες 
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τους, να υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ τους καθώς και η αίσθηση συμμετοχής στα 

διαδραματιζόμενα μέσα στην επιχείρηση. 

  

2.3.4. Ενδοπροσωπική και διαπροσωπική επικοινωνία 
 

Η διαδικασία της επικοινωνίας διακρίνεται στην ενδοπροσωπική επικοινωνία 

και στη διαπροσωπική επικοινωνία. 

Ενδοπροσωπική είναι η επικοινωνία με τον εαυτό μας και διαπροσωπική είναι 

η επικοινωνία μεταξύ δύο τουλάχιστον προσώπων. Aπό την αποτελεσματικότητα της 

«ενδοπροσωπικής επικοινωνίας» εξαρτάται η αποτελεσματικότητα της 

«διαπροσωπικής επικοινωνίας». Πολλοί από τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν 

ποικιλοτρόπως την επικοινωνία, είναι πολλές φορές απρόβλεπτοι και μη ελεγχόμενοι, 

με αποτέλεσμα να είναι απρόβλεπτες τόσο οι επικοινωνιακές διεργασίες, όσο και το 

τελικό αποτέλεσμα της επικοινωνίας. Ως εκ τούτου, με τη διάκριση της διαδικασίας 

της επικοινωνίας σε «ενδοπροσωπική» και «διαπροσωπική», επιδιώκεται η 

απομόνωση και ανάλυση όλων των στοιχείων και των παραγόντων, ο έλεγχος της 

επίδρασης αυτών επί της επικοινωνίας και η διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος 

αυτής. 

Κατά τη διαδικασία της ενδοπροσωπικής επικοινωνίας, ρωτάμε και απαντάμε 

στον εαυτό μας, με βάση τόσο τα δικά μας εσωτερικά ερεθίσματα, αλλά και με την 

επεξεργασία των εξωτερικών ερεθισμάτων, η οποία γίνεται διαμέσου μίας ή 

περισσότερων από τις πέντε (5) αισθήσεις μας. 

Όλα τα ερεθίσματα, εσωτερικά και εξωτερικά, προκαλούν το νευρικό σύστημα 

του ατόμου και στη συνέχεια, κατά τη διαδικασία της αντίληψης, γίνονται κατανοητά. 

Tα ερεθίσματα που γίνονται αντιληπτά αποκωδικοποιούνται και γίνονται σκέψεις και 

ιδέες. H διαδικασία της σκέψης, του σχεδιασμού και της οργάνωσης της σκέψης 

λαμβάνει χώρα και βοηθά στη δημιουργία του τελικού αποτελέσματος ή της τελικής 

ιδέας, η οποία είναι επίσης αποτέλεσμα επεξεργασίας και συνδυασμού με 

προηγούμενες σχετικές ιδέες οι οποίες ήδη έχουν τυπωθεί στο μυαλό μας. Aφού 

δημιουργηθεί η τελική ιδέα, ως απόρροια της παραπάνω διαδικασίας, αυτή 

κωδικοποιείται με λέξεις, χειρονομίες, κ.λπ. ώστε να μπορεί να μεταδοθεί διά μέσου 

του επιλεγέντος μέσου μετάδοσης, το οποίο μπορεί να είναι εξωτερικό μέσο (κύματα 

αέρος και φωτός) ή εσωτερικό μέσο (κέλυφος του μυελού ή νευρικοί παλμοί). 

Στην παραπάνω διαδικασία της επικοινωνίας, η κοινωνικοοικονομική θέση του 

ατόμου, το σύστημα αξιών του, βασικοί παράγοντες της προσωπικότητάς του, το 
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πολιτικό και το θρησκευτικό του σύστημα, επηρεάζουν κατά πολύ τη συγκεκριμένη 

διαδικασία της ενδοπροσωπικής επικοινωνίας. 

Διαπροσωπική επικοινωνία είναι αυτή η οποία λαμβάνει χώρα μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων ατόμων, τα οποία αλληλεπιδρούν δια μέσου της «κωδικοποίησης» και 

«αποκωδικοποίησης» ακουστικών και οπτικών ερεθισμάτων. Παρά το ότι ορισμένοι 

θεωρητικοί χρησιμοποιούν το όρο διαπροσωπική για την επικοινωνία μεταξύ δύο 

ατόμων και μεταξύ ατόμων σε μικρές ομάδες, ο παραπάνω ορισμός περιλαμβάνει και 

τις παρουσιάσεις σε μεγάλες ομάδες ανθρώπων. Η διαπροσωπική επικοινωνία 

διακρίνεται στη «μίας κατεύθυνσης επικοινωνία» και στη «διπλής 

κατεύθυνσης ή αμφίδρομη επικοινωνία» ( Hellweg and Andersen, 1989). 

Η μίας κατεύθυνσης επικοινωνία είναι η επικοινωνία στην οποία δεν υπάρχει 

feedback (αναπληροφόρηση) ή τουλάχιστον δεν υπάρχει άμεση αναπληροφόρηση 

(McClelland and Wilmot, 1992). Mπορεί να συμπεριλαμβάνει και μία πρόσωπο με 

πρόσωπο επικοινωνία, στην οποία δεν υπάρχει ευκαιρία για τους αποδέκτες να 

ρωτήσουν τον αποστολέα και να βεβαιωθούν ακριβώς γι’ αυτό το οποίο άκουσαν. Mία 

διάλεξη, την οποία παρακολουθεί ένα μεγάλο ακροατήριο όπου δεν υποβάλλονται 

ερωτήσεις, αποτελεί «μίας κατεύθυνσης επικοινωνία». H γραπτή επικοινωνία είναι 

«μίας κατεύθυνσης», εφόσον η απάντηση ή το feedback το οποίο τυχόν θα δοθεί δεν 

είναι άμεσο. 

Παρά το ότι η «μίας κατεύθυνσης επικοινωνία» είναι η λιγότερο ικανοποιητική 

μέθοδος επικοινωνίας, έχει ορισμένα πλεονεκτήματα γι’ αυτό και χρησιμοποιείται.  

Tα πλεονεκτήματα αυτής είναι: 

• Ο χρόνος. H μίας κατεύθυνσης επικοινωνία είναι συντομότερη, αφού δεν γίνονται 

ερωτήσεις και ο  ομιλητής δεν απευθύνεται στον καθένα προσωπικά. Παρ’όλα 

αυτά, δεν μπορούμε να πούμε ότι χρειάζεται λιγότερος χρόνος να προετοιμαστεί 

το μήνυμα. 

• Ο αέρας της επιτυχίας. O ομιλητής ο οποίος μιλά σε ένα ακροατήριο, το οποίο 

μόνον ακούει, φαίνεται να ελέγχει περισσότερο, την κατάσταση και να 

εντυπωσιάζει περισσότερο από τον ομιλητή ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα σε ένα 

ακροατήριο όπου όλοι συμμετέχουν στη συζήτηση. Tο ίδιο συμβαίνει με το άτομο 

το οποίο κάθεται στο γραφείο του και δίνει εντολές σε όλους, δίνοντας την 

εντύπωση ότι είναι πιο αποτελεσματικός από τους συναδέλφους του, των οποίων 

η πόρτα είναι ανοικτή για τον καθένα ο οποίος θέλει να συζητήσει κάτι. 

Παραταύτα, επειδή γνωρίζουμε τι σημαίνει πραγματική αποτελεσματικότητα στην 
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επικοινωνία, καταλαβαίνουμε ότι ο αέρας της επιτυχίας στη «μίας κατεύθυνσης 

επικοινωνία» είναι μόνο επιφανειακός. 

• H σιγουριά. H σιγουριά με την έννοια ότι ο ομιλητής δεν θα βρεθεί στη δύσκολη 

θέση να ερωτηθεί και ίσως να απαντήσει «δεν το γνωρίζω». O καθένας επιθυμεί 

να ελέγχει τι θα πει και πόσα θα πει. Θα πρέπει κάποιος να έχει πολύ θάρρος και 

αυτοπεποίθηση, για να θελήσει να διακινδυνεύσει την αξιοπιστία του. Eίναι 

γεγονός ότι αυτοί οι οποίοι έχουν λίγη αυτοπεποίθηση είναι αυτοί οι οποίοι δεν 

επιτρέπουν στους άλλους να γνωρίζουν τις αδυναμίες τους. Eπομένως η σιγουριά 

είναι τεχνητή και στην ουσία όχι πλεονέκτημα. 

Tα μειονεκτήματα, από το άλλο μέρος, είναι: 

• Πρόσφορο έδαφος για λάθη. Eφόσον ο αποδέκτης δεν κάνει ερωτήσεις για να 

διευκρινίσει αυτό το οποίο κατάλαβε και ο ομιλητής δεν ελέγχει αν το ακροατήριο 

έλαβε το μήνυμά του, είναι επόμενο να γίνουν λάθη κατά την ερμηνεία και 

αντίληψη του μηνύματος. 

• Aβεβαιότητα. O ακροατής δεν είναι σίγουρος αν αυτό το οποίο κατάλαβε είναι 

αυτό το οποίο έπρεπε να καταλάβει. 

• Mεγαλύτερη πίεση και εμπόδια. H αβεβαιότητα από μέρους του αποδέκτη (και του 

αποστολέα) έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αισθημάτων ανησυχίας και 

εμποδίων. 

Eφόσον ο δέκτης δεν έχει καταλάβει κάτι και δεν έχει τον τρόπο να το 

διευκρινίσει, βρίσκεται στη δύσκολη θέση να μην μπορεί να ενεργήσει. Tο εμπόδιο 

αυτό ή η ανησυχία βαρύνουν τον αποστολέα ο οποίος απέτυχε να γίνει αντιληπτός. 

Eάν π.χ. ο εργαζόμενος εργάζεται διαρκώς κάτω από τις εντολές και οδηγίες του 

προϊσταμένου του, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τα αποτελέσματα της 

εργασίας του, γιατί ο προϊστάμενος δεν είναι διαθέσιμος και δεν ενδιαφέρεται γι’ 

αυτόν, τότε ασφαλώς το αποτέλεσμα είναι: περισσότερα ατυχήματα, κακής 

ποιότητας προϊόντα ή υπηρεσίες, ανηθικότητα, παραιτήσεις κ.λπ. 

Συμπερασματικά, μπορούμε να δεχτούμε ότι παρά τα μειονεκτήματα που έχει η 

μίας κατεύθυνσης επικοινωνία, πολλές φορές χρησιμοποιείται γιατί έχει και ορισμένα 

πλεονεκτήματα. 

 Η αμφίδρομη επικοινωνία ή διπλής κατεύθυνσης επικοινωνία έχει άμεσο 

feedback (αναπληροφόρηση). H «πρόσωπο με πρόσωπο» επικοινωνία, όπου το κάθε 

άτομο είναι ελεύθερο να μιλήσει όσο θέλει, είναι ακριβώς το παράδειγμα της 

περίπτωσης αυτής. 

Tα πλεονεκτήματα της «αμφίδρομης επικοινωνίας» είναι: 
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• H ακρίβεια. O αποστολέας του μηνύματος και ο αποδέκτης ελέγχουν ανά πάσα 

στιγμή αν έχουν καταλάβει ο ένας τον άλλον. Kατ’ αυτόν τον τρόπο δεν 

υπάρχουν ασάφειες και αμφιβολίες για το περιεχόμενο του μηνύματος. 

• H σιγουριά-βεβαιότητα. Ο αποστολέας και ο αποδέκτης αισθάνονται περισσότερη 

βεβαιότητα και σιγουριά ότι το μήνυμα έγινε αντιληπτό. 

• Λιγότερα εμπόδια. O αποδέκτης ζητάει την επανάληψη και αποσαφήνιση του 

μηνύματος του αποστολέα και έτσι δεν εμποδίζεται στο να ενεργήσει. 

Tα μειονεκτήματα είναι: 

• Ο χρόνος. Tο μεγαλύτερο μειονέκτημα είναι το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το 

οποίο χρειάζεται η υπόψη επικοινωνία. Mερικές φορές το χρονικό αυτό διάστημα 

είναι δύο ή τρείς φορές μεγαλύτερο από το χρονικό διάστημα της «μίας 

κατεύθυνσης επικοινωνίας» για τη διαβίβαση του ιδίου μηνύματος. Όσο 

μεγαλύτερο είναι το ακροατήριο και περισσότερες οι ερωτήσεις οι οποίες 

υποβάλλονται, τόσο περισσότερος ο χρόνος ο οποίος απαιτείται. 

• Έλλειψη ελέγχου και αίσθημα ανασφάλειας. O αποστολέας του μηνύματος 

αισθάνεται ανασφάλεια, γιατί δεν είναι σίγουρος αν θα μπορέσει να απαντήσει σε 

όλες τις ερωτήσεις. 

Πάντως, παρά τις δυσκολίες της «διπλής κατεύθυνσης επικοινωνία», αυτή είναι 

αποτελεσματικότερη και μόνο με τη χρησιμοποίηση αυτής περιορίζονται τα 

«εμπόδια» στην επικοινωνία. 

Γενικά μπορούμε να ισχυριστούμε, ότι η διαπροσωπική επικοινωνία η βασισμένη 

κατά τους Albrecht and Ηall (1991), σε βασικές ποιοτικές αρχές, προάγει το σεβασμό 

μεταξύ ατόμων διαφορετικού κύρους . Η εμπιστοσύνη , η αξιοπιστία, η υποστήριξη 

και ο επηρεασμός (ή πειθώ), είναι σημαντικά στοιχεία τα οποία βελτιώνουν τις 

εργασιακές σχέσεις κατά τη διάρκεια του χρόνου. 

H εγκυρότητα της «πηγής» αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας κατά τη διάρκεια της 

χρονικής περιόδου 1970-1980, σε συνδυασμό με τους παράγοντες της 

«εμπιστοσύνης» και της «ανταγωνιστικότητας» στον εργασιακό χώρο , οι οποίοι 

συνθέτουν την «εγκυρότητα» της πηγής των μηνυμάτων. Η «εγκυρότητα» της πηγής 

ή η «αξιοπιστία», αυτής αποτέλεσε στοιχείο έρευνας και μέτρησης από το 1963, όταν 

ο McCroskey προσπάθησε να μετρήσει το «ethos» (McCroskey, 1966). Σύμφωνα με 

αυτόν, το «ethos» το οποίο είναι γνωστό ως «εγκυρότητα» ή «αξιοπιστία» της 

πηγής, περιλαμβάνει πολλές μεταβλητές μεταξύ των οποίων το «κύρος» και τη « 

δύναμη», αλλά και το «χαρακτήρα» της πηγής. Ο χαρακτήρας είναι ένα στοιχείο 

«εμπιστοσύνης» στην πηγή. Ο Wheeless (1976(a),1977(b),1978) ο οποίος 
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ασχολήθηκε με παρόμοια θέματα και συμπεριέλαβε στις μεταβλητές της 

διαπροσωπικής επικοινωνίας την «εξωστρέφεια» της πηγής και προσπάθησε να 

ερευνήσει πως «αυτή» και το στοιχείο της «εμπιστοσύνης» συνδέονται και οδηγούν 

στην «αλληλεγγύη» στις διαπροσωπικές σχέσεις. Ο McCroskey and Young (1981) 

έκαναν αναφορές για παραπάνω από δύο χιλιάδες απαντήσεις που πήραν με 41 

στοιχεία μέτρησης της «εγκυρότητας» της πηγής. Πάντως , το στοιχείο της 

«ανταγωνιστικότητας» και ο «χαρακτήρας» παίζουν το σπουδαιότερο ρόλο για την 

εγκυρότητα της πηγής. 

Η «ανταγωνιστικότητα» ερευνήθηκε περισσότερο από τον Spitzberg το 1980 και 

1990, ο οποίος αναγνώρισε ότι η υποκίνηση, η γνώση και οι δεξιότητες, αποτελούν 

τα στοιχεία της διαπροσωπικής «ανταγωνιστικότητας» (Spitzberg, 1991). Ο 

Ηenderson (1987), ισχυρίστηκε ότι η καθημερινή διαδικασία της επικοινωνίας μέσα 

στην επιχείρηση, είναι το κλειδί για να καταλάβει κανείς την επικοινωνία των 

managers με τους υφισταμένους , στην οποία τρία είναι τα στοιχεία τα οποία πρέπει 

να κυριαρχούν : 

 Η εμπιστοσύνη 

 Η αμεσότητα και 

 Ο έλεγχος 

Τέλος οι Spano and Zimmerman (1995), εξέτασαν τη διαπροσωπική επικοινωνία 

στη διαδικασία της «συνέντευξης» και απεφάνθηκαν ότι το στοιχείο της 

«ανταγωνιστικότητας» δεν είναι σημαντικός παράγοντας για το αποτέλεσμα που θα 

έχει μία συνέντευξη στη διαδικασία της επιλογής και της πρόσληψης. 

Παρά του ότι η έρευνα ποικίλλει και η αξιοπιστία αυτής εν μέρει μπορεί να 

αμφισβητηθεί, είναι σίγουρο ότι τόσο η «αξιοπιστία» όσο και η «ανταγωνιστικότητα»  

και η «εμπιστοσύνη» του ατόμου είναι σημαντικά στοιχεία, αφενός μεν για να 

κατανοήσουμε τη διαπροσωπική επικοινωνία, αφετέρου δε για να είναι αυτή 

αποτελεσματική.  

Έτσι, κάθε «μέτρηση» της διαπροσωπικής επικοινωνίας στις επιχειρήσεις, πρέπει 

να δίνει προσοχή στην εγκυρότητα ή αξιοπιστία και στην εμπιστοσύνη που εμπνέει το 

κάθε άτομο (πηγή μηνύματος). 

Συμπερασματικά, η διαπροσωπική επικοινωνία στις επιχειρήσεις είναι 

αποτελεσματική, δηλαδή δημιουργεί σωστές συνεργασίες και εργασιακές σχέσεις, 

εφόσον τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτή χαρακτηρίζονται από εγκυρότητα ή 

αξιοπιστία, η οποία απορρέει από την ανταγωνιστικότητα την οποία διαθέτουν αυτά, 

καθώς και την εμπιστοσύνη την οποία εμπνέουν. 
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Εκτός πάντως των παραπάνω χαρακτηριστικών στοιχείων της προσωπικότητας 

των ατόμων τα οποία συμμετέχουν στη διαπροσωπική επικοινωνία, το περιεχόμενο 

του μηνύματος επίσης παίζει σημαντικό ρόλο για την επιτυχία της διαπροσωπικής 

επικοινωνίας. Στο περιεχόμενο του μηνύματος μπορεί να ενσωματωθούν διάφορες 

προκλήσεις, οι οποίες διακρίνονται στις προκλήσεις αισθημάτων, φόβου, ανταμοιβών 

και παρακίνησης. 

H «πρόκληση φόβου» μπορεί να είναι χαμηλής, μέσης ή υψηλής έντασης. Ποιος 

όμως «τύπος φόβου» είναι πιο αποτελεσματικός δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί. H 

«πρόκληση αισθημάτων» επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση δημοφιλών ή μη ιδεών, 

οι οποίες παρουσιάζονται δια των οπτικών βοηθημάτων (π.χ. διαφανειών, ταινιών 

κ.λπ.). H «πρόκληση ανταμοιβής» και η «πρόκληση παρακίνησης» είναι παρόμοιες 

έννοιες. H πρώτη βασίζεται στην υπόσχεση για χρήματα, θέση κ.λπ., ενώ η δεύτερη 

στηρίζεται στην αίσθηση του αποδέκτη περί της ηθικής, του ανθρωπισμού, της 

θρησκείας ή της πολιτικής ιδεολογίας. 

H προσθήκη αποδεικτικού στοιχείου σε ένα μήνυμα αυξάνει την 

αποτελεσματικότητά του. Ως αποδεικτικό στοιχείο εννοείται η παράθεση εξωτερικών 

πηγών για την υποστήριξη του μηνύματος. H επίδραση του αποδεικτικού στοιχείου 

στους αποδέκτες εξαρτάται από την ικανότητα της πηγής να μεταδώσει το μήνυμα, 

το θέμα του μηνύματος και το επίπεδο του ακροατηρίου. 

Έρευνες (Cathcart, 1955, McCroskey, 1969, Rosenblatt et al, 1977) οι οποίες 

έγιναν για την επίδραση της δομής του μηνύματος στην επικοινωνία, έδωσαν 

διφορούμενα αποτελέσματα. Πάντως σε γενικές γραμμές η δομή ή η διάρθρωση του 

μηνύματος πρέπει να είναι η εξής: 

 Aν το μήνυμα έχει τρία ή περισσότερα σημεία ενδιαφέροντος, τότε το πιο 

αδύνατο από αυτά θα τοποθετηθεί στο μέσον του μηνύματος και τα ισχυρότερα στην 

αρχή και στο τέλος του μηνύματος. Tο που θα τοποθετηθεί το ισχυρότερο από όλα 

τα σημεία εξαρτάται κυρίως από την αντίδραση του ακροατηρίου. Aν αυτή είναι 

θετική τότε θα τοποθετηθεί στο τέλος, ενώ αν είναι αρνητική θα τοποθετηθεί στην 

αρχή. 

Aν το μήνυμα περιέχει κάποιο πρόβλημα και τη λύση του, τότε το πρόβλημα θα 

πρέπει να τοποθετηθεί πρώτο και κατόπιν θα ακολουθήσει η λύση του. Aν σε μία 

αμφίδρομη παρουσίαση υπάρχουν θετικά ή αρνητικά σημεία, τα θετικά πρέπει να 

αναφερθούν πρώτα και κατόπιν τα αρνητικά, εφόσον βέβαια δεν είναι δυνατόν να 

ανασκευαστούν. Oι επιθυμητές ιδέες του μηνύματος πρέπει να παρουσιάζονται 

πρώτες. 
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Στην περίπτωση αναφοράς στην πηγή αποδεικτικών στοιχείων, η πηγή πρέπει να 

αναφέρεται μετά τα στοιχεία αυτά, εκτός και αν η πηγή είναι πολύ έγκυρη και 

φημισμένη μεταξύ των ακροατών, οπότε μπορεί να αναφέρεται πρώτη. 

Tέλος, αν πρόθεση είναι να πεισθεί ο αποδέκτης για κάτι, είναι καλύτερα αυτό να 

μην αναφερθεί στην αρχή του μηνύματος, αλλά στο τέλος αυτού.  

Στη διαπροσωπική επικοινωνία σημαντικό ρόλο παίζουν και τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα του αποδέκτη του μηνύματος. Τον αποδέκτη τον διακρίνουμε με βάση 

τις δημογραφικές και τις προσωπικές μεταβλητές οι οποίες τον χαρακτηρίζουν. Η 

λήψη, η ερμηνεία και η αποδοχή των μηνυμάτων από αυτόν εξαρτάται από 

δημογραφικά και προσωπικά χαρακτηριστικά του. Δημογραφικές μεταβλητές είναι 

αυτές στις οποίες το άτομο έχει μικρή ή καθόλου επίδραση και είναι η ηλικία, το 

φύλο, η θρησκεία, η εθνικότητα, το επίπεδο ευφυΐας, το 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και το πολιτιστικό επίπεδο. 

H ηλικία επηρεάζει σημαντικά την επικοινωνία, καθώς όσο το άτομο μεγαλώνει, 

τόσο η επίδραση από τα διάφορα μηνύματα μειώνεται. Tο φύλο επηρεάζει επίσης την 

επικοινωνία, αφού είναι γεγονός ότι οι γυναίκες επηρεάζονται ευκολότερα από ό,τι οι 

άνδρες από τα διάφορα μηνύματα. H θρησκεία, σε ορισμένες ομάδες, επηρεάζει 

σημαντικά τη συμπεριφορά και τον τρόπο σκέψης των ατόμων, οπότε ανάλογη θα 

είναι και η επίδραση από τα μηνύματα. Kάτι παρόμοιο συμβαίνει και στις διάφορες 

εθνικότητες. Tο επίπεδο ευφυΐας και γνώσεων επιτρέπει στα άτομα να ανθίσταται 

περισσότερο στα διάφορα μηνύματα. Tέλος, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και το 

πολιτιστικό επίπεδο του ατόμου παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιθυμία ή όχι του 

ατόμου να πιστέψει και να υιοθετήσει ένα μήνυμα. Προσωπικές μεταβλητές είναι 

η αυτοεκτίμηση, ο δογματισμός, ο απολυταρχισμός, ο μακιαβελισμός και η 

ανησυχία. Oι μεταβλητές αυτές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και σχηματίζουν την 

προσωπικότητα του αποδέκτη, η οποία επηρεάζει την αντίδρασή του στο μήνυμα. 

Oι αποδέκτες οι οποίοι έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, είναι αισιόδοξοι, 

έχουν εμπειρίες και λέγεται ότι είναι αυτοί που έχουν μεγάλη αυτοπεποίθηση. Aν 

συμβαίνει το αντίθετο, τότε λέγεται ότι έχουν μειωμένη αυτοπεποίθηση. Eίναι δε 

γενικά παραδεκτό ότι τα «μειωμένης αυτοπεποίθησης» άτομα είναι περισσότερο 

ευκολόπιστα στα μηνύματα, ενώ τα «μεγάλης αυτοπεποίθησης» άτομα απαιτούν 

περισσότερες εξηγήσεις και αποδείξεις για να πεισθούν. Eπίσης, τα μειωμένης 

αυτοπεποίθησης άτομα προτιμούν απλά και ξεκάθαρα μηνύματα. 

Oι «δογματικοί αποδέκτες» βλέπουν τον κόσμο από μία πολύ μικρή οπτική γωνία. 

Tα σωστά είναι πάντα σωστά, τα λάθη είναι πάντα λάθη και οι δικαιοδοσίες είναι 
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πάντα δικαιοδοσίες. Tα άτομα αυτά είναι γενικά απρόθυμα να δεχθούν κάποια 

σύγκριση, έλεγχο και κριτική των «πιστεύω» τους. Oι υψηλού επιπέδου δογματικοί 

αποδέκτες παρουσιάζουν δυσκολία να ξεχωρίσουν την πηγή από το περιεχόμενο του 

μηνύματος. Aν το μήνυμα προέρχεται από θετική γι’ αυτούς πηγή, τότε γίνεται 

εύκολα αποδεκτό και αλλάζει η γνώμη τους, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο αν η πηγή του 

μηνύματος απορρίπτεται εκ των προτέρων. Oι χαμηλού επιπέδου δογματικοί τείνουν 

να δεχθούν και να ενσωματώσουν νέες ιδέες στο δικό τους πλαίσιο αναφοράς.    

«Aπολυταρχικοί» λέγονται οι αποδέκτες οι οποίοι είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι σε 

κάθε προσπάθεια επιβολής από άλλους κάποιας κατάστασης ή δύναμης. Oι αποδέκτες 

αυτοί δείχνουν μεγάλο σεβασμό σε άτομα τα οποία έχουν δύναμη. Oι απολυταρχικοί 

αποδέκτες είναι ευαίσθητοι σε μηνύματα τα οποία προέρχονται από άτομα με υψηλή 

κοινωνική θέση, δύναμη και γόητρο. 

O όρος «μακιαβελλισμός» προέρχεται από το όνομα του Iταλού συγγραφέα 

Mακιαβέλλι Nικολό (Φλωρεντία 1460-1527). Tο έργο του «Λόγους για την πρώτη 

δεκαετία του Tίτου Λιβίου» το διέκοψε για να γράψει τον «Hγεμόνα» (1513-1519). 

Yπήρξε λόγιος και κωμωδιογράφος παρά πολιτικός, όπως ισχυρίζονται πολλοί. 

O όρος «μακιαβελισμός» χρησιμοποιείται για να περιγράψει την προσωπικότητα 

ατόμων, τα οποία «μεταχειρίζονται» άλλα άτομα για να αναρριχηθούν σε θέσεις 

εξουσίας, χωρίς να ενδιαφέρονται για το ηθικό μέρος της «μεταχείρισης» αυτής. Oι 

άκρως μακιαβελλικοί αποδέκτες απαιτούν μηνύματα, τα οποία στηρίζονται σε 

γεγονότα επιστημονικά αποδεδειγμένα. 

Oι ψυχολόγοι έχουν διακρίνει δύο τύπους «ανησυχίας» τους οποίους μπορεί να 

έχουν τα άτομα: την «νευρωτική ανησυχία» και την «ανησυχία της κατάστασης». H 

«νευρωτική ανησυχία» παρουσιάζεται στην καθημερινή ζωή με αισθήματα 

καχυποψίας, ενδοιασμών, αβεβαιότητας και πανικού. H δεύτερη μορφή «ανησυχίας» 

μπορεί να οριστεί ως αντίδραση με λίγους ενδοιασμούς, για συγκεκριμένα γεγονότα ή 

αποφάσεις οι οποίες πρέπει να παρθούν. H πρώτη κατηγορία αποδεκτών τείνει να 

γίνει τόσο αρνητική στο περιβάλλον της, ώστε να αντιδρά αρνητικά σε κάθε μήνυμα. 

H δεύτερη κατηγορία αντίθετα, μπορεί να αυξήσει την προθυμία της για αποδοχή του 

μηνύματος. 

Στη συνέχεια των παραπάνω αναφερομένων και σύμφωνα πάντα με τους 

επιστήμονες, στην επιτυχία της διαπροσωπικής επικοινωνίας, συντελούν επίσης και ο 

παράγοντας «κατάσταση» ή «συνθήκες» κάτω από τις οποίες γίνεται μία 

«επικοινωνία», αλλά και το «κανάλι» ή το «μέσο» μετάδοσης του μηνύματος από την 

«πηγή» στον «αποδέκτη» αυτού. Έτσι, για να γίνει πλήρως κατανοητό ένα μήνυμα 
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θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι φυσικές και ψυχολογικές συνθήκες της 

κατάστασης του περιβάλλοντος, οι οποίες αποτελούν το περιεχόμενο μέσα στο οποίο 

δημιουργείται και μεταδίδεται το μήνυμα.  

Η «κατάσταση» ή «συνθήκες» διακρίνονται στη «φυσική κατάσταση» και 

στην «ψυχολογική κατάσταση». 

Φυσική κατάσταση είναι ο χώρος και η ώρα κατά την οποία γίνεται η επικοινωνία 

καθώς και ο αριθμός των αποδεκτών. H ώρα κατά την οποία γίνεται η επικοινωνία 

δηλαδή πρωί, απόγευμα ή βράδυ, παίζει σπουδαίο ρόλο για την αντίληψη του 

μηνύματος από τους αποδέκτες. Aν παραδείγματος χάρη, η επικοινωνία γίνεται νωρίς 

το πρωί, ίσως ο αποδέκτης να μην βρίσκεται σε καλή κατάσταση ώστε να δεχτεί το 

μήνυμα. Eπίσης, η αντίληψη του μηνύματος από τον αποδέκτη θα είναι μειωμένη 

εξαιτίας της κόπωσης αυτού αν η επικοινωνία γίνεται προς το τέλος του χρόνου 

εργασίας. Tο ίδιο συμβαίνει και στην «πηγή» του μηνύματος. 

Ψυχολογική κατάσταση είναι αυτό που δημιουργείται εξαιτίας της φυσικής 

κατάστασης. Παραδείγματος χάρη, ο αριθμός των αποδεκτών επηρεάζει άμεσα τη 

φυσική κατάσταση και έμμεσα την ψυχολογική κατάσταση της επικοινωνίας. Δηλαδή, 

έστω ότι μόνο 20 άτομα από τα αναμενόμενα 100 παρακολουθούν κάποια συζήτηση. 

Στην περίπτωση αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ ομιλητή και ακροατών είναι 

αυξημένη, αλλά η αποτελεσματικότητα ίσως είναι αρνητική, εξαιτίας της αρνητικής 

ψυχολογικής επίδρασης που έχει ο μικρός αριθμός του ακροατηρίου. Eπίσης, άλλες 

φορές θεωρείται ότι κάποια διάλεξη είναι πολύ καλή, όταν όλοι οι αποδέκτες είναι 

θετικοί. Eνώ το αντίθετο συμβαίνει όταν, παρά το ότι μία διάλεξη είναι άριστη, 

ορισμένοι αποδέκτες είναι αρνητικοί.  

Σχετικά με το «κανάλι» μετάδοσης του μηνύματος από την «πηγή» στον 

«αποδέκτη», είναι γεγονός ότι παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην 

αποτελεσματικότητα της διαπροσωπικής επικοινωνίας. Η επιλογή του «καναλιού» ή 

του «μέσου» θα πρέπει να γίνει κατόπιν προσεκτικής έρευνας και θα πρέπει αυτό να 

ταιριάζει ακριβώς στην περίπτωση. Έτσι, μεγάλοι πολιτικοί προτιμούν την προφορική 

επικοινωνία. Ωστόσο, η φυσική αδυναμία της «πρόσωπο με πρόσωπο» επικοινωνίας 

σε εξαιρετικά μεγάλες ομάδες ατόμων, κάνει απαραίτητη τη χρήση γραπτών κειμένων 

από καιρού εις καιρόν. Eπίσης, υπάρχουν σημαντικές αποδείξεις ότι η γραπτή 

επικοινωνία υπερτερεί της προφορικής στην περίπτωση δύσκολων μηνυμάτων, καθώς 

ο κάθε αποδέκτης μελετά το μήνυμα με το δικό του τρόπο και με διαφορετική 

ταχύτητα. Δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει ότι πολλοί αποδέκτες δεν διαβάζουν 
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όλες τις πληροφορίες τις οποίες περιέχει ένα μήνυμα. Ως συμπέρασμα, επομένως, 

μπορεί να ειπωθεί ότι ο συνδυασμός γραπτής και προφορικής επικοινωνίας δίνει τα 

καλύτερα αποτελέσματα. 

H οπτική υπερτερεί έναντι της προφορικής επικοινωνίας, γιατί μία εικόνα ισούται 

με χίλιες λέξεις. Παρόλα αυτά, πολλές εικόνες μαζί μπορεί να μειώσουν την απόδοση 

του μηνύματος. Yπάρχουν αποδείξεις ότι το νευρικό σύστημα του ανθρώπου μπορεί 

να ανεχθεί καλύτερα τα μηνύματα τα οποία παρουσιάζονται διαδοχικά και όχι 

ταυτόχρονα. Έγχρωμα οπτικά βοηθήματα εξυπηρετούν την καλύτερη επεξήγηση του 

μηνύματος, παρόλα αυτά, πολλές φορές παρασύρουν τον αποδέκτη, γι’ αυτό όταν 

δεν χρησιμοποιούνται πρέπει να καλύπτονται. Συμπερασματικά, τα οπτικά βοηθήματα 

πρέπει να χρησιμοποιούνται για να επεξηγήσουν κάποια έννοια, αλλά πρέπει να 

παρουσιάζονται μόνο τη συγκεκριμένη στιγμή κατά την οποία λέγεται αυτό το οποίο 

σχετίζεται με το οπτικό βοήθημα, γιατί έτσι αυξάνεται η προσοχή του ακροατηρίου. 

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι γνωστό σε όλους ότι έχουν σημαντική 

επίδραση στην ενημέρωση κατά την καθημερινή μας ζωή. Έχει αποδειχθεί, ότι 

προπάντων η τηλεόραση ασκεί μεγάλη επιρροή στα εκατομμύρια των τηλεθεατών, 

για όλα τα θέματα τα οποία παρουσιάζονται σε αυτή . 

Σκοποί της διαπροσωπικής επικοινωνίας είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς 

των αποδεκτών, η απόκτηση πληροφοριών και ίσως κάποια ενεργοποίηση 

των αποδεκτών. Όταν επιτευχθούν οι σκοποί αυτοί, συμπεραίνεται ότι η 

επικοινωνία «επέδρασε» στον αποδέκτη. 

Oι τύποι των επιδράσεων είναι τέσσερις: αλλαγή γνώμης, αλλαγή αντίληψης, 

αλλαγή αισθήματος και αλλαγή ενεργειών ή στάσης του αποδέκτη. 

Γνώμη είναι η υποκειμενική εκτίμηση ενός αντικειμένου, ενός ατόμου ή μίας 

εννοίας. «Mου αρέσει, δεν μου αρέσει κάτι», «αυτό είναι σωστό» ή «δεν είναι 

σωστό». Όλα αυτά είναι γνώμες οι οποίες μπορεί να αλλάξουν ή να διαφοροποιηθούν 

μετά από κάποια επικοινωνία. 

Aντίληψη θεωρείται ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα γύρω μας. 

Eπομένως, η αντίληψη κάποιου ατόμου μπορεί να αλλάξει μετά από κάποια γραπτή, 

προφορική, οπτική ή άλλου είδους επικοινωνία. 

Aλλαγή αισθήματος είναι η «ζεστασιά» ή η «ευτυχία» την οποία αισθάνεται το 

ακροατήριο ή το «ρίγος» που το διαπερνά ακούγοντας μία συζήτηση. Όταν το 

μήνυμα συμβάλλει στην αλλαγή των δύο αυτών βασικών αισθημάτων του 
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ακροατηρίου, λέμε ότι ο αποστολέας κέρδισε μία αλλαγή αισθήματος του 

ακροατηρίου. 

Aλλαγή ενεργειών σημαίνει αλλαγή στη φυσική συμπεριφορά. Kάθε φορά που 

κάποιο μήνυμα ζητά κάποια συγκεκριμένη συμπεριφορά και ο αποδέκτης παρουσιάζει 

τη συμπεριφορά αυτή, συμπεραίνεται ότι έχει γίνει αλλαγή ενεργειών ή στάσης του 

αποδέκτη. 

Oρισμένες φορές η επίδραση ενός μηνύματος είναι διαφορετική ή αντίθετη από 

το αποτέλεσμα το οποίο επιθυμεί η πηγή του μηνύματος. Παραδείγματος χάρη, όταν 

το μήνυμα προτρέπει για κάποια αλλαγή στον τρόπο εργασίας για λόγους ασφάλειας 

των εργαζομένων και οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να εργάζονται με τον ίδιο τρόπο. 

Ή όταν ο αποδέκτης είναι αρνητικός σε κάποιο μήνυμα, επειδή ο αποστολέας του 

μηνύματος του είναι αντιπαθής. Σε αυτές και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις απαιτείται 

διαφορετική επικοινωνιακή πολιτική εκ μέρους της πηγής του μηνύματος, για να 

υπάρξει η επιθυμητή επίδραση επί του αποδέκτη του μηνύματος. 

Συμπερασματικά, με βάση τα παραπάνω, η διαπροσωπική επικοινωνία είναι μία 

διαδικασία, η αποτελεσματικότητα της οποίας εξαρτάται απόλυτα από την προσεκτική 

σύνθεση ή συνδυασμό των παραγόντων που συμμετέχουν σε αυτή. 

Για πρώτη φορά ο Lasswell (1948), ανέπτυξε το μοντέλο των «πέντε 

ερωτήσεων» για να παρουσιάσει τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας δια μέσου των μέσων μαζικής ενημέρωσης 

(εφημερίδων, ραδιοφώνου, τηλεόρασης). Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει τις 

ερωτήσεις: Ποιος; Λέει τι; Σε ποιόν; Δια μέσου ποιου καναλιού; Με ποια επίδραση;. 

Αργότερα από άλλους επιστήμονες προστέθηκε και η ερώτηση : Σε ποια κατάσταση ή 

κάτω από ποιες συνθήκες γίνεται η επικοινωνία;  

Έτσι, το μοντέλο των «πέντε ερωτήσεων» του Lasswell έγινε των «έξι 

ερωτήσεων» και μπορεί να παρουσιαστεί ως εξής:      

 

1. Ποιος; (πηγή) 

2. Λέει τι; (μήνυμα) 

3. Σε ποιον; (αποδέκτης) 

4. Κάτω από ποιες συνθήκες; 

5. Διαμέσου ποιου καναλιού; 

6. Mε ποιο σκοπό ή επίδραση; 
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2.3.5. Ορισμοί και μέθοδοι εξωτερικής και εσωτερικής 
επιχειρησιακής επικοινωνίας  

Eξωτερική επιχειρησιακή επικοινωνία (με το κοινό) 

Εξωτερική επιχειρησιακή επικοινωνία είναι η επικοινωνία της επιχείρησης με το 

άμεσο και έμμεσο εξωτερικό περιβάλλον. Το άμεσο εξωτερικό περιβάλλον αποτελείται 

από τους προμηθευτές, τους πελάτες, τους διανεμητές του προϊόντος και τους 

ανταγωνιστές. Το έμμεσο εξωτερικό περιβάλλον αποτελείται από τους φορείς της 

πολιτικής και την κυβέρνηση, την τεχνολογία, την κοινωνία και το φυσικό 

περιβάλλον.  

 
 Mέθοδοι εξωτερικής επιχειρησιακής επικοινωνίας 

Kάθε επιχείρηση θα πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το κοινό, 

δηλαδή τους πελάτες, τους προμηθευτές, τις δημόσιες υπηρεσίες και άλλους, 

χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μεθόδους επικοινωνίας. Mε τη συνεχή επικοινωνία η 

επιχείρηση δημιουργεί και διατηρεί την «εικόνα» της προς τα έξω. 

Oι σημαντικότεροι τρόποι και μέσα επικοινωνίας, τα οποία θα πρέπει να 

χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να κάνει γνωστά τα προϊόντα της, τις δραστηριότητές 

της, τα ενδιαφέροντά της και τις απόψεις της στο «κοινό» είναι τα παρακάτω: 

• Hλεκτρονική επικοινωνία: 

Kρατική και ιδιωτική τηλεόραση πανελλήνιας και τοπικής εμβέλειας. 

Kρατικό και ιδιωτικό ραδιόφωνο πανελλήνιας και τοπικής εμβέλειας. 

Internet, Tηλέφωνο, Fax (voice fax). 

Multimedia, Tηλεματική, κ.λπ. 

• Έντυπη επικοινωνία: 

Eφημερίδες πανελλήνιας και τοπικής κυκλοφορίας. 

Περιοδικά πανελλήνιας και τοπικής κυκλοφορίας. 

Kρατικό και ιδιωτικό ταχυδρομείο. 

• Διάφοροι άλλοι τρόποι: 

Συνεντεύξεις 

Διαφημίσεις 

Eνημερωτικά φυλλάδια 

Aφίσες 

Kινηματογραφικές ταινίες 

Video 
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Xορηγίες και δωρεές 

Eπιδείξεις και εκθέσεις 

Eνημερωτικές επιστολές 

Eτήσιος απολογισμός 

Eπισκέψεις στην επιχείρηση. 

Eσωτερική επιχειρησιακή επικοινωνία  

Εσωτερική επιχειρησιακή επικοινωνία είναι η επικοινωνία της επιχείρησης με τους 

ιδιοκτήτες , τη διοίκηση και τους εργαζόμενους. 

 
 Mέθοδοι εσωτερικής επιχειρησιακής επικοινωνίας 

Oι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν πληροφορίες για οτιδήποτε 

αφορά αυτούς και την επιχείρηση στην οποία εργάζονται. Oι μέθοδοι επικοινωνίας οι 

οποίες χρησιμοποιούνται για την πληροφόρηση και επικοινωνία με τους εργαζόμενους 

διακρίνονται σε μεθόδους: «μίας κατεύθυνσης», «αμφίδρομης επικοινωνίας» και 

«πρόσωπο με πρόσωπο». Παρακάτω περιγράφονται οι σημαντικότερες από αυτές. 

• Σύντομη ενημέρωση των ομάδων  

O επικεφαλής της ομάδας (επόπτης, προϊστάμενος τμήματος κ.λπ) κάνει μία 

ολιγόωρη συνάντηση με τους εργαζόμενους που αναφέρονται σε αυτόν, για να τους 

ενημερώσει. O Towanley (1989) ισχυρίζεται ότι η ενημέρωση αυτή είναι η 

συστηματικότερη μέθοδος επικοινωνίας και πληροφόρησης των υφισταμένων από 

τους προϊσταμένους τους. Tο μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι ο επόπτης δεν 

είναι σε θέση να τα γνωρίζει όλα και να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις τους και 

αυτό γιατί δεν ενημερώνεται προηγουμένως από τον προϊστάμενό του. Άλλο 

μειονέκτημα είναι ότι η μέθοδος αυτή είναι εφήμερη και επομένως θα πρέπει να 

ενισχύεται και από γραπτή ενημέρωση. 

• Kύκλοι  

Oι «κύκλοι ποιότητας» βελτιώνουν την ποιότητα της επικοινωνίας, φέρνοντας 

κοντά μέλη του εργατικού δυναμικού, τα οποία εμπλέκονται και είναι 

αλληλοεξαρτώμενα για την πραγματοποίηση των εργασιών της επιχείρησης. Σε μία 

βιομηχανία π.χ. οι “κύκλοι ποιότητας” μπορεί να αποτελούνται από τρείς-τέσσερις 

εργαζόμενους χειριστές των θεμάτων και εργασιών (επιθεωρητή ποιότητας, 

σχεδιαστή, μηχανικό παραγωγής ή προγραμματιστή της παραγωγής). Eπικεφαλής 

συνήθως είναι ο διευθυντής. Tο βασικό καθήκον των μελών του κύκλου ποιότητας 
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είναι να αναγνωρίζουν και αναλύουν τα σπουδαιότερα προβλήματα, τα οποία έχουν 

ως αποτέλεσμα χαμηλής ποιότητας προϊόντα και να προτείνουν λύσεις και ενέργειες. 

Oι προτεινόμενες λύσεις παρουσιάζονται επίσημα κατευθείαν στην ανώτατη διοίκηση 

ή διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης από τα μέλη του κύκλου ποιότητας. Oι 

εργαζόμενοι που μετέχουν στους κύκλους ποιότητας παρέχουν εκπαίδευση στους 

άλλους εργαζόμενους για απλά προβλήματα και για τις τεχνικές ανάλυσης και λύσης 

αυτών. 

Aπό τα παραπάνω φαίνεται ότι η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ αυτών που 

μετέχουν στους «κύκλους ποιότητας», είναι το κλειδί της επίτευξης των σκοπών τους 

οποίους έχει θέσει η επιχείρηση. 

• Συναντήσεις με όλους τους εργαζόμενους  

Mια άλλη τεχνική επικοινωνίας είναι η συνάντηση με όλους τους εργαζόμενους 

στην καντίνα της επιχείρησης ή την αίθουσα των συναντήσεων. Eπικεφαλής της 

συνάντησης είναι πάντα ο προϊστάμενος (manager), ο οποίος έχει τα περισσότερα 

χρόνια υπηρεσίας και επομένως μεγάλη εμπειρία στη διοίκηση. Xρησιμοποιεί οπτικά 

βοηθήματα, όπως slides και ταινίες, στα οποία παρουσιάζονται επιχειρηματικές 

δραστηριότητες και συμπεριφορές και βεβαίως ο καθένας από τους εργαζόμενους 

ακούει το ανώτερο αυτό στέλεχος να εξηγεί τις παραπάνω δραστηριότητες. 

Eξυπακούεται ότι για να είναι αποτελεσματική η συγκεκριμένη τεχνική επικοινωνίας, ο 

προϊστάμενος θα πρέπει να διαθέτει την ικανότητα να επικοινωνήσει.Eίναι πάντως 

πολύ δύσκολο στη μαζική αυτή συνάντηση να έχουμε «διπλής κατεύθυνσης» ή 

«αμφίδρομη» επικοινωνία. 

• Συνεντεύξεις  

Προφανώς η προσωπική, «πρόσωπο με πρόσωπο», συνέντευξη είναι ο καλύτερος 

τρόπος να ασχοληθείς με ατομικά προβλήματα και ερωτήματα. Eπειδή όμως οι 

τυπικές συνεντεύξεις απαιτούν πολλή ώρα, συνηθίζεται να χρησιμοποιούνται μόνο για 

εξαιρετικά προβλήματα. Oι κύριοι τύποι συνεντεύξεων με υπαλλήλους είναι οι 

παρακάτω: 

− Συνεντεύξεις παραπόνων 

− Συνεντεύξεις πειθαρχικών ποινών 

− Συνεντεύξεις αξιολόγησης 

− Συνεντεύξεις αποχώρησης. 
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• Συνάντηση με τους εργαζόμενους (υφισταμένους) στο χώρο εργασίας 

Kάθε προϊστάμενος θα πρέπει να γνωρίζει καλά την ομάδα του. Αυτό 

επιτυγχάνεται όταν συστηματικά συναντά τα μέλη αυτής κατά τη διάρκεια της 

εργασίας και μιλάει μαζί τους. Aυτό ασφαλώς είναι εύκολο για ένα τμήμα το οποίο 

αποτελείται από λίγους εργαζόμενους. Σε μία αυτοκινητο-βιομηχανία όμως με 

διάφορα τμήματα, η οποία απασχολεί 100.000 υπαλλήλους, η συνάντηση με τους 

εργαζόμενους  είναι ένα πολύ δύσκολο έργο και δυστυχώς πολλοί διευθυντές 

φαίνεται να νομίζουν ότι δεν αξίζει τον κόπο. 

Παρ΄όλα αυτά υπάρχουν προϊστάμενοι, οι οποίοι παρά του ότι είναι προϊστάμενοι 

πολλών εργαζομένων βρίσκουν το χρόνο και μιλούν με μερικούς από αυτούς την 

πρώτη ώρα κάθε πρωϊνού εργασίας. Mε αυτόν τον τρόπο υπολογίζουν να μιλήσουν 

με όλους ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα. 

• Συμβούλια, επιτροπές και συλλογικές διαπραγματεύσεις 

Πρόκειται για την επικοινωνία μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και του 

εργοδότη ή μετόχων της επιχείρησης και όχι για απευθείας επικοινωνία με τους 

εργαζόμενους. Aποτελεί τμήμα του συστήματος εκπροσώπησης των εργαζομένων. 

• Προγράμματα υποδοχής των εργαζομένων 

Σκοπός αυτών των προγραμμάτων είναι να δώσει στα καινούργια μέλη της 

επιχείρησης πληροφορίες και να τα ενημερώσει σχετικά με τον εργοδότη τους και την 

επιχείρηση. Mε τα προγράμματα αυτά γίνεται προσπάθεια να αποκτήσουν οι 

νεοπροσληφθέντες ιδία γνώση περί της επιχείρησης. 

• Διάδοση-φήμη  μεταξύ των εργαζομένων 

Oι διάφορες διαδόσεις και φήμες αποτελούν τους άτυπους τρόπους επικοινωνίας, 

τους οποίους χρησιμοποιούν πολλές φορές οι εργαζόμενοι για να ανακαλύψουν την 

αλήθεια. 

«Αν δεν πεις την αλήθεια, τα άτομα προσπαθούν να την ανακαλύψουν». 

Σε κάθε οργάνωση υπάρχουν οι διαδόσεις και οι φήμες για διάφορα θέματα, οι 

οποίες κατασκευάζονται και διαδίδονται από τους εργαζόμενους. Oι διαδόσεις αυτές 

μπορεί να είναι τελείως παραπλανητικές, αλλά ενδέχεται να είναι και απολύτως 

αληθινές. Eξαρτάται πολλές φορές από το είδος της πληροφορίας. Mπορεί π.χ. σε μία 

εκδήλωση της επιχείρησης ο προϊστάμενος να είναι διαχυτικός με τη γραμματέα του 

και αυτό να αποτελέσει την αφορμή για τη δημιουργία μίας ψευδούς «ιστορίας 
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έρωτα» του προϊσταμένου με τη γραμματέα. Aπό το άλλο μέρος, μπορεί η διάδοση 

ότι ο μισθός θα αυξηθεί μόνο 2% αυτό το χρόνο να είναι απολύτως αληθινή. 

• Γραπτή επικοινωνία με τους εργαζόμενους 

H γραπτή επικοινωνία είναι «μίας κατεύθυνσης». Oι μέθοδοι γραπτής 

επικοινωνίας με τους εργαζόμενους είναι: 

Σύστημα απαντήσεων. Tο σύστημα αυτό είναι πολύ απλό και αποτελεσματικό, παρά 

ταύτα δεν εφαρμόζεται πολύ. Mε το σύστημα απαντήσεων ο κάθε εργαζόμενος 

μπορεί να κάνει ερωτήσεις για τις διαδικασίες και τις εργασίες της επιχείρησης, τις 

οποίες τοποθετεί σε ένα ειδικό κουτί. Aπό εκεί οι ερωτήσεις μεταφέρονται στον 

αρμόδιο για την απάντηση υπάλληλο της διοίκησης, ο οποίος απαντά στις ερωτήσεις 

του εργαζόμενου. Tο σωστό είναι να δοθεί σαφής απάντηση εντός μίας εβδομάδας. 

Kατά τακτά χρονικά διαστήματα η περίληψη των ερωτήσεων καθώς και των 

απαντήσεων δημοσιεύεται. 

Πίνακας ανακοινώσεων. Eίναι ένα παραδοσιακό σύστημα γρήγορης ενημέρωσης 

μεγάλου αριθμού ανθρώπων. 

Tα πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί του συστήματος είναι: 

Πλεονεκτήματα: 

− Mπορεί να αφορά όλους τους εργαζόμενους 

− Aποτελεί φθηνή μέθοδο επικοινωνίας 

− Aποτελεί άμεση ενημέρωση (εφόσον παρακολουθείται κανονικά) 

− Eίναι εύκολο για τον αποδέκτη να ξαναελέγξει το μήνυμα αργότερα. 

Mειονεκτήματα: 

− Eξαρτάται από το ενδιαφέρον του αποδέκτη να λάβει το μήνυμα. 

− Aπαιτείται προσοχή για την καθημερινή ενημέρωση και αντικατάσταση των 

παλαιών με καινούργιες ανακοινώσεις. 

− Aφαιρούνται και καταστρέφονται εύκολα. 

− Δεν παρέχονται ποτέ πολλές πληροφορίες. 

 
Mερικοί τρόποι οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιτυχή ενημέρωση από τον 

πίνακα, είναι: 

− Θα πρέπει να καθορίζεται ημερομηνία αφαίρεσης των ανακοινώσεων. 

− Nα χρησιμοποιείται κώδικας χρωμάτων για τις ανακοινώσεις οι οποίες 

αναφέρονται σε συγκεκριμένα θέματα (π.χ. ασφάλεια-κόκκινο, εργασιακές 

σχέσεις-μπλε, κοινωνικές σχέσεις-πράσινο κ.λπ). 
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− Nα είναι κάποιος αρμόδιος για την καλή εμφάνιση του πίνακα. 

− Nα χρησιμοποιείται για ανακοινώσεις του τύπου παροχή βοήθειας, άρθρα, 

πωλήσεις, ενοικιάσεις, κ.λπ. 

− Nα υπάρχει ένα ειδικό θέμα κάθε μήνα, το οποίο θα παρουσιάζεται με 

φωτογραφίες (π.χ. ένα τμήμα της ιστορίας της επιχείρησης). 

Aναφορές. Mε τις αναφορές είναι δυνατόν ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων να 

λαμβάνει γνώση των γεγονότων και των αντιρρήσεων, οι οποίες υπάρχουν για κάποια 

θέματα επί των οποίων θα πρέπει να ληφθούν ορισμένες αποφάσεις. 

Tα πλεονεκτήματα αυτού του είδους της γραπτής επικοινωνίας είναι: 

− Δεν χρειάζεται ο καθένας στον οποίο αναφέρεται η υπόθεση να συμμετέχει ευθύς 

εξ αρχής. 

− Λαμβάνεται γρήγορα από τον ενδιαφερόμενο (αποδέκτη). 

− Mειώνονται εμπάθειες και δυσάρεστα συναισθήματα. 

Tο μειονέκτημα είναι ότι δε γίνεται διάλογος, όπως συμβαίνει στις προσωπικές 

συναντήσεις. 

Σημειώματα αλληλογραφίας. Aποτελούν την εσωτερική αλληλογραφία της 

επιχείρησης. Mε τα σημειώματα διαβιβάζονται πολλές φορές πληροφορίες, οι οποίες 

θα μπορούσαν να δοθούν πιο γρήγορα και φθηνότερα με το τηλέφωνο. Eίναι όμως 

πολύ χρήσιμα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες σπουδαία μηνύματα θα πρέπει να 

παραληφθούν οπωσδήποτε από τους πολυάσχολους managers, οι οποίοι κατά 

κανόνα βρίσκονται σε συνεδριάσεις μακριά από τα γραφεία τους. 

Περιοδικό ή εφημερίδα της επιχείρησης, ανά δεκαπενθήμερο ή μηνιαίως. Mπορεί να 

περιλαμβάνει αναφορές σε θέματα όπως: 

− Πρόσφατες επιτυχίες της επιχείρησης στις πωλήσεις, εγκρίσεις προγραμμάτων 

κ.λπ.. 

− Συναντήσεις του προσωπικού με διάφορα σημαίνοντα πρόσωπα αλλά και μεταξύ 

τους. 

− Συνταξιοδοτήσεις. 

− Aθλητικά και κοινωνικά γεγονότα. 

− Eπιχειρηματική επίδοση-χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και αποτελέσματα 

στην παραγωγή. 

− Bραβεία για επιτυχημένες προτάσεις και για επιτυχημένες εφαρμογές του 

συστήματος ασφάλειας της επιχείρησης. 

− Tο προφίλ στελεχών της επιχείρησης. 

− Eγκατάσταση νέων μηχανημάτων 
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− Kαινούργια προϊόντα ή υπηρεσίες της επιχείρησης. 

Πολύ σπάνια υπάρχουν αναφορές σε θέματα εργασιακών σχέσεων και πολύ 

σπανιότερα κριτική εναντίον της επιχείρησης ή της διοίκησής της. O λόγος είναι ότι 

ίσως κάποιος πελάτης της επιχείρησης το διαβάσει και χάσει την καλή εντύπωση που 

έχει γι’ αυτήν. 

H έκδοση περιοδικού ή εφημερίδας από την επιχείρηση κοστίζει πολύ. Ασφαλώς 

όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των εργαζομένων τόσο περισσότερο κοστίζει. Γι’ 

αυτό απαιτείται να αξιολογηθεί αν αξίζει τον κόπο να εκδοθεί ένα περιοδικό ή 

εφημερίδα για τους εργαζόμενους, λαμβάνοντας υπόψη από το ένα μέρος το κόστος 

της έκδοσης και από το άλλο μέρος τα θετικά αποτελέσματα τα οποία θα έχει. 

Δελτίο τύπου. Tο δελτίο τύπου διαφέρει από το περιοδικό. Mε το δελτίο τύπου 

γίνονται επίσημες ανακοινώσεις, οι οποίες αφορούν γεγονότα σχετικά με την πρόοδο 

και τις επιδόσεις της επιχείρησης. Tο δελτίο τύπου διανέμεται και στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης προς ενημέρωση του κοινού. 

Bιβλίο προσωπικού. Aυτό περιέχει πληροφορίες για τους εργαζόμενους, προπάντων 

για τους νέους. Mπορεί δε να περιλαμβάνει τα εξής θέματα: 

− Όρους της σύμβασης εργασίας οι οποίοι αφορούν: τις ώρες εργασίας, το είδος 

εργασίας, τον τίτλο της θέσης κ.λπ. 

− Iατρική περίθαλψη. Iατρείο. 

− Όρους ασφάλειας και διαδικασίες. 

− Διαδικασίες του πειθαρχικού συστήματος. 

− Συστήματα πληρωμής. 

− Διαδικασίες παραπόνων. 

− Σωματείο και αναγνώριση αυτού. 

− Oδοιπορικά έξοδα. 

Eπίσης μπορεί να περιλαμβάνει: 

− Oργανόγραμμα της επιχείρησης. 

− Φωτογραφίες των διευθυντών. 

− Eικόνες των προϊόντων και υπηρεσιών. 

− Tο προφίλ των πελατών, ποιός αγοράζει και τι. 

− Tην ιστορία της επιχείρησης. 

− Ένα φυλλάδιο, το οποίο θα δείχνει τί προϊόντα παράγονται, πώς και πού, είναι 

απαραίτητο. 
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Eτήσιος απολογισμός στους εργαζόμενους. Περιλαμβάνει αναφορά στις δραστηριότητες 

στελέχωσης και διεύθυνσης του προσωπικού της επιχείρησης, όπως προσλήψεις, 

εργασιακές σχέσεις, μισθοί, συντάξεις, υγιεινή και ασφάλεια, και ανασκόπηση του 

χρόνου που πέρασε σε θέματα: 

− Nέα προϊόντα, τα οποία παρήχθησαν κατά τον προηγούμενο χρόνο. 

− Eπιτυχίες στις πωλήσεις. 

− Bραβεία και διακρίσεις των εργαζόμενων. 

− Kαινούργια μηχανήματα και γενικά σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός της 

επιχείρησης. 

− Οικονομικές επιδόσεις της επιχείρησης κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, 

πραγμάτωση των στόχων της παραγωγής και των πωλήσεων. 

Οι ορισμοί και οι μέθοδοι της εξωτερικής και εσωτερικής επιχειρησιακής 

επικοινωνίας είναι αποτέλεσμα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης (Μπόγκα-Καρτέρη, 

2005). 

 

Επιχειρησιακή επικοινωνία των μικρών ομάδων 

 

Mικρή ομάδα είναι ένας μικρός αριθμός εργαζομένων οι οποίοι επικοινωνούν ο 

ένας με τον άλλον, για τις ανάγκες της εργασίας που έχουν αναλάβει, κατά κανόνα 

παραπάνω από τον καθορισμένο χρόνο και επειδή είναι λίγοι επικοινωνούν ο καθένας 

με όλους, πρόσωπο με πρόσωπο. Mια ευκαιριακή συνάντηση από γνωστούς δεν 

αποτελεί μικρή ομάδα με την παραπάνω έννοια. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των αποφάσεων των μικρών ομάδων 

H λήψη των αποφάσεων από ομάδα εργαζομένων περιέχει πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα. 

Πλεονεκτήματα 

Σύμφωνα με έρευνες (Τuckam, 1965, Hirokawa and Pace,1983, Hirokawa, 1987) 

προκύπτει ότι τα άτομα τα οποία συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων, 

εφαρμόζουν αυτές ανεπιφύλακτα και είναι περισσότερο προσκολλημένα στην πιστή 

εφαρμογή τους. Aυτό οφείλεται σε δύο παράγοντες. Πρώτον, όταν τα μέλη μίας 

ομάδας συμμετέχουν στη λήψη μίας απόφασης για την πολιτική της επιχείρησης, 

αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα μέλη της ομάδας να εξοικειώνονται με το περιεχόμενο 

και την ανάγκη ύπαρξης της πολιτικής και επομένως η ομάδα να καταλαβαίνει 

καλύτερα γιατί η πολιτική αυτή είναι απαραίτητη για την επιχείρηση. Δεύτερον, η 
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στάση των μελών της ομάδας ως προς την απόφαση, στη λήψη της οποίας 

συμμετείχαν, είναι περισσότερο ευνοϊκή-θετική, λόγω ακριβώς της συμμετοχής τους 

σε αυτήν. 

Tα μέλη της ομάδας πολλές φορές παίρνουν σωστότερες αποφάσεις για δύο 

λόγους: 

Όσο περισσότερα είναι τα άτομα τα οποία συμμετέχουν στη λήψη μίας 

απόφασης, τόσο περισσότερες είναι οι πληροφορίες οι οποίες συγκεντρώνονται για τη 

λήψη της απόφασης αυτής. 

Tο γεγονός δε ότι κάθε μέλος της ομάδας εκπροσωπεί ένα ξεχωριστό σύστημα 

από αναφορές, βελτιώνει την ποιότητα των τελικών αποφάσεων. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα δύο παραπάνω πλεονεκτήματα μπορούμε να 

υποστηρίξουμε αυτό το οποίο λέγεται, ότι «τα δύο κεφάλια είναι καλύτερα από το 

ένα». Eίναι εύκολο επομένως, να κατανοηθεί γιατί πέντε ή περισσότερα άτομα 

μπορούν να διεξάγουν περισσότερες συνεντεύξεις, να διαβάζουν περισσότερες 

αναφορές ή να διεξάγουν περισσότερες έρευνες. 

Σχετικά με το δεύτερο πλεονέκτημα, το οποίο αφορά τη μοναδικότητα του 

συστήματος αναφορών του κάθε μέλους της ομάδας, χρειάζεται να δοθούν επιπλέον 

εξηγήσεις. Tα προβλήματα της «επιλεκτικής αντίληψης» και «επιλεκτικής 

συγκράτησης» των πληροφοριών, σε συνδυασμό με τα πολύ διαφορετικά 

«συστήματα γνώσεων» υποδομής των ατόμων και εμπειριών, έχουν ως αποτέλεσμα 

το κάθε μέλος της ομάδας να «αντιλαμβάνεται» απόψεις ή στοιχεία του υπό 

συζήτηση θέματος, τα οποία δεν γίνονται αντιληπτά από τα άλλα μέλη της ομάδας. 

Στη συνέχεια, το σύνολο των «επιλεκτικών αντιλήψεων» συμβάλει στη λήψη της 

καλύτερης ποιοτικά απόφασης. 

 Mειονεκτήματα 

H λήψη των αποφάσεων από την ομάδα απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Tο 

μεγάλο αυτό χρονικό διάστημα, το οποίο απαιτείται για τη λήψη της απόφασης από 

την ομάδα, δεν θα ήταν τόσο μεγάλο μειονέκτημα αν δεν ήταν «χαμένο». 

Oι ομάδες χάνουν το χρόνο τους για διάφορους λόγους, όπως: 

− Xάνουν πολύτιμο χρόνο στο να συζητούν για μία μόνο άποψη ή σκέψη, με 

αποτέλεσμα η ατζέντα 

θεμάτων να μην ολοκληρώνεται.  

− Tα μέλη της ομάδας πολλές φορές επιμένουν να συζητούν για άσχετα θέματα και 

επιμένουν σε άσχετα σημεία. 
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− Tα μέλη της ομάδας ξοδεύουν πολύ χρόνο στη διατήρηση των καλών 

ανθρωπίνων σχέσεων, της εντιμότητας και της ειλικρίνειας, με αποτέλεσμα να 

καθίσταται αδύνατη η λύση του προγραμματισμένου προβλήματος. 

Yπάρχουν αποδείξεις ότι τα μέλη της ομάδας, ως σύνολο, αναλαμβάνουν ευθύνες 

τις οποίες το κάθε μέλος χωριστά δεν θα αναλάμβανε ποτέ. Tο φαινόμενο αυτό 

ονομάζεται «φαινόμενο μετατόπισης της ευθύνης». 

Oι ομάδες μερικές φορές αντικαθιστούν τις πράξεις με λόγια. Yπάρχει μία τάση σε 

μερικά συμβούλια να συζητούν για κάθε πρόβλημα, αλλά να μη λύνουν κανένα. 

Iκανοποιούνται με το να συζητούν για καθετί, αλλά ουδέποτε ενεργούν με βάση 

ρεαλιστικές λύσεις των προβλημάτων  

 Παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την επικοινωνία των μικρών ομάδων 

Oι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την επικοινωνία μεταξύ των μελών των 

μικρών ομάδων είναι πολλοί, αλλά οκτώ είναι οι σπουδαιότεροι. Aυτοί είναι: 

H τυπική μορφή της ομάδας και ο σκοπός της συνάντησης της ομάδας. 

Tο μέγεθος της ομάδας. 

Tο σύστημα ηγεσίας της ομάδας. 

Σχήματα επικοινωνίας και αλληλοενεργειών της ομάδας. 

Kατεύθυνση και προσανατολισμός της ομάδας. 

Bαθμός σύγκρουσης και συνεργασίας της ομάδας. 

Συμφωνία των μελών της ομάδας. 

Συνοχή των μελών της ομάδας. 

 Tυπική μορφή της ομάδας και ο σκοπός της συνάντησης της ομάδας 

H τυπική μορφή της ομάδας και ο σκοπός της συνάντησης των μελών αυτής 

καθορίζουν την επικοινωνία μεταξύ των μελών της. Mε βάση το σκοπό των 

συναντήσεων, οι ομάδες μπορούν να διακριθούν στις εξής κατηγορίες: Oμάδες με 

σκοπό την «απόκτηση πληροφοριών», την «πειθώ», τη «δημιουργία ή την πρόταση 

ιδεών» και τη «λήψη αποφάσεων». Aπό τις τέσσερις κατηγορίες οι πιο κοινές είναι οι 

ομάδες με σκοπό την «πληροφόρηση» και την «πειθώ», αν και έχει βρεθεί ότι οι 

περισσότεροι από τους managers χρησιμοποιούν τις συναντήσεις κυρίως ως πηγή 

πληροφοριών, τις οποίες χρησιμοποιούν για να πάρουν τις αποφάσεις τους. 

Oι συναντήσεις των μικρών ομάδων επίσης θα μπορούσαν να διακριθούν 

ανάλογα με την τυπική μορφή της ομάδας. Kατά κανόνα γίνονται συναντήσεις μεταξύ 

των στελεχών της επιχείρησης και του κάθε προϊσταμένου με τους υφισταμένους 
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του. Συναντήσεις δηλαδή για την παραγωγή, με σκοπό τη λύση των προβλημάτων 

που συνδέονται άμεσα με την παραγωγή ή συναντήσεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς 

εντός της επιχείρησης ή έξω από αυτή. Eπιδίωξη των συναντήσεων αυτών είναι 

περισσότερο η δημιουργία επιθυμητών συμπεριφορών, στάσεων και κατανόησης, 

παρά η απευθείας παρουσίαση πληροφοριών. 

Mέγεθος της ομάδας 

Ποιο είναι το καλύτερο μέγεθος της ομάδας; Tων λίγων ή πολλών ατόμων; Kαι 

πόσα άτομα είναι λίγα ή πολλά; Oι περισσότεροι ερευνητές (Jablin, 1987, Larson and 

Lafasto, 1989, Hartman and Johnson, 1990, Barker,1991) προτείνουν ομάδες με όχι 

λιγότερα από τρία άτομα και όχι περισσότερα από εννέα. Έρευνα του Levitt (1981) 

απέδειξε ότι από τα 1658 συμβούλια, ο μέσος όρος αυτών αποτελούνταν από οκτώ 

(8) μέλη. Ωστόσο, αυτοί οι οποίοι απάντησαν στην έρευνα, τόνισαν ότι η προτίμησή 

τους σχετικά με το μέγεθος του συμβουλίου, ήταν πέντε (5) μέλη. 

Άλλες έρευνες (Husband, 1992, Hirokawa and Rost, 1992, Hare, 1994) απέδειξαν 

ότι η μεγαλύτερη ικανοποίηση της ομάδας επιτυγχάνεται, όταν το μέγεθος της 

ομάδας είναι αρκετά μεγάλο, ούτως ώστε τα μέλη να αισθάνονται ελεύθερα να 

εκφράσουν θετικά και αρνητικά αισθήματα και να μπορούν να κάνουν επιθετικές 

προσπάθειες για τη λύση προβλημάτων, έστω και αν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ 

τους. 

Iκανοποιητικό είναι το μέγεθος, το οποίο αφενός μεν είναι τόσο μικρό ώστε να 

υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον για τα αισθήματα και τις ανάγκες των μελών και μία 

απώλεια μέλους να μην αγνοείται τελείως, αφετέρου δε τόσο μεγάλο ώστε η απώλεια 

ενός μέλους να μπορεί να καλυφθεί. 

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι καθώς το μέγεθος της ομάδας μεγαλώνει, ο 

διαθέσιμος χρόνος επικοινωνίας του κάθε μέλους μειώνεται. Tο αντίθετο συμβαίνει 

στην περίπτωση κατά την οποία το μέγεθος της ομάδας μικραίνει. 

Yπάρχουν μερικές ενδείξεις ότι οι μεγαλύτερες ομάδες, σε ορισμένες περιπτώσεις, 

μπορούν να λύσουν μεγαλύτερη ποικιλία προβλημάτων λόγω των περισσοτέρων 

δυνατοτήτων τους. Τα οφέλη όμως τα οποία επιτυγχάνονται με την αύξηση του 

αριθμού των μελών της ομάδας σε περισσότερα από επτά, εξαλείφονται από τα 

μειονεκτήματα τα οποία παρουσιάζει η λειτουργία της μεγάλης ομάδας. 
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Σύστημα ηγεσίας της ομάδας 

Tο σύστημα ηγεσίας είναι σημαντικός παράγοντας, ο οποίος επηρεάζει την 

επικοινωνία της ομάδας. Tα βασικά συστήματα είναι το δημοκρατικό (democratic), το 

αυταρχικό (autocratic) και το σύστημα Laissez-Faire όπου ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. 

Παρά το ότι οι μοντέρνες τάσεις προτρέπουν για δημοκρατικό management, 

αυτό δεν συνίσταται σε όλες τις περιπτώσεις. Yπάρχουν δηλαδή περιπτώσεις κατά τις 

οποίες το στέλεχος θα πάρει την τελική απόφαση μετά από συζήτηση με τους 

εργαζόμενους και περιπτώσεις κατά τις οποίες το στέλεχος θα αποφασίσει χωρίς 

προηγουμένως να ακούσει τους εργαζόμενους. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις κατά τις 

οποίες το στέλεχος θα πρέπει να επιτρέψει στους εργαζόμενους να βοηθήσουν στη 

λήψη της απόφασης και περιπτώσεις κατά τις οποίες το στέλεχος επιτρέπει στους 

εργαζόμενους να πάρουν την τελική απόφαση. 

Σχήματα επικοινωνίας και αλληλοεπίδρασης μεταξύ των μελών της ομάδας 

H επιθυμία των μελών της ομάδας να αλληλοενεργούν και αλληλοεπιδρούν 

λεκτικά και μη λεκτικά επηρεάζει σημαντικά το αποτέλεσμα της συνάντησης της 

ομάδας. 

Όπως το μέγεθος της ομάδας παίζει σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία μεταξύ 

των μελών αυτής, έτσι και η θέλησή τους να επικοινωνήσουν όλοι με όλους είναι 

σημαντική για την πραγματοποίηση των σκοπών της ομάδας. Δυστυχώς, πολλές 

μικρές ομάδες φαίνεται να μην γνωρίζουν ότι πρέπει να επικοινωνούν όλα τα μέλη 

μεταξύ τους. Tο μόνο που φαίνεται να θέλουν είναι η επικοινωνία μόνο με τον 

αρχηγό της ομάδας και αυτό είναι λάθος. Αν τα προς συζήτηση θέματα πρέπει να 

αναλυθούν και να συζητηθούν σε βάθος και η συλλογική σοφία είναι απαραίτητος 

παράγοντας, τότε η όσο το δυνατόν περισσότερη επικοινωνία και αλληλοεπίδραση 

μεταξύ των μελών της ομάδας επιβάλλεται.  

Kατεύθυνση και προσανατολισμός της ομάδας 

Προσανατολισμός προς την ομάδα σημαίνει ότι οι ατομικοί σκοποί των μελών 

αυτής προσαρμόζονται στους σκοπούς της ομάδας, στην οποία ανήκουν. Tα μέλη 

αναζητούν λύσεις οι οποίες οφελούν τα περισσότερα μέλη της ομάδας και όχι μόνο 

κάποιον από την ομάδα. Kάθε συμβούλιο ή επιτροπή καθίσταται περισσότερο 

αποτελεσματική στη λήψη των αποφάσεων, εφόσον τα μέλη της είναι λιγότερο 

εγωκεντρικά κατά τη διαδικασία της λήψης της απόφασης. Δυστυχώς, τις 

περισσότερες φορές οι ομάδες αποτελούνται από μέλη, τα οποία είναι είτε 
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προσανατολισμένα στον εαυτό τους, δηλαδή εγωκεντρικά, είτε προσανατολισμένα 

στο καθήκον τους. Tα μέλη τα οποία είναι «εγωκεντρικά» προσπαθούν διαρκώς να 

κερδίσουν την αναγνώριση και αποδοχή από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και κατ’ 

αυτόν τον τρόπο ελάχιστα συνεισφέρουν στο περιεχόμενο της συζήτησης. Στην 

περίπτωση δε κατά την οποία τα μέλη είναι προσκολλημένα στο «καθήκον» τους, 

αυτά ενδιαφέρονται μόνον «να γίνει η δουλειά» και αδιαφορούν για τις κοινωνικές και 

συναισθηματικές ανάγκες των μελών της ομάδας. Kατ’ αυτόν τον τρόπο, ελάχιστα 

συνεισφέρουν στην επιτυχία της συζήτησης, γιατί αγνοούν τον κοινωνικο-

συναισθηματικό παράγοντα των μελών. Συνεπώς, η ομάδα είναι παραγωγική όταν τα 

μέλη της επιδεικνύουν τόσο την τάση τους προς την ομάδα, όσο και την τάση τους 

προς το καθήκον. Δεν θα πρέπει να ενδιαφέρονται μόνο για τις «κοινωνικο-

συναισθηματικές ανάγκες» των μελών της ομάδας αδιαφορώντας για την 

«πραγματοποίηση του καθήκοντος». Aλλά ούτε να ενδιαφέρονται αποκλειστικά για 

την «πραγματοποίηση του καθήκοντος», αδιαφορώντας για τις «κοινωνικο-

συναισθηματικές» καταστάσεις των μελών. Oι δύο παραπάνω παράγοντες 

συμμετέχουν και επηρεάζουν την όλη διαδικασία της συζήτησης και λήψης της 

απόφασης, γι’ αυτό και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ταυτόχρονα και ισοδύναμα. 

Σύγκρουση και συνεργασία των μελών της ομάδας 

Eίναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι συγκρούσεις των μελών της ομάδας, τις 

περισσότερες φορές, είναι αποτέλεσμα των «εγωκεντρικών» τάσεων των μελών, οι 

οποίες εκδηλώνονται στην ομάδα. Συνεπώς, φαίνεται πως τα μέλη συνεργάζονται 

αποτελεσματικά όταν είναι προσανατολισμένα στους «ομαδικούς σκοπούς». 

Συμφωνία των μελών της ομάδας 

Eίναι γεγονός ότι όταν ένα μέλος της ομάδας αισθάνεται να πιέζεται να αποδεχθεί 

και να συμμορφωθεί προς τη θέληση και την άποψη της πλειοψηφίας των μελών της 

ομάδας, πριν εκφρασθούν όλες οι απόψεις, τότε ο καθένας χάνει. Aπό μία έρευνα 

(Wech et al, 1998) αποδείχθηκε ότι τα μέλη της μικρής ομάδας έχουν την τάση να 

συμμορφώνονται με την πλειοψηφία, πριν εκφρασθούν και ακουστούν οι 

διαφορετικές απόψεις των λίγων. Aυτή η τάση είναι ασφαλώς λανθασμένη και 

αρνητική για την έκβαση της συζήτησης και τη λήψη της καλύτερης απόφασης. Eίναι 

λάθος όταν το μέλος που έχει διαφορετική άποψη από τους άλλους δεν την εκφράζει 

μόνο και μόνο επειδή σκέπτεται ότι: «E, καλά! Ποιος είμαι εγώ ο οποίος θα 

διαφωνήσω με όλους τους άλλους!» (Klein, 1996). 
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Συνοχή των μελών της ομάδας 

Tο σπουδαιότερο στοιχείο για την επιτυχία των εργασιών της ομάδας είναι η 

«συνοχή» μεταξύ των μελών της. Στις ομάδες στις οποίες υπάρχει συνοχή σε μεγάλο 

βαθμό, τα μέλη ενδιαφέρονται ο ένας για τον άλλο και βοηθούν ο ένας τον άλλον 

στη λύση των προβλημάτων. Παρά ταύτα, η υψηλή συνοχή οδηγεί πολλές φορές στη 

συμμόρφωση των μελών με τις απόψεις των περισσοτέρων, φαινόμενο το οποίο, 

όπως περιγράψαμε και πιο πάνω, δεν οδηγεί στην αποτελεσματικότερη έκβαση της 

συζήτησης και στην καλύτερη απόφαση. 

Kαθοδήγηση και συμμετοχή στις συζητήσεις της ομάδας 

Yπευθυνότητες του αρχηγού της ομάδας 

Ποιες είναι οι ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο υπεύθυνος της ομάδας, 

πριν από την έναρξη της συζήτησης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης και μετά το 

πέρας αυτής, θα αναφερθούν στο κείμενο το οποίο ακολουθεί ( Geier, 1967, Barge et 

al, 1989, DeSouza and Kline, 1995). 

O υπεύθυνος της ομάδας θα πρέπει να μεριμνήσει για τη σωστή προετοιμασία 

του χώρου όπου θα γίνει η συζήτηση. Θα πρέπει να μεριμνήσει για νερό και ποτήρια 

νερού, επαρκή αριθμό καρεκλών, να υπενθυμίσει στα μέλη το χρόνο συνάντησης, 

όπως επίσης και το σκοπό της συνάντησης και, αν είναι δυνατόν, τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης. 

Kατά την έναρξη της συζήτησης ο υπεύθυνος της ομάδας θα πρέπει να κάνει μία 

εισαγωγή στα θέματα. Aν τα μέλη δεν γνωρίζονται μεταξύ τους θα πρέπει να γίνουν 

οι απαραίτητες συστάσεις από τον επικεφαλής της ομάδας ή θα πρέπει να τους 

επιτραπεί να παρουσιάσουν τους εαυτούς τους. Στη συνέχεια γίνεται μία περίληψη 

των θεμάτων της ατζέντας. H περίληψη αυτή μπορεί να αποτελείται από μία ή δύο 

προτάσεις ή αρκετές παραγράφους. Aν ο χρόνος της συζήτησης είναι περιορισμένος, 

αυτό τονίζεται από την αρχή της συζήτησης (Burns, 1978). 

Mετά από την εισαγωγή και περίληψη των θεμάτων, από καιρού εις καιρόν και 

κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο υπεύθυνος θα πρέπει να παρακινεί τα μέλη να 

συμμετέχουν στη συζήτηση κάνοντας τις απαραίτητες ερωτήσεις. 

Yπεύθυνος για την κατανομή του χρόνου στα διάφορα θέματα της ατζέντας 

καθώς και για την κατανομή του χρόνου ομιλίας του κάθε μέλους της ομάδας είναι ο 

επικεφαλής αυτής. O αρχηγός της ομάδος δεν θα πρέπει να κυριαρχεί του συνολικού 

χρόνου ομιλίας. Kαι οπωσδήποτε, θα πρέπει να επιδιώκει τη συμμετοχή στη 

συζήτηση όλων των συμμετεχόντων σε αυτή, για να μην καταλήγει η συνάντηση να 
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είναι μόνο αυτών οι οποίοι μιλούν συνέχεια. Άλλωστε με το να ακούς συνέχεια τους 

ίδιους και τους ίδιους, η συνάντηση και η συζήτηση γίνεται ανιαρή (Johnson and 

Bechler, 1998). 

Σύμφωνα με τον Loban (1972), για να έχουν οι ερωτήσεις οι οποίες 

απευθύνονται από τον υπεύθυνο της ομάδας στα μέλη αυτής το αναμενόμενο 

αποτέλεσμα θα πρέπει: 

− Nα αποφεύγονται ερωτήσεις με «ναι» και «όχι» απαντήσεις. 

− Nα είναι οι ερωτήσεις μικρές. 

− Nα χρησιμοποιούνται οι πιο απλές λέξεις. 

− Nα γίνονται ερωτήσεις οι οποίες συσχετίζονται άμεσα προς το θέμα. 

− Nα χρησιμοποιούνται ερωτήσεις, οι οποίες καλύπτουν μόνο ένα σημείο του 

θέματος. 

Για να παρακινηθούν τα μέλη να συμμετέχουν και για την ομαλότερη διεξαγωγή 

της συζήτησης ο υπεύθυνος της ομάδας θα πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχουν τέσσερις 

δυνατές κατευθύνσεις των ερωτήσεων. 

Eρωτήσεις οι οποίες απευθύνονται από τον υπεύθυνο σε όλα τα μέλη της ομάδας 

και μπορεί να απαντήσει όποιος θέλει. Eρωτήσεις οι οποίες απευθύνονται απευθείας 

σε ένα συγκεκριμένο μέλος. Eρωτήσεις οι οποίες γίνονται από κάποιο μέλος της 

ομάδας και ξαναεπιστρέφονται, αντί απάντησης, από τον υπεύθυνο της ομάδας σε 

αυτόν που τις ρώτησε (π.χ. «Eσύ, τι θα έκανες στην ίδια περίπτωση;»). Eρωτήσεις οι 

οποίες γίνονται από κάποιο μέλος της ομάδας και οι οποίες διαμορφώνονται σε 

ερωτήσεις οι οποίες απευθύνονται από τον υπεύθυνο σε όλα τα μέλη της ομάδας. 

O υπεύθυνος της ομάδας θα πρέπει επίσης να καθοδηγεί τη συζήτηση. Σε περίπτωση 

κατά την οποία κάποιο μέλος συζητά άσχετα θέματα, θα πρέπει ο υπεύθυνος να 

επαναφέρει τη συζήτηση εκεί που πρέπει. H προσπάθειά του θα πρέπει να επικεντρώνεται 

στη σαφήνεια των υπό συζήτηση θεμάτων, γι’ αυτό και από καιρού εις καιρόν θα πρέπει 

να κάνει περίληψη των όσων έχουν συζητηθεί. 

O υπεύθυνος θα πρέπει να κρατά τη συζήτηση σε ένα ιδανικό επίπεδο και να μην 

επιτρέπει προσωπικές συγκρούσεις και συναισθηματικές εκρήξεις μεταξύ των μελών 

της ομάδας. 

Όταν τελειώσει η συζήτηση, τα πρακτικά θα πρέπει να ελεγχθούν  από τον 

υπεύθυνο της ομάδας και αντίγραφα αυτών να δοθούν στα μέλη. Kατ’ αυτόν τον 

τρόπο επιβεβαιώνεται στα μέλη της ομάδας ότι τα θέματα της συζήτησης 

περατώθηκαν και ο χρόνος τους δεν πήγε χαμένος. 
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Yπευθυνότητες των συμμετεχόντων 

Mια από τις σπουδαιότερες προϋποθέσεις της σωστής συμμετοχής, είναι ότι το 

κάθε μέλος θα πρέπει να γνωρίζει πως λειτουργεί ο υπεύθυνος της ομάδας, (δηλαδή 

αυτά τα οποία αναφέραμε παραπάνω) και να τον βοηθά στη λειτουργία αυτή (Cotton 

et al, 1988). H ηγετική συμπεριφορά είναι ένα δυναμικό φαινόμενο. Kατά τη διάρκεια 

μίας συνάντησης εμφανίζονται ποικίλες ηγετικές συμπεριφορές των διαφόρων μελών, 

παρά το ότι ο τυπικά υπεύθυνος αρχηγός της ομάδας είναι το ίδιο πρόσωπο. 

Tα μέλη της ομάδας θα πρέπει να ενημερώνονται για τα θέματα της ατζέντας. 

Aυτό έχει βέβαια ως αποτέλεσμα την αφιέρωση πολύ χρόνου, αλλά το αποτέλεσμα 

της συνάντησης θα κριθεί από τις πληροφορίες τις οποίες έχουν τα μέλη για τα 

υπόψη θέματα. 

Mε βάση τη μελέτη που έγινε από τον Farwell (1964), τα χαρακτηριστικά 

στοιχεία τα οποία πρέπει να διέπουν μία επιτυχημένη συζήτηση είναι: 

− Σεβασμός και «ανοικτό μυαλό» προς όλα τα μέλη ομάδας. 

− Γνώση των εμποδίων της επικοινωνίας και επιθυμία να ξεπεραστούν. 

− Γνώση της ανάγκης για κατανόηση της διαδικασίας της ομάδας. 

− Iκανότητα και θέληση για ειλικρινή και εύστοχη συζήτηση. 

− Iκανότητα και θέληση προσεκτικής ακρόασης. 

− Iκανότητα να σκέπτονται λογικά και αναλυτικά. 

− Θέληση για συνεργασία με σκοπό να πραγματοποιηθούν οι σκοποί της ομάδας. 

Yπάρχει κάποια ένδειξη σύμφωνα με την οποία τα μέλη της ομάδας τα οποία 

συμμετέχουν ευθύς εξ αρχής στη συζήτηση, κερδίζουν το σεβασμό της ομάδας και 

εκλαμβάνονται ως έγκυρες πηγές κατά τη διαδικασία της συζήτησης. 

Θέματα ημερήσιας διάταξης 

Tα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά κανόνα πρέπει να είναι πέντε ή έξι για να 

μπορούν να συζητηθούν σε μία ή δύο ώρες. Πολύς χρόνος αφιερώνεται στην 

κατάταξη των θεμάτων με μία ορισμένη σειρά. Ένας γενικός κανόνας είναι ότι όταν 

υπάρχουν διάφορα μικρά θέματα προς συζήτηση, τότε αυτά συζητούνται πρώτα και 

στη συνέχεια επικεντρώνεται η προσοχή στα μεγάλα και σπουδαία θέματα τα οποία 

απαιτούν περισσότερο χρόνο συζήτησης. 

Kατά την προετοιμασία της συνάντησης θα πρέπει κανείς να έχει υπόψη ότι οι 

ερωτήσεις οι οποίες παρακινούν τα μέλη για θετικές απαντήσεις και προτάσεις 

διευκολύνουν την έκβαση της όλης συζήτησης. 
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Συμβουλές για τους συμμετέχοντες στη συζήτηση 

Για τον υπεύθυνο της ομάδας και τα μέλη αυτής προτείνεται: 

− Eξασφάλιση ενός άνετου και χαρούμενου χώρου. 

− Προσπάθεια εξισορρόπησης των σχέσεων εξουσίας και κύρους μεταξύ των 

συμμετεχόντων. 

− Συγκέντρωση τόσο σωματικά όσο και νοητικά στο υπό συζήτηση θέμα. 

− Παρουσιαστικό χαρούμενο και ενδιαφέρον για τα άλλα πρόσωπα. 

− Eκφράσεις του προσώπου οι οποίες δείχνουν ότι ακούτε προσεκτικά, χωρίς να 

δείχνετε την αποδοκιμασία σας. 

− Mιλάτε ευθέως προς τα άλλα πρόσωπα. 

− Προσπάθεια ελέγχου του εκνευρισμού. 

− Aποφυγή της πρόωρης εκτίμησης και κριτικής. 

− Aναγνώριση των προκαταλήψεων και προσπάθεια να μην επηρεάσουν τη 

συζήτηση. 

− Aποφυγή των διαπληκτισμών. 

− Aνάλυση της κατάστασης εκ των προτέρων και σχεδιασμός. 

− Aποφυγή των πολλών σημειώσεων. 

− Προσεκτική και σωστή ακρόαση. 

− Mη προσπαθείτε να μπλοφάρετε. Nα είστε προετοιμασμένοι να πείτε «δεν 

γνωρίζω». 

− Oι απαντήσεις να είναι «περισσότερο» από ένα «ναι» ή ένα «όχι». 

− Nα είσθε ευγενικοί αλλά και φιλικοί. 

− Να ελέγχετε τα συναισθήματα. 

− Nα είστε ειλικρινείς –ο εαυτός σας–. 

Οι ορισμοί και η ανάλυση των παραπάνω θεμάτων προέκυψαν από βιβλιογραφική 

ανασκόπηση (Μπόγκα-Καρτέρη 2005). 

 

2.4. Αποτελεσματικότητα της επιχειρησιακής επικοινωνίας 
 

Η επικοινωνία είναι «αίμα ζωής» για τις επιχειρήσεις. Η αποτελεσματική 

επικοινωνία χαρακτηρίζεται πολλές φορές ως ο βασικός παράγοντας o οποίος οδηγεί 

τις εταιρείες ή επιχειρήσεις στην επιτυχία. Επίσης, υποστηρίζεται ότι η 

αναποτελεσματική επιχειρησιακή επικοινωνία είναι ένας παράγοντας ο οποίος 

συντελεί στην εξαφάνιση αρκετών εταιρειών ή επιχειρήσεων.  

 65



Εργαζόμενοι οι οποίοι είναι ικανοποιημένοι από την επικοινωνία της επιχείρησης, 

τείνουν να είναι περισσότερο υποκινούμενοι και συνεισφέρουν περισσότερο από τους 

ανικανοποίητους εργαζόμενους. (Αaltiο-Marjosola and Takala, 2000). Οι τρόποι για να 

ανακαλυφθεί η αντίληψη των εργαζομένων για την ποιότητα της επικοινωνίας μέσα 

στην εταιρεία ή επιχείρηση, είναι η ανάλυση η οποία γίνεται στο πόσο έγκαιρα, 

ακριβής, σαφής και πλήρης είναι η επιχειρησιακή επικοινωνία γι΄αυτούς. Η 

επιχειρησιακή επικοινωνία είναι αποτελεσματική μόνο όταν οι εργαζόμενοι 

αντιλαμβάνονται ότι αυτή είναι ενιαία και σταθερή, πράγμα που σημαίνει ότι η 

συμπεριφορά των ηγετών-προϊσταμένων είναι σύμφωνη με τις αρχές και αξίες της 

επιχείρησης (Harshman and Harshman, 1999).  

Oι Johlke and Duhan (2000), υποστηρίζουν ότι «ανεξάρτητα» από τις μεταξύ της 

ιδιοκτησίας, της διοίκησης  των προϊσταμένων και υφισταμένων αλληλοεπιδράσεις, η 

μεγαλύτερη διεισδυτικότητα των προϊσταμένων προς τους εργαζόμενους προέρχεται 

από τις μεθόδους και πρακτικές επικοινωνίας που χρησιμοποιούν αυτοί προς τους 

υφισταμένους (εργαζόμενους). Oι Heintzman et al (1993) και Murray (1994) 

υποστηρίζουν ότι οι τρόποι και οι μέθοδοι επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται από 

τους προϊσταμένους προς τους εργαζόμενους, όπως είναι η συμπεριφορά αυτών η 

οποία περιλαμβάνει χειραψία, χαμόγελο, άγγιγμα και προσεκτικό κοίταγμα, 

δημιουργούν την απαραίτητη αμεσότητα και φιλικότητα για την καλύτερη απόδοση 

των εργαζομένων. Όταν ένας προϊστάμενος καταφέρει να είναι κοντά στον 

υφιστάμενο, τότε αυτός ή αυτή δημιουργεί το κατάλληλο εργασιακό κλίμα για την 

ανάπτυξη εκ μέρους του υφισταμένου νέων ιδεών, αλλαγή στο στυλ του marketing 

μεγαλύτερη επιτυχία στην επαφή του με τους πελάτες κ.λπ.H επιχειρησιακή 

επικοινωνία, η οποία επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ο προϊστάμενος και ο 

υφιστάμενος αλληλεπιδρούν, είναι η σημαντικότερη λειτουργία μέσα στην 

«οργάνωση» (Heintzman et al, 1993). 

Η ανάπτυξη πολλών επικοινωνιακών δεξιοτήτων του προϊσταμένου μαζί με 

άλλους παράγοντες, δημιουργούν τον επιτυχημένο προϊστάμενο (manager), o οποίος 

έχει την ικανότητα να αντιληφθεί τις ανάγκες των συνεργατών του (Conger, 1989, 

Choi and Behling, 1997, Laschinger et al, 2001). Το επικοινωνιακό στυλ ενός 

manager είναι σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία του (Klaus and Bass, 1983). 

O Sriussadapom – Charoenngam (1999) ο οποίος έκανε έρευνα σε επιχειρήσεις 

της Ταϊλάνδης, για να ανακαλύψει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της επιχειρησιακής 

επικοινωνίας, συμπέρανε ότι οι επικοινωνιακές δεξιότητες είναι σχετικές με την 

ανταγωνιστικότητα των εργαζομένων στην Ταϊλάνδη και ότι είναι σημαντικές για τη 
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λειτουργία των επιχειρήσεων όπως και στις επιχειρήσεις «της Δύσης». Οι 

επικοινωνιακές αυτές δεξιότητες περιλαμβάνουν την αναπληροφόρηση των 

εργαζομένων και τις συμβουλές προς αυτούς, την εύρεση, την παροχή και τη λήψη 

πληροφοριών, τη γραπτή επικοινωνία και την πειθώ. Σε κάποιο βαθμό, η σχέση 

μεταξύ του «αρχηγού» και του «υφισταμένου-οπαδού» στις επιχειρήσεις της 

Ταϊλάνδης, παρουσιάζει ισορροπία μεταξύ της «διεύθυνσης»  και της «ηγεσίας». Με 

άλλα λόγια, οι εργαζόμενοι αποφεύγουν τη σύγκρουση και διατηρούν την αρμονία 

στη σχέση τους με τους προϊσταμένους, ενώ την ίδια στιγμή είναι εντάξει στα 

καθήκοντά τους και σαφείς στο μοίρασμα των πληροφοριών με αυτούς. 

Σύμφωνα με τους Johlke and Duhan (2000) το να αντιλαμβάνεται κανείς τη 

σπουδαιότητα της επικοινωνίας μέσα στην «οργάνωση» είναι σημαντικό, γιατί αυτό 

βοηθά αμέσως τα μέλη της επιχείρησης να μπουν στη διαδικασία της πληροφόρησης, 

να μειώσουν τις αμφιβολίες και τις απορίες τους και να συντονίσουν τις πράξεις τους. 

Επίσης, η επικοινωνία μεταξύ του προϊσταμένου και του υφισταμένου είναι σχετική 

με τη μείωση της «αοριστίας» και βελτιώνει την εργασιακή επίδοση και εργασιακή 

ικανοποίηση (Κropf, 1999). 

Kατά τους Andrews and Kacmar (2001), ενώ η επικοινωνία παίζει ένα σημαντικό 

ρόλο στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, η έρευνα η οποία εστιάζεται σε 

διάφορες πηγές επικοινωνίας και τα αποτελέσματά τους στη συμπεριφορά των 

εργαζομένων και στις σχέσεις αυτών είναι περιορισμένη. Παρόλα αυτά, έρευνα του 

Lee (1999), υποστηρίζει ότι η επίδραση την οποία ασκεί ανάλογα με τον τρόπο 

επικοινωνίας το ανώτερο στέλεχος στην οργανωτική ιεραρχία, μπορεί να επηρεάσει 

τις σχέσεις των υφισταμένων, δηλαδή τις επαφές και τις αντιθέσεις τους. 

Οι Hofmann and Morgeson (1999), μελέτησαν τη σχέση μεταξύ της 

επιχειρησιακής επικοινωνίας και της ικανοποίησης των αναγκών ασφάλειας των 

εργαζομένων στο χώρο εργασίας. Η έρευνα έγινε σε μία βιομηχανία και τα 

συμπεράσματα έδειξαν ότι η επικοινωνιακή πολιτική για την ασφάλεια από ατυχήματα 

στον εργασιακό χώρο και η υποχρέωση των εργαζομένων να τηρούν τους κανόνες 

της επιχείρησης για την ασφάλειά τους, είχαν σχέση με την επικοινωνία η οποία 

λαμβάνει χώρα μεταξύ του προϊσταμένου-υφισταμένου μέσα στην οργάνωση. 

Ο Kassing (2001),ισχυρίζεται ότι οι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν καλύτερες 

σχέσεις με τους προϊσταμένους τους, τείνουν να είναι πιο άνετοι στο να εκφράζουν 

τις απόψεις-ιδέες τους στους ανωτέρους τους. Επίσης, η καλύτερη επικοινωνία 

μεταξύ προϊσταμένου-υφισταμένου έχει ως αποτέλεσμα η λήψη αποφάσεων να 
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βασίζεται στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δύο και στην εμπιστοσύνη 

μεταξύ αυτών.  

Η «ανοικτή» επικοινωνία μεταξύ προϊσταμένου-υφισταμένου έχει ως αποτέλεσμα 

την ανταλλαγή  ιδεών και απόψεων, τη λύση προβλημάτων, την παροχή συμβουλών 

για αλλαγή και την παροχή διευκρινίσεων για τη σωστότερη εκτέλεση των 

καθηκόντων. Επομένως η σωστότερη επικοινωνία είναι ανταλλαγή-αναπληροφόρηση 

μεταξύ των δύο (Taylor and Bowers,1972). H ανοικτή επικοινωνία μειώνει ή εξαλείφει 

το φόβο των εργαζομένων να φανερώνουν τα προβλήματά τους κατά την εκτέλεση 

των εργασιών τους και παίρνουν μεγαλύτερο ρίσκο στις εργασίες τους. Οι ανώτεροι 

εμπιστεύονται περισσότερο τους εργαζόμενους με τους οποίους επικοινωνούν 

«ανοικτά». Είναι δε γεγονός ότι οι εργαζόμενοι είναι πρόθυμοι, δημιουργικοί και 

αφοσιωμένοι και εκτελούν τα καθήκοντά τους με πληρότητα, όταν με τον 

προϊστάμενο έχουν «ανοικτή» επικοινωνία και αισθάνονται ικανοποιημένοι από την 

επικοινωνία αυτή (Redding,1972, Taylor and Bowers,1972, Jablin,1979, Ramus and 

Steger,2000). 

H ελευθερία της έκφρασης εκ μέρους των εργαζομένων, η οποία  είναι 

αποτέλεσμα της εφαρμογής της άτυπης επικοινωνίας στις επιχειρήσεις, έχει ως 

αποτέλεσμα την προώθηση νεωτεριστικών ιδεών προς όφελος των επιχειρήσεων 

(Robichaud, 2000, Mbaatyo, 2001). Eργαζόμενοι, οι οποίοι είναι ικανοποιημένοι από 

την επιχειρησιακή επικοινωνία τείνουν να είναι περισσότερο δημιουργικοί, γιατί είναι 

καλύτερα πληροφορημένοι και αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια και 

αυτοπεποίθηση, στο να μοιράζονται νέες ιδέες, να επιδιώκουν αλλαγές ή να 

αναβαθμίζουν θέματα. Παρά ταύτα, σύμφωνα με τους Zhou and George (2001), η 

δημιουργικότητα των εργαζομένων δεν οδηγεί πάντα στην επιχειρησιακή 

δημιουργικότητα, αλλά συχνά αποτελεί το σημείο έναρξης μίας καινούργιας ιδέας των 

εργαζομένων.  

Μία μελέτη η οποία έγινε από τους More and Irwin (2000), έδειξε ότι η 

ανταγωνιστικότητα είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για το νεωτεριστικό 

management και τη μεταφορά τεχνολογίας και ότι η διαχείριση της επικοινωνίας είναι 

το βασικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητας αυτής. Στην πραγματικότητα, τα άτομα 

δημιουργούν και διατηρούν τους οργανωτικούς ρόλους τους δια μέσου της 

επικοινωνίας τους με τους άλλους (Apker, 2001). Για να ενθαρρυνθούν οι 

εργαζόμενοι και να είναι δημιουργικοί, είναι σημαντικό για την επιχείρηση να 

εφαρμόζει εύκαμπτη και όχι αυστηρά ιεραρχική επικοινωνία μεταξύ προϊσταμένων και 

υφισταμένων ή γενικότερα μεταξύ όλων των εργαζομένων ανεξαρτήτως ιεραρχικού 
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επιπέδου (Ramus, 2001). Επιπλέον, έρευνα (Barret, 1999) έδειξε ότι οι 

συναισθηματικές ανάγκες των εργαζομένων ικανοποιούνται, όταν εφαρμόζεται σαφής 

και ευθεία επικοινωνία μεταξύ αυτών και προωθούνται συμπαθητικές προσωπικές 

σχέσεις και η θετική αντίληψη για τη συνεισφορά κάθε εργαζoμένου. Οι πνευματικές 

ανάγκες των εργαζομένων ικανοποιούνται επίσης όταν οι εργαζόμενοι παρακινούνται 

να εκδηλώσουν τις ιδέες τους και ενθαρρύνονται για να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες 

και να είναι δημιουργικοί. 

Συμπερασματικά, η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των προϊσταμένων και 

υφισταμένων, αλλά και μεταξύ όλων των μελών της «οργάνωσης» συνδέεται θετικά 

με υψηλά επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης. Tο συμμετοχικό management συμβάλλει 

στην αποτελεσματική επικοινωνία, η οποία βελτιώνει πάρα πολύ την εργασιακή 

ικανοποίηση των εργαζομένων. Η εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων έχει ως 

αποτέλεσμα τις θετικές επιδόσεις των εργαζομένων, σε όλους τους τομείς λειτουργίας 

της επιχείρησης και επομένως είναι προς όφελος αυτής η εργασιακή ικανοποίηση η 

οποία προέρχεται από την εφαρμογή αποτελεσματικής επικοινωνίας η οποία θα 

πρέπει να διατηρείται (Kim, 2002).  

 

2.5. Συμπεράσματα 
 

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας διαπιστώθηκαν τα θεωρητικά και 

πρακτικά ζητήματα, τα οποία αφορούν τον τρόπο, τα μέσα και τις διαδικασίες 

εφαρμογής της επιχειρησιακής επικοινωνίας, ως βασικού παράγοντα επιτυχούς ή όχι 

λειτουργίας μιας επιχείρησης. Επίσης διευκρινίστηκε ο ρόλος και η επίδραση της 

επικοινωνίας στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. 

Από την ανασκόπηση όμως αυτής διαπιστώθηκε ότι οι έρευνες οι οποίες 

αναλύουν ζητήματα επιχειρησιακής επικοινωνίας στις ελληνικές επιχειρήσεις είναι 

περιορισμένες. Άρα υπάρχουν πολύ σημαντικές ελλείψεις και κενά στον τομέα αυτόν.  

Επομένως τόσο η ανάπτυξη του ερωτηματολογίου, όσο και η ανάλυση των 

δεδομένων (περιγραφική στατιστική ανάλυση, υποθέσεις έρευνας, κ.λπ.), 

αναπτύχθηκαν και διενεργήθηκαν έχοντας υπόψη το σημαντικότατο κενό που 

υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία και προσπαθώντας να διερευνηθούν και 

απαντηθούν ζητήματα επιχειρησιακής επικοινωνίας στις ελληνικές επιχειρήσεις.   
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3. Mεθολογία έρευνας 
 

3.1.Εισαγωγή 
 

Το κεφάλαιο αυτό αποτελείται από τρεις ενότητες. 

 

Στην πρώτη ενότητα παρατίθεται το υπόδειγμα της έρευνας. Δηλαδή η 

παρουσίαση συγκεκριμένων ζητημάτων τα οποία αφενός μεν μας απασχόλησαν στη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση, αφετέρου δε εντοπιστήκαν ως ελλείψεις και  κενά κατά 

τις επαφές μας με ελληνικές επιχειρήσεις. Το υπόδειγμα αποκαλύπτει τις πιο 

σημαντικές παραμέτρους οι οποίες θα μετατραπούν σε υποθέσεις της έρευνας.  

 

Ακολουθεί η ενότητα των υποθέσεων της έρευνας όπως αυτές προκύπτουν από 

το υπόδειγμα της έρευνας. Κάθε ζήτημα μετατράπηκε σε μια υπόθεση.  

 

Η επόμενη ενότητα αφορά τη μεθοδολογία συλλογής και επεξεργασίας των 

δεδομένων. 

 

3.2. Το υπόδειγμα της έρευνας 

 
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και των επαφών 

μας με ελληνικές επιχειρήσεις διακρίθηκαν τα ζητήματα που χρίζουν μελέτης και 

ανάλυσης. Με βάση τα ζητήματα αυτά αναπτύχθηκε το υπόδειγμα της έρευνας. Τα 

ζητήματα αυτά είναι: 

• Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας.  

• Ύπαρξη συγκεκριμένου τμήματος της οργανωτικής δομής της επιχείρησης η οποία  

έχει την αρμοδιότητα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της «επιχειρησιακής 

επικοινωνίας» 

• Υπάρχουσα ροή επικοινωνίας από «πάνω προς τα κάτω» 

• Υπάρχουσα  ροή επικοινωνίας από «κάτω προς τα πάνω» 
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• Ικανοποίηση  από την προσωπική επικοινωνία μέσα στην επιχείρηση, όσον αφορά 

την κατανόηση, σαφήνεια, ακρίβεια, πληρότητα, αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και 

ειλικρίνεια των μηνυμάτων. 

• Ο βαθμός που είναι προσχεδιασμένη μια διαδικασία επικοινωνίας. 

• Η επικοινωνία είναι για πληροφορίες σχετικές με τις εργασίες της επιχείρησης. 

• Η επικοινωνία αφορά τη συζήτηση προβλημάτων και παραπόνων, τη λύση αυτών 

και την αποδοχή εισηγήσεων. 

• Χρόνος που χρειάζεται να παρθεί ή να δοθεί η πληροφορία. 

• Αποτελεσματικότητα του συστήματος ροής των πληροφοριών. 

• Η επικοινωνία αποτελεί τμήμα της καθημερινής εργασίας ή είναι κάτι έκτακτο. 

• Ο χρόνος που ξοδεύετε καθημερινά για επικοινωνία. 

• Αποτελεσματικότητα της εξωτερικής επικοινωνίας της επιχείρησης. 

• Ανταπόκριση της εξωτερικής επικοινωνίας της επιχείρησης στις ανάγκες και 

επιθυμίες των πελατών. 

• Η επικοινωνία της επιχείρησης φανερώνει «κοινωνική ευθύνη» (επιχειρησιακή 

ηθική), για θέματα όπως καλύτερη ποιότητα ζωής, καλύτερο περιβάλλον, 

ισότητα των δυο φύλλων κ.λπ. 

• Η επικοινωνία λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα συναισθήματα και την κουλτούρα των 

ανθρώπων. 

 

Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να παρουσιαστεί το υπόδειγμα της διατριβής με τη 

μορφή σχήματος πάνω στο οποίο θεμελιώνονται οι υποθέσεις της διατριβής (Σχήμα 

3-1). 
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Επικοινωνιακή πολιτική των 
επιχειρήσεων 
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Σχήμα 3-1. Υπόδειγμα της έρευνας 

 
 

Στο Σχήμα 3.1. φαίνονται οι  δεκαέξι προσδιοριστικοί άξονες της επιχειρησιακής 

επικοινωνίας. Παρατηρείται ότι οι άξονες αυτοί κατευθύνονται προς την 

επικοινωνιακή πολιτική και με την κατάλληλη αξιολόγηση, αξιοποίηση και 

λαμβάνοντας υπόψη και τους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της επιχείρησης 

όπως ο τομέας παραγωγής, ο αριθμός εργαζομένων, η μορφή ιδιοκτησίας και η 

ύπαρξη πιστοποίησης επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας. 

 

Ζήτημα 1 

Αποτελεσματικότητα 
της επικοινωνίας 

Ζήτημα 16 
Ζήτημα...  Ζήτημα .. 



 

3.3. Οι υποθέσεις της έρευνας για την επικοινωνιακή 
πολιτική των επιχειρήσεων 
 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ζητήματα τα οποία προέκυψαν από τη 

μελέτη της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και τις επαφές μας με ελληνικές 

επιχειρήσεις. Στο καθένα από αυτά θα βασιστεί και μια υπόθεση της έρευνας. Στο 

σημείο αυτό παρατηρείται ότι οι υποθέσεις της έρευνας προκύπτουν από τη μελέτη 

της σχέσης επιχειρησιακή επικοινωνία και αποτελεσματικότητα. Όλες οι υποθέσεις 

ερευνώνται κάτω από το πρίσμα των τεσσάρων παραγόντων (δηλαδή τομέας 

παραγωγής, αριθμός εργαζομένων, μορφή ιδιοκτησίας και ύπαρξη πιστοποίησης), οι 

οποίοι επηρεάζουν την επιχειρησιακή επικοινωνία με σκοπό τη βελτίωσή της.  

 
 Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας.  

 

Υπόθεση 1 (Η1): Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας 

επηρεάζεται από τον τομέα παραγωγής, τον αριθμό εργαζομένων, τη μορφή 

ιδιοκτησίας και την ύπαρξη πιστοποίησης.  

 

Ύπαρξη συγκεκριμένου τμήματος της οργανωτικής δομής της επιχείρησης η οποία 

έχει την αρμοδιότητα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της «επιχειρησιακής 

επικοινωνίας» 

 

Υπόθεση 2 (Η2): Η ύπαρξη συγκεκριμένου τμήματος της οργανωτικής δομής της 

επιχείρησης, το οποίο έχει την αρμοδιότητα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της 

«επιχειρησιακής επικοινωνίας» επηρεάζεται από τον τομέα παραγωγής, τον αριθμό 

εργαζομένων, τη μορφή ιδιοκτησίας και την ύπαρξη πιστοποίησης.  

 

 Υπάρχουσα ροή επικοινωνίας από «πάνω προς τα κάτω» 

 

Υπόθεση 3 (Η3): Η υπάρχουσα ροή επικοινωνίας από «πάνω προς τα κάτω» 

επηρεάζεται από τον τομέα παραγωγής, τον αριθμό εργαζομένων, τη μορφή 

ιδιοκτησίας και την ύπαρξη πιστοποίησης.  
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 Υπάρχουσα  ροή επικοινωνίας από «κάτω προς τα πάνω» 

 

Υπόθεση 4 (Η4): Η υπάρχουσα ροή επικοινωνίας από «κάτω προς τα πάνω» 

επηρεάζεται από τον τομέα παραγωγής, τον αριθμό εργαζομένων, τη μορφή 

ιδιοκτησίας και την ύπαρξη πιστοποίησης.  

 

 Ικανοποίηση  από την προσωπική επικοινωνία μέσα στην επιχείρηση, όσον αφορά 

την κατανόηση, σαφήνεια, ακρίβεια, πληρότητα, αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και 

ειλικρίνεια των μηνυμάτων. 

 

Υπόθεση 5 (Η5): Η ικανοποίηση από την προσωπική επικοινωνία επηρεάζεται από τον 

τομέα παραγωγής, τον αριθμό εργαζομένων, τη μορφή ιδιοκτησίας και την ύπαρξη 

πιστοποίησης.  

 

 Ο βαθμός που είναι προσχεδιασμένη μια διαδικασία επικοινωνίας. 

 

Υπόθεση 6 (Η6): Ο βαθμός που είναι προσχεδιασμένη μια διαδικασία επικοινωνίας 

επηρεάζεται από τον τομέα παραγωγής, τον αριθμό εργαζομένων, τη μορφή 

ιδιοκτησίας και την ύπαρξη πιστοποίησης.  

 

 Η επικοινωνία είναι για πληροφορίες σχετικές με τις εργασίες της επιχείρησης. 

 

Υπόθεση 7 (Η7): Η επικοινωνία που πραγματοποιείται για πληροφορίες σχετικές με 

τις εργασίες της επιχείρησης επηρεάζεται από τον τομέα παραγωγής, τον αριθμό 

εργαζομένων, τη μορφή ιδιοκτησίας και την ύπαρξη πιστοποίησης.  

 

 Η επικοινωνία αφορά τη συζήτηση προβλημάτων και παραπόνων, τη λύση αυτών 

και την αποδοχή εισηγήσεων. 

 

Υπόθεση 8 (Η8): Η επικοινωνία που πραγματοποιείται για τη συζήτηση προβλημάτων 

και παραπόνων, τη λύση αυτών και την αποδοχή εισηγήσεων επηρεάζεται από τον 

τομέα παραγωγής, τον αριθμό εργαζομένων, τη μορφή ιδιοκτησίας και την ύπαρξη 

πιστοποίησης.  
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 Χρόνος που χρειάζεται να παρθεί ή να δοθεί η πληροφορία. 

 

Υπόθεση 9 (Η9): Αν η επικοινωνία αφορά την πληροφορία, ο χρόνος που χρειάζεται 

να παρθεί ή να δοθεί, επηρεάζεται από τον τομέα παραγωγής, τον αριθμό 

εργαζομένων, τη μορφή ιδιοκτησίας και την ύπαρξη πιστοποίησης.  

 

 Αποτελεσματικότητα του συστήματος ροής των πληροφοριών. 

 

Υπόθεση 10 (Η10): Η αποτελεσματικότητα του συστήματος ροής των πληροφοριών 

επηρεάζεται από τον τομέα παραγωγής, τον αριθμό εργαζομένων, τη μορφή 

ιδιοκτησίας και την ύπαρξη πιστοποίησης.  

 

Η επικοινωνία αποτελεί τμήμα της καθημερινής εργασίας ή είναι κάτι έκτακτο. 

 

Υπόθεση 11 (Η11): Αν επικοινωνία αποτελεί τμήμα της καθημερινής εργασίας ή είναι 

κάτι έκτακτο επηρεάζεται από τον τομέα παραγωγής, τον αριθμό εργαζομένων, τη 

μορφή ιδιοκτησίας και την ύπαρξη πιστοποίησης.  

 

Ο χρόνος που ξοδεύετε καθημερινά για επικοινωνία. 

 

Υπόθεση 12 (Η12): Ο χρόνος που ξοδεύετε καθημερινά για επικοινωνία επηρεάζεται 

από τον τομέα παραγωγής, τον αριθμό εργαζομένων, τη μορφή ιδιοκτησίας και την 

ύπαρξη πιστοποίησης.  

 

Αποτελεσματικότητα της εξωτερικής επικοινωνίας της επιχείρησης. 

 

Υπόθεση 13 (Η13): Η αποτελεσματικότητα της εξωτερικής επικοινωνίας της 

επιχείρησης επηρεάζεται από τον τομέα παραγωγής, τον αριθμό εργαζομένων, τη 

μορφή ιδιοκτησίας και την ύπαρξη πιστοποίησης.  
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 Ανταπόκριση της εξωτερικής επικοινωνίας της επιχείρησης στις ανάγκες και 

επιθυμίες των πελατών. 

 

Υπόθεση 14 (Η14): Η ανταπόκριση της εξωτερικής επικοινωνίας της επιχείρησης στις 

ανάγκες και επιθυμίες των πελατών επηρεάζεται από τον τομέα παραγωγής, τον 

αριθμό εργαζομένων, τη μορφή ιδιοκτησίας και την ύπαρξη πιστοποίησης.  

 

 Η επικοινωνία της επιχείρησης φανερώνει «κοινωνική ευθύνη» (επιχειρησιακή 

ηθική), για θέματα όπως καλύτερη ποιότητα ζωής, καλύτερο περιβάλλον, ισότητα 

των δυο φύλων κ.λπ. 

 

Υπόθεση 15 (Η15): Αν η επικοινωνία της επιχείρησης φανερώνει «κοινωνική ευθύνη» 

(επιχειρησιακή ηθική), για θέματα όπως καλύτερη ποιότητα ζωής, καλύτερο 

περιβάλλον, ισότητα των δυο φύλων κ.λπ, αυτό επηρεάζεται από τον τομέα 

παραγωγής, τον αριθμό εργαζομένων, τη μορφή ιδιοκτησίας και την ύπαρξη 

πιστοποίησης.  

 

 Η επικοινωνία λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα συναισθήματα και την κουλτούρα των 

ανθρώπων. 

 

Υπόθεση 16 (Η16): Αν η επικοινωνία λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα συναισθήματα και 

την κουλτούρα των ανθρώπων αυτό επηρεάζεται από τον τομέα παραγωγής, τον 

αριθμό εργαζομένων, τη μορφή ιδιοκτησίας και την ύπαρξη πιστοποίησης.  

 

3.4. Μεθοδολογία συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων 

 
Η διεξαγωγή της έρευνας έγινε με τη χρήση γραπτών ερωτηματολογίων.  
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3.4.1. Θεωρητική προσέγγιση σύνταξης ερωτηματολογίου 
 

3.4.1.1. Γενικά 
 
 

Τα βασικά μέσα συλλογής ερευνητικού υλικού στο γνωστικό πεδίο της 

επιχειρησιακής επικοινωνίας διακρίνονται σε τρεις (3) κατηγορίες (Παρασκευόπουλος  

1993): 

 το γραπτό ερωτηματολόγιο 

 τη συνέντευξη και 

 την παρατήρηση 

Το γραπτό ερωτηματολόγιο είναι ένα έντυπο το οποίο περιέχει ένα αριθμό 

επιλεγμένων ερωτήσεων με βάση το σκοπό της επιχειρούμενης έρευνας, τις οποίες 

καλείται ο ερωτώμενος να διαβάσει και να απαντήσει γραπτά με ειλικρίνεια και 

ακρίβεια. Οι ερωτήσεις αυτές (μαζί με τις σχετικές οδηγίες) ακολουθούν βασικούς 

κανόνες λόγου και λογικής και έχουν σχεδιαστεί και διατυπωθεί κατά τέτοιο τρόπο, 

ώστε δια μέσου των απαντήσεων, να εξασφαλίζονται οι ζητούμενες πληροφορίες οι 

οποίες αφορούν συγκεκριμμένους σκοπούς και επιδιώξεις. Το γραπτό 

ερωτηματολόγιο αποστέλλεται στον ερωτώμενο, είτε ταχυδρομικά, είτε με fax, είτε 

με e-mail, είτε με προσωπική επίσκεψη του ερευνητή.  

Η συνέντευξη είναι μία προσωπική επικοινωνία ερευνητή και ερωτώμενου, όπου 

οι επιλεγμένες ερωτήσεις υποβάλλονται προφορικά , ο ερωτώμενος δίνει προφορικά 

τις απαραίτητες πληροφορίες-απαντήσεις και ο ερευνητής τις καταγράφει όσο το 

δυνατόν πιστότερα. 

Η παρατήρηση είναι η θέαση-ακρόαση από τον ίδιο τον ερευνητή 

συμπεριφορών ή καταστάσεων, όπου εκτυλίσσεται το υπό μελέτη θέμα, καθώς και η 

μέτρηση και καταγραφή από τον ίδιο των σχετικών με το ερευνώμενο θέμα 

πληροφοριών, με βάση τα όσα ο ίδιος διαπιστώνει.  

Οι τρεις παραπάνω κατηγορίες μέσων συλλογής ερευνητικού υλικού έχουν 

μεγάλες ομοιότητες μεταξύ τους. Παρόλα αυτά στην περίπτωση του γραπτού 

ερωτηματολογίου, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα στη διατύπωση και 

διαρρύθμιση των ερωτήσεων, ώστε να μην υπάρχει κανένα απολύτως περιθώριο 

ασάφειας ή παρερμηνείας. Το πρόβλημα αυτό δεν υφίσταται στην περίπτωση των 

συνεντεύξεων, γιατί δίνεται η δυνατότητα στον ερωτώμενο να ζητήσει διευκρινίσεις. 

Παρόλα αυτά και εδώ απαιτείται μία ξεκάθαρη διατύπωση των ερωτήσεων. 
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Τονίζεται ότι επειδή το ερωτηματολόγιο αποτελεί την καρδιά τέτοιων ερευνών 

(Λαμπίρη και Παπαχρίστου 1995), η προετοιμασία και η σύνταξη, τόσο των 

ερωτήσεων οι οποίες θα περιληφθούν στο ερωτηματολόγιο, όσο και των οδηγιών για 

την πληρέστερη και ακριβέστερη συμπλήρωσή του, αποτελεί ένα από τα πλέον 

δύσκολα και σημαντικά καθήκοντα του ερευνητή. Γι’ αυτό η ορθή σύνταξη του 

γραπτού ερωτηματολογίου απαιτεί γνώση του αντικειμένου, ικανότητα έκφρασης και 

διατύπωσης, υπευθυνότητα, αποφυγή προσβολής του ερωτώμενου κ.λπ. (Φίλιας και 

άλλοι, 1977, Ελευθεριάδης, 1991, Δαουτόπουλος,1994).  

Από την άλλη το γραπτό ερωτηματολόγιο καταργεί την πιθανή ταραχή του 

ερωτώμενου, εξαιτίας της παρουσίας του ερευνητή και του δίνει τον απαραίτητο 

χρόνο να διαβάσει τις ερωτήσεις προσεκτικά, να σκεφτεί απεριόριστα και να 

απαντήσει με νηφαλιότητα, προσοχή, ειλικρίνεια και αντικειμενικότητα. 

Ίσως το πιο σημαντικό πλεονέκτημα του γραπτού ερωτηματολογίου, το οποίο 

συνήθως αποστέλλεται, όπως αναφέρθηκε, είτε ταχυδρομικά, είτε μέσω e-mail, είναι 

το κόστος. Πράγματι, το σχετικό κόστος χρήσης του γραπτού ερωτηματολογίου είναι 

το πιο χαμηλό, σε σχέση με τα άλλα μέσα συλλογής ερευνητικού υλικού. Παρόλα 

αυτά όμως, με αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας, τα απαντημένα ερωτηματολόγια 

αποτελούν ένα ποσοστό αυτών τα οποία στάλθηκαν, γεγονός που κάπως μειώνει την 

απόδοση της μεθόδου. 

 

3.4.1.2. Περιεχόμενο του γραπτού  ερωτηματολογίου 

 
  

Από τη στιγμή που καθορίστηκε και διατυπώθηκε με ικανοποιητική ευκρίνεια το 

αντικείμενο της έρευνας, το πρώτο στάδιο της κατασκευής του ερωτηματολογίου 

αποβλέπει στον ορισμό του περιεχομένου του. Δηλαδή, ο ερευνητής πριν αρχίσει να 

γράφει τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, θα πρέπει να καθορίσει ποιοι είναι οι 

επιμέρους άξονες ή θέματα, τα οποία συνθέτουν τον κεντρικό σκοπό και τους 

στόχους του ερευνητικού προβλήματος.  

Με άλλα λόγια ο ερευνητής θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και εξασφαλίσει να έρθουν 

στο προσκήνιο, όλα τα επιμέρους θέματα τα οποία πρέπει να μελετηθούν. Στη 

συνέχεια θα πρέπει να καθορίσει το χαρακτήρα των δεδομένων τα οποία πρέπει να 

συγκεντρωθούν, δηλαδή τις συγκεκριμένες πληροφορίες που απαιτούνται για να 

εξασφαλιστεί μία πλήρης και εξαντλητική, κατά το δυνατόν, κάλυψη του θέματος 

μέσα από το περιεχόμενο των ερωτήσεων. 
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Συνήθως οι ερευνητές σημειώνουν όλες τις ερωτήσεις οι οποίες τους έρχονται 

στο μυαλό και φαίνεται να έχουν σχέση με τα σημεία τα οποία η έρευνα πρέπει να 

φωτίσει. Σύμφωνα με το είδος της έρευνας, τη μεγαλύτερη ή μικρότερη έκταση του 

θέματος, τον τύπο των προβλημάτων, το γεγονός αν έχουν ήδη μελετηθεί ή όχι , αν 

το αντικείμενο ήταν περισσότερο ή λιγότερο καθορισμένο κ.λπ., η κατασκευή του 

ερωτηματολογίου θα είναι περισσότερο ή λιγότερο λεπτό θέμα. 

Σημειώνεται όμως ότι απέναντι στο μεγάλο αριθμό των παραγόντων οι οποίοι 

πρέπει να μελετηθούν, η συλλογή δεδομένων με τη βοήθεια του ερωτηματολογίου 

είναι μία  μέθοδος η οποία έχει τα όριά της (Φίλιας και άλλοι  1977). 

Σε αυτό το πρώτο στάδιο διαμόρφωσης του ερωτηματολογίου, πρέπει να 

αποφασιστεί το είδος των ερωτήσεων οι οποίες πρέπει να τεθούν.  

Αυτές διακρίνονται σε: 

 

 Ερωτήσεις για τα αντικειμενικά δεδομένα ή πραγματικές ερωτήσεις.  

Οι ερωτήσεις αυτές  φαίνονται εύκολες στο να τις σκεφτεί κανείς, να τις 

διατυπώσει και να τις ρωτήσει. Φαίνεται επίσης ότι έχουν περισσότερες 

πιθανότητες να απαντηθούν με ειλικρίνεια. Παραδείγματος χάρη, «πόσα άτομα 

εργάζονται στην επιχείρηση». Υπάρχουν όμως τέτοιου είδους ερωτήσεις οι οποίες 

εκ των προτέρων είναι γνωστό ότι δύσκολα θα απαντηθούν, είτε γιατί απαιτούν τη 

δημοσιοποίηση επιχειρηματικών μυστικών της επιχείρησης, είτε γιατί ενοχλούν τον 

ερωτώμενο. Παραδείγματος χάρη, «ποια είναι τα ετήσια κέρδη της επιχείρησης, ή 

ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος που παράγει» κ.λπ. Επομένως 

παρά τη σαφήνεια και τη φαινομενική απλότητα των ερωτήσεων αυτών, πρέπει ο 

ερευνητής να γνωρίζει, αν είναι δυνατόν, τι μπορεί να ξέρει ο ερωτώμενος, τους 

πιθανούς λόγους για τους οποίους απαντά έτσι π.χ. λόγος επίδειξης, τι έχει 

παραμορφώσει ή ξεχάσει κ.λπ. Οι ερωτήσεις αυτές είτε δίνουν την ίδια την 

πληροφορία είτε δείχνουν το επίπεδο γνώσης ή πληροφόρησης ή ενδιαφέροντος. 

 Ερωτήσεις γνώμης και στάσης. 

Mε αυτές τις ερωτήσεις ο ερευνητής δεν θα μάθει τι ξέρουν οι ερωτώμενοι, 

αλλά ποια είναι η γνώμη ή η στάση τους σχετικά με αυτό που πιστεύουν ή 

ξέρουν ή νομίζουν ότι ξέρουν. Παραδείγματος χάρη, «η επικοινωνία λαμβάνει 

σοβαρά υπόψη τα συναισθήματα και την κουλτούρα των ανθρώπων;».  

 

Αφού ολοκληρωθεί το  πρώτο στάδιο του θεματικού επιμερισμού του 

ερευνητικού προβλήματος και του αναλυτικού προσδιορισμού των συγκεκριμένων 
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πληροφοριών οι οποίες πρέπει να συλλεγούν, για να καλυφθεί πλήρως το θέμα, ο 

ερευνητής θα πρέπει να προβεί στη διατύπωση των ερωτήσεων, οι οποίες θα του 

εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες πληροφορίες. 

 

3.4.1.3. Μορφή ερωτήσεων 
 
 
Το δεύτερο στάδιο κατασκευής του ερωτηματολογίου αφορά τη δημιουργία των 

ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στα ερευνητικά 

ερωτηματολόγια, διαφέρουν ως προς το βαθμό ελευθερίας που επιτρέπουν στον 

εξεταζόμενο να διατυπώσει την απάντησή του. Αυτές είναι κυρίως δύο ειδών ( 

Βαμβούκας 1998):  

• οι κλειστού τύπου ερωτήσεις ή δεδομένης απάντησης και  

• οι ανοικτού τύπου ερωτήσεις  

Ποια μορφή θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από το είδος των πληροφοριών που 

θέλουμε να συγκεντρώσουμε.  

 

Κλειστού τύπου ερωτήσεις ή δεδομένης απάντησης 

Στις ερωτήσεις αυτές η απάντηση είναι εκ των προτέρων δομημένη. Δηλαδή, η 

ελευθερία έκφρασης του ερωτώμενου είναι περιορισμένη στο ελάχιστο ή και 

καθόλου. Με άλλα λόγια η ερώτηση είναι διατυπωμένη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 

παρακινήσει τον ερωτώμενο να απαντήσει με μία ή περισσότερες από τις υπάρχουσες 

απαντήσεις. Το βασικό πλεονέκτημα των κλειστών ερωτήσεων είναι ότι, αυτές μπορεί 

εύκολα να καταγραφούν και έτσι διευκολύνεται τα μέγιστα η ταξινόμηση και ο 

χειρισμός τους κατά το στάδιο της ανάλυσης. Επίσης οι κλειστές ερωτήσεις θα 

μείνουν λιγότερες φορές αναπάντητες, αλλά αυτό το πλεονέκτημα ορισμένες φορές 

αντισταθμίζεται από την αβεβαιότητα σχετικά με την ειλικρίνεια των απαντήσεων. Οι 

κλειστές ερωτήσεις επιτρέπουν μερικές φορές το φιλτράρισμα των ερωτώμενων με 

βάση τις απαντήσεις που δίνουν, ιδιαίτερα στην περίπτωση που κάποιες ερωτήσεις 

περιλαμβάνουν πολλές υποερωτήσεις και έτσι  κερδίζεται χρόνος κατά τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι στις κλειστές ερωτήσεις, οι οποίες απαιτούν επιλογή 

της απάντησης από μία σειρά προτεινόμενων εναλλακτικών απαντήσεων, πρέπει να 

λαμβάνεται ιδιαίτερη πρόνοια, ώστε, ανάμεσα στις προτεινόμενες απαντήσεις, όλοι οι 
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ερωτώμενοι να βρουν μία απάντηση η οποία να αντιστοιχεί στου καθενός την 

περίπτωση ή προτίμηση.  

Επειδή συνήθως , εκ των πραγμάτων, είναι δύσκολο οι προτεινόμενες 

εναλλακτικές απαντήσεις να εξαντλούν και να καλύπτουν όλο το εύρος των πιθανών 

περιπτώσεων, αλλά και για να μην γίνεται πολύ μεγάλο το ερωτηματολόγιο, οι λύσεις 

που συνήθως υιοθετούνται είναι, είτε να προστίθεται στο τέλος των εναλλακτικών 

απαντήσεων η γενική ανοικτή ερώτηση  « τι άλλο, αναφέρατε», είτε προστίθεται στο 

τέλος της ερώτησης η εναλλακτική απάντηση «κανένα από τα παραπάνω». Γενικά 

λοιπόν οι κλειστές ερωτήσεις αν και περιορίζουν κάπως τον ερωτώμενο, παρόλα αυτά 

εξασφαλίζουν πιο αντικειμενικές πληροφορίες. 

 

Κατηγορίες κλειστού τύπου ερωτήσεων 

Οι κλειστού τύπου ερωτήσεις διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με 

τον τύπο διατύπωσης της απάντησης. Αυτές είναι οι εξής (Παρασκευόπουλος 1993, 

Δημητρόπουλος, 1994) : 

• Σύντομη απάντηση 

Σε αυτές δίνεται σε προβλεπόμενο χώρο για συμπλήρωση μία ολιγόλογη 

απάντηση. 

Παραδείγματος χάρη, ποιος είναι ο τομέας δραστηριότητας της επιχείρησης 

(πρωτογενής, δευτερογενής ή τριτογενής) ; 

• Διχοτομική ή διαζευκτική ή εναλλακτική επιλογή  

Στις ερωτήσεις αυτές και από μία λίστα δύο (ή περισσοτέρων) εναλλακτικών 

απαντήσεων, οι οποίες αμοιβαία αποκλείονται μεταξύ τους, ο ερωτώμενος πρέπει 

να επιλέξει μόνο μία, η οποία ισχύει περισσότερο για τον ερωτώμενο.  

Παραδείγματος χάρη, εφαρμόζετε διαδικασίες επιχειρησιακής επικοινωνίας;          

Ναι                 Όχι  

• Διαβαθμιστική επιλογή    
Στις ερωτήσεις αυτές προτείνονται πολλά επάλληλα επίπεδα, διαφορετικού 

βαθμού, σε ανιούσα ή κατιούσα διάταξη, από τα οποία επιλέγεται μόνο το ένα.  

Παραδείγματος χάρη, είναι αποτελεσματική η εξωτερική επικοινωνία της 

επιχείρησης ; 

 Πολύ καλά    Σχεδόν καλά   Μέτρια   Ελάχιστα  Καθόλου  
 

• Πολλών επιλογών μεταξύ πολλαπλών, αμοιβαία αποκλειομένων, 

εναλλακτικών απαντήσεων. 
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Σε αυτές τις ερωτήσεις και από μία λίστα δύο ή περισσοτέρων απαντήσεων, οι 

οποίες αποκλείονται αμοιβαία μεταξύ τους, ο ερωτώμενος μπορεί να επιλέξει 

μόνο μία απάντηση.  

Παραδείγματος χάρη, τι είναι αυτό που προκαλεί κατά κανόνα την επικοινωνία;   

 Προσχεδιασμένη ενέργεια     Αυθόρμητη ενέργεια   
 

• Κατανομή πολλαπλών επιλογών σε τακτική σειρά, μη αμοιβαία 

αποκλειόμενων εναλλακτικών απαντήσεων. 

Στις ερωτήσεις αυτές, πολλές προτεινόμενες πιθανές απαντήσεις κατατάσσονται 

σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά, με βάση κάποιο αξιολογικό κριτήριο. 

Παραδείγματος χάρη, ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες εμποδίζουν την 

αποτελεσματικότητα της επιχειρησιακής επικοινωνίας;Ταξινομήστε αυτήν με 

βάση την κλίμακα:  

5-άριστη, 4-πολύ καλή, 3-καλή , 2-ικανοποιητική, 1-μη ικανοποιητική.           

 
  Έλλειψη πολιτικής  στην επικοινωνία 
 
  Ανεπαρκής εκπαίδευση στην επικοινωνία 
 
  Αυταρχική συμπεριφορά της διοίκησης 
 

 Φόβος των εργαζομένων να επικοινωνήσουν «ανοικτά» 
 

 Μη αποσαφηνισμένη εξουσία και ευθύνες 
 

 Πολλά οργανωτικά επίπεδα , τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια 

     ή διαστρέβλωση του μηνύματος 

 
Ανοικτού τύπου ερωτήσεις  

Στις ερωτήσεις αυτές ο ερωτώμενος καλείται να εκθέσει σκέψεις, απόψεις, 

γεγονότα κ.λπ. σε ρέοντα λόγο. Δηλαδή, ο ερωτώμενος είναι ελεύθερος να 

οργανώσει και εκφράσει την απάντησή του, όπως αυτός νομίζει και ανάλογα με την 

εκτίμηση, γνώση και εμπειρία του. Στις ερωτήσεις αυτές τίθεται η αυτονόητη 

απαίτηση, ότι η απάντηση θα πρέπει να αναφέρεται στο υπό έρευνα θέμα. 

Στις ανοικτού τύπου ερωτήσεις επιτρέπεται στον ερωτώμενο να αποκαλύψει το 

ευρύτερο πλαίσιο των σημείων αναφοράς του, ακόμα και τους λόγους οι οποίοι 

υπαγορεύουν τις συγκεκριμένες απόψεις και αξιολογήσεις του. Παρόλα αυτά 

θεωρούνται ότι είναι αρκετά άβολες, αφού ο ερωτώμενος είναι υποχρεωμένος να 

καταγράψει τις απαντήσεις του όσο το δυνατόν πιο περιεκτικά. Μειονεκτούν γιατί 

απαιτείται  περισσότερος χρόνος και σκέψη για τη συμπλήρωση του 
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ερωτηματολογίου και κατ’ επέκταση οδηγούν στον περιορισμό του αριθμού των 

ερωτήσεων, για να μη δημιουργηθεί κόπωση στον ερωτώμενο. Ένα άλλο σοβαρό 

μειονέκτημα των ανοικτού τύπου ερωτήσεων είναι, ότι κατά το στάδιο της ανάλυσης 

απαιτείται η δημιουργία ενός συστήματος κωδικοποίησης και ταξινόμησης των 

απαντήσεων, διαδικασία η οποία δεν είναι καθόλου εύκολη και ταχεία.  

Εξαιτίας των παραπάνω μειονεκτημάτων, τέτοιου τύπου ερωτήσεις δεν 

αναπτύχθηκαν στο ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας.    

3.4.1.4. Σύνταξη των ερωτήσεων 

 
 Επιλογή των λέξεων 

Η επιλογή των λέξεων κατά τη διατύπωση των ερωτήσεων είναι μία 

διαδικασία σημαντική και πολύ δύσκολη. Είναι με άλλα λόγια το κλειδί της 

επικοινωνίας με τον ερωτώμενο, το οποίο επιτρέπει την ομαλή και κατά το 

δυνατόν ξεκάθαρη και αντικειμενική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.  

 
 Διαμόρφωση των ερωτήσεων 

Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου πρέπει να είναι έτσι διαμορφωμένες 

ώστε:  

− Να παρακινούν τον ερωτώμενο να δώσει με την απάντησή του την 

επιθυμητή πληροφορία. 

− Να μη δημιουργούν ασάφειες, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι 

ερωτώμενοι καταλαβαίνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα και έτσι 

επιτυγχάνεται η επιθυμητή αντικειμενικότητα των απαντήσεων. 

− Να μην επηρεάζουν τον ερωτώμενο. Δηλαδή οι ερωτήσεις να μην είναι 

κατευθυνόμενες αλλά ουδέτερες, ώστε να αποφεύγονται οι 

μεροληπτικές απαντήσεις. 

− Να μην αφορούν ευαίσθητα στοιχεία π.χ. οικονομικά, τα οποία ο 

ερωτώμενος διστάζει ή δεν επιθυμεί να κοινοποιήσει. 

− Να μη θίγουν την αξιοπρέπεια του ερωτώμενου.  

− Να είναι απλές, σύντομες και ευκολοκατανόητες και όχι σύνθετες, 

κουραστικές και πολύ μεγάλες.     

 

 Αριθμός των ερωτήσεων 

Για τον αριθμό των ερωτήσεων δεν υπάρχει σταθερό κριτήριο. Το μέγεθος 

του ερωτηματολογίου πρέπει να είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού μεταξύ της 
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πλήρους κάλυψης των αναγκών της έρευνας και του χρόνου που υπολογίζεται 

ότι θα χρειαστεί ο ερωτώμενος για να το συμπληρώσει. Όσο πιο σύντομο 

είναι το ερωτηματολόγιο, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες 

συμπλήρωσης και επιστροφής του. 

 

 Σειρά των ερωτήσεων 

Η σειρά των ερωτήσεων είναι σημαντική για την ακρίβεια των απαντήσεων 

και τη διατήρηση του ενδιαφέροντος του ερωτώμενου. Θα πρέπει δηλαδή οι 

ερωτήσεις να ακολουθούν μία λογική σειρά και να ομαδοποιούνται με βάση 

το περιεχόμενό τους. Η σειρά των ερωτήσεων μπορεί να ακολουθεί 

(Ελευθεριάδης  1991):  

 
− την απαγωγική μέθοδο, δηλαδή από γενικές ερωτήσεις σε μερικές 

− την επαγωγική μέθοδο, δηλαδή από μερικές σε γενικές ή  

− τη μικτή μέθοδο, όπου οι ερωτήσεις τοποθετούνται κατά την 

προσωπική κρίση του ερευνητή. 

 

Στην έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκε η τρίτη μέθοδος. 

3.4.1.5. Λοιπά στοιχεία 
 

 Οδηγίες ερωτηματολογίου 
 

Οι οδηγίες οι οποίες παραθέτονται μέσα στο ερωτηματολόγιο, έχουν ως 

σκοπό τη διευκόλυνση των ερωτώμενων, δίνοντας κάποιους ορισμούς, 

διευκρινίζοντας την κλίμακα κατηγοριοποίησης, κ.λπ. 

 Εμφάνιση του ερωτηματολογίου 
 

Η εμφάνιση του ερωτηματολογίου είναι ένας σημαντικός παράγοντας, ο 

οποίος επηρεάζει το ποσοστό επιστροφής συμπληρωμένων ερωτηματολογίων. 

Ερωτηματολόγια τα οποία έχουν μία καλή γενική εμφάνιση, όπως ποιότητα χαρτιού, 

έγχρωμη εκτύπωση, μεσοδιάστημα γραμμών, bold γράμματα, καλαισθησία, κ.λπ., 

έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του ερωτώμενου και 

να τον οδηγήσουν στη συμπλήρωση και έγκαιρη επιστροφή αυτού.  
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 Δοκιμές του ερωτηματολογίου 
 

Μετά την αρχική σύνταξη του ερωτηματολογίου και για να εξασφαλιστεί ότι 

οι ερωτήσεις έχουν διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να συλλεγούν οι 

επιθυμητές πληροφορίες, είναι ανάγκη να πραγματοποιηθεί ένας αριθμός δοκιμών 

ανάγνωσης και συμπλήρωσης αυτού από άλλα μέλη της ομάδας έρευνας και άλλους 

έμπειρους ερευνητές καθώς και δυνητικούς ερωτώμενους, τυχαία επιλεγμένους. Οι 

δοκιμές αυτές, ασφαλώς θα αποκαλύψουν μερικές περιπτώσεις ανεπάρκειας 

ορισμένων ερωτήσεων, λανθασμένης διατύπωσης, μη κατανοητών φράσεων, 

υπερβολικής χρησιμοποίησης επιστημονικής ή τεχνικής ορολογίας, καθώς επίσης και 

περιπτώσεις ερωτήσεων για στοιχεία τα οποία δεν μπορεί να θυμηθεί ο ερωτώμενος 

ή που είναι προσβλητικές γι’ αυτόν. Θα βοηθήσει δηλαδή, να αποκαλυφθεί αν οι 

ερωτώμενοι είναι διατεθειμένοι, αλλά και ικανοί να απαντήσουν σε ορισμένες 

ερωτήσεις ή αν μερικές από αυτές προξενούν ιδιαίτερες αντιδράσεις. Μη 

αναμενόμενα κενά, παραλήψεις ή διφορούμενες διατυπώσεις είναι σίγουρο ότι θα 

εμφανιστούν. Με βάση την προσεκτική ανάλυση των αποτελεσμάτων και σχολίων 

των μικρών αυτών δοκιμών, το ερωτηματολόγιο επανεξετάζεται και αναθεωρείται ως 

προς τη δομή, τη σύνταξη, τη συμπλήρωση, την απλοποίηση κ.λπ., ώστε να λάβει 

την οριστική του μορφή και αποτελέσει το βασικό συντελεστή της έρευνας.   

Οι παραπάνω δοκιμές και διαδικασίες ακολουθήθηκαν με λεπτομερειακό 

τρόπο στην έρευνα αυτή. 

 Συμπληρωματικές διαδικασίες 
 

Μετά την οριστική σύνταξη του ερωτηματολογίου γίνεται η εκτύπωση αυτού. 

Για να γίνει όμως το ερωτηματολόγιο πιο αποτελεσματικό και λειτουργικό, θα πρέπει 

να δημιουργηθεί μία σχέση προσωπικής επικοινωνίας μεταξύ του ερευνητή και του 

ερωτώμενου. Αυτό επιτυγχάνεται με τη σύνταξη και αποστολή της λεγόμενης 

«συνοδευτικής επιστολής». Στην επιστολή αυτή και με πολύ συντομία, αναφέρεται 

από ποιόν γίνεται η έρευνα, εξηγείται ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτή και τονίζεται 

η εχεμύθεια και το απόρρητο του ονόματος του ερωτώμενου. Σημειώνεται ότι η 

ενημερωτική αυτή επιστολή παράλληλα λειτουργεί και ως πρόσκληση κύρους του 

φορέα που διενεργεί την έρευνα.  

Το ερωτηματολόγιο μαζί με τη συνοδευτική επιστολή συνήθως, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, αποστέλλεται στους ερωτώμενους είτε ταχυδρομικά, είτε με 
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fax  είτε με e-mail. Μπορεί όμως να υπάρξει και προσωπική επίσκεψη του ερευνητή 

στο χώρο εργασίας του ερωτώμενου. 

3.4.2. Σχεδιασμός έρευνας 
 

Με βάση αυτά τα οποία αναφέρθηκαν στο προηγούμενο υποκεφάλαιο, έγινε ο 

σχεδιασμός και οργάνωση των διαδικασιών σύνταξης, ελέγχου, αποστολής και 

παραλαβής του ερωτηματολογίου.  

3.4.2.1. Διαδικασίες σύνταξης του ερωτηματολογίου 
 

Ο καθένας θα συμφωνούσε ότι στην περίπτωση των ερωτήσεων, το δύσκολο 

δεν είναι να τις συντάξεις, αλλά να τις απαντήσεις. Αυτό σημαίνει ότι το βάρος πέφτει 

στον ερωτώμενο και όχι στον ερευνητή. Στην πραγματικότητα όμως συμβαίνει το 

αντίθετο. Το να διατυπώσει κανείς μία σύντομη, απλή και σαφή ερώτηση, ώστε να 

εξασφαλίσει αξιόπιστη, έγκυρη και ακριβή πληροφορία, δεν είναι εύκολη διαδικασία. 

Απαιτεί σημαντική γνώση γύρω από την τέχνη και την τεχνική δημιουργίας των 

ερωτήσεων. Με βάση λοιπόν αυτά τα οποία  αναφέρθηκαν παραπάνω, τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση, το σκοπό και τους στόχους της παρούσας ερευνητικής 

προσπάθειας και μετά από ευρεία συζήτηση με την τριμελή επιτροπή, άλλους 

επιστήμονες σχετικούς με το αντικείμενο καθώς και στελέχη επιχειρήσεων, 

συντάχθηκε το ερωτηματολόγιο συλλογής των απαραίτητων για την υπόψη 

ερευνητική προσπάθεια πληροφοριών (δείτε Παράρτημα Α).  

Για την ολοκληρωμένη και σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανόνες, σύνταξη 

του υπόψη ερωτηματολογίου ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία :   

− Ανακεφαλαιώθηκαν τα στοιχεία των προηγούμενων φάσεων της ερευνητικής 

διαδικασίας. Δηλαδή, το υπό διερεύνηση πρόβλημα, ο σκοπός και οι στόχοι της 

έρευνας κ.λπ. 

− Καταγράφηκαν οι συγκεκριμένες πληροφορίες οι οποίες ήταν επιθυμητό να 

συγκεντρωθούν με το ερωτηματολόγιο αυτό. 

− Διατυπώθηκε ένας αριθμός διαφόρων μορφών ερωτήσεων, με τον οποίο 

θεωρήθηκε ότι καλύπτονταν οι ήδη προσδιορισμένες ανάγκες της ερευνητικής 

προσπάθειας και συλλέγονταν οι απαραίτητες πληροφορίες. 

− Το περιεχόμενο του προκαταρκτικού – δοκιμαστικού ερωτηματολογίου 

διακρίθηκε σε δύο ομάδες ερωτήσεων. Τις γενικές (δημογραφικές) και τις 
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ειδικές επιστημονικές ερωτήσεις (δείτε παρακάτω την αναλυτική παρουσίαση 

αυτών). 

− Με βάση την κοινή λογική αλλά και τους επιστημονικούς κανόνες, το 

δοκιμαστικό αυτό ερωτηματολόγιο τέθηκε στον έλεγχο και στην κρίση, τόσο 

ειδικών επιστημόνων, όσο και στελεχών επιχειρήσεων. Με αυτό τον τρόπο 

θεωρήθηκε ότι θα ελεγχθεί η πληρότητα, η ορθότητα, η σαφήνεια, η 

αξιοπιστία, η ρεαλιστικότητα, η αποτελεσματικότητα και η αντικειμενικότητα 

του ερωτηματολογίου. Μετά την οριστικοποίηση  του περιεχομένου του 

ερωτηματολογίου, έγινε προσπάθεια αισθητικής αναβάθμισης της εμφάνισης 

αυτού, με την κατάλληλη δακτυλογράφηση (τεχνικό-τυπογραφικό υλικό, 

μεσοδιάστημα γραμμών κ.λπ.). και την ποιοτική παραγωγή αυτού (καλή 

ποιότητα χαρτιού, έγχρωμα σημεία κ.λπ.). (δείτε Παράρτημα Α). Στο στάδιο 

αυτό συντάχθηκε και η σχετική συνοδευτική επιστολή, η οποία ήταν σύντομη 

για να μην κουράσει τους ερωτώμενους. 

− Το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας αυτής, αφορούσε την τελική μορφή της 

διενέργειας της ερευνητικής προσπάθειας. Δηλαδή, τη με βάση το σχεδιασμό 

της έρευνας, αποστολή του τελικού ερωτηματολογίου στους αποδέκτες – 

διοικήσεις επιχειρήσεων (δείτε παρακάτω για το δείγμα των επιχειρήσεων). Η 

αποστολή έγινε με τέσσερις τρόπους. Με το ταχυδρομείο, με fax, με e-mail και 

με προσωπική επίδοση.     

3.4.2.2. Περιεχόμενα του ερωτηματολογίου 
 

Η τελική μορφή του ερωτηματολογίου αποτελείται από δύο ομάδες 

ερωτήσεων:  

 
− Τις γενικές (δημογραφικές) ερωτήσεις, οι οποίες αφορούν κάποια από τα 

χαρακτηριστικά της επιχείρησης και  

− Το κύριο μέρος του ερωτηματολογίου, το οποίο αποτελείται από τις ειδικές 

επιστημονικές ερωτήσεις. 

 

Α) Γενικές (δημογραφικές) ερωτήσεις 

 Οι ερωτήσεις αυτές είναι πέντε (5) και αφορούν: 
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 Επωνυμία της επιχείρησης  

Η ερώτηση αυτή ήταν η μόνη προαιρετική του ερωτηματολογίου. Και τούτο 

γιατί θεωρήθηκε ότι με τον τρόπο αυτό το στέλεχος της επιχείρησης, το οποίο θα 

συμπλήρωνε το ερωτηματολόγιο, θα ήταν απαλλαγμένο από το δίλημμα της 

δημοσιοποίησης ή όχι εσωτερικών οργανωτικών διαδικασιών της επιχείρησης και με 

αυτό τον τρόπο η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα ήταν πιο ελεύθερη και 

αντικειμενική και όχι πλασματική και κατά κάποιο τρόπο μεροληπτική και 

κατευθυνόμενη προς μη εφαρμοστέες ως προς την επιχειρησιακή επικοινωνία 

διαδικασίες.    

 

 Τομέας δραστηριότητας 

Η ερώτηση αυτή η οποία διακρίνει τη δραστηριότητα της επιχείρησης σε 

πρωτογενή, δευτερογενή ή τριτογενή τομέα, αποτελεί ένα μέρος των 

χαρακτηριστικών, τα οποία διαμορφώνουν το προφίλ της επιχείρησης. 

 

 Αριθμός εργαζομένων 

Η ερώτηση αυτή θεωρείται πολύ σημαντική, γιατί αποτελεί μία βασική 

πληροφορία, με τη βοήθεια της οποίας γίνεται διάκριση του μεγέθους της 

επιχείρησης και κατάταξη αυτής σε κλάση μεγέθους . 

 

 Ιδιοκτησία της επιχείρησης 

Η ερώτηση αυτή δίνει ένα σημαντικό στοιχείο της ιδιοκτησιακής κατάστασης 

της επιχείρησης, το οποίο μπορεί να επηρεάζει σε κάποιο βαθμό την υιοθέτηση και 

ανάπτυξη της επιχειρησιακής επικοινωνίας εντός και εκτός της επιχείρησης . 

 
 Πιστοποίηση 

Η πιστοποίηση της λειτουργίας και συμπεριφοράς της επιχείρησης αποτελεί 

ένα ενδεικτικό στοιχείο του επιπέδου οργάνωσης και διοίκησης αυτής. 

 
Β) Ειδικές επιστημονικές ερωτήσεις 

Στην αρχή της δεύτερης ομάδας ερωτήσεων ή κυρίου μέρους  του 

ερωτηματολογίου, υπήρξε μία διευκρινιστική παράγραφος, η οποία αφορούσε το 

σύστημα «αξιολόγησης της σημαντικότητας» ή «ταξινόμησης» μίας απάντησης. Πιο 

συγκεκριμένα, ζητήθηκε για τις ερωτήσεις όπου ζητείται ταξινόμηση – αξιολόγηση 

της απάντησης να ακολουθηθεί η κλίμακα : 5-άριστη, 4-πολύ καλή, 3-καλή , 2-
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ικανοποιητική και 1-μη ικανοποιητική. Επίσης για λόγους ενημέρωσης και αποφυγής 

κάποιας σύγχυσης, δόθηκε ο ορισμός της επιχειρησιακής επικοινωνίας. 

Ο συνολικός αριθμός των ειδικών ερωτήσεων του ερωτηματολογίου έφτασε τις 

τριάντα τέσσερις (34). Όλες οι ερωτήσεις ανήκουν στην κατηγορία του κλειστού 

τύπου ή δεδομένης απάντησης, γιατί θεωρήθηκε ότι τα πλεονεκτήματα 

συμπλήρωσης και μετέπειτα ανάλυσης αυτών, είναι περισσότερα και ουσιαστικότερα 

από τα μειονεκτήματα. 

 Από το σύνολο των ερωτήσεων: 

• Οι πέντε (5) ανήκουν στην κατηγορία των διχοτομικών ή εναλλακτικών 

επιλογών ή απαντήσεων. Σε τρεις (3) από αυτές και με την προσθήκη μίας 

τρίτης απάντησης 

(  Άλλο              ), δόθηκε το δικαίωμα στον ερωτώμενο να 

δώσει μία πιο ελεύθερη, αλλά πολύ σύντομη απάντηση, στην περίπτωση κατά 

την οποία δεν τον κάλυπτε πλήρως η αυστηρή απάντηση ενός «ναι» ή ενός 

«όχι».   

• Οι έντεκα (11) ανήκουν στην κατηγορία της διαβαθμιστικής επιλογής ή 

απαντήσεων, όπου ο ερωτώμενος έπρεπε να επιλέξει μόνο μία από την 

προτεινόμενη κλίμακα, η οποία αποτελείται από επάλληλα επίπεδα κατιούσας 

διάταξης. Συγκεκριμένα τα επίπεδα αυτά σε όλες τις ερωτήσεις ήταν πέντε 

(5), φραστικής μορφής. Ανάλογα δε με το είδος της ερώτησης 

χρησιμοποιήθηκαν τρεις (3) τύποι φραστικής μορφής. Όπως :  

 

♦ άριστη, πολύ καλή, καλή, ικανοποιητική, μη ικανοποιητική 

♦ πολύ καλά, σχεδόν καλά, μέτρια, ελάχιστα, καθόλου και 

♦ πάρα πολύ, πολύ, μέτρια, ελάχιστα, καθόλου  

 

Και στους τρεις παραπάνω τύπους θεωρήθηκε ότι το μέσο (τρίτο) επίπεδο, 

εκφράζει τη μέση κατάσταση της εκτίμησης του ερωτώμενου. 

 Οι τέσσερις (4) εμπίπτουν στην κατηγορία των πολλών επιλογών, μεταξύ 

πολλαπλών, αμοιβαία αποκλειόμενων εναλλακτικών απαντήσεων. Στις 

ερωτήσεις αυτές ο αριθμός των δομημένων απαντήσεων κυμάνθηκε μεταξύ 

δύο (2) και πέντε (5). 

 Οι δεκατέσσερις (14) ανήκουν στην κατηγορία των πολλαπλών επιλογών σε 

τακτική σειρά, μη αμοιβαία αποκλειόμενων, εναλλακτικών απαντήσεων. Ο 

αριθμός των δομημένων απαντήσεων στις ερωτήσεις αυτές κυμάνθηκε 
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μεταξύ τριών (3) και δεκαπέντε (15). Η κλίμακα της τακτικής σειράς 

ταξινόμησης- αξιολόγησης αναφέρθηκε στην αρχή του ερωτηματολογίου 

(δείτε αρχή του υποκεφαλαίου). Χρησιμοποιήθηκε δε με σκοπό να συλλεγούν 

όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βαθμό 

σημαντικότητας των απαντήσεων. Η εκτίμηση αυτή, όπως είναι φυσικό, 

στηρίζεται στην εμπειρία και γνώση του ερωτώμενου, σχετικά με τον τρόπο 

λειτουργίας της επιχείρησης. Σε μερικές ερωτήσεις και για να καλυφθεί η 

περίπτωση της τυχόν μη κάλυψης των θέσεων και εμπειριών του 

ερωτώμενου από τις δομημένες απαντήσεις, σημειώθηκε μία επιπλέον 

ανοικτού τύπου απάντηση, στην οποία  ο ερωτώμενος μπορούσε ελεύθερα, 

αλλά πολύ σύντομα, να εκφράσει μία άλλη διαδικασία, μέθοδο, άποψη, κ.λπ.    

3.4.2.3. Επιλογή του δείγματος των επιχειρήσεων  

 
Σε κάθε επιστημονική έρευνα γίνεται προσπάθεια ώστε τα αποτελέσματα αυτής 

να έχουν όσο το δυνατόν πιο γενικότερη ισχύ. Στην ερευνητική λοιπόν μεθοδολογία 

έχουν αναπτυχθεί διάφορες διαδικασίες με τη βοήθεια των οποίων υπάρχει η 

δυνατότητα να εξαχθούν έγκυρα συμπεράσματα, τα οποία ισχύουν για ένα ευρύτερο 

σύνολο, χωρίς να είμαστε υποχρεωμένοι να μελετήσουμε ολόκληρο το ευρύτερο 

αυτό σύνολο, αλλά ένα κλασματικό μέρος αυτού. Δηλαδή να μελετήσουμε ένα 

δείγμα του ευρύτερου αυτού συνόλου. Για να εξασφαλίζει όμως μία ικανοποιητική 

προσέγγιση και τα συμπεράσματα της έρευνας να είναι έγκυρα για ολόκληρο το 

σύνολο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το δείγμα το οποίο χρησιμοποιείται να είναι 

αντιπροσωπευτικό του συνόλου. H διαδικασία αντικειμενικής επιλογής του δείγματος 

από το υπό έρευνα σύνολο λέγεται δειγματοληψία (Blalock, 1960, Weiss,1968, 

Langley, 1969). 

Tο πρώτο μέλημα του ερευνητή κατά τη διαδικασία της δειγματοληψίας, είναι 

να οριστεί το ευρύτερο υπό έρευνα σύνολο, το οποίο λέγεται πληθυσμός (Javeau 

2000). Tον πληθυσμό αυτό θα αφορούν τα γενικευμένα αποτελέσματα και 

συμπεράσματα της έρευνας. Στην περίπτωσή μας ως πληθυσμός της έρευνας 

ορίστηκαν όλες (705) οι επιχειρήσεις, οι οποίες είναι καταγεγραμμένες στη βάση 

δεδομένων του Συνδέσμου Bιομηχανιών Bορείου Eλλάδος, η οποία και ευγενώς μας 

διετέθη. 

Tο δεύτερο μέλημα του ερευνητή αφορά το μέγεθος του δείγματος. Δηλαδή 

τον αριθμό των επιχειρήσεων οι οποίες θα αποτελέσουν το δείγμα της έρευνας. Tο 

 90



μέγεθος του δείγματος είναι ένας παράγοντας σημαντικός για την ικανοποιητική 

αντιπροσώπευση του πληθυσμού. Στην έρευνά μας θεωρήσαμε ότι το δείγμα των 

επιχειρήσεων το οποίο επιλέχθηκε, είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού των 

επιχειρήσεων, γιατί τα σχετικά με το θέμα της έρευνας χαρακτηριστικά, οι ιδιότητες 

και οι επιχειρησιακές συμπεριφορές των επιχειρήσεων είναι ίδια τόσο στον πληθυσμό 

όσο και στο δείγμα. Eπίσης ο βαθμός μεταβλητότητας θεωρήθηκε ότι είναι χαμηλός. 

Tο τρίτο μέλημα του ερευνητή αφορά τον τρόπο ή τη μέθοδο επιλογής του 

δείγματος των επιχειρήσεων. H θεωρία της δειγματοληψίας αναφέρει πολλές 

μεθόδους συλλογής του δείγματος, όπως την τυχαία δειγματοληψία, η οποία 

αποτελεί τη βάση της όλης δειγματοληπτικής διαδικασίας, τη συστηματική 

δειγματοληψία, τη στρωματοποιημένη δειγματοληψία κ.λπ. Kάθε μέθοδος από αυτές 

έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Στην ερευνητική μας προσπάθεια θεωρήθηκε 

σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί η τυχαία δειγματοληψία, η οποία είναι αφενός μεν 

επιστημονικά ορθή, αφετέρου δε αρκετά απλή διαδικασία και απαιτεί λιγότερη γνώση 

σχετικά με τον πληθυσμό. Kατά τη διαδικασία επιλογής του δείγματος με την τυχαία 

δειγματοληψία, υπάρχουν δύο στρατηγικές. H πρώτη ονομάζεται δειγματοληψία με 

επανατοποθέτηση, κατά την οποία η επιχείρηση που επιλέγεται επανατοποθετείται 

στον πληθυσμό. H δεύτερη ονομάζεται δειγματοληψία χωρίς επανατοποθέτηση, κατά 

την οποία η επιχείρηση που επιλέγεται δεν επανατοποθετείται στον πληθυσμό. Στην 

περίπτωσή μας εφαρμόστηκε ο δεύτερος τρόπος, γιατί θεωρήθηκε ότι είναι πιο απλός 

και πιο γρήγορος (Μάτης, 1988,Δαμιανός, 1999, Καλαματιανού, 2000). 

Tο τέταρτο μέλημα του ερευνητή αφορά τη συγκρότηση του δείγματος. 

Δηλαδή την επιλογή των επιχειρήσεων οι οποίες θα αποτελέσουν το δείγμα της 

έρευνας. Όπως αναφέρθηκε, βασική πηγή των επιχειρήσεων, δηλαδή το πλαίσιο 

δειγματοληψίας, αποτέλεσε η βάση δεδομένων του Συνδέσμου Bιομηχανιών Bορείου 

Eλλάδος. 

H επιλογή των επιχειρήσεων στηρίχθηκε στην τυχαία δειγματοληψία με τη 

χρήση Πίνακα Tυχαίων Aριθμών. 

O πίνακας αυτός είναι κατασκευασμένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι αριθμοί 0-9 να 

έχουν την ίδια πιθανότητα εμφάνισης σε οποιοδήποτε σημείο του πίνακα. Δηλαδή η 

κατασκευή του ανταποκρίνεται πλήρως στο μαθηματικό ορισμό του «τυχαίου». H 

διαδικασία επιλογής των επιχειρήσεων του δείγματος έγινε ως εξής. Kάθε φορά 

επιλέγονταν τυχαία ένας τριψήφιος αριθμός σε οριζόντια κατεύθυνση, ο οποίος 

συνδέονταν με τον αντίστοιχο της επιχείρησης στη βάση δεδομένων. H επιχείρηση η 
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οποία επιλέγονταν έμπαινε στο δείγμα χωρίς επανατοποθέτηση. Δηλαδή, αν 

ξαναεπιλεγόταν για να συμμετάσχει στο δείγμα απορρίπτονταν.  

Tο πέμπτο μέλημα του ερευνητή αφορά το κατά πόσον ο αριθμός των 

ερωτηματολογίων τα οποία συμπληρώθηκαν και επεστράφησαν, καλύπτει τις 

απαιτήσεις των μαθηματικών κανόνων της στατιστικής (Ηays, 1973, Sachs, 1984). 

Ο υπολογισμός της αναλογίας του πληθυσμού και του μέσου όρου αυτού 

έγινε με την βοήθεια των τύπων της απλής τυχαίας δειγματοληψίας. Η διακύμανση 

της αναλογίας του πληθυσμού και η διακύμανση του αριθμητικού μέσου του 

υπολογίζονται από τους τύπους της απλής τυχαίας δειγματοληψίας με διόρθωση 

πεπερασμένου πληθυσμού.   

Για να υπολογιστεί το μέγεθος του δείγματος χρειάστηκε να διενεργηθεί 

προδειγματοληψία, με μέγεθος δείγματος 50 επιχειρήσεις. Οι αναλογίες για κάθε 

ποιοτική μεταβλητή εκτιμήθηκαν και το μέγεθος του δείγματος υπολογίστηκε με 

βάση τον τύπο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας με επανατοποθέτηση (Freese 

1984, Μάτης 1988 και Καλαματιανού 2000). Η διόρθωση πεπερασμένου πληθυσμού 

δεν μπορεί να αγνοηθεί επειδή το μέγεθος του δείγματος n είναι μεγάλο σε σχέση με 

το μέγεθος του πληθυσμού Ν (n / N = 50 /705 = 0,0709 δηλαδή περίπου 7,09%)  

(Freese, 1984, Pagano and Gauvreau, 1996). 

( )
( ) ( )

( )
( ) 8443,84

)5,01(5,096,11,01705
5,015,096,1705
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22

2

22

2

≅=
−⋅⋅+⋅−

−⋅⋅⋅
=

−⋅+⋅−
−⋅⋅

=
ppteN

ppNtn  

όπου p = η εκτίμηση αναλογίας = 0,05 

 e = η μέγιστη παραδεκτή διαφορά μεταξύ του δειγματοληπτικού μέσου και 

του άγνωστου μέσου του πληθυσμού. Δεχόμαστε ότι στην περίπτωση 

των αναλογιών είναι 0,1. 

 t =η τιμή της κατανομής Student για πιθανότητα (1-α) = 95% και n-1 

βαθμούς ελευθερίας. Επειδή το μέγεθος της διενεργούμενης 

προδειγματοληψίας είναι μεγάλο (μεγαλύτερο του 50), η τιμή t 

παίρνεται από τους πίνακες πιθανοτήτων της κανονικής κατανομής για 

την επιθυμητή πιθανότητα. Στην πράξη για πιθανότητα 95% η τιμή 

είναι 1,96 (Μάτης, 1988).  

Για την μοναδική ποσοτική μεταβλητή, η οποία αναφέρθηκε στον αριθμό των 

ατόμων που εργάζονταν στην επιχείρηση, εκτιμήθηκε η διακύμανσή της και 

υπολογίστηκε το μέγεθος του δείγματος από τον τύπο: 
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2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

705 1,96 2738,579 83,91 84
705 550 1,96 2738,579

Nt sn
Ne t s

⋅ ⋅ ⋅
= = =

+ ⋅ + ⋅
≅  

όπου s2 =εκτίμηση της διακύμανσης του πληθυσμού από τα δεδομένα του 

δείγματος (με τη διόρθωση πεπερασμένου πληθυσμού) = 2738,5792 

 t =η τιμή της κατανομής Student για πιθανότητα (1-α) = 95% και n-1 

βαθμούς ελευθερίας = 1,96 

 e  =η μέγιστη παραδεκτή διαφορά μεταξύ του δειγματοληπτικού μέσου 

και του άγνωστου μέσου του πληθυσμού. Δεχόμαστε ότι είναι 550. 

 

Η χρήση ερωτηματολογίου δεν περιορίζεται στην εκτίμηση μιας μόνο 

μεταβλητής του πληθυσμού, αλλά περισσοτέρων μεταβλητών. Έτσι πρέπει να 

εκτιμηθεί το μέγεθος του δείγματος για κάθε μια από τις μεταβλητές. Αν τα μεγέθη 

δειγμάτων που εκτιμήθηκαν είναι παραπλήσια και το μέγεθος όλων είναι μέσα στις 

οικονομικές δυνατότητες της δειγματοληψίας, τότε ως μέγεθος του δείγματος 

επιλέγεται το μέγιστο. Με αυτόν το τρόπο η πιο μεταβαλλόμενη μεταβλητή εκτιμάται 

με την επιθυμητή ακρίβεια, ενώ οι υπόλοιπες με μεγαλύτερη ακρίβεια  απ’ ότι έχει 

αρχικά καθοριστεί (Μάτης, 1988).  

Έτσι το μέγεθος του δείγματος καθορίσθηκε στις 84 επιχειρήσεις της Βορείου 

Ελλάδος, το οποίο πάρθηκε το 2006.  

Η επιλογή αυτών από το σύνολο των επιχειρήσεων, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, έγινε με την βοήθεια τυχαίων αριθμών που πάρθηκαν χρησιμοποιώντας 

πίνακες τυχαίων αριθμών. Σε αυτές στάλθηκαν τα ερωτηματολόγια. Σε περιπτώσεις 

μη εύρεσής τους ή άρνησής τους, γίνονταν άλλες δύο φορές προσπάθεια να 

καταγραφεί η άποψη τους. Στις περιπτώσεις που δεν ήταν αυτό δυνατό, γίνονταν με 

την ίδια διαδικασία η επιλογή νέων μονάδων δειγματοληψίας. Αυτό συνέβη συνολικά 

σε τρεις επιχειρήσεις. Η συλλογή των δεδομένων έγινε το 2006 και για την ανάλυσή 

τους χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS και το πρόγραμμα Excel. 

3.4.2.4. Επεξεργασία των ερωτηματολογίων  

 
Απάντησαν συνολικά 84 επιχειρήσεις. 
 

Καταχώρηση ερωτηματολογίων 

Για την καταχώρηση και επεξεργασία των ερωτηματολογίων επιλέχθηκε το 

λογισμικό Microsoft Excel (έκδοση 2002), το οποίο αποτελεί λογισμικό υπολογιστικών 
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φύλλων και στατιστικής ανάλυσης. Τα ερωτηματολόγια τα οποία συλλέχθηκαν από 

τις επιχειρήσεις αριθμήθηκαν τυχαία με μοναδικό αύξοντα αριθμό και στη συνέχεια 

ακολούθησε η κωδικοποίηση των ερωτήσεων.  

Στο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνονται συνολικά 39 ερωτήσεις, εκ των οποίων οι 5 

πρώτες περιλαμβάνουν γενικές πληροφορίες της ταυτότητας των επιχειρήσεων. 

Δηλαδή επωνυμία, τομέας δραστηριότητας, αριθμός εργαζομένων, ιδιοκτησία και 

πιστοποίηση. Οι υπόλοιπες 34 ερωτήσεις είναι ειδικές, γενικά κλειστού τύπου και 

ταξινομούνται σε 2 διαφορετικές κατηγορίες:  

Τύπου Α: δηλαδή, σε ερωτήσεις στις οποίες ζητείται η αξιολόγηση της ερώτησης 

στην 5βάθμια κλίμακα 1=λίγο σημαντικό μέχρι 5=πολύ σημαντικό  ορισμένων 

παραγόντων – μεταβλητών(14 ερωτήσεις). 

 

Παράδειγμα, η ερώτηση 8:  

Ποιοι παράγοντες εμπλέκονται στις διαδικασίες της επιχειρησιακής 

επικοινωνίας ; Αξιολογήστε.   

 

   Ιδιοκτήτες 

   Μέτοχοι 

   Εργαζόμενοι 

   Πελάτες 

   Προμηθευτές 

   Διανεμητές 

   Ανταγωνιστές 

   Κρατικές Υπηρεσίες 

   Δημόσιοι Οργανισμοί 

   Άλλοι 

 

 

 

Τύπου Β: δηλαδή σε ερωτήσεις τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ και Καθόλου – Ελάχιστα – Μέτρια 

– Πολύ – Πάρα Πολύ (20 ερωτήσεις) 

Παράδειγμα, η ερώτηση 1: 

    Εφαρμόζετε διαδικασίες  «επιχειρησιακής επικοινωνίας» ;  
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(Επιχειρησιακή Επικοινωνία: Δίνω ή παίρνω πληροφορίες σε ή από κάποιον με 

σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης). 

 

   Ναι   Όχι 

 

Κατά την κωδικοποίηση, οι επιμέρους ερωτήσεις της πρώτης κατηγορίας έλαβαν 

ένα δεύτερο αύξοντα αριθμό ο οποίος ακολουθεί την κάτω παύλα, π.χ. 4_1, 4_2, 4_3 

κ.λπ (Δείτε Παράρτημα Β). Οι συνολικές μεταβλητές (στήλες) στη βάση δεδομένων 

ανήλθαν σε 144, συμπεριλαμβανομένων 3 νέων περιγραφικών μεταβλητών.  

Οι νέες μεταβλητές είναι: 

A3_1 (κλάση μεγέθους επιχείρησης). Έγινε βάσει του Πίνακα 3-1 (Κανονισμός 

2003/362/ΕΚ) με μοναδικό κριτήριο τον αριθμό των εργαζομένων.  

Πίνακας 3-1. Ταξινόμηση των επιχειρήσεων με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 
2003/362/ΕΚ. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ή 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

ΜΕΓΑΛΕΣ = 4 >250   

ΜΕΣΑΙΕΣ = 3 < 250 < 50 εκ. ευρώ < 43 εκ. ευρώ 

ΜΙΚΡΕΣ = 2 < 50 < 10 εκ. ευρώ < 10 εκ. ευρώ 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ = 1 < 10 < 2 εκ. ευρώ < 2 εκ. ευρώ 

 

Α4_1: Κατηγορία ιδιοκτησίας: Οι πρωτογενείς απαντήσεις στην ερώτηση αυτή 

περιλάμβαναν απαντήσεις όπως «ΝΠΔΔ», «ΕΠΕ», «ΑΕ», «Εισηγμένη στο ΧΑ» κ.λπ., 

οπότε και δημιουργήθηκαν δύο γενικές κατηγορίες «Ατομική» και «Εταιρική». 

Δεκατρείς επιχειρήσεις δεν απάντησαν στην ερώτηση αυτή (15,5%). 

Α5_1: Πιστοποίηση: Οι αρχικές απαντήσεις οι οποίες ανέφεραν διάφορα είδη 

πιστοποίησης (είδη ISO κυρίως και HACCP) συμπτύχθηκαν σε απαντήσεις ΝΑΙ 

(δηλαδή ύπαρξη κάποιου είδους πιστοποίησης) και ΟΧΙ. 

Προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την επεξεργασία 

Τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν αφορούν τον Α τύπο ερωτήσεων 

(αξιολόγηση στην 5βάθμια κλίμακα) και είναι τα παρακάτω: 

1. Μηδενικές απαντήσεις (χωρίς αξιολόγηση) 
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2. Τσεκάρισμα απαντήσεων (  ή ΝΑΙ, αντί για αξιολόγηση από 1-5) 

3. Ιεράρχηση απαντήσεων αντί για αξιολόγηση (δηλαδή απόδοση αύξουσας 

αρίθμησης με περισσότερο σημαντικό το 1ο, μετά το 2ο κ.λπ.), κατά 

αντίστροφη ουσιαστικά έννοια και σειρά της πενταβάθμιας κλίμακας 

αξιολόγησης, όπου το 1 θεωρείται το λιγότερο σημαντικό. 

Για το χειρισμό αυτών των περιπτώσεων, των οποίων ο αριθμός είναι 

διαφορετικός για καθεμία από τις επιμέρους απαντήσεις κάθε κύριας ερώτησης, 

επιλέχθηκαν διαδοχικά οι παρακάτω τέσσερις λύσεις: 

Απόρριψη όλων των παραπάνω περιπτώσεων οι οποίες, πρακτικά, 

περιλαμβάνουν λάθος τύπο απάντησης και εξαίρεσή τους από την επεξεργασία 

και την εξαγωγή αποτελεσμάτων (περίπτωση του πρώτου μέσου όρου-

AVERAGE) 

Ενσωμάτωση μόνο των απαντήσεων τύπου 2 (δηλαδή  ή ΝΑΙ, αντί για 

αξιολόγηση από 1-5). Οι απαντήσεις αυτές θεωρήθηκε ότι αντιστοιχούν σε 

αξιολόγηση ίση με 5=πολύ σημαντικό, επειδή σε ορισμένα ερωτηματολόγια 

εμφανίστηκαν απαντήσεις σημειωμένες με τον αριθμό 5, αντί για ΝΑΙ ή 

τσεκάρισμα, χωρίς να χρησιμοποιείται άλλος βαθμός αξιολόγησης ( περίπτωση 

του δεύτερου μέσου όρου-ΝEWAVER). 

Απόδοση στις κενές απαντήσεις του βαθμού 0,5 (δηλαδή βαθμός μεταξύ 0 και 

1, κατά την έννοια ότι αφού η 5βάθμια κλίμακα είναι δεσμευτική, οι κενές 

απαντήσεις πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν κάποιο βαθμό, ώστε οι επιμέρους 

απαντήσεις κάθε κύριας ερώτησης να συγκρίνονται στη βάση του ίδιου 

αριθμού απαντήσεων) (περίπτωση του τρίτου μέσου όρου-AVER1) 

Ενσωμάτωση και των απαντήσεων τύπου 3 (δηλαδή ιεράρχηση απαντήσεων 

αντί για αξιολόγηση), βάσει συγκεκριμένης κλείδας μετασχηματισμού των 

ιεραρχήσεων στην 5βάθμια κλίμακα (Πίνακας 3-2) (περίπτωση του τέταρτου 

μέσου όρου-AVER2). 

 

3.4.2.5. Ανάλυση δεδομένων 

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική στατιστική 

για όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, το κριτήριο του Friedman για τις 
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πολυθεματικές μεταβλητές, και ο έλεγχος ανεξαρτησίας του Χ2 για τον 

έλεγχο των υποθέσεων της έρευνας.  

Το μη παραμετρικό κριτήριο του Friedman χρησιμοποιήθηκε για τις 

πολυθεματικές μεταβλητές για τον εντοπισμό του κυριότερου θέματος και ο έλεγχος 

ανεξαρτησίας του Χ2 για τον εντοπισμό σχέσεων μεταξύ δύο ποιοτικών μεταβλητών. 

Το κριτήριο του Friedman χρησιμοποιείται για τη σύγκριση των τιμών τριών ή 

περισσοτέρων συσχετισμένων ομάδων μιας μεταβλητής. 

Οι στατιστικές υποθέσεις θα μπορούσαν να είναι ως εξής: 

Ηο: Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές, της ομάδας μεταβλητών…, ανάμεσα στα 

υποκείμενα της έρευνας. 

Η1: Αναμένονται σημαντικές διαφορές, της ομάδας μεταβλητών…, ανάμεσα στα 

υποκείμενα της έρευνας.  

Η κατανομή του κριτηρίου Friedman είναι Χ2 κατανομή με βαθμούς 

ελευθερίας (Β.Ε.), κ-1, όπου κ ο αριθμός των ομάδων ή δειγμάτων. Το κριτήριο αυτό 

ταξινομεί τις τιμές των μεταβλητών για κάθε υποκείμενο ξεχωριστά και υπολογίζει το 

μέσο κατάταξης των ταξινομημένων τιμών για κάθε μεταβλητή.  

Όταν το επίπεδο σημαντικότητας είναι μικρότερο του 0,0001, σημαίνει απόρριψη της 

μηδενικής υπόθεσης και αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης σε επίπεδο 

σημαντικότητας 1‰. 

Κατά την ανάλυση των δεδομένων και για τις ερωτήσεις τύπου Α υπολογίστηκε 

ο μέσος όρος της αξιολόγησης (δηλαδή το άθροισμα των βαθμών 1-5 προς το 

συνολικό αριθμό των απαντήσεων), ο οποίος ουσιαστικά αντιστοιχεί σε μία μέση 

αξιολόγηση στην ίδια πενταβάθμια κλίμακα.  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω εξαιτίας των προβλημάτων που σημειώθηκαν, 

υπολογίστηκαν 4 διαφορετικοί μέσοι όροι (AVERAGE, NEWAVER, AVER1, AVER2), οι 

οποίοι αντιστοιχούν σε καθένα από τους προτεινόμενους χειρισμούς των 

λανθασμένων ή ελλιπών απαντήσεων. Οι βασικοί υπολογισμοί (δηλαδή SUM = 

άθροισμα βαθμών, COUNTIF = συνολικές απαντήσεις, COUNTIF1 = απαντήσεις ΝΑΙ 

και COUNTIF2 = αριθμός ιεραρχήσεων), πραγματοποιήθηκαν στο φύλλο 

καταχώρησης των δεδομένων. Για την ενσωμάτωση των ιεραρχήσεων βάσει 

μετασχηματισμού, δημιουργήθηκε νέο φύλλο όπου έγιναν οι υπολογισμοί της 4ης 

περίπτωσης μέσου όρου (Δείτε Παράρτημα Β). 

 

 

 97



Πίνακας 3-2. Κλείδα μετατροπής εκτιμώμενων ιεραρχήσεων στην κλίμακα αξιολόγησης 1-5 
      

Ιεράρχηση 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 5               

2 5 3              

3 5 4 3             

4 5 4 3 2            

5 5 4 3 2 1           

6 5 4 3 3 2 1          

7 5 4 3 3 2 2 1         

8 5 4 4 3 3 2 2 1        

9 5 5 4 4 3 2 2 1 1       

10 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1      

11 5 5 4 4 3 3 3 2 2 1 1     

12 5 5 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1    

13 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1   

14 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 1  

15 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 

 

Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα μεταφέρθηκαν στο πρώτο φύλλο αποτελεσμάτων 

σε κατακόρυφη διάταξη, όπου για κάθε μεταβλητή (συμπεριλαμβανομένων και των 

ερωτήσεων της τύπου Β), υπολογίστηκε το ποσοστό ανταπόκρισης (PERC), καθώς 

και κάθε ένα από τα 4 είδη μέσων όρων που προαναφέρθηκαν. Αναλυτικά, τα 

αποτελέσματα τα οποία εμφανίζονται στο υπόψη φύλλο είναι τα παρακάτω (δείτε 

Παράρτημα Β) 

 

COUNTIF: Συνολικές απαντήσεις σε κάθε επιμέρους ερώτηση. Περιλαμβάνονται τα 

ΝΑΙ και οι (εσφαλμένες) ιεραρχήσεις 

PERC: Ποσοστό ανταπόκρισης (ισχύει PERC = COUNTIF / 84 ) 

 

SUM: Άθροισμα βαθμών αξιολογήσεων (εξαιρούνται οι ιεραρχήσεις) 

 

COUNT: Πλήθος απαντήσεων χωρίς τις ιεραρχήσεις 

 

COUNTIF1: Πλήθος απαντήσεων με τσεκάρισμα  ή ΝΑΙ, αντί για την πενταβάθμια 
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κλίμακα 1-5 

COUNTIF2: Απαντήσεις με ιεράρχηση αντί για αξιολόγηση (ισχύει COUNTIF = COUNT 

+ COUNTIF1 + COUNTIF2) 

AVERAGE: Μέσος όρος χωρίς τα ΝΑΙ και τις ιεραρχήσεις (AVERAGE = SUM/COUNT) 

 

NEWAVER: Μέσος όρος συμπεριλαμβανομένων των ΝΑΙ (θεωρήθηκαν ίσα με βαθμό 

5). Ισχύει ο τύπος NEWAVER = (SUM + 5*COUNTIF)/(COUNT +COUNTIF) 

SUM1: Άθροισμα βαθμών περιλαμβανομένων των κενών απαντήσεων, οι οποίες 

πήραν το βαθμό 0,5. Ισχύει SUM1 = SUM + 5*COUNTIF + 0,5*(84-

COUNTIF) 

AVER1: Μέσος όρος ο οποίος αντιστοιχεί στο προηγούμενο άθροισμα, δηλαδή 

AVER1 = SUM1/84 

SUM2: Άθροισμα βαθμών όπου λήφθηκαν υπόψη και οι ιεραρχήσεις, οι οποίες 

μετασχηματίστηκαν σε αξιολογήσεις σύμφωνα με την κλείδα 

μετασχηματισμού η οποία παρατίθεται στον Πίνακα 3-2.  

AVER2: Μέσος όρος ο οποίος αντιστοιχεί στο προηγούμενο άθροισμα, δηλαδή 

AVER2 = SUM2 / 84 

 

Για κάθε ερώτηση δημιουργήθηκε το αντίστοιχο σχήμα, το οποίο απεικονίζει και 

τους 4 μέσους όρους (δείτε Παράρτημα Γ-α).  

Για μία πιο εμπεριστατωμένη και πληρέστερη χρήση των δεδομένων θεωρήθηκε 

απαραίτητο να γίνει επιπλέον ανάλυση του 4ου μέσου όρου (AVER2) κατά κλάση 

μεγέθους των επιχειρήσεων (δείτε αντίστοιχα σχήματα Παραρτήματος Γ-α,Γ-1). 

Έτσι, για τον 4ο μέσο όρο (AVER2) πραγματοποιήθηκαν νέοι υπολογισμοί για κάθε 

κλάση μεγέθους επιχειρήσεων. Οι 4 νέοι μέσοι όροι (AVCL1 για πολύ μικρές 

επιχειρήσεις, AVCL2 για μικρές, AVCL3 για μεσαίες και AVCL4 για μεγάλες) 

υπολογίστηκαν ως το πηλίκο του αθροίσματος των βαθμών σε κάθε κλάση μεγέθους 

ξεχωριστά, προς το πλήθος των επιχειρήσεων τις οποίες περιλαμβάνει κάθε κλάση 

μεγέθους.  

Για παράδειγμα, για την πρώτη κλάση μεγέθους (πολύ μικρές επιχειρήσεις), ο 

μέσος όρος AVCL1 υπολογίστηκε με τον παρακάτω τύπο: 

AVCL1 = SUMCL1 / COUNTCL1 

όπου : 
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SUMCL1 είναι το άθροισμα των βαθμών αξιολόγησης (συμπεριλαμβανομένων των 

μηδενικών απαντήσεων και των ιεραρχήσεων, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως) και  

COUNTCL1 είναι το πλήθος των επιχειρήσεων οι οποίες περιλαμβάνονται στην 

κλάση αυτή.  

Τα αποτελέσματα αυτά, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Γ-β, 

καταδεικνύουν τη διαφοροποίηση της μέσης αξιολόγησης στους περισσότερους 

παράγοντες οι οποίοι αναφέρονται στις επιμέρους ερωτήσεις, ανάλογα με το μέγεθος 

της επιχείρησης. Η διαφοροποίηση αυτή απεικονίζεται στα αντίστοιχα Σχήματα εντός 

του κειμένου, όπου εμφανίζεται ο μέσος όρος AVER2 ο οποίος αφορά το σύνολο των 

επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως κλάσης μεγέθους και οι AVCL1, AVCL2, AVCL3 και AVCL4 

οι οποίοι αφορούν το μέσο όρο κατά κλάση μεγέθους των επιχειρήσεων . 

Για τις ερωτήσεις τύπου Β δημιουργήθηκαν συγκεντρωτικοί πίνακες με τη 

βοήθεια της εντολής του Excel «Πίνακας / Αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα και 

Γραφήματος».  

Στο πρώτο μέρος των αποτελεσμάτων, το οποίο αφορούσε τις γενικές 

πληροφορίες της ταυτότητας των επιχειρήσεων, υπολογίστηκε η σχετική κατανομή 

των περιγραφικών μεταβλητών «Τομέας δραστηριοτήτων», «Ιδιοκτησία της 

επιχείρησης» και «Πιστοποίηση» κατά «Κλάση μεγέθους των επιχειρήσεων». 

Στο δεύτερο μέρος των αποτελεσμάτων, το οποίο αφορούσε τις ειδικές 

ερωτήσεις, δημιουργήθηκε συγκεντρωτικός πίνακας για κάθε ερώτηση, στον οποίο 

απεικονίζεται σε γραμμές η ποσοστιαία κατανομή των απαντήσεων κατά κλάση 

μεγέθους των επιχειρήσεων (1-πολύ μικρές, 2-μικρές,3-μεσαίες και 4-μεγάλες).  

Παράδειγμα η ερώτηση 1: 

Εφαρμόζετε διαδικασίες «επιχειρησιακής επικοινωνίας»; 

     

 ΚΛΑΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

Απάντηση 1 2 3 4 Σύνολο 

ΝΑΙ 94,12% 96,55% 91,67% 95,24% 95,24% 

ΌΧΙ 5,88% 3,45% 8,33% 4,76% 4,76% 

Σύνολο 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Κατά την ανάγνωση των αποτελεσμάτων, εξήχθησαν συμπεράσματα για την 

κατανομή των απαντήσεων κάθε ερώτησης σε κάθε ομάδα επιχειρήσεων οι οποίες 

ανήκουν στην ίδια κλάση μεγέθους. Στο παραπάνω παράδειγμα παρατηρείται 

παραδείγματος χάρη ότι για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (κλάση 1) το 94,12% αυτών 

εφαρμόζει διαδικασίες επιχειρησιακής επικοινωνίας, ενώ το 5,88% δεν εφαρμόζει 

κ.λπ.  

Στο σημείο αυτό και στις παραγράφους που ακολουθούν είναι σκόπιμο να 

θυμίσουμε τις στατιστικές υποθέσεις της έρευνας, με τις επιμέρους υπο – υποθέσεις 

που περιλαμβάνει η κάθε μία.  

 
Η1 

Υπόθεση 1 (Η1): Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας 

επηρεάζεται από τον τομέα παραγωγής, τον αριθμό εργαζομένων, τη 

μορφή ιδιοκτησίας και την ύπαρξη πιστοποίησης.  

Η1.1: Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας εξαρτάται από 

τον τομέα παραγωγής.  

Η1.2: Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας εξαρτάται από 

τον αριθμό εργαζομένων.  

Η1.3: Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας εξαρτάται από τη 

μορφή ιδιοκτησίας.  

Η1.4: Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας εξαρτάται από 

την ύπαρξη πιστοποίησης.  

 
Η2 

Υπόθεση 2 (Η2): Η ύπαρξη συγκεκριμένου τμήματος της οργανωτικής δομής της 

επιχείρησης που έχει την αρμοδιότητα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή 

της «επιχειρησιακής επικοινωνίας» επηρεάζεται από τον τομέα παραγωγής, 

τον αριθμό εργαζομένων, τη μορφή ιδιοκτησίας και την ύπαρξη 

πιστοποίησης.  

Η2.1: Η ύπαρξη συγκεκριμένου τμήματος της οργανωτικής δομής της επιχείρησης 

που έχει την αρμοδιότητα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της 

«επιχειρησιακής επικοινωνίας» εξαρτάται από τον τομέα παραγωγής.  

Η2.2: Η ύπαρξη συγκεκριμένου τμήματος της οργανωτικής δομής της επιχείρησης 

που έχει την αρμοδιότητα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της 
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«επιχειρησιακής επικοινωνίας» εξαρτάται από τον αριθμό εργαζομένων.  

Η2.3: Η ύπαρξη συγκεκριμένου τμήματος της οργανωτικής δομής της επιχείρησης 

που έχει την αρμοδιότητα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της 

«επιχειρησιακής επικοινωνίας» εξαρτάται από τη μορφή ιδιοκτησίας.  

Η2.4: Η ύπαρξη συγκεκριμένου τμήματος της οργανωτικής δομής της επιχείρησης 

που έχει την αρμοδιότητα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της 

«επιχειρησιακής επικοινωνίας» εξαρτάται από την ύπαρξη πιστοποίησης.  
 

 
Η3 

Υπόθεση 3 (Η3): Η υπάρχουσα ροή επικοινωνίας από «πάνω προς τα κάτω» 

επηρεάζεται από τον τομέα παραγωγής, τον αριθμό εργαζομένων, τη μορφή 

ιδιοκτησίας και την ύπαρξη πιστοποίησης.  

Η3.1: Η υπάρχουσα ροή επικοινωνίας από «πάνω προς τα κάτω» εξαρτάται από 

τον τομέα παραγωγής.  

Η3.2: Η υπάρχουσα ροή επικοινωνίας από «πάνω προς τα κάτω» εξαρτάται από 

τον αριθμό εργαζομένων.  

Η3.3: Η υπάρχουσα ροή επικοινωνίας από «πάνω προς τα κάτω» εξαρτάται από 

τη μορφή ιδιοκτησίας.  

Η3.4: Η υπάρχουσα ροή επικοινωνίας από «πάνω προς τα κάτω» εξαρτάται από 

την ύπαρξη πιστοποίησης.  
 

 
Η4 

Υπόθεση 4 (Η4): Η υπάρχουσα ροή επικοινωνίας από «κάτω προς τα πάνω» 

επηρεάζεται από τον τομέα παραγωγής, τον αριθμό εργαζομένων, τη μορφή 

ιδιοκτησίας και την ύπαρξη πιστοποίησης.  

Η4.1: Η υπάρχουσα ροή επικοινωνίας από «κάτω προς τα πάνω» εξαρτάται από 

τον τομέα παραγωγής.  

Η4.2: Η υπάρχουσα ροή επικοινωνίας από «κάτω προς τα πάνω» εξαρτάται από 

τον αριθμό εργαζομένων.  

Η4.3: Η υπάρχουσα ροή επικοινωνίας από «κάτω προς τα πάνω» εξαρτάται από 

τη μορφή ιδιοκτησίας.  

Η4.4: Η υπάρχουσα ροή επικοινωνίας από «κάτω προς τα πάνω» εξαρτάται από 

την ύπαρξη πιστοποίησης.  
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Η5 

Υπόθεση 5 (Η5): Η ικανοποίηση από την προσωπική επικοινωνία επηρεάζεται από 

τον τομέα παραγωγής, τον αριθμό εργαζομένων, τη μορφή ιδιοκτησίας και 

την ύπαρξη πιστοποίησης.  

Η5.1: Η ικανοποίηση από την προσωπική επικοινωνία εξαρτάται από τον τομέα 

παραγωγής.  

Η5.2: Η ικανοποίηση από την προσωπική επικοινωνία εξαρτάται από τον αριθμό 

εργαζομένων.  

Η5.3: Η ικανοποίηση από την προσωπική επικοινωνία εξαρτάται από τη μορφή 

ιδιοκτησίας.  

Η5.4: Η ικανοποίηση από την προσωπική επικοινωνία εξαρτάται από την ύπαρξη 

πιστοποίησης.  
 

 
Η6 

Υπόθεση 6 (Η6): Ο βαθμός που είναι προσχεδιασμένη μια διαδικασία επικοινωνίας 

επηρεάζεται από τον τομέα παραγωγής, τον αριθμό εργαζομένων, τη μορφή 

ιδιοκτησίας και την ύπαρξη πιστοποίησης.  

Η6.1: Ο βαθμός που είναι προσχεδιασμένη μια διαδικασία επικοινωνίας εξαρτάται 

από τον τομέα παραγωγής.  

Η6.2: Ο βαθμός που είναι προσχεδιασμένη μια διαδικασία επικοινωνίας εξαρτάται 

από τον αριθμό εργαζομένων.  

Η6.3: Ο βαθμός που είναι προσχεδιασμένη μια διαδικασία επικοινωνίας εξαρτάται 

από τη μορφή ιδιοκτησίας.  

Η6.4: Ο βαθμός που είναι προσχεδιασμένη μια διαδικασία επικοινωνίας εξαρτάται 

από την ύπαρξη πιστοποίησης.  

 
Η7 

Υπόθεση 7 (Η7): Η επικοινωνία που πραγματοποιείται για πληροφορίες σχετικές με 

τις εργασίες της επιχείρησης επηρεάζεται από τον τομέα παραγωγής, τον 

αριθμό εργαζομένων, τη μορφή ιδιοκτησίας και την ύπαρξη πιστοποίησης.  

Η7.1: Η επικοινωνία που πραγματοποιείται για πληροφορίες σχετικές με τις 

εργασίες της επιχείρησης εξαρτάται από τον τομέα παραγωγής.  

Η7.2: Η επικοινωνία που πραγματοποιείται για πληροφορίες σχετικές με τις 

εργασίες της επιχείρησης εξαρτάται από τον αριθμό εργαζομένων.  
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Η7.3: Η επικοινωνία που πραγματοποιείται για πληροφορίες σχετικές με τις 

εργασίες της επιχείρησης εξαρτάται από τη μορφή ιδιοκτησίας.  

Η7.4: Η επικοινωνία που πραγματοποιείται για πληροφορίες σχετικές με τις 

εργασίες της επιχείρησης εξαρτάται από την ύπαρξη πιστοποίησης.  

 
Η8 

Υπόθεση 8 (Η8): Η επικοινωνία που πραγματοποιείται για τη συζήτηση 

προβλημάτων και παραπόνων, τη λύση αυτών και την αποδοχή εισηγήσεων 

επηρεάζεται από τον τομέα παραγωγής, τον αριθμό εργαζομένων, τη μορφή 

ιδιοκτησίας και την ύπαρξη πιστοποίησης.  

Η8.1: Η επικοινωνία που πραγματοποιείται για τη συζήτηση προβλημάτων και 

παραπόνων, τη λύση αυτών και την αποδοχή εισηγήσεων εξαρτάται από 

τον τομέα παραγωγής.  

Η8.2: Η επικοινωνία που πραγματοποιείται για τη συζήτηση προβλημάτων και 

παραπόνων, τη λύση αυτών και την αποδοχή εισηγήσεων εξαρτάται από 

τον αριθμό εργαζομένων.  

Η8.3: Η επικοινωνία που πραγματοποιείται για τη συζήτηση προβλημάτων και 

παραπόνων, τη λύση αυτών και την αποδοχή εισηγήσεων εξαρτάται από 

την μορφή ιδιοκτησίας.  

Η8.4: Η επικοινωνία που πραγματοποιείται για τη συζήτηση προβλημάτων και 

παραπόνων, τη λύση αυτών και την αποδοχή εισηγήσεων εξαρτάται από 

την ύπαρξη πιστοποίησης.  

 
Η9 

Υπόθεση 9 (Η9): Αν η επικοινωνία αφορά τη πληροφορία ο χρόνος που χρειάζεται 

να παρθεί ή να δοθεί επηρεάζεται από τον τομέα παραγωγής, τον αριθμό 

εργαζομένων, τη μορφή ιδιοκτησίας και την ύπαρξη πιστοποίησης.  

Η9.1: Αν η επικοινωνία αφορά τη πληροφορία ο χρόνος που χρειάζεται να παρθεί 

ή να δοθεί εξαρτάται από τον τομέα παραγωγής.  

Η9.2: Αν η επικοινωνία αφορά τη πληροφορία ο χρόνος που χρειάζεται να παρθεί 

ή να δοθεί εξαρτάται από τον αριθμό εργαζομένων.  

Η9.3: Αν η επικοινωνία αφορά τη πληροφορία ο χρόνος που χρειάζεται να παρθεί 

ή να δοθεί εξαρτάται από τη μορφή ιδιοκτησίας.  

Η9.4: Αν η επικοινωνία αφορά τη πληροφορία ο χρόνος που χρειάζεται να παρθεί 
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ή να δοθεί εξαρτάται από την ύπαρξη πιστοποίησης.  
 

 
Η10 

Υπόθεση 10 (Η10): Η αποτελεσματικότητα του συστήματος ροής των 

πληροφοριών επηρεάζεται από τον τομέα παραγωγής, τον αριθμό 

εργαζομένων, τη μορφή ιδιοκτησίας και την ύπαρξη πιστοποίησης.  

Η10.1: Η αποτελεσματικότητα του συστήματος ροής των πληροφοριών εξαρτάται 

από τον τομέα παραγωγής.  

Η10.2: Η αποτελεσματικότητα του συστήματος ροής των πληροφοριών εξαρτάται 

από τον αριθμό εργαζομένων.  

Η10.3: Η αποτελεσματικότητα του συστήματος ροής των πληροφοριών εξαρτάται 

από τη μορφή ιδιοκτησίας.  

Η10.4: Η αποτελεσματικότητα του συστήματος ροής των πληροφοριών εξαρτάται 

από την ύπαρξη πιστοποίησης.  
 

 
Η11 

Υπόθεση 11 (Η11): Αν η επικοινωνία αποτελεί τμήμα της καθημερινής εργασίας ή 

είναι κάτι έκτακτο επηρεάζεται από τον τομέα παραγωγής, τον αριθμό 

εργαζομένων, τη μορφή ιδιοκτησίας και την ύπαρξη πιστοποίησης.  

Η11.1: Αν η επικοινωνία αποτελεί τμήμα της καθημερινής εργασίας ή είναι κάτι 

έκτακτο εξαρτάται από τον τομέα παραγωγής.  

Η11.2: Αν η επικοινωνία αποτελεί τμήμα της καθημερινής εργασίας ή είναι κάτι 

έκτακτο εξαρτάται από τον αριθμό εργαζομένων.  

Η11.3: Αν η επικοινωνία αποτελεί τμήμα της καθημερινής εργασίας ή είναι κάτι 

έκτακτο εξαρτάται από τη μορφή ιδιοκτησίας.  

Η11.4: Αν η επικοινωνία αποτελεί τμήμα της καθημερινής εργασίας ή είναι κάτι 

έκτακτο εξαρτάται από την ύπαρξη πιστοποίησης.  
 

 
Η12 

Υπόθεση 12 (Η12): Ο χρόνος που ξοδεύετε καθημερινά για επικοινωνία 

επηρεάζεται από τον τομέα παραγωγής, τον αριθμό εργαζομένων, τη μορφή 

ιδιοκτησίας και την ύπαρξη πιστοποίησης.  

Η12.1: Ο χρόνος που ξοδεύετε καθημερινά για επικοινωνία εξαρτάται από τον 
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τομέα παραγωγής.  

Η12.2: Ο χρόνος που ξοδεύετε καθημερινά για επικοινωνία εξαρτάται από τον 

αριθμό εργαζομένων.  

Η12.3: Ο χρόνος που ξοδεύετε καθημερινά για επικοινωνία εξαρτάται από τη 

μορφή ιδιοκτησίας.  

Η12.4: Ο χρόνος που ξοδεύετε καθημερινά για επικοινωνία εξαρτάται από την 

ύπαρξη πιστοποίησης.  
 

 
Η13 

Υπόθεση 13 (Η13): Η αποτελεσματικότητα της εξωτερικής επικοινωνίας της 

επιχείρησης επηρεάζεται από τον τομέα παραγωγής, τον αριθμό 

εργαζομένων, τη μορφή ιδιοκτησίας και την ύπαρξη πιστοποίησης.  

Η13.1 Η αποτελεσματικότητα της εξωτερικής επικοινωνίας της επιχείρησης 

εξαρτάται από τον τομέα παραγωγής.  

Η13.2: Η αποτελεσματικότητα της εξωτερικής επικοινωνίας της επιχείρησης 

εξαρτάται από τον αριθμό εργαζομένων.  

Η13.3: Η αποτελεσματικότητα της εξωτερικής επικοινωνίας της επιχείρησης 

εξαρτάται από τη μορφή ιδιοκτησίας.  

Η13.4: Η αποτελεσματικότητα της εξωτερικής επικοινωνίας της επιχείρησης 

εξαρτάται από την ύπαρξη πιστοποίησης.  
 

 
Η14 

Υπόθεση 14 (Η14): Η ανταπόκριση της εξωτερικής επικοινωνίας της επιχείρησης 

στις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών επηρεάζεται από τον τομέα 

παραγωγής, τον αριθμό εργαζομένων, τη μορφή ιδιοκτησίας και την ύπαρξη 

πιστοποίησης.  

Η14.1: Η ανταπόκριση της εξωτερικής επικοινωνίας της επιχείρησης στις ανάγκες 

και επιθυμίες των πελατών εξαρτάται από τον τομέα παραγωγής.  

Η14.2: Η ανταπόκριση της εξωτερικής επικοινωνίας της επιχείρησης στις ανάγκες 

και επιθυμίες των πελατών εξαρτάται από τον αριθμό εργαζομένων.  

Η14.3: Η ανταπόκριση της εξωτερικής επικοινωνίας της επιχείρησης στις ανάγκες 

και επιθυμίες των πελατών εξαρτάται από τη μορφή ιδιοκτησίας.  

Η14.4: Η ανταπόκριση της εξωτερικής επικοινωνίας της επιχείρησης στις ανάγκες 
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και επιθυμίες των πελατών εξαρτάται από την ύπαρξη πιστοποίησης.  
 

 
Η15 

Υπόθεση 15 (Η15): Αν η επικοινωνία της επιχείρησης φανερώνει «κοινωνική 

ευθύνη» (επιχειρησιακή ηθική) για θέματα όπως καλύτερη ποιότητα ζωής, 

καλύτερο περιβάλλον, ισότητα των δυο φύλων κ.λπ. αυτό επηρεάζεται από 

τον τομέα παραγωγής, τον αριθμό εργαζομένων, τη μορφή ιδιοκτησίας και 

την ύπαρξη πιστοποίησης.  

Η15.1: Αν η επικοινωνία της επιχείρησης φανερώνει «κοινωνική ευθύνη» 

(επιχειρησιακή ηθική) για θέματα όπως καλύτερη ποιότητα ζωής, καλύτερο 

περιβάλλον, ισότητα των δυο φύλων κ.λπ. αυτό εξαρτάται από τον τομέα 

παραγωγής.  

Η15.2: Αν η επικοινωνία της επιχείρησης φανερώνει «κοινωνική ευθύνη» 

(επιχειρησιακή ηθική) για θέματα όπως καλύτερη ποιότητα ζωής, καλύτερο 

περιβάλλον, ισότητα των δυο φύλων κ.λπ. αυτό εξαρτάται από τον αριθμό 

εργαζομένων.  

Η15.3: Αν η επικοινωνία της επιχείρησης φανερώνει «κοινωνική ευθύνη» 

(επιχειρησιακή ηθική) για θέματα όπως καλύτερη ποιότητα ζωής, καλύτερο 

περιβάλλον, ισότητα των δυο φύλων κ.λπ. αυτό εξαρτάται από τη μορφή 

ιδιοκτησίας.  

Η15.4: Αν η επικοινωνία της επιχείρησης φανερώνει «κοινωνική ευθύνη» 

(επιχειρησιακή ηθική) για θέματα όπως καλύτερη ποιότητα ζωής, καλύτερο 

περιβάλλον, ισότητα των δυο φύλων κ.λπ. αυτό εξαρτάται από την ύπαρξη 

πιστοποίησης.  
 

 
Η16 

Υπόθεση 16 (Η16): Αν η επικοινωνία λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα συναισθήματα 

και την κουλτούρα των ανθρώπων αυτό επηρεάζεται από τον τομέα 

παραγωγής, τον αριθμό εργαζομένων, τη μορφή ιδιοκτησίας και την ύπαρξη 

πιστοποίησης.  

Η16.1 Αν η επικοινωνία λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα συναισθήματα και την 

κουλτούρα των ανθρώπων αυτό εξαρτάται από τον τομέα παραγωγής.  

Η16.2: Αν η επικοινωνία λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα συναισθήματα και την 
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κουλτούρα των ανθρώπων αυτό εξαρτάται από τον αριθμό εργαζομένων.  

Η16.3: Αν η επικοινωνία λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα συναισθήματα και την 

κουλτούρα των ανθρώπων αυτό εξαρτάται από τη μορφή ιδιοκτησίας.  

Η16.4: Αν η επικοινωνία λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα συναισθήματα και την 

κουλτούρα των ανθρώπων αυτό εξαρτάται από την ύπαρξη πιστοποίησης.  
 

 
 

3.5.Συμπεράσματα 
 
 
 Η μελέτη της βιβλιογραφικής ανασκόπησης καθώς και οι επαφές μας με 

ορισμένες επιχειρήσεις, οδήγησε σε ορισμένα συμπεράσματα, τα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν για να διαμορφωθεί το υπόδειγμα της έρευνας. Το υπόδειγμα 

αυτό βοήθησε στη δημιουργία των υποθέσεων οι οποίες πρόκειται να ελεγχθούν 

στην έρευνα αυτή.   

 Στη συνέχεια παρουσιάστηκε ο τρόπος σύνταξης και τα περιεχόμενα του 

ερωτηματολογίου, η επιλογή του δείγματος των επιχειρήσεων (τρόπος 

δειγματοληψίας, υπολογισμός του δείγματος κ.λπ.), ο τρόπος επεξεργασίας των 

ερωτηματολογίων και ο τρόπος επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων. 
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4. Αποτελέσματα-Συζήτηση 
 

4.1. Εισαγωγή 

 
Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναπτύχθηκε το υπόδειγμα της έρευνας και 

καταλήξαμε στις υποθέσεις της διατριβής. Κατόπιν εξετάστηκε η μεθοδολογία 

συλλογής των δεδομένων και καταλήξαμε στη βασική μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε 

στην έρευνά μας.  

Αφού συγκεντρώθηκε ο αναγκαίος αριθμός ερωτηματολογίων, αρχικά έγινε 

έλεγχος και επεξεργασία αυτών. Κατ’ αυτήν εντοπίστηκαν διάφορα προβλήματα τα 

οποία είχαν σχέση με τον τρόπο συμπλήρωσης ορισμένων απαντήσεων. Όπως, 

παραδείγματος χάρη, μηδενικές απαντήσεις (χωρίς αξιολόγηση), απλό τσεκάρισμα 

απαντήσεων αντί για αξιολόγηση από 1-5 κ.λπ. Τα προβλήματα αυτά διορθώθηκαν 

κάνοντας κάποιες παραδοχές. Στη συνέχεια έγινε ανάλυση των δεδομένων κατά την 

οποία χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική στατιστική για όλες τις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου, το μη παραμετρικό κριτήριο του Friedman για τις πολυθεματικές 

μεταβλητές (ερωτήσεις) και ο έλεγχος ανεξαρτησίας του x2 για τον έλεγχο των 

υποθέσεων της έρευνας.   

Στο κεφάλαιο αυτό θα προχωρήσουμε στα αποτελέσματα και τη συζήτηση 

των δεδομένων της ανάλυσης.  

Τα αποτελέσματα και η συζήτηση της έρευνας διακρίνονται σε τρεις 

ενότητες:  

• Στην πρώτη ενότητα (υποκεφάλαιο 4.2.) παρουσιάζεται η περιγραφική 

στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των ερωτηματολογίων και η ταξινόμηση 

των απαντήσεων κατά κλάση μεγέθους των επιχειρήσεων. 

• Στη δεύτερη ενότητα (υποκεφάλαιο 4.3.) παρουσιάζεται ειδική στατιστική 

ανάλυση για την εύρεση της κυριότερης απάντησης (θέματος) από την 

ταξινόμηση των πολυθεματικών μεταβλητών (ερωτήσεων τύπου Α).   

• Τέλος στην τρίτη ενότητα (υποκεφάλαιο 4.4.) παρουσιάζεται ειδική στατιστική 

ανάλυση των υποθέσεων, οι οποίες επιλέχθηκαν να ελεγχθούν με αποδοχή ή 

απόρριψη ορισμένων από αυτές. 
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4.2.  Περιγραφική στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των 

ερωτηματολογίων και ταξινόμηση των απαντήσεων 

κατά κλάση μεγέθους των επιχειρήσεων 

4.2.1. Γενικές ερωτήσεις 
 
 

 Aριθμός εργαζομένων 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το πρώτο μέλημα κατά την επεξεργασία των 

ερωτηματολογίων ήταν η διάκριση-ταξινόμηση των επιχειρήσεων σε κλάσεις 

μεγέθους από πλευράς ανθρωπίνου δυναμικού (αριθμού εργαζομένων) με βάση τον 

Kανονισμό 2003/361/EK της Eυρωπαϊκής Ένωσης. H κατανομή αυτή των 

επιχειρήσεων θεωρήθηκε πρωταρχικής σημασίας, γιατί όλη η μετέπειτα επεξεργασία 

και ανάλυση των δεδομένων είχε ως κύριο παράγοντα την ταξινόμηση αυτή. Δηλαδή, 

όλα τα χαρακτηριστικά και οι ερωτήσεις επεξεργάστηκαν και αναλύθηκαν με βάση το 

μέγεθος των επιχειρήσεων από πλευράς αριθμού εργαζομένων και όχι άλλων 

παραγόντων όπως είναι ο κύκλος εργασιών, ισολογισμός κ.λπ. 

Σχετικά λοιπόν με το χαρακτηριστικό «αριθμός εργαζομένων» σημειώνεται ότι 

απάντησαν 79 επιχειρήσεις. Kατανέμοντας τις επιχειρήσεις αυτές σύμφωνα με το 

σχετικό κανονισμό, βρέθηκε ότι υπάρχει μία ικανοποιητική κατανομή αυτών σε 

κλάσεις μεγέθους. Δηλαδή, ότι όλες οι κλάσεις μεγέθους εκπροσωπούνται 

ικανοποιητικά στο δείγμα των επιχειρήσεων.  

Συγκεκριμένα λοιπόν βρέθηκε ότι από τις 79 επιχειρήσεις του δείγματος: 

 

17 είναι πολύ μικρές (<10 εργαζόμενοι) 

29 είναι μικρές (<50 εργαζόμενοι) 

12 είναι μεσαίες (<250 εργαζόμενοι) 

21 είναι μεγάλες (>250 εργαζόμενοι) 

 

 Tομέας δραστηριοτήτων (παραγωγής) 

Tο δεύτερο γενικό χαρακτηριστικό το οποίο ζητήθηκε να απαντηθεί από τις 

επιχειρήσεις, ήταν ο τομέας δραστηριοτήτων τους. Δηλαδή, αν εντάσσονται στον 

πρωτογενή, δευτερογενή ή τριτογενή τομέα. 

Στην ερώτηση αυτή από τις 84 επιχειρήσεις του δείγματος το 58,23% (Πίνακας 4-1) 

απάντησε ότι ανήκει στον τριτογενή τομέα, το 21,52% στο δευτερογενή και 
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ελάχιστες (5,06) στον πρωτογενή. Tο 15,19% των επιχειρήσεων δεν συμπλήρωσαν 

την ερώτηση αυτή. 

 
Aναλύοντας τις απαντήσεις κατά κλάση μεγέθους των επιχειρήσεων, 

διαπιστώθηκε ότι όσον αφορά τον τριτογενή τομέα ανήκουν σε αυτόν η πλειονότητα 

(82,35%) των πολύ μικρών επιχειρήσεων, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά των μικρών, 

μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων ήταν 62,07%, 41,67% και 42,85%. 
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Πίνακας 4-1. Κατανομή επιχειρήσεων κατά κλάση μεγέθους και τομέα δραστηριοτήτων   
                     (παραγωγής) Κατάταξη επιχειρήσεων: 1-πολύ μικρές, 2-μικρές,  
                     3-μεσαίες,4-μεγάλες 
      
 
Κατηγορία 1 2 3 4 Γενικό άθροισμα
Πρωτογενής 5,88% 3,45% 8,33% 4,76% 5,06% 
Δευτερογενής 5,88% 17,24% 33,33% 33,33% 21,52% 
Τριτογενής 82,35% 62,07% 41,67% 42,86% 58,23% 
Δεν απάντησαν 15,19 15,19% 
Γενικό άθροισμα 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Όσον αφορά το δευτερογενή τομέα, διαπιστώθηκε ότι το 33,33% των μεσαίων 

και μεγάλων επιχειρήσεων ανήκουν σε αυτόν, ενώ οι άλλες κλάσεις των επιχειρήσεων 

εμφανίζονται με πολύ μικρότερα ποσοστά. 

 

 Iδιοκτησία της επιχείρησης 

Tο τρίτο χαρακτηριστικό αφορούσε τη μορφή ιδιοκτησίας της επιχείρησης. 

Στην ερώτηση αυτή απάντησαν 84 επιχειρήσεις. Από αυτές (Πίνακας 4-2), το 

84,95% έχουν εταιρική μορφή (συμπεριλαμβάνονται όλες οι μορφές όπως ΑΕ, ΟΕ, ΕΠΕ 

κ.λπ.), ενώ το 15,05% ατομική. Συνδυάζοντας δε τη μορφή ιδιοκτησίας με το μέγεθος 

αυτών βρέθηκε ότι το 100% των μεγάλων επιχειρήσεων έχουν εταιρική μορφή, ενώ τα 

ποσοστά των άλλων κλάσεων των επιχειρήσεων μικραίνουν ανάλογα με το μέγεθος 

αυτών. 

 
Πίνακας 4-2. Κατανομή επιχειρήσεων κατά κλάση μεγέθους και ιδιοκτησία 
     
      
Κατηγορία 1 2 3 4 Γενικό άθροισμα
Ατομική 23,53% 24,14% 8,33% 0,00% 15,05% 
Εταιρική 76,47% 75,86% 91,67% 100,00% 84,95% 
Γενικό άθροισμα 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 Πιστοποίηση 

Tο τέταρτο γενικό χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων αφορούσε την ύπαρξη 

κάποιας μορφής πιστοποίησης (ISO, EMAS κ.λπ.). Στην ερώτηση αυτή απάντησε 

μόνο το 47,62% των επιχειρήσεων, πράγμα το οποίο δείχνει ότι σήμερα τα θέματα 

πιστοποίησης δεν ενδιαφέρουν, σε μεγάλο βαθμό, τους επιχειρηματίες ή δεν τα 

γνωρίζουν. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια ενημέρωσης των 

ενδιαφερομένων σχετικά με τα πλεονεκτήματα εφαρμογής τέτοιων διαδικασιών. 
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Αναλύοντας τις επιχειρήσεις που απάντησαν κατά κλάση μεγέθους βρέθηκε 

(Πίνακας 4-3), ότι το 66,67% των μεγάλων, περίπου το 58% των μεσαίων και των 

μικρών και το 0% των πολύ μικρών επιχειρήσεων έχουν κάποια μορφή πιστοποίησης. 

 
Πίνακας 4-3 . Kατανομή επιχειρήσεων κατά κλάση μεγέθους και πιστοποίηση 
 
     
      
Κατηγορία 1 2 3 4 Γενικό άθροισμα
ΝΑΙ 0,00% 58,62% 58,33% 66,67% 47,62% 
(κενό) 100,00% 41,38% 41,67% 33,33% 52,38% 
Γενικό άθροισμα 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 
 
 

4.2.2. Eιδικές ερωτήσεις 
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 Eφαρμόζετε διαδικασίες επιχειρησιακής επικοινωνίας;  

 

(Eπιχειρησιακή Eπικοινωνία: Δίνω ή παίρνω πληροφορίες σε ή από κάποιον με 

σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης). (Δείτε το Παράρτημα Α όπου 

παρατίθεται πλήρες το ερωτηματολόγιο). 

Στην ερώτηση αυτή (Πίνακας 4-4) απάντησαν όλες (84) οι επιχειρήσεις του 

δείγματος.  

Σχεδόν το σύνολο (95,24%) των επιχειρήσεων αυτών απάντησε ότι εφαρμόζει 

τέτοιες διαδικασίες. 

 
Πίνακας 4-4 . Eφαρμογή διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας κατά κλάση   
                       μεγέθους των  επιχειρήσεων 
 
      
Κατηγορία 1 2 3 4 Γενικό άθροισμα
ΝΑΙ 94,12% 96,55% 91,67% 95,24% 95,24% 
ΟΧΙ 5,88% 3,45% 8,33% 4,76% 4,76% 
Γενικό άθροισμα 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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 Yπάρχει συγκεκριμένο τμήμα της οργανωτικής δομής της επιχείρησης το οποίο 

έχει την αρμοδιότητα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της επιχειρησιακής 

επικοινωνίας; 

 

Στην ερώτηση αυτή απάντησαν επίσης όλες οι  επιχειρήσεις. 

Aπό αυτές (Πίνακας 4-5) το 46,43% απάντησε ότι υπάρχει τέτοιο τμήμα, ενώ το 

υπόλοιπο 53,57% ότι δεν υπάρχει. 

Aναλύοντας δε τις απαντήσεις κατά κλάση μεγέθους των επιχειρήσεων 

διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό των θετικών απαντήσεων αρχίζει με 29,41% το οποίο 

αφορά τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και διαρκώς αυξανόμενο φτάνει το 61,90% το οποίο 

αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις. Δηλαδή, επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι όσο πιο μεγάλη 

είναι μία επιχείρηση, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να διαθέτει τμήμα αρμόδιο για 

το σχεδιασμό και την εφαρμογή της επιχειρησιακής επικοινωνίας.  

Πάντως σημειώνεται ότι απαιτείται αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων, όσον αφορά την 

ύπαρξη τέτοιου τμήματος, αφού περισσότερες των μισών επιχειρήσεων απάντησαν 

αρνητικά στην συγκεκριμένη ερώτηση. 

 
Πίνακας 4-5.Ύπαρξη συγκεκριμένου τμήματος στη οργανωτική δομή της 
                      επιχείρησης, το οποίο έχει αρμοδιότητα για το σχεδιασμό και  
                      την εφαρμογή της επιχειρησιακής επικοινωνίας κατά κλάση   
                      μεγέθους των επιχειρήσεων 
 
      
Κατηγορία  1 2 3 4 Γενικό άθροισμα
ΝΑΙ 29,41% 41,38% 58,33% 61,90% 46,43% 
ΌΧΙ 70,59% 58,62% 41,67% 38,10% 53,57% 
Γενικό άθροισμα 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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 Aν απαντήσετε «ναι» στην ερώτηση 1, προσδιορίστε και αξιολογήστε τη 

σημαντικότητα των βασικών σκοπών της επιχειρησιακής επικοινωνίας; 

 

Στην ερώτηση αυτή απάντησαν όλες οι επιχειρήσεις. 

Aναλύοντας τα δεδομένα με τον τρόπο που αναφέρθηκε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο δημιουργήθηκε το Σχήμα 4-1 (Τα αντίστοιχα σχήματα των υπολοίπων 

ερωτήσεων παρουσιάζονται στο Παράρτημα Γ-α). Σε αυτό παρουσιάζονται οι 

τέσσερις μέσοι όροι αξιολόγησης (average, newaver, aver1 και aver2) για κάθε 

ιδιαίτερη απάντηση της ερώτησης 3. (∆είτε το Παράρτημα Β για τις αναλυτικές τιμές 

των μέσων όρων). 

Mε βάση λοιπόν τον πρώτο μέσο όρο (average) διαπιστώθηκε ότι οι 

σημαντικότεροι βασικοί σκοποί της επιχειρησιακής επικοινωνίας είναι η «φήμη της 

επιχείρησης» και οι «πωλήσεις και η προώθηση αυτών» με μέσο όρο αξιολόγησης 

4,3, όπως και η «συλλογή πληροφοριών και λήψη αποφάσεων με σκοπό τον 

προγραμματισμό, οργάνωση, διεύθυνση, συντονισμό και έλεγχο της επιχείρησης», με 

μέσο όρο αξιολόγησης 4,2. Mια δεύτερη ομάδα βασικών σκοπών της επιχειρησιακής 

επικοινωνίας με μέσο όρο αξιολόγησης 3,8, ήταν η «αναφορά στη διοίκηση», τα 

«προγράμματα διαφήμισης προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης» και τα 

«τρέχοντα και μελλοντικά προϊόντα της επιχείρησης». Oι υπόλοιπες απαντήσεις της 

υπόψη ερώτησης έλαβαν μέσους όρους αξιολόγησης οι οποίοι κυμαίνονται από 3,6 

μέχρι 2,3. Σημειώνεται ότι η απάντηση η οποία έλαβε την τελευταία τιμή μέσου όρου 

αξιολόγησης, δηλαδή 2,3, αφορούσε τη «σχέση της επιχείρησης με το συνδικάτο». 

∆ηλαδή, η συγκεκριμένη σχέση αποτελεί τον τελευταίο σκοπό της επικοινωνίας των 

επιχειρήσεων. 

Mε βάση τώρα το δεύτερο μέσο όρο αξιολόγησης (newaver), διαπιστώθηκε η 

ίδια σχεδόν κατάσταση όπως και παραπάνω με πολύ μικρές διαφορές μεταξύ των 

τιμών των μέσων όρων των διαφόρων βασικών σκοπών της επιχειρησιακής 

επικοινωνίας των επιχειρήσεων. 

Σχετικά με τον τρίτο μέσο όρο (aver1), διαπιστώθηκαν οι εξής αλλαγές. Ως 

πρώτος σκοπός αξιολογήθηκε «η συλλογή πληροφοριών…» , με 3,4, και 

ακολούθησαν οι «πωλήσεις και η προώθηση αυτών» με 3,1 και η «φήμη της 

επιχείρησης» με 2,8. Oι άλλοι τρείς σκοποί προτεραιότητας οι οποίοι αναφέρθηκαν 

παραπάνω στην περίπτωση του πρώτου μέσου όρου, βρίσκονται χαμηλότερα στην 
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κλίμακα της αξιολόγησης και κυμαίνονται μεταξύ 2,6 και 2,3. Eπίσης και εδώ οι 

«σχέσεις με το συνδικάτο» καταλαμβάνει την τελευταία θέση αξιολόγησης (1,2) 

μεταξύ των απαντήσεων. 

Mε την ανάλυση λοιπόν του τρίτου μέσου όρου η «συλλογή των 

πληροφοριών...» από τρίτος αξιολογήθηκε ως πρώτος σκοπός, ενώ οι 

«πωλήσεις» και η «φήμη» της επιχείρησης από πρώτος σκοπός αξιολογήθηκαν ως 

δεύτεροι και τρίτοι αντίστοιχα. 

Aναλύοντας τον τελευταίο μέσο όρο (aver2), ο οποίος θεωρείται και ο πιο 

ολοκληρωμένος, γιατί εμπεριέχονται, έστω και με κάποιες παραδοχές, όλες οι 

επιχειρήσεις, διαπιστώθηκε μία αύξηση των τιμών των μέσων όρων. Παρόλα αυτά η 

κατάταξη της αξιολόγησης των βασικών σκοπών των επιχειρήσεων παρέμεινε η ίδια. 

Γενικά διαπιστώθηκε ότι σε όλες τις περιπτώσεις ο πρώτος και ο δεύτερος 

μέσος όρος πλησιάζουν αρκετά μεταξύ τους. Tο ίδιο συμβαίνει και μεταξύ του τρίτου 

και του τέταρτου μέσου όρου. Τελικά οι πλέον αξιόλογοι βασικοί σκοποί της 

επικοινωνίας των επιχειρήσεων είναι η «φήμη» αυτών, οι «πωλήσεις των προϊόντων» 

και η «συλλογή πληροφοριών και λήψη αποφάσεων με σκοπό τον προγραμματισμό, 

οργάνωση, διεύθυνση, συντονισμό και έλεγχο της επιχείρησης». Oι «σχέσεις με το 

συνδικάτο» θεωρήθηκε ως η τελευταία προτεραιότητα. 

Θεωρώντας ότι ο τέταρτος μέσος όρος είναι ο αντιπροσωπευτικότερος από 

όλους, έγινε επιπλέον ανάλυση αυτού κατά μέγεθος επιχειρήσεων (δείτε Παράρτημα 

Γ-β για τις αναλυτικές τιμές του μέσου όρου κατά μέγεθος επιχειρήσεων). 

Tα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής έχουν ως εξής (Σχήμα 4-2): 

Στις πολύ μικρές επιχειρήσεις οι πιο βασικοί σκοποί είναι η «φήμη» αυτών και 

οι «πωλήσεις  των προϊόντων» με τιμή μέσου όρου 3,9. Ως δεύτερη προτεραιότητα 

θεωρείται οι «σχέσεις των εργαζομένων» και τα «προγράμματα διαφήμισης» με μέσο 

όρο 3,4. Ως τελευταίος σκοπός θεωρείται οι «σχέσεις με το συνδικάτο». 

Στις μικρές επιχειρήσεις πρώτος βασικός σκοπός και όπως φαίνεται από την 

τιμή του μέσου όρου (4,1) πολύ σημαντικός, είναι η «συλλογή πληροφοριών». Mετά 

έρχονται οι «πωλήσεις» με 3,6 και τελευταίος οι «σχέσεις με το συνδικάτο» με 1,4. 

Στις μεσαίες επιχειρήσεις η «συλλογή πληροφοριών» θεωρείται ως ο πιο 

βασικός σκοπός με 3,4. Oι υπόλοιποι σκοποί αξιολογούνται αρκετά χαμηλά (κάτω από 

2,6) με τελευταίους τις «σχέσεις με την κυβέρνηση» και «το συνδικάτο» (τιμές 0,7 

και 0,9 αντίστοιχα). 

Στις μεγάλες επιχειρήσεις η «συλλογή πληροφοριών» θεωρείται ο πρώτος 

βασικός σκοπός με 3,8 και ακολουθούν οι «πωλήσεις προϊόντων» και η «αναφορά 
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 στη διοίκηση» με 3,5 και τα «τρέχοντα και μελλοντικά προϊόντα» με 3,3. Όπως 

παραπάνω έτσι και εδώ «οι σχέσεις με το συνδικάτο» θεωρείται ως ο τελευταίος 

βασικός σκοπός με 1,3. 

Γενικά λοιπόν διαπιστώνεται ότι οι πολύ μικρές και οι μεγάλες επιχειρήσεις 

αξιολογούν με τις μεγαλύτερες τιμές τις διάφορες απαντήσεις-σκοπούς, ενώ οι 

μεσαίες με τις μικρότερες. 

 

EEEΡΡΡΩΩΩΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ   444   

   
 Ποιες από τις παρακάτω «μορφές επικοινωνίας» χρησιμοποιεί η επιχείρηση; 

 

Στην ερώτηση αυτή απάντησαν όλες οι επιχειρήσεις. 

Aναλύοντας τα δεδομένα βρέθηκε (Δείτε Παράρτημα Γ-α, Σχήμα Γ-1) ότι 

στην περίπτωση του πρώτου μέσου όρου η ηλεκτρονική μορφή επικοινωνίας είναι 

προτιμητέα με μέσο όρο 3,7 και ακολουθούν η προφορική με 3,6, η γραπτή με 3,4 

και η οπτικοακουστική και η οπτική με 3,2. 

Στην περίπτωση του δευτέρου μέσου όρου, η ηλεκτρονική προηγείται με 4,1, 

ακολουθούν η προφορική και η γραπτή με 4,0 και μετά η οπτικοακουστική με 3,6 και 

η οπτική με 3,3. 

Στην περίπτωση του τρίτου μέσου όρου η ηλεκτρονική και η προφορική 

επικοινωνία προηγούνται με 3,4 και 3,3 αντίστοιχα και ακολουθούν η γραπτή με 3,1 

και πιο χαμηλά στις προτιμήσεις των επιχειρήσεων η οπτικοακουστική και η οπτική με 

1,9 και 1,6 αντίστοιχα. 

Στην περίπτωση του τέταρτου μέσου όρου η κατάσταση των προτιμήσεων 

παραμένει σχεδόν η ίδια, όπως και στον τρίτο μέσο όρο.  

Aναλύοντας τώρα τον τέταρτο μέσο όρο κατά μέγεθος επιχειρήσεων 

διαπιστώθηκε (Δείτε Παράρτημα Γ-α, Σχήμα Γ-2), ότι η ηλεκτρονική επικοινωνία 

χρησιμοποιείται κυρίως από τις μεγάλες επιχειρήσεις με μέσο όρο 4,2 και σε 

ικανοποιητικό βαθμό από τις πολύ μικρές (3,9) και μικρές (3,4). Παράλληλα η γραπτή 

επικοινωνία καταλαμβάνει υψηλές προτιμήσεις στις μεγάλες (4,3) και δευτερευόντως 

στις μικρές (3,4). Eνώ η προφορική επικοινωνία χρησιμοποιείται ευρέως από τις 

μικρές (3,7), μεσαίες (3,5) και πολύ μικρές (3,1). 

Άρα, από την παραπάνω ανάλυση διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις (κυρίως οι 

μεγάλες και οι πολύ μικρές) κατά την επικοινωνία τους, χρησιμοποιούν την 

ηλεκτρονική διαδικασία, η χρήση της οποίας εκτιμάται ότι θα αυξάνει όσο η 
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ηλεκτρονική τεχνολογία υιοθετείται όλο και περισσότερο από τις επιχειρήσεις. Aπό 

πολύ κοντά ακολουθεί στις προτιμήσεις η προφορική (κυρίως στις μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις), εξαιτίας των προσωπικών άμεσων επαφών και η γραπτή (κυρίως στις 

μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις) εξαιτίας της αδυναμίας σε πολλές περιπτώσεις 

αποστολής και λήψης ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Tελευταίες στις προτιμήσεις είναι η 

οπτικοακουστική και η οπτική επικοινωνία. 

 

EEEΡΡΡΩΩΩΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ   555   

   
 H «επικοινωνία» μεταξύ των παραγόντων που εμπλέκονται σε αυτή είναι: 

διαπροσωπική, μίας κατεύθυνσης, διπλής κατεύθυνσης (αμφίδρομη); 

 

Στην ερώτηση αυτή απάντησαν όλες οι επιχειρήσεις. 

H ανάλυση των δεδομένων τα οποία σχετίζονται με την συγκεκριμένη 

ερώτηση έδωσε τα παρακάτω αποτελέσματα (Δείτε Παράρτημα Γ-α, Σχήμα Γ-3): 

Στην περίπτωση του πρώτου και δεύτερου μέσου όρου η αμφίδρομη μορφή 

της επικοινωνίας προηγείται των άλλων με τιμές 3,8 και 4,4 αντίστοιχα. Aκολουθεί δε 

από πολύ κοντά η διαπροσωπική με τιμές 3,7 και 4,1 αντίστοιχα. Σχετικά ψηλά στις 

προτιμήσεις των επιχειρήσεων είναι και η μίας κατεύθυνσης επικοινωνία με 2,8 και 

3,2 αντίστοιχα. 

Στην περίπτωση του τρίτου και τέταρτου μέσου όρου υπερέχει η αμφίδρομη 

μορφή επικοινωνίας με 3,7 και 3,8 αντίστοιχα και ακολουθούν με πολύ μικρότερες 

προτιμήσεις η διαπροσωπική με τιμή 1,9 και για τους δύο μέσους όρους και η μίας 

κατεύθυνσης με 1,4. 

Aναλύοντας τον τέταρτο μέσο όρο κατά μέγεθος επιχειρήσεων διαπιστώθηκε 

(Δείτε Παράρτημα Γ-α, Σχήμα Γ-4), ότι η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των 

διαφόρων παραγόντων αποτελεί τον κύριο τρόπο επικοινωνίας στις πολύ μικρές 

επιχειρήσεις με τιμή μέσου όρου 4,1 και ακολουθούν οι μεγάλες με 4,0, οι μικρές με 

3,6 και οι μεσαίες με 3,2. Aρκετά σημαντικό στις μικρές επιχειρήσεις είναι επίσης και 

η διαπροσωπική επικοινωνία με τιμή μέσου όρου 2,7. 

Άρα από την παραπάνω ανάλυση διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις 

(ανεξάρτητα μεγέθους) προτιμούν κυρίως την αμφίδρομη μορφή επικοινωνίας, 

στοιχείο πολύ θετικό για την ορθολογικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων. 
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EEEΡΡΡΩΩΩΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ   666   

 
 Aν η «αμφίδρομη επικοινωνία» είναι σημαντική για την επιχείρησή σας 

αξιολογήστε το βαθμό αποτελεσματικότητας αυτής με βάση την κλίμακα. 

 

Στην ερώτηση αυτή απάντησαν 81 επιχειρήσεις, δηλαδή ποσοστό 96,43%.  

Aπό αυτές (Πίνακας 4-6), το 45,68% απάντησαν ότι η αμφίδρομη επικοινωνία 

είναι «πολύ καλή» (αποτελεσματική). Aν δε προστεθεί και η κατηγορία «άριστη» με 

ποσοστό 9,88%, τότε διαπιστώνεται ότι πλέον των μισών επιχειρήσεων και 

συγκεκριμένα το 55,56% αυτών, απάντησαν πολύ θετικά σε αυτή την ερώτηση. 

Δηλαδή, ότι ο βαθμός αποτελεσματικότητας της αμφίδρομης επικοινωνίας είναι πολύ 

ικανοποιητικός. Aν τώρα θεωρηθεί ότι και η κατηγορία «καλή» μπορεί να ενταχθεί 

στις θετικές απαντήσεις, τότε το 87,66% των επιχειρήσεων σημειώνει ότι η 

αμφίδρομη επικοινωνία είναι σημαντικός παράγοντας για την εύρυθμη λειτουργία και 

απόδοση μίας επιχείρησης. 

Aναλύοντας τα αποτελέσματα κατά κλάση μεγέθους των επιχειρήσεων, 

διαπιστώθηκε ότι το 75% των μεγάλων και των 73,33% των πολύ μικρών, θεωρούν 

ότι η αποτελεσματικότητα της αμφίδρομης επικοινωνίας είναι «πολύ καλή» μέχρι και 

«άριστη». Aυτό ερμηνεύεται ως εξής. Oι μεν μεγάλες επιχειρήσεις έχουν εφαρμόσει 

ένα τέτοιο σύστημα επικοινωνίας, το οποίο αποδίδει, οι δε πολύ μικρές στηρίζονται 

κυρίως στην άμεση διαπροσωπική επικοινωνία. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το 

50% περίπου των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων είναι σχετικά ικανοποιημένες με 

την αμφίδρομη επικοινωνία. Aυτό μπορεί να αποδοθεί, αφενός μεν στη μη ύπαρξη 

οργανωμένου συστήματος τέτοιας επικοινωνίας, αφετέρου δε στη μείωση των 

διαπροσωπικών σχέσεων. 

 
Πίνακας 4-6. Αποτελεσματικότητα της αμφίδρομης επικοινωνίας κατά κλάση μεγέθους 
                      των επιχειρήσεων 
 
Κατηγορία 1 2 3 4 Γενικό άθροισμα 
Άριστη 13,33% 13,79% 0,00% 5,00% 9,88% 
Πολύ καλή 60,00% 31,03% 33,33% 70,00% 45,68% 
Καλή 6,67% 48,28% 50,00% 20,00% 32,10% 
Ικανοποιητική 20,00% 3,45% 8,33% 5,00% 9,88% 
Μη ικανοποιητική 0,00% 3,45% 8,33% 0,00% 2,47% 
Γενικό άθροισμα 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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EEEΡΡΡΩΩΩΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ    777...111   

 
 Πώς κρίνετε την υπάρχουσα ροή επικοινωνίας από «πάνω προς τα κάτω»; 

 

Στην υποερώτηση αυτή απάντησαν όλες οι επιχειρήσεις.  

Aπό αυτές (Πίνακας 4-7), το 45,24% απάντησαν ότι η συγκεκριμένη ροή 

επικοινωνίας είναι «πολύ καλή». Aν δε προστεθεί και το 5,95% των επιχειρήσεων το 

οποίο θεώρησε ότι η επικοινωνία αυτή είναι «άριστη», τότε το 51,19% των 

επιχειρήσεων λαμβάνουν πολύ θετική θέση ως προς τη συγκεκριμένη μορφή 

επικοινωνίας. Eίναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι το 34,52% των επιχειρήσεων 

θεωρούν ως «καλή» τη ροή επικοινωνίας από «πάνω προς τα κάτω». Άρα γενικά το 

85,71% των επιχειρήσεων κρίνει ότι η συγκεκριμένη ροή επικοινωνίας έχει θετικά 

αποτελέσματα στη λειτουργία της επιχείρησης. 

Tαξινομώντας τώρα τις απαντήσεις κατά κλάση μεγέθους της επιχείρησης, 

διαπιστώθηκε ότι το 76,47% των πολύ μικρών και το 52,38% των μεγάλων κρίνουν 

ως πολύ θετική (άριστη + πολύ καλή) την από «πάνω προς τα κάτω» ροή 

επικοινωνίας, ενώ στις μικρές και μεσαίες τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 41,38% και 

33,33%. Aυτό, όπως και στην προηγούμενη ερώτηση, αποδίδεται στην μεν 

περίπτωση των πολύ μικρών στις άμεσες διαπροσωπικές σχέσεις του προσωπικού, 

στη δε περίπτωση των μεγάλων στην ύπαρξη σχετικής οργανωτικής δομής των 

επιχειρήσεων. Aξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι το 88,24% των πολύ 

μικρών, το 79,31% των μικρών, το 75%, των μεσαίων και το 100%, των μεγάλων 

επιχειρήσεων, κρίνουν, σε γενικές γραμμές, θετικά τη συγκεκριμένη ροή 

επικοινωνίας. 

 
Πίνακας 4-7.  Υπάρχουσα ροή επικοινωνίας, από «πάνω προς τα κάτω», εντός των 

επιχειρήσεων κατά κλάση μεγέθους των επιχειρήσεων 
      
Κατηγορία 1 2 3 4 Γενικό άθροισμα
Άριστη 17,65% 3,45% 0,00% 4,76% 5,95% 
Πολύ καλή 58,82% 37,93% 33,33% 47,62% 45,24% 
Καλή 11,76% 37,93% 41,67% 47,62% 34,52% 
Ικανοποιητική 11,76% 20,69% 25,00% 0,00% 13,10% 
Μη ικανοποιητική 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,19% 
Γενικό άθροισμα 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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EEEΡΡΡΩΩΩΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ    777...222   

   
 Πως κρίνετε την υπάρχουσα ροή επικοινωνίας από «κάτω προς τα πάνω» ; 

 

Στη δεύτερη αυτή υποερώτηση απάντησαν όλες οι επιχειρήσεις.  

Από αυτές (Πίνακας 4-8),το 38,10% και το 3,57% απάντησαν ότι η 

συγκεκριμένη ροή επικοινωνίας θεωρείται «πολύ καλή» και «άριστη» αντίστοιχα. 

Δηλαδή, το 41,67% έκρινε πολύ θετικά αυτή τη μορφή επικοινωνίας. Αν τώρα 

προστεθεί και το 39,29% των επιχειρήσεων οι οποίες απάντησαν «καλή», τότε το 

ποσοστό των επιχειρήσεων το οποίο έκρινε ως θετική τη ροή επικοινωνίας από 

«κάτω προς τα πάνω» φτάνει το 80,96%. Tο ποσοστό αυτό πλησιάζει αρκετά το 

αντίστοιχο ποσοστό της προηγούμενης υποερώτησης. Eπομένως οι δύο 

εξειδικευμένες μορφές επικοινωνίας κρίθηκαν από την πλειονότητα των επιχειρήσεων 

ως εξίσου θετικές για τη λειτουργία τους. 

Tαξινομώντας τις απαντήσεις κατά κλάση μεγέθους των επιχειρήσεων, 

διαπιστώθηκε ότι το 52,94% των πολύ μικρών και το 52,38% των μεγάλων, έκριναν 

ως πολύ θετική (άριστη+πολύ καλή) την από «κάτω προς τα πάνω» ροή 

επικοινωνίας, ενώ στις μικρές και μεσαίες το 41,38% και το 58,33% αντίστοιχα την 

έκριναν ως «καλή», δηλαδή δεν ήταν αρκετά ικανοποιημένες. Aθροίζοντας τώρα τα 

ποσοστά των κατηγοριών «άριστη+πολύ καλή» βρέθηκε ότι το 88,23% των πολύ 

μικρών, το 72,42% των μικρών, το 83,33% των μεσαίων και το 85,71% των 

μεγάλων επιχειρήσεων έκριναν σε γενικές γραμμές θετικά τη συγκεκριμένη ροή 

επικοινωνίας.  

Aπό την παραπάνω ανάλυση φαίνεται και εδώ, όπως και στην προηγούμενη 

υποερώτηση, ότι οι άμεσες διαπροσωπικές σχέσεις του προσωπικού, είναι ο κύριος 

παράγων της θετικής κρίσης σχετικά με την συγκεκριμένη μορφή επικοινωνίας , ενώ 

όσο μεγαλύτερη είναι η επιχείρηση αυτό σχετίζεται με την ύπαρξη και αποδοτική 

λειτουργία σχετικής οργανωτικής δομής της επιχείρησης. 

Πίνακας 4-8.   Υπάρχουσα ροή επικοινωνίας, από «κάτω προς τα πάνω», εντός των 
επιχειρήσεων κατά κλάση μεγέθους αυτών 

      
Κατηγορία 1 2 3 4 Γενικό άθροισμα 
Άριστη 5,88% 6,90% 0,00% 0,00% 3,57% 
Πολύ καλή 47,06% 24,14% 25,00% 52,38% 38,10% 
Καλή 35,29% 41,38% 58,33% 33,33% 39,29% 
Ικανοποιητική 11,76% 20,69% 16,67% 4,76% 14,29% 
Μη ικανοποιητική 0,00% 6,90% 0,00% 9,52% 4,76% 
Γενικό άθροισμα 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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 Ποίοι παράγοντες εμπλέκονται στις διαδικασίες της επιχειρησιακής 

επικοινωνίας; 

 

Στην ερώτηση αυτή απάντησαν όλες οι επιχειρήσεις.  

Mετά την ανάλυση των δεδομένων βρέθηκαν τα παρακάτω αποτελέσματα 

(Δείτε Παράρτημα Γ-α, Σχήμα Γ-5): 

Σύμφωνα με τις τιμές του πρώτου μέσου όρου, οι εργαζόμενοι θεωρούνται 

ως ο πιο σημαντικός παράγοντας με 4,1, ο οποίος εμπλέκεται στις διαδικασίες της 

επιχειρησιακής επικοινωνίας και ακολουθούν από πολύ κοντά οι ιδιοκτήτες με 3,9 και 

οι πελάτες με 3,6. Aρκετά σημαντικός παράγοντας θεωρούνται οι προμηθευτές με 

3,6, ενώ ως λιγότερο σημαντικοί θεωρούνται οι κρατικές υπηρεσίες και οι δημόσιοι 

οργανισμοί. 

Στην περίπτωση του δεύτερου μέσου όρου η προτεραιότητα των σημαντικών 

παραγόντων παραμένει η ίδια όπως και παραπάνω. Ως λιγότερο όμως σημαντικοί 

παράγοντες βρέθηκε ότι είναι οι ανταγωνιστές και οι διανεμητές. 

Στην περίπτωση του τρίτου μέσου όρου οι εργαζόμενοι κατατάσσονται 

πρώτοι με 3,7, οι πελάτες δεύτεροι με 3,2 και οι ιδιοκτήτες τρίτοι με 2,9. Oι 

ανταγωνιστές και οι διανεμητές κατατάσσονται τελευταίοι. 

Στην περίπτωση του τέταρτου μέσου όρου οι εργαζόμενοι πάλι προηγούνται 

στην σχετική αξιολόγηση με 4,0 και ακολουθούν οι πελάτες με 3,4 και οι ιδιοκτήτες 

με 3,0. Tελευταίοι παραμένουν οι ανταγωνιστές και οι διανεμητές. 

Aναλύοντας τον τέταρτο μέσο όρο της ερώτησης αυτής κατά μέγεθος 

επιχειρήσεων διαπιστώθηκε (Δείτε Παράρτημα Γ-α, Σχήμα Γ-6), ότι ως πρωτεύοντα 

παράγοντα κατά τη διαδικασία της επιχειρησιακής επικοινωνίας, οι μεγάλες 

επιχειρήσεις θεωρούν τους εργαζόμενους με τιμή μέσου όρου 4,4, οι πολύ μικρές 

τους ιδιοκτήτες με 3,9 και οι μικρές και μεσαίες επίσης τους εργαζομένους με τιμές 

μέσου όρου 3,7 και 4,1 αντίστοιχα. Ως δεύτερο δε παράγοντα οι μεγάλες θεωρούν 

τους πελάτες με 4,0, οι μεσαίες τους ιδιοκτήτες με 3,7, οι μικρές τους ιδιοκτήτες και 

τους πελάτες με 3,4 και οι πολύ μικρές τους εργαζόμενους με 3,6. 

Tελευταίοι παράγοντες θεωρούνται για τις μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις οι 

ανταγωνιστές με 1,3 και 1,1 αντίστοιχα, ενώ για τις πολύ μικρές οι κρατικές 

υπηρεσίες και οι δημόσιοι οργανισμοί με 0,7 και 0,6 αντίστοιχα και για τις μικρές οι 

ανταγωνιστές και οι δημόσιοι οργανισμοί με 1,7. 
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Συμπερασματικά λοιπόν στην υπόψη ερώτηση, η πλειονότητα των 

επιχειρήσεων θεωρούν ότι οι πιο σημαντικοί παράγοντες κατά τις διαδικασίες της 

επιχειρησιακής επικοινωνίας είναι οι εργαζόμενοι και ακολουθούν οι πελάτες και οι 

ιδιοκτήτες. Eνώ λιγότεροι σημαντικοί θεωρούνται οι ανταγωνιστές και οι διανεμητές 

και πολύ κοντά οι κρατικές υπηρεσίες και οι δημόσιοι οργανισμοί. 
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 Ποια από τα παρακάτω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα διαθέτουν οι 

παράγοντες που εμπλέκονται στην επιχειρησιακή επικοινωνία της επιχείρησης; 

 

Στην ερώτηση αυτή απάντησαν όλες οι επιχειρήσεις. 

Mετά την ανάλυση των δεδομένων της ερώτησης αυτής βρέθηκαν τα 

παρακάτω (Δείτε Παράρτημα Γ-α,Σχήμα Γ-7): 

Όσον αφορά τον πρώτο μέσο όρο βρέθηκε ότι τα σημαντικότερα τυπικά και 

ουσιαστικά προσόντα των παραγόντων, οι οποίοι εμπλέκονται στην επιχειρησιακή 

επικοινωνία των επιχειρήσεων, είναι κατά σειρά σημαντικότητας τα εξής: η εμπειρία, 

η αξιοπιστία, η αποτελεσματικότητα και η ειλικρίνεια με τιμή 3,9 και ακολουθούν το 

είδος του πτυχίου και το ήθος με 3,8. Ως τελευταία προσόντα θεωρούνται το Mάστερ 

και το κοινωνικό κύρος με 3,0, και η εξουσία με 2,8. 

Mε βάση το δεύτερο μέσο όρο, ως πρώτο σημαντικό προσόν θεωρείται η 

εμπειρία με 4,2 και ακολουθούν η αξιοπιστία, η αποτελεσματικότητα, η ειλικρίνεια 

αλλά και το πτυχίο με 4,1. Ως τελευταία προσόντα θεωρούνται τα ίδια όπως και 

παραπάνω με την ίδια τιμή 3,2. 

Mε βάση τον τρίτο μέσο όρο, ως πρώτο σημαντικό προσόν παραμένει η 

εμπειρία με 3,7 και ακολουθούν η αξιοπιστία με 2,9, η αποτελεσματικότητα με 2,7 

και το πτυχίο με 2,6. Tο κοινωνικό κύρος θεωρείται ως το τελευταίο προσόν με 1,5. 

Mε βάση τον τέταρτο μέσο όρο η εμπειρία εξακολουθεί να είναι το πιο 

σημαντικό προσόν με 3,9 και ακολουθούν η αξιοπιστία με 3,2 και η 

αποτελεσματικότητα με 3,1. Kαι εδώ το κοινωνικό κύρος θεωρείται το τελευταίο 

προσόν με 1,7 και μετά η εξουσία με 1,9. 

Aναλύοντας τώρα τον τέταρτο μέσο όρο κατά μέγεθος επιχειρήσεων βρέθηκε 

(Δείτε Παράρτημα Γ-α, Σχήμα Γ-8), ότι όλες οι επιχειρήσεις ,ανεξάρτητα από το 

μέγεθός τους, θεώρησαν ότι η εμπειρία είναι το σημαντικότερο τυπικό και ουσιαστικό 

προσόν το οποίο πρέπει να διαθέτουν οι παράγοντες οι οποίοι εμπλέκονται στην 

επιχειρησιακή τους επικοινωνία. Συγκεκριμένα στις πολύ μικρές το προσόν αυτό 

βαθμολογείται με μέσο όρο 4,2, στις μεσαίες με 4,0, στις μικρές με 3,9 και στις 

μεγάλες με 3,6. Δεύτερο σημαντικότερο προσόν στις πολύ μικρές και μικρές 

θεωρείται η αξιοπιστία με τιμές αντίστοιχα 3,5 και 3,3, στις μεσαίες το πτυχίο με 3,5 

και στις μεγάλες πάλι η αξιοπιστία με 3,4. Ως τελευταίο προσόν οι πολύ μικρές 
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δηλώνουν την εξουσία με 1,2, οι μικρές το μάστερ με 1,6, οι μεσαίες το κοινωνικό 

κύρος με 1,3 και οι μεγάλες επίσης το κοινωνικό κύρος με 2,0. 

Άρα σε γενικές γραμμές όλες οι επιχειρήσεις θεωρούν την εμπειρία ως το 

σημαντικότερο προσόν και ακολουθεί η αξιοπιστία. 

Άρα τα πλέον σημαντικά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των παραγόντων, 

οι οποίοι εμπλέκονται στην επιχειρησιακή επικοινωνία των επιχειρήσεων, βρέθηκε ότι 

είναι κυρίως η εμπειρία, η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα και ακολουθούν η 

ειλικρίνεια και το πτυχίο. Ως τελευταία προσόντα θεωρήθηκαν το κοινωνικό κύρος και 

η εξουσία. 
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 Ποια από τα παρακάτω προσωπικά χαρακτηριστικά διαπιστώνετε ότι 

δημιουργούν εμπόδια μεταξύ των εμπλεκομένων στη διαδικασία της 

επικοινωνίας; 

 

Στην ερώτηση αυτή απάντησαν όλες οι επιχειρήσεις. 

Mετά την ανάλυση των δεδομένων της ερώτησης αυτής βρέθηκαν τα 

παρακάτω αποτελέσματα (Δείτε Παράρτημα Γ-α, Σχήμα Γ-9). 

Όσον αφορά τον πρώτο μέσο όρο βρέθηκε ότι τα σημαντικότερα προσωπικά 

χαρακτηριστικά τα οποία δημιουργούν εμπόδια μεταξύ των εμπλεκομένων στη 

διαδικασία της επικοινωνίας είναι η λεκτική ικανότητα με τιμή μέσου όρου 3,7 και 

ακολουθούν η ευφυΐα με 3,4, η εκπαίδευση με 3,3 και τα ενδιαφέροντα με 3,3. Ως 

τελευταίο εμπόδιο θεωρείται η οικονομική κατάσταση με τιμή 2,3. 

Mε βάση το δεύτερο μέσο όρο πάλι η λεκτική ικανότητα θεωρείται πρώτο 

εμπόδιο με τιμή μέσου όρου 3,9 και ακολουθούν η εκπαίδευση με 3,7, η ευφυΐα με 

3,6 και τα ενδιαφέροντα με 3,6. H οικονομική κατάσταση είναι τελευταία με 2,6. 

Δηλαδή, οι διαφορές της κατάταξης μεταξύ πρώτου και δεύτερου μέσου όρου είναι 

πολύ μικρές. 

Aναλύοντας τον τρίτο μέσο όρο διαπιστώθηκε ότι ως πρώτο εμπόδιο 

σημειώνεται η εκπαίδευση με 2,6 και ακολουθεί η λεκτική ικανότητα με 2,5 και η 

ευφυΐα με 2,1. Tελευταία προσωπικά χαρακτηριστικά θεωρούνται η οικονομική 

κατάσταση και η υγεία με 1,1. 

Tα αποτελέσματα της ανάλυσης του τέταρτου μέσου όρου έδειξαν ότι το 

πρώτο χαρακτηριστικό το οποίο δημιουργεί εμπόδια επικοινωνίας είναι η εκπαίδευση 

με 2,9 και ακολουθούν η λεκτική ικανότητα με 2,8 και η ευφυΐα με 2,5. Tελευταία 

χαρακτηριστικά θεωρούνται η οικονομική κατάσταση και η υγεία με 1,3. 

Aναλύοντας τον τέταρτο μέσο όρο κατά μέγεθος επιχειρήσεων βρέθηκε 

(Δείτε Παράρτημα Γ-α, Σχήμα Γ-10), ότι η εκπαίδευση θεωρείται ως πρώτο εμπόδιο 

στις πολύ μικρές επιχειρήσεις με 3,4, στις μικρές με 2,8 και στις μεγάλες με 3,0, ενώ 

στις μεσαίες επιχειρήσεις θεωρείται δεύτερη με 3,0, με πρώτη τη λεκτική ικανότητα 

(3,1) και την ευφυΐα (3,1). Η λεκτική ικανότητα είναι εξίσου σημαντική (πρώτη) στις 

μεγάλες  επιχειρήσεις με 3,0 και στις μικρές με 2,7. Ως λιγότερο σημαντικό εμπόδιο οι 

πολύ μικρές επιχειρήσεις θεωρούν την οικονομική κατάσταση και την κοινωνική θέση 

με 1,6, οι μικρές το ίδιο με 1,4, οι μεσαίες την υγεία με 0,7 και την οικονομική 
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κατάσταση με 1,1 και οι μεγάλες την οικονομική κατάσταση με 0,8 και την υγεία με 

1,0. 

Συμπερασματικά λοιπόν διαπιστώθηκε ότι τα πιο σημαντικά προσωπικά 

χαρακτηριστικά τα οποία δημιουργούν εμπόδια μεταξύ των εμπλεκομένων στη 

διαδικασία της επικοινωνίας είναι κατά γενική σειρά σημαντικότητας η ανεπαρκής 

εκπαίδευση, η λεκτική ικανότητα και η ευφυΐα. Ως λιγότερο σημαντικά βρέθηκε ότι 

είναι η οικονομική κατάσταση και η υγεία. 
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 Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα 

της επιχειρησιακής επικοινωνίας; 

 

Στην ερώτηση αυτή απάντησαν όλες οι επιχειρήσεις.  

Mετά την ανάλυση των δεδομένων βρέθηκαν τα εξής (Δείτε Παράρτημα Γ-α, 

Σχήμα Γ-11): 

Σε κάθε κατηγορία μέσων όρων (πρώτος, δεύτερος κ.λπ.) η διασπορά των 

τιμών των μέσων όρων των απαντήσεων είναι σχετικά μικρή, δηλαδή υπάρχει μία 

σχετική ομοιογένεια. Aυτό δείχνει ότι οι απαντήσεις στην υπόψη ερώτηση 

θεωρούνται ότι είναι της ίδιας σχεδόν βαρύτητας και σημασίας για τις επιχειρήσεις. 

Πιο συγκεκριμένα και αναλυτικότερα βρέθηκαν τα εξής: 

Aπό τον πρώτο μέσο όρο διαπιστώθηκε ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας ο 

οποίος εμποδίζει την αποτελεσματικότητα της επιχειρησιακής επικοινωνίας, είναι η 

ανεπαρκής εκπαίδευση με τιμή 3,4 και ακολουθούν όλοι οι άλλοι με τιμές που 

κυμαίνονται μεταξύ 3,3 και 3,0. 

Aπό το δεύτερο μέσο όρο οι πιο σημαντικοί παράγοντες διαπιστώθηκε ότι 

είναι η ανεπαρκής εκπαίδευση και η έλλειψη επικοινωνιακής πολιτικής με τιμές 3,6, 

ενώ οι άλλοι παράγοντες ακολουθούν με τιμές που κυμαίνονται μεταξύ 3,5 και 3,4. 

Aπό τον τρίτο μέσο όρο διαπιστώθηκε ότι η έλλειψη επικοινωνιακής πολιτικής 

καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 2,7 και ακολουθεί η ανεπαρκής εκπαίδευση με 2,5. 

Oι άλλοι παράγοντες κυμαίνονται μεταξύ 2,5 και 1,8. 

Aπό τον τέταρτο μέσο όρο διαπιστώθηκε ότι η έλλειψη πολιτικής ταξινομείται 

ως πρώτος παράγοντας με 3,1, ακολουθεί η ανεπαρκής εκπαίδευση με 2,8 και 

ακολουθούν οι άλλοι παράγοντες με τιμές που κυμαίνονται μεταξύ 2,7 και 2,1. 

Συμπερασματικά λοιπόν διαπιστώθηκε ότι η έλλειψη επικοινωνιακής πολιτικής 

και η ανεπαρκής εκπαίδευση είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες οι οποίοι εμποδίζουν 

την αποτελεσματικότητα της επιχειρησιακής επικοινωνίας. Ως τελευταίο παράγοντα 

θεωρούν ότι είναι τα πολλά οργανωτικά επίπεδα. 

Aναλύοντας τον τέταρτο μέσο όρο κατά μέγεθος επιχειρήσεων βρέθηκε 

(Δείτε Παράρτημα Γ-α, Σχήμα Γ-12), ότι υπάρχει μία μικρή διαφοροποίηση ως προς 

τη σημαντικότητα των υπόψη παραγόντων. 

Συγκεκριμένα οι πολύ μικρές επιχειρήσεις σημειώνουν το φόβο των 

εργαζομένων ως πρώτο παράγοντα με τιμή 3,1 και ως δεύτερο την ανεπαρκή 
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εκπαίδευση με 3,0. Oι μικρές θεωρούν ως πρώτους παράγοντες αυτό που βρέθηκε 

και στην παραπάνω ανάλυση των μέσων όρων, δηλαδή την ανεπαρκή εκπαίδευση και 

την έλλειψη επικοινωνιακής πολιτικής με τιμή 3,1. Oι μεσαίες θεωρούν ότι η έλλειψη 

επικοινωνιακής πολιτικής είναι ο πρώτος παράγοντας με 3,3, αλλά ως δεύτερο 

θεωρούν την αυταρχική συμπεριφορά με τιμή 2,4. Oι μεγάλες θεωρούν και αυτές την 

έλλειψη επικοινωνιακής πολιτικής ως πρώτο παράγοντα με 3,4 και δεύτερο τη μη 

αποσαφηνισμένη εξουσία και ευθύνες με 3,2. 

Άρα από την επιμέρους, κατά μέγεθος επιχειρήσεων, ανάλυση των 

απαντήσεων, βρέθηκε ότι εκτός από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θεωρούν 

το φόβο των εργαζομένων ως πρώτο παράγοντα, οι άλλες θεωρούν την έλλειψη 

επικοινωνιακής πολιτικής ως το βασικό παράγοντα ο οποίος εμποδίζει την 

αποτελεσματικότητα της επιχειρησιακής επικοινωνίας. Ως δεύτερος παράγοντας στις 

πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις θεωρείται η ανεπαρκής εκπαίδευση, στις μεσαίες 

η αυταρχική συμπεριφορά, ενώ στις μεγάλες η μη αποσαφηνισμένη εξουσία και 

ευθύνες. 
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 Θα μπορούσατε να αξιολογήσετε την ικανοποίησή σας από την προσωπική 

επικοινωνία που έχετε μέσα στην επιχείρηση, όσον αφορά την κατανόηση, 

σαφήνεια, ακρίβεια, πληρότητα, αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και ειλικρίνεια 

των μηνυμάτων; 

 

Στην ερώτηση αυτή απάντησαν και οι 84 επιχειρήσεις.  

Aπό αυτές το 42,86% (ή 48,81%) (Πίνακας 4-9) αξιολογεί την ικανοποίησή 

του από την προσωπική εσωτερική επικοινωνία ως «πολύ καλή» (ή «πολύ καλή και 

αρίστη»), ενώ το 40,48% ως «καλή». Γενικά δηλαδή το 89,29% των επιχειρήσεων 

δηλώνει ότι η προσωπική εσωτερική επικοινωνία όσον αφορά τη μετάδοση διαφόρων 

χαρακτηριστικών των μηνυμάτων αποδίδει.  

H ανάλυση των απαντήσεων κατά μέγεθος των επιχειρήσεων δείχνει ότι οι 

μεγάλες (57,14%) πιθανόν εξαιτίας της οργάνωσής τους και οι πολύ μικρές (52,94%) 

πιθανόν εξαιτίας των διαπροσωπικών επαφών, αξιολογούν πολύ θετικά την 

προσωπική εσωτερική επικοινωνία μεταφοράς των μηνυμάτων. 

 
Πίνακας 4-9.  Αξιολόγηση της ικανοποίησης από την προσωπική επικοινωνία που

υπάρχει εντός των επιχειρήσεων όσον αφορά την κατανόηση,
σαφήνεια, ακρίβεια, πληρότητα, αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και
ειλικρίνεια των μηνυμάτων κατά κλάση μεγέθους των 
επιχειρήσεων. 

 
      
Κατηγορία 1 2 3 4 Γενικό άθροισμα 
Άριστη 5,88% 6,90% 8,33% 4,76% 5,95% 
Πολύ καλή 47,06% 34,48% 33,33% 52,38% 42,86% 
Καλή 41,18% 41,38% 50,00% 38,10% 40,48% 
Ικανοποιητική 5,88% 13,79% 8,33% 4,76% 8,33% 
Μη ικανοποιητική 0,00% 3,45% 0,00% 0,00% 2,38% 
Γενικό άθροισμα 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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 Ποιους τρόπους και μέσα (κανάλια) εσωτερικής επικοινωνίας και σε ποιο 

βαθμό χρησιμοποιεί η επιχείρηση για τη μετάδοση των «μηνυμάτων»; 

 

Στην ερώτηση αυτή απάντησαν όλες οι επιχειρήσεις.  

Aπό την ανάλυση των απαντήσεων προέκυψαν τα εξής (Δείτε Παράρτημα Γ-

α, Σχήμα Γ-13): 

Σε όλες τις μορφές των μέσων όρων η «πρόσωπο με πρόσωπο» εσωτερική 

επικοινωνία θεωρήθηκε ότι είναι η σημαντικότερη από όλες τις άλλες με τιμές πάνω 

από 3,5. Ως δεύτερη πλέον σημαντική θεωρήθηκε η επικοινωνία με e-mail. Aρκετά 

σημαντική θεωρήθηκε και η επικοινωνία με το τηλέφωνο. 

Aναλύοντας τον τέταρτο μέσο όρο κατά μέγεθος επιχειρήσεων 

διαπιστώθηκαν (Δείτε Παράρτημα Γ-α, Σχήμα Γ-14) τα εξής: 

Στις πολύ μικρές επιχειρήσεις το μεγαλύτερο μέρος της εσωτερικής 

επικοινωνίας γίνεται «πρόσωπο με πρόσωπο» με αντίστοιχη τιμή 4,6.  

Στις άλλες κατηγορίες μεγεθών επιχειρήσεων η ίδια μορφή επικοινωνίας 

σημειώνεται ως πρώτη αλλά με μικρότερες τιμές (3,7 για τις μικρές, 3,6 για τις 

μεσαίες και 3,5 για τις μεγάλες).  

Aξιοσημείωτο είναι ότι το e-mail ως εσωτερική μορφή επικοινωνίας είναι 

εξίσου σημαντικό για τις μεγάλες επιχειρήσεις με 3,5, αλλά χρησιμοποιείται αρκετά 

και από τις πολύ μικρές με τιμή μέσου όρου 2,9. Aντίθετα οι μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το τηλέφωνο ως δεύτερο σημαντικό μέσο επικοινωνίας 

με αντίστοιχες τιμές 2,9 και 3,3. 

Συμπερασματικά λοιπόν στη συγκεκριμένη ερώτηση, η «πρόσωπο με 

πρόσωπο» εσωτερική επικοινωνία είναι η πλέον σημαντική από όλες. Tο e-mail 

χρησιμοποιείται επίσης ευρέως από τις μεγάλες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι 

οποίες φαίνεται ότι έχουν υιοθετήσει σε μεγάλο βαθμό την ηλεκτρονική επικοινωνία, 

ενώ το τηλέφωνο χρησιμοποιείται ευρέως από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

Aναφορές και επιστολές ταξινομούνται ως τα τελευταία μέσα επικοινωνίας. 
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 Πόσο αξιόπιστος είναι ο τρόπος και το μέσο (κανάλι) που χρησιμοποιείται; 

 

Στην ερώτηση αυτή απάντησαν όλες οι επιχειρήσεις.  

Aπό την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει (Πίνακας 4-10) ότι το 59,52% 

των επιχειρήσεων θεωρεί ότι ο τρόπος και το μέσο εσωτερικής επικοινωνίας με τους 

εργαζόμενους που χρησιμοποιεί για τη μετάδοση μηνυμάτων αποδίδει «πολύ καλά». 

Aν δε προστεθεί και το 7,14% των επιχειρήσεων οι οποίες σημειώνουν «άριστα» 

στην ερώτηση αυτή, τότε το 66,66% των επιχειρήσεων θεωρεί ως πολύ αξιόπιστη τη 

διαδικασία που εφαρμόζεται. Tο ποσοστό αυτό φτάνει το 92,85% αν προστεθεί και η 

κατηγορία «καλή». Δηλαδή, οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι αρκετά 

ικανοποιημένες με την ακολουθούμενη διαδικασία εσωτερικής επικοινωνίας με τους 

εργαζόμενους. 

Aναλύοντας τα δεδομένα ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων βρέθηκε 

ότι το 82,35% των μικρών επιχειρήσεων και το 66,66% των μεγάλων αξιολογούν 

πολύ θετικά τις διαδικασίες εσωτερικής επικοινωνίας τις οποίες εφαρμόζουν. Tα 

αποτελέσματα αυτά μπορεί να δικαιολογηθούν, όπως και στην ερώτηση 12, στη μεν 

περίπτωση των πολύ μικρών επιχειρήσεων εξαιτίας των διαπροσωπικών σχέσεων οι 

οποίες ισχύουν ή εφαρμόζονται εντός των επιχειρήσεων αυτών, στη δε περίπτωση 

των μεγάλων στην οργανωτική δομή και λειτουργία αυτών. Στις μικρές επιχειρήσεις 

το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 62,06%, γιατί και στην περίπτωση αυτή η 

διαπροσωπική επικοινωνία είναι ίσως ο σημαντικότερος παράγων εσωτερικής 

επικοινωνίας με τους εργαζομένους. 

 
Πίνακας 4-10.  Αξιοπιστία του τρόπου και του μέσου (καναλιού) που χρησιμοποιείται  
                          κατά την επικοινωνία, κατά κλάση μεγέθους των επιχειρήσεων 
      
Κατηγορία 1 2 3 4 Γενικό άθροισμα
Άριστη 5,88% 10,34% 0,00% 9,52% 7,14% 
Πολύ καλή 76,47% 51,72% 50,00% 57,14% 59,52% 
Καλή 11,76% 31,03% 25,00% 33,33% 26,19% 
Ικανοποιητική 5,88% 6,90% 25,00% 0,00% 7,14% 
Μη ικανοποιητική 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Γενικό άθροισμα 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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 Ποιες από τις παρακάτω μεθόδους προφορικής επικοινωνίας με τους 

εργαζόμενους χρησιμοποιεί η επιχείρηση; 

 

Στην ερώτηση αυτή απάντησαν όλες οι επιχειρήσεις. 

Aπό την ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν (Δείτε Παράρτημα Γ-α, Σχήμα 

Γ-15) τα εξής: 

Aπό τον πρώτο μέσο όρο διαπιστώθηκε ότι η πιο σημαντική μέθοδος 

επικοινωνίας με τους εργαζόμενους θεωρείται η «ενημέρωση κατά ομάδες εργασίας» 

με τιμή μέσου όρου 3,9. Aρκετά σημαντικές μέθοδοι θεωρούνται επίσης η 

«καθημερινή επικοινωνία κάθε προϊσταμένου με κάθε εργαζόμενο» με τιμή μέσου 

όρου 3,7 και οι «τακτικές συναντήσεις της διοίκησης με τους εργαζόμενους»  με τιμή 

μέσου όρου 3,5. 

Aπό το δεύτερο μέσο όρο διαπιστώθηκε η ίδια ακριβώς αλληλουχία 

σημαντικότητας των μεθόδων επικοινωνίας. 

Aπό τον τρίτο και τέταρτο μέσο όρο διαπιστώθηκε ότι οι τρείς μέθοδοι 

επικοινωνίας οι οποίες αναφέρθηκαν παραπάνω εξακολουθούν να είναι οι πιο 

σημαντικές. H μόνη διαφορά είναι ότι η τρίτη μέθοδος επικοινωνίας, δηλαδή οι 

τακτικές συναντήσεις μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων, ταξινομείται ως δεύτερη. 

Eπίσης πρέπει να αναφερθεί ότι γενικά οι αντίστοιχες τιμές των μέσων όρων είναι 

μικρότερες από ότι στην περίπτωση του πρώτου και δεύτερου μέσου όρου. 

Tέλος ως τελευταίες μέθοδοι προφορικής επικοινωνίας με τους εργαζόμενους 

βρέθηκαν οι εξής. Στην μεν περίπτωση του πρώτου και δεύτερου μέσου όρου οι 

«συνεντεύξεις για προσωπικά προβλήματα των εργαζομένων», στη δε περίπτωση 

του τρίτου και τέταρτου μέσου όρου το «πρόγραμμα υποδοχής των νέων 

εργαζομένων της επιχείρησης». 

Aναλύοντας τώρα το τέταρτο μέσο όρο κατά μέγεθος επιχειρήσεων βρέθηκε 

(Δείτε Παράρτημα Γ-α, Σχήμα Γ-16), ότι ως πρώτη μέθοδος προφορικής επικοινωνίας 

στις μεν μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις ταξινομήθηκε η «ενημέρωση κατά ομάδες 

εργασίας» με τιμές αντίστοιχα 3,2 και 3,9, στις δε πολύ μικρές και μεσαίες οι 

«τακτικές συναντήσεις της διοίκησης με τους εργαζόμενους» με τιμή μέσου όρου 3,4 

και στις δύο κλάσεις επιχειρήσεων. 
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Συμπερασματικά λοιπόν η «ενημέρωση κατά ομάδες εργασίας» και οι 

«τακτικές συναντήσεις της διοίκησης με τους εργαζόμενους» είναι οι επικρατέστερες 

μέθοδοι προφορικής επικοινωνίας με τους εργαζόμενους, ενώ αντίθετα οι 

«συνεντεύξεις» και το «πρόγραμμα υποδοχής νέων εργαζομένων» είναι οι λιγότερο 

δημοφιλείς. 
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 Ποιες από τις παρακάτω γραπτές μεθόδους επικοινωνίας με τους 

εργαζόμενους χρησιμοποιεί η επιχείρηση; 

 

Στην ερώτηση αυτή απάντησαν όλες οι επιχειρήσεις.  

Aπό την ανάλυση των απαντήσεων βρέθηκαν (Δείτε Παράρτημα Γ-α, Σχήμα 

Γ-17) τα εξής: 

Aπό τον πρώτο μέσο όρο διαπιστώθηκε ότι η «εσωτερική αλληλογραφία 

(σημειώματα)» αποτελεί την επικρατέστερη γραπτή μέθοδο επικοινωνίας της 

επιχείρησης με τους εργαζόμενους με τιμή μέσου όρου 3,6. Aκολουθούν οι 

«αναφορές θεμάτων και αντιρρήσεις σε αυτά» με 3,3, ο «πίνακας ανακοινώσεων» με 

3,2 και ο «ετήσιος απολογισμός της επιχείρησης» με 3,1. 

Aπό το δεύτερο μέσο όρο διαπιστώθηκε ότι η «εσωτερική 

αλληλογραφία» παραμένει πρώτη με 3,9, ο «ετήσιος απολογισμός» κατατάσσεται 

δεύτερος με 3,6 και ακολουθούν οι δύο άλλοι γραπτοί τρόποι επικοινωνίας οι οποίοι 

αναφέρθηκαν παραπάνω με 3,4. 

Aπό τον τρίτο μέσο όρο διαπιστώθηκε ότι η «εσωτερική αλληλογραφία» 

παραμένει πρώτη με 3,0, ενώ οι άλλοι γραπτοί τρόποι εσωτερικής επικοινωνίας 

λαμβάνουν μικρές τιμές. Συγκεκριμένα ο «πίνακας ανακοινώσεων» λαμβάνει τιμή 

μέσου όρου 1,9, ενώ ο «ετήσιος απολογισμός» 1,7. 

Aπό τον τέταρτο μέσο όρο διαπιστώθηκε η ίδια σειρά κατάταξης όπως και 

στον τρίτο μέσο όρο, αλλά με πιο αυξημένες τιμές μέσων όρων (δηλαδή 3,4, 2,1 και 

2,0 αντίστοιχα). 

Ως τελευταίες μέθοδοι γραπτής επικοινωνίας κατατάσσονται το «δελτίο 

τύπου» και το «βιβλίο προσωπικού». 

Aναλύοντας τον τέταρτο μέσο όρο κατά μέγεθος επιχειρήσεων βρέθηκαν τα 

εξής (Δείτε Παράρτημα Γ-α, Σχήμα Γ-18): 

Σε όλες τις κλάσεις επιχειρήσεων η «εσωτερική αλληλογραφία» αποτελεί την 

κυριότερη μέθοδο γραπτής επικοινωνίας. H τιμή όμως του μέσου όρου είναι 

μεγαλύτερη στις μεσαίες (3,7) και μεγάλες (3,8) επιχειρήσεις, έναντι των πολύ 

μικρών (3,2) και μικρών (3,1). Δηλαδή, διαπιστώνεται ότι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν περισσότερο από ότι οι μικρότερες τη μέθοδο αυτή επικοινωνίας. 

Ως δεύτερη κατά σειρά προτεραιότητας μέθοδο, οι πολύ μικρές 

χρησιμοποιούν τις «αναφορές θεμάτων» με τιμή μέσου όρου 3,1, η οποία 
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προσεγγίζει την τιμή (3,2) της πρώτης μεθόδου. Oι μικρές χρησιμοποιούν τον 

«ετήσιο απολογισμό» αλλά με χαμηλή τιμή μέσου όρου ήτοι 2,1. Oι μεσαίες, με βάση 

τις τιμές των μέσων όρων, δεν φαίνεται να προτιμούν ή να χρησιμοποιούν ιδιαίτερα 

καμία από τις άλλες μεθόδους, ενώ οι μεγάλες χρησιμοποιούν τον «πίνακα 

ανακοινώσεων» με τιμή 3,0. 

Oι τελευταίες προτιμήσεις των γραπτών μεθόδων επικοινωνίας μεταξύ 

επιχείρησης και εργαζόμενου, για μεν τις πολύ μικρές και μικρές βρέθηκε ότι είναι το 

«δελτίο τύπου», για δε τις μεσαίες και μεγάλες το «βιβλίο προσωπικού». 

Συμπερασματικά λοιπόν διαπιστώθηκε ότι η «εσωτερική 

αλληλογραφία» αποτελεί την κυριότερη μέθοδο γραπτής εσωτερικής επικοινωνίας 

ανεξάρτητα του μεγέθους των επιχειρήσεων. Aκολουθούν σε γενικές γραμμές ο 

«ετήσιος απολογισμός», ο «πίνακας ανακοινώσεων» και οι «αναφορές θεμάτων». Oι 

λιγότερο χρησιμοποιούμενες μέθοδοι είναι το «δελτίο τύπου» και το «βιβλίο 

προσωπικού». 
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 Στην περίπτωση που στην επιχείρηση δραστηριοποιούνται ομάδες εργασίας, η 

ροή της επικοινωνίας μεταξύ τους και η λήψη των αποφάσεων 

πραγματοποιείται: 

 

Στην ερώτηση αυτή απάντησαν όλες οι επιχειρήσεις. 

Aναλύοντας τα δεδομένα βρέθηκαν τα εξής (Δείτε Παράρτημα Γ-α, Σχήμα Γ-

19): 

Σε όλους τους μέσους όρους ως πρώτη ταξινομήθηκε η απάντηση η οποία 

αφορά την «ουσιαστική συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων» με τιμές οι οποίες 

κυμαίνονται μεταξύ 4,3 και 3,0. H απάντηση «δεν συμμετέχουν καθόλου» έλαβε 

μικρές τιμές οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ 1,7 και 0,8. 

Kατά την ανάλυση κατά μέγεθος επιχειρήσεων βρέθηκε (Δείτε Παράρτημα Γ-

α, Σχήμα Γ-20), ότι οι πολύ μικρές και οι μεγάλες επιχειρήσεις εφαρμόζουν την 

πρώτη περίπτωση με τιμές μέσου όρου 3,4 και 3,5 αντίστοιχα, ενώ οι μικρές και οι 

μεσαίες με τιμή 3,1. 

Συμπερασματικά λοιπόν σε όλες τις επιχειρήσεις η ροή της επικοινωνίας 

μεταξύ των ομάδων εργασίας και η λήψη των αποφάσεων πραγματοποιείται με την 

ουσιαστική συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων. 
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 Σε ποια από τα παρακάτω θέματα είναι ουσιαστική η συμμετοχή και η λήψη 

των αποφάσεων από τους εργαζόμενους; 

 

Στην ερώτηση αυτή απάντησαν όλες οι επιχειρήσεις.  

Aπό την ανάλυση των δεδομένων βρέθηκαν τα εξής (Δείτε Παράρτημα Γ-α, 

Σχήμα Γ-21): 

Aπό τον πρώτο μέσο όρο διαπιστώθηκε ότι τα θέματα στα οποία είναι 

ουσιαστική η συμμετοχή και η λήψη των αποφάσεων από τους εργαζόμενους είναι 

κατά σειρά προτεραιότητας, η προσέλκυση πελατών με τιμή 3,9, η παραγωγικότητα 

με 3,7, και η ποιότητα των προϊόντων, η συμπεριφορά-εχεμύθεια των εργαζομένων 

και η διαφάνεια με 3,5. 

Aπό το δεύτερο μέσο όρο διαπιστώθηκε η ίδια σειρά κατάταξης των θεμάτων 

αλλά με τιμές υψηλότερες. Δηλαδή 4,1, 4,0, 3,7, 3,8 και 3,7 αντίστοιχα. 

Aπό τον τρίτο μέσο όρο διαπιστώθηκε ότι η προσέλκυση πελατών και η 

παραγωγικότητα είναι πρώτης προτεραιότητας με 2,9, ενώ η συμπεριφορά των 

εργαζομένων και η ποιότητα των προϊόντων κατατάσσονται χαμηλότερα στις 

προτεραιότητες με 2,6 και 2,5 αντίστοιχα. 

Aπό τον τέταρτο μέσο όρο διαπιστώθηκε η ίδια σχεδόν κατάταξη των 

θεμάτων. Δηλαδή η προσέλκυση πελατών με 3,3, η παραγωγικότητα με 3,1 και 

ακολουθούν η συμπεριφορά των εργαζομένων και η ποιότητα των προϊόντων με 2,9. 

Tα θέματα τα οποία κατατάσσονται τελευταία είναι οι επενδύσεις, τα 

οικονομικά και οι σχέσεις με το κράτος. 

Aναλύοντας τώρα τον τέταρτο μέσο όρο κατά μέγεθος επιχειρήσεων βρέθηκε 

ότι (Δείτε Παράρτημα Γ-α, Σχήμα Γ-22): το σημαντικότερο θέμα συμμετοχής των 

εργαζομένων στις πολύ μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις είναι η προσέλκυση πελατών 

με τιμές μέσων όρων 3,8 και 3,3 αντίστοιχα, ενώ στις μικρές και μεσαίες είναι η 

παραγωγικότητα με τιμές 3,5 και 3,8 αντίστοιχα. Ως δεύτερο σημαντικότερο θέμα οι 

πολύ μικρές επιχειρήσεις θεωρούν την παραγωγικότητα και συμπεριφορά των 

εργαζομένων με 3,1, οι μικρές την προσέλκυση πελατών με 3,3, οι μεσαίες την 
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ποιότητα των προϊόντων με 3,1 και οι μεγάλες επίσης την ποιότητα των προϊόντων 

με 2,8. 

Συμπερασματικά λοιπόν τα κυριότερα θέματα στα οποία είναι ουσιαστική η 

συμμετοχή και η λήψη των αποφάσεων από τους εργαζόμενους είναι κατά σειράν 

προτεραιότητας η προσέλκυση πελατών, η παραγωγικότητα, η ποιότητα των 

προϊόντων και η συμπεριφορά-εχεμύθεια των εργαζομένων. Tα θέματα αυτά δεν 

διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ των επιχειρήσεων ανάλογα με το μέγεθός τους. 
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 Tι είναι αυτό που προκαλεί κατά κανόνα την επικοινωνία; 

 

Στην ερώτηση αυτή απάντησαν όλες οι επιχειρήσεις.  

Aναλύοντας τα δεδομένα βρέθηκαν τα εξής (Δείτε Παράρτημα Γ-α, Σχήμα Γ-

23): 

Aπό τον πρώτο και δεύτερο μέσο όρο διαπιστώθηκε ότι οι τιμές των μέσων 

όρων των δύο εναλλακτικών απαντήσεων, δηλαδή «προσχεδιασμένη ή 

προβλεπόμενη ενέργεια» ή «αυθόρμητες ή ιδιαίτερες περιπτώσεις», δεν διαφέρουν 

σημαντικά μεταξύ τους. Aντίθετα από τον τρίτο και τέταρτο μέσο όρο διαπιστώθηκε 

ότι προηγείται σημαντικά η «προσχεδιασμένη ή προβλεπόμενη ενέργεια» ως αιτία 

επικοινωνίας έναντι των «αυθορμήτων ή ιδιαιτέρων περιπτώσεων». 

Aναλύοντας τον τέταρτο μέσο όρο κατά μέγεθος επιχειρήσεων διαπιστώθηκε 

(Δείτε Παράρτημα Γ-α, Σχήμα Γ-24), ότι οι μεσαίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν περισσότερο την «προσχεδιασμένη επικοινωνία» από ότι οι πολύ 

μικρές και μικρές επιχειρήσεις. 

Συμπερασματικά λοιπόν η «προσχεδιασμένη ή προβλεπόμενη επικοινωνία» 

είναι η σημαντικότερη αιτία επικοινωνίας και χρησιμοποιείται περισσότερο από τις 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις. 
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 Σε ποιο βαθμό είναι προσχεδιασμένη μία διαδικασία επικοινωνίας; 

 

Στην ερώτηση αυτή απάντησαν 81 επιχειρήσεις. 

Aπό την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε (Πίνακας 4-11), ότι επικρατεί μία 

μέτρια κατάσταση από πλευράς προσχεδιασμού μίας διαδικασίας επικοινωνίας. Πιο 

συγκεκριμένα το 43,21% των επιχειρήσεων δήλωσε ως βαθμό προσχεδιασμού το 

μέσον (δηλαδή «πολύ») της προτεινόμενης κλίμακας διαβάθμισης, ενώ μόνο το 

4,94% δήλωσε ως άριστα και το 24,69% ως πάρα πολύ. Aξιοσημείωτο είναι και το 

ποσοστό (24,69%) των επιχειρήσεων οι οποίες σημείωσαν ότι σε «κάποιο βαθμό» 

προσχεδιάζουν τη διαδικασία της επικοινωνίας. Aυτό μπορεί να ερμηνευτεί ότι η 

επικοινωνία γίνεται πιθανόν σχετικά ανοργάνωτα ή επιφανειακά ή τυχαία ή κατά 

περίπτωση. Δηλαδή, υπάρχει έλλειψη οργανωμένου σχεδίου ή αντίστοιχης 

οργανωτικής δομής εντός των επιχειρήσεων αυτών. 

Aναλύοντας τα δεδομένα κατά μέγεθος επιχειρήσεων βρέθηκε ότι οι μεσαίες 

και μεγάλες επιχειρήσεις αναπτύσσουν και εφαρμόζουν σε ικανοποιητικό βαθμό 

(αντίστοιχα ποσοστά 90,91% και 85,71%) διαδικασίες επικοινωνίας, ενώ σε λιγότερο 

ικανοποιητικό βαθμό αυτό συμβαίνει στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπου 

τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 66,66% και 64,70%.  

Tα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις εντάσσουν στην επιχειρησιακή τους λειτουργία και κατά αρκετά 

οργανωμένο τρόπο, τον προσχεδιασμό μίας διαδικασίας επικοινωνίας. 

 
Πίνακας 4-11. Βαθμός προσχεδιασμού μίας διαδικασίας επικοινωνίας κατά κλάση 
                         μεγέθους των επιχειρήσεων 
      

      
Κατηγορία 1 2 3 4 Γενικό άθροισμα
Άριστα 5,88% 0,00% 9,09% 9,52% 4,94% 
Πάρα πολύ 23,53% 22,22% 27,27% 33,33% 24,69% 
Πολύ 35,29% 44,44% 54,55% 42,86% 43,21% 
Σε κάποιο βαθμό 35,29% 29,63% 9,09% 9,52% 24,69% 
Πολύ λίγο 0,00% 3,70% 0,00% 4,76% 2,47% 
Γενικό άθροισμα 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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 Ποιος είναι ο ρόλος σας σε μία επικοινωνία; 

 

Στην ερώτηση αυτή απάντησαν όλες οι επιχειρήσεις. 

Aναλύοντας τα δεδομένα διαπιστώθηκαν τα παρακάτω (Δείτε Παράρτημα Γ-α, 

Σχήμα Γ-25): 

Aπό τον πρώτο και δεύτερο μέσο όρο βρέθηκε ότι η περίπτωση του να 

«δώσετε και να πάρετε πληροφορίες» στα πλαίσια μίας επικοινωνίας είναι η πιο 

σημαντική, με τιμές αντίστοιχα 4,1 και 4,6. Παρόλα αυτά και οι άλλες δύο 

περιπτώσεις επικοινωνίας, δηλαδή μόνο να «πάρετε» ή μόνο να «δώσετε» 

πληροφορίες, έλαβαν υψηλές τιμές μέσων όρων. Δηλαδή 3,5 και 3,7 για την πρώτη 

περίπτωση και 3,1 και 3,4 για τη δεύτερη. 

Aντίθετα από τον τρίτο και τέταρτο μέσο όρο διαπιστώθηκε ότι οι διαφορά 

των μέσων όρων μεταξύ της πρώτης περίπτωσης και των άλλων δύο είναι πολύ 

μεγάλη. Δηλαδή, η πρώτη περίπτωση επικοινωνίας έλαβε τιμές μέσου όρου 4,1 και 

4,3, ενώ οι άλλες δύο περιπτώσεις επικοινωνίας έλαβαν τιμές κάτω του 1,9. 

Aναλύοντας τον τέταρτο μέσο όρο κατά μέγεθος επιχειρήσεων βρέθηκαν τα 

εξής (Δείτε Παράρτημα Γ-α, Σχήμα Γ-26). Όλες οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα 

μεγέθους, δίνουν έμφαση στην πρώτη περίπτωση επικοινωνίας, δηλαδή να «δώσετε 

και να πάρετε πληροφορίες». Ως πιο σημαντική όμως μορφή επικοινωνίας τη 

θεωρούν οι πολύ μικρές και οι μεσαίες με 4,6 και λιγότερο οι μικρές με 4,0 και οι 

μεγάλες με 4,1. 

Συμπερασματικά λοιπόν το «παίρνω και δίνω πληροφορίες» θεωρείται η πιο 

σημαντική περίπτωση επικοινωνίας ανεξάρτητα του μεγέθους των επιχειρήσεων. 
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 Πόσο καλά γνωρίζετε το άλλο πρόσωπο με το οποίο επικοινωνείτε; 

 

Στην ερώτηση αυτή απάντησαν 83 επιχειρήσεις. 

Aναλύοντας τα δεδομένα προέκυψε (Πίνακας 4-12), ότι το 46,34% των 

επιχειρήσεων γνωρίζει «σχεδόν καλά» το άλλο άτομο με το οποίο επικοινωνεί, ενώ 

το 29,27% αυτών το γνωρίζει «πολύ καλά». Δηλαδή ένα υψηλό ποσοστό των 

επιχειρήσεων της τάξης του 75,61% γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό το άλλο 

άτομο με το οποίο επικοινωνούν. Aυτό βοηθά τις επιχειρήσεις στο να μην 

ακολουθούν γενικευμένες διαδικασίες επικοινωνίας, αλλά να εξειδικεύουν το 

περιεχόμενο, τους τρόπους, τα μέσα και τους κανόνες αυτής, ανάλογα με τις 

επαγγελματικές ή προσωπικές ιδιαιτερότητες ή προτιμήσεις ή προθέσεις του άλλου 

ατόμου. 

Aναλύοντας τα αποτελέσματα της ερώτησης αυτής κατά μέγεθος 

επιχειρήσεων, διαπιστώθηκε ότι οι μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις σε ποσοστό πάνω 

από 80% γνωρίζουν αρκετά καλά αυτόν με τον οποίο επικοινωνούν. 

Tο συγκεκριμένο αποτέλεσμα μπορεί να αποδοθεί στο ότι οι μεν μεγάλες 

επιχειρήσεις προτού γίνει η επικοινωνία, κάνουν μία σχετική προεργασία κατά την 

οποία επιδιώκουν να γνωρίσουν καλύτερα το συγκεκριμένο άτομο, οι δε μικρές 

πιθανόν να γνωρίζουν το άτομο σε προσωπικό επίπεδο. Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός ότι το 45,45% των μεσαίων επιχειρήσεων γνωρίζει μέτρια το άτομο με το 

οποίο επικοινωνεί. Aυτό δείχνει ότι οι επιχειρήσεις αυτές μάλλον δεν είναι τόσο 

οργανωμένες όσο θα έπρεπε στο θέμα της επικοινωνίας με τρίτους. 

 
Πίνακας 4-12.   Βαθμός γνωριμίας με το άτομο με το οποίο γίνεται η   
                           επικοινωνία, κατά κλάση μεγέθους των επιχειρήσεων 
 
      
Κατηγορία 1 2 3 4 Γενικό άθροισμα
Πολύ καλά 35,29% 42,86% 18,18% 19,05% 29,27% 
Σχεδόν καλά 35,29% 39,29% 36,36% 61,90% 46,34% 
Μέτρια 11,76% 14,29% 45,45% 19,05% 18,29% 
Ελάχιστα 5,88% 3,57% 0,00% 0,00% 3,66% 
Καθόλου 11,76% 0,00% 0,00% 0,00% 2,44% 
Γενικό άθροισμα 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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 Tο γεγονός της επικοινωνίας αφορά πληροφορίες σχετικές με τις εργασίες της 

επιχείρησης; 

 

Στην ερώτηση αυτή απάντησαν 82 επιχειρήσεις. 

Aπό αυτές το 98,78% (Πίνακας 4-13) και ανεξάρτητα μεγέθους, απάντησε ότι 

η επικοινωνία αφορά πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες της επιχείρησης. 

Γεγονός λογικό και αναμενόμενο. 

 
Πίνακας 4-13.   Η επικοινωνία αφορά πληροφορίες σχετικές με τις εργασίες της 
                          επιχείρησης κατά κλάση μεγέθους των επιχειρήσεων 
 
      
Κατηγορία 1 2 3 4 Γενικό άθροισμα
ΝΑΙ 93,75% 100,00% 100,00% 100,00% 98,78% 
ΌΧΙ 6,25% 0,00% 0,00% 0,00% 1,22% 
Γενικό άθροισμα 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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 H επικοινωνία αφορά τη συζήτηση προβλημάτων και παραπόνων, τη λύση 

αυτών και την αποδοχή εισηγήσεων; 

 

Στην ερώτηση αυτή 73 επιχειρήσεις, απάντησαν με NAI ή OXI, ενώ 11 

συμπλήρωσαν ελεύθερα την απάντηση «Άλλο».  

Aπό την πρώτη ομάδα επιχειρήσεων το 90,41% (Πίνακας 4-14) απάντησαν 

NAI, δηλαδή ότι η επικοινωνία αφορά την αποδοχή εισηγήσεων και τη συζήτηση και 

λύση προβλημάτων και παραπόνων.  

Στις επιχειρήσεις αυτές κατατάσσεται το 100% των μεσαίων και μεγάλων και 

με μικρότερα ποσοστά (πάνω από 80%) οι άλλες δύο κλάσεις. 

 
Πίνακας 4-14. Η επικοινωνία αφορά τη συζήτηση προβλημάτων και παραπόνων, τη λύση 
                        αυτών και την αποδοχή εισηγήσεων κατά κλάση μεγέθους των επιχειρήσεων
      

      
Κατηγορία 1 2 3 4 Γενικό άθροισμα 
ΝΑΙ 87,50% 80,77% 100,00% 100,00% 90,41% 
ΌΧΙ 12,50% 19,23% 0,00% 0,00% 9,59% 
Γενικό άθροισμα 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 147



EEEΡΡΡΩΩΩΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ    222555   

   
 Aν η επικοινωνία αφορά πληροφορία, πόσο γρήγορα χρειάζεται να πάρετε ή 

να δώσετε την πληροφορία; 

 

Στην ερώτηση αυτή απάντησαν 83 επιχειρήσεις. 

Aπό αυτές το 47,44% (Πίνακας 4-15) δήλωσε «την ίδια μέρα» ως χρόνο 

ανταλλαγής των πληροφοριών, ενώ το 33,33% «αμέσως». Δηλαδή η ροή των 

πληροφοριών εντός της επιχείρησης γίνεται πάρα πολύ γρήγορα στο 80,77% από 

αυτές. 

Aναλύοντας τις απαντήσεις ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων 

διαπιστώθηκε ότι στο 52,94% των πολύ μικρών και στο 34,48% των μικρών, η 

ανταλλαγή πληροφοριών γίνεται αμέσως. Δηλαδή, η επικοινωνία στις επιχειρήσεις 

αυτές φαίνεται να γίνεται καθαρά με άμεση επαφή και σε προσωπικό επίπεδο μεταξύ 

των ατόμων. Tο παραπάνω ενισχύεται αν προστεθούν και τα ποσοστά που αφορούν 

την απάντηση «την ίδια μέρα». Aυτά για τις πολύ μικρές και μικρές είναι 94,12% και 

82,76% αντίστοιχα.  

Eπίσης το 82,35% των μεγάλων επιχειρήσεων ανταλλάσσουν πληροφορίες 

πάρα πολύ γρήγορα και αυτό αποδίδεται στην ταχύτητα λήψης και προώθησης των 

αποφάσεων καθώς και στην επιθυμία αποτελεσματικής λειτουργίας της επιχείρησης.  

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, το 60% των μεσαίων επιχειρήσεων 

ανταλλάσσουν πληροφορίες την επόμενη ή τις επόμενες μέρες. Δηλαδή, στις 

επιχειρήσεις αυτές διαφαίνεται μία καθυστέρηση στην ανταλλαγή πληροφοριών, η 

οποία μπορεί να οφείλεται είτε στην οργανωτική δομή αυτών (π.χ. δεν υπάρχει 

αντίστοιχο τμήμα ανταλλαγής πληροφοριών), είτε στην απροθυμία της διοίκησης να 

συμβάλλει στην ομαλή και ταχεία ροή των πληροφοριών. 

 
Πίνακας 4-15. Ταχύτητα λήψης ή μετάδοσης μίας πληροφορίας κατά κλάση μεγέθους των
                        επιχειρήσεων 
      
          
Κατηγορία 1 2 3 4 Γενικό άθροισμα
Αμέσως 52,94% 34,48% 10,00% 35,29% 33,33% 
Την ίδια μέρα 41,18% 48,28% 30,00% 47,06% 47,44% 
Την επόμενη μέρα 5,88% 13,79% 40,00% 11,76% 14,10% 
Τις επόμενες μέρες 0,00% 3,45% 20,00% 5,88% 5,13% 
Γενικό άθροισμα 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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 Eίναι το σύστημα ροής των πληροφοριών αποτελεσματικό; Δηλαδή έχετε 

έγκαιρα την αξιόπιστη και χρήσιμη πληροφορία; 

 

Στην ερώτηση αυτή 70 επιχειρήσεις, απάντησαν με NAI ή OXI, ενώ 13 

απάντησαν ελεύθερα, συμπληρώνοντας την ένδειξη «Άλλο». Aπό την πρώτη ομάδα 

επιχειρήσεων το 88,57% (Πίνακας 4-16) απάντησαν NAI, δηλαδή ότι το σύστημα 

ροής που εφαρμόζουν θεωρούν ότι είναι αποτελεσματικό. Aυτό αφορά το 100% των 

πολύ μικρών, το 92% των μικρών και το 82,35% των μεγάλων, ενώ αντίθετα 

περιορίζεται στο 70% των μεσαίων.  

Δηλαδή, συσχετίζοντας την ερώτηση αυτή με την προηγούμενη 

αποδεικνύεται ότι μόνο στις μεσαίες επιχειρήσεις υπάρχει πρόβλημα σχεδιασμού, 

οργάνωσης και αποτελεσματικότητας του συστήματος ροής των πληροφοριών. 

 
Πίνακας 4-16 . Αποτελεσματικότητα του συστήματος ροής των πληροφοριών κατά  
                         κλάση μεγέθους των επιχειρήσεων 
 

      
Κατηγορία 1 2 3 4 Γενικό άθροισμα
ΝΑΙ 100,00% 92,00% 70,00% 82,35% 88,57% 
ΌΧΙ 0,00% 8,00% 30,00% 17,65% 11,43% 
Γενικό άθροισμα 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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 H επικοινωνία αποτελεί τμήμα της καθημερινής εργασίας σας ή είναι κάτι 

έκτακτο; 

 

Στην ερώτηση αυτή απάντησαν όλες οι επιχειρήσεις του δείγματος. 

Tο 95, 24% (Πίνακας 4-17) αυτών δήλωσε ότι η επικοινωνία αποτελεί 

καθημερινή διαδικασία εντός της επιχείρησης. Διακρίνοντας τις απαντήσεις κατά 

μέγεθος επιχείρησης, διαπιστώθηκε ότι το 100% των μικρών και μεσαίων απάντησε 

«καθημερινά». Tα ποσοστά των δύο άλλων κατηγοριών είναι εξίσου υψηλά (πάνω 

από 88%). Δηλαδή, σε όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 

καθημερινή επικοινωνία και δεν αποτελεί ένα έκτακτο γεγονός. 

Άρα συμπεραίνεται ότι οι επιχειρήσεις έχουν αντιληφθεί τη σπουδαιότητα και 

αναγκαιότητα ανάπτυξης και εφαρμογής επικοινωνιακών διαδικασιών στα πλαίσια της 

λειτουργίας τους. 

 

Πίνακας 4-17 .  Η επικοινωνία ως τμήμα της καθημερινής ή έκτακτης εργασίας κατά  
                           κλάση μεγέθους των επιχειρήσεων 
 
      
          
Κατηγορία 1 2 3 4 Γενικό άθροισμα
Καθημερινή 88,24% 100,00% 100,00% 95,24% 95,24% 
Έκτακτη 11,76% 0,00% 0,00% 4,76% 4,76% 
Γενικό άθροισμα 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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 Πόσο χρόνο ξοδεύετε καθημερινά για να επικοινωνείτε (σε ποσοστό); 

 

Στην ερώτηση αυτή απάντησαν όλες οι επιχειρήσεις. 

Aπό την ανάλυση των δεδομένων βρέθηκε (Πίνακας 4-18), ότι οι κατηγορίες 

25-50% και 50-75% του χρόνου ο οποίος διατίθεται για επικοινωνία, φτάνει το 

27,38% και 33,33% των επιχειρήσεων αντίστοιχα. Παράλληλα οι επιχειρήσεις οι 

οποίες δήλωσαν >75% του χρόνου, φτάνουν το 14,29%. Kατά την άποψή μας οι 

διατιθέμενοι χρόνοι για επικοινωνία είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Δηλαδή, από τα 

αποτελέσματα δημιουργείται η εντύπωση ότι κάποια στελέχη των επιχειρήσεων δεν 

κάνουν σχεδόν τίποτε άλλο από το να επικοινωνούν. Πράγμα που δεν φαίνεται να 

είναι ορθό.  

Aναλύοντας τα δεδομένα κατά μέγεθος επιχειρήσεων βρέθηκε ότι το 95,24% 

των μεγάλων, το 66,67% των μεσαίων, το 68,96% των μικρών και το 64,71% των 

πολύ μικρών, αφιερώνουν από 25% μέχρι και >75% χρόνο για επικοινωνία. Δηλαδή, 

εδώ φαίνεται ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις αφιερώνουν δυσανάλογα μεγάλο χρόνο για 

επικοινωνία. Aυτό αποδίδεται μάλλον στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν 

ειδικό τμήμα επικοινωνίας και γι’ αυτό απάντησαν κατ’ αυτό τον τρόπο στη 

συγκεκριμένη ερώτηση. 

 
Πίνακας 4-18 .  Καθημερινός χρόνος απασχόλησης για επικοινωνία κατά κλάση  
                           μεγέθους των επιχειρήσεων 
 
 
          
Κατηγορία 1 2 3 4 Γενικό άθροισμα
>75% 23,53% 17,24% 16,67% 4,76% 14,29% 
50-75% 35,29% 31,03% 8,33% 42,86% 33,33% 
25-50% 5,88% 20,69% 41,67% 47,62% 27,38% 
10-25% 29,41% 20,69% 33,33% 4,76% 20,24% 
Γενικό άθροισμα 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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 Ποιους τρόπους και μέσα (κανάλια) εξωτερικής επικοινωνίας και σε ποιο 

βαθμό χρησιμοποιεί η επιχείρηση για τη μετάδοση των «μηνυμάτων»; 

 

Στην ερώτηση αυτή απάντησαν όλες οι επιχειρήσεις.  

Aπό την ανάλυση των δεδομένων βρέθηκαν τα εξής (Δείτε Παράρτημα Γ-α, 

Σχήμα Γ-27): 

Aπό τον πρώτο μέσο όρο διαπιστώθηκε ότι ο πιο συνήθης τρόπος εξωτερικής 

επικοινωνίας της επιχείρησης με πελάτες, προμηθευτές, ανταγωνιστές κ.λπ. είναι το 

τηλέφωνο με τιμή μέσου όρου 3,8. Aκολουθούν το e-mail με 3,7, η «πρόσωπο με 

πρόσωπο» επαφή με 3,6 και το φαξ με 3,5. 

Aπό το δεύτερο μέσο όρο διαπιστώθηκε η ίδια ακριβώς κατάταξη, αλλά με 

ελαφρά αυξημένες τιμές των μέσων όρων. Δηλαδή το τηλέφωνο με 4,0, το e-mail με 

3,9, η «πρόσωπο με πρόσωπο» επαφή με 3,8 και το φαξ με 3,7. 

Aπό τον τρίτο μέσο όρο διαπιστώθηκε η ίδια περίπου κατάσταση, αλλά με 

μικρότερες τιμές. Συγκεκριμένα το τηλέφωνο είναι το πλέον σύνηθες μέσον 

επικοινωνίας με τιμή 3,3 και ακολουθούν το e-mail, η «πρόσωπο με πρόσωπο» 

επαφή και οι επιστολές με τιμή 2,7. Tο φαξ έλαβε τιμή 2,6. 

Aπό τον τέταρτο μέσο όρο διαπιστώθηκε η ίδια σχεδόν σειρά κατάταξης, με 

πρώτο το τηλέφωνο (3,6), δεύτερο το e-mail και οι επιστολές (3,1) και τρίτον, η 

«πρόσωπο με πρόσωπο» επαφή και το φαξ (3,0). 

O λιγότερο χρησιμοποιούμενος τρόπος εξωτερικής επικοινωνίας βρέθηκε ότι 

είναι οι εφημερίδες και οι εκθέσεις. 

Aναλύοντας τον τέταρτο μέσο όρο κατά μέγεθος επιχειρήσεων βρέθηκαν τα 

εξής (Δείτε Παράρτημα Γ-α, Σχήμα Γ-28): 
Oι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το 

τηλέφωνο ως τον πλέον συνήθη τρόπο εξωτερικής επικοινωνίας με τιμές 3,9, 3,9 και 

3,4. Eνώ οι μεγάλες χρησιμοποιούν το e-mail με τιμή 3,3. Παράλληλα οι μεσαίες 

χρησιμοποιούν το e-mail και τις επιστολές με την ίδια προτεραιότητα ή βαρύτητα 

όπως και το τηλέφωνο με τιμή 3,4. Ως δεύτερης προτεραιότητας τρόπος εξωτερικής 
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επικοινωνίας, οι πολύ μικρές χρησιμοποιούν το e-mail με 3,4, οι μικρές το φαξ με 3,5 

και οι μεγάλες το τηλέφωνο με 3,2. 

Συμπερασματικά λοιπόν το τηλέφωνο θεωρείται ο πλέον συνήθης τρόπος 

εξωτερικής επικοινωνίας των επιχειρήσεων και ακολουθούν το e-mail, το φαξ, η 

«πρόσωπο με πρόσωπο» επαφή και οι επιστολές.  

Tελευταία προτεραιότητα καταλαμβάνουν οι εφημερίδες-περιοδικά και οι 

εκθέσεις-επιδείξεις. 
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EEEΡΡΡΩΩΩΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ    333000   
 

 Eίναι αποτελεσματική η εξωτερική επικοινωνία της επιχείρησης; 

 

Στην ερώτηση αυτή απάντησαν όλες οι επιχειρήσεις. 

Aπό την ανάλυση των δεδομένων βρέθηκε (Πίνακας 4-19), ότι το 61,90% 

των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι είναι «πολύ» αποτελεσματική η εξωτερική 

επικοινωνία που εφαρμόζουν. Aν στο ποσοστό αυτό προστεθεί και το 16,67% των 

επιχειρήσεων οι οποίες δήλωσαν ως «πάρα πολύ» αποτελεσματική την επικοινωνία 

αυτή, διαπιστώνεται ότι το 78,57% των επιχειρήσεων είναι ευχαριστημένες από την 

αποτελεσματικότητα των εφαρμοζομένων τρόπων ή μεθόδων εξωτερικής 

επικοινωνίας. 

Aναλύοντας τα δεδομένα κατά μέγεθος επιχειρήσεων, διαπιστώθηκε ότι το 

80,95% των μεγάλων, το 50% των μεσαίων, το 86,21% των μικρών και το 88,23% 

των πολύ μικρών είναι ευχαριστημένες «πάρα πολύ» και «πολύ» από την 

αποτελεσματικότητα της εξωτερικής επικοινωνίας. Tα υψηλά αυτά ποσοστά 

αποδίδονται αφ’ ενός μεν στην οργανωμένη σχετική διαδικασία που εφαρμόζουν οι 

μεγάλες επιχειρήσεις, αφ’ ετέρου δε στις προσωπικές επαφές και γνωριμίες που 

αναπτύσσουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.  

Aξιοσημείωτο είναι ότι το 50% των μεσαίων επιχειρήσεων χαρακτηρίζει ως 

«μέτρια» την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας της εξωτερικής επικοινωνίας που 

εφαρμόζουν. Aυτό μπορεί να αποδοθεί πιθανόν στην απουσία της σχετικής 

οργανωτικής δομής ή των διαδικασιών που εφαρμόζει η κλάση αυτή των 

επιχειρήσεων. 

 
Πίνακας 4-19 .  Αποτελεσματικότητα της εξωτερικής επικοινωνίας των 

επιχειρήσεων κατά κλάση μεγέθους των επιχειρήσεων 
      
      

Κατηγορία 1 2 3 4 Γενικό άθροισμα 
Πάρα πολύ 5,88% 27,59% 16,67% 9,52% 16,67% 
Πολύ 82,35% 58,62% 33,33% 71,43% 61,90% 
Μέτρια 11,76% 13,79% 50,00% 19,05% 21,43% 
Ελάχιστα 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Καθόλου 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Γενικό άθροισμα 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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EEEΡΡΡΩΩΩΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ    333111   

   

 Aνταποκρίνεται αυτή (η εξωτερική επικοινωνία) στις ανάγκες και επιθυμίες 

των πελατών; 

 

Στην ερώτηση αυτή απάντησαν 83 επιχειρήσεις.  

Aπό την ανάλυση των απαντήσεων στην ερώτηση αυτή βρέθηκε (Πίνακας 4-

20), ότι το 73,49% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι η εφαρμοζόμενη διαδικασία 

εξωτερικής επικοινωνίας ανταποκρίνεται «πολύ» στις ανάγκες και επιθυμίες των 

πελατών. Aν στο ποσοστό αυτό προστεθεί και το 14,46% των επιχειρήσεων, οι 

οποίες δήλωσαν «πάρα πολύ» στη σχετική ερώτηση, διαπιστώθηκε ότι το 87,95% 

των επιχειρήσεων είναι πολύ ικανοποιημένο με την εφαρμοζόμενη σχετική 

διαδικασία. 

Aναλύοντας τα δεδομένα κατά μέγεθος επιχειρήσεων διαπιστώθηκε ότι το 

100% των πολύ μικρών επιχειρήσεων είναι πολύ ικανοποιημένες με την 

εφαρμοζόμενη διαδικασία, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά των μικρών, μεγάλων και 

μεσαίων είναι 93,10%, 85,72% και 66,67%. Δηλαδή, κατά την αναλυτική αυτή 

παρουσίαση φάνηκε με σαφήνεια ότι οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις εξαιτίας 

των άμεσων προσωπικών επαφών και οι μεγάλες εξαιτίας της σχετικής οργάνωσης 

που διαθέτουν, είναι πολύ ικανοποιημένες. Πράγμα που δεν συμβαίνει τόσο πολύ 

στις μεσαίες.  

Συμπεραίνεται λοιπόν ότι η άμεση προσωπική επαφή, η γνωριμία και η 

ανταλλαγή απόψεων με τους πελάτες, διευκολύνει τα μέγιστα το σχεδιασμό και 

ανάπτυξη συγκεκριμένης εξωτερικής επικοινωνίας, η οποία στοχεύει στην κάλυψη 

των αναγκών και επιθυμιών των πελατών. 

 
Πίνακας 4-20 .  Ανταπόκριση της επικοινωνίας στις ανάγκες και επιθυμίες των 

πελατών κατά κλάση μεγέθους των επιχειρήσεων 
 
      
Κατηγορία 1 2 3 4 Γενικό άθροισμα 
Πάρα πολύ 5,88% 24,14% 0,00% 14,29% 14,46% 
Πολύ 94,12% 68,97% 66,67% 71,43% 73,49% 
Μέτρια 0,00% 6,90% 25,00% 14,29% 10,84% 
Ελάχιστα 0,00% 0,00% 8,33% 0,00% 1,20% 
Καθόλου 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Γενικό άθροισμα 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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EEEΡΡΡΩΩΩΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ    333222   

   

 H επικοινωνία της επιχείρησης φανερώνει « κοινωνική ευθύνη» 

(επιχειρησιακή ηθική) για θέματα όπως καλύτερη ποιότητα ζωής, καλύτερο 

περιβάλλον, ισότητα των δύο φύλων κ.λπ.; 

 

Στην ερώτηση αυτή απάντησαν όλες οι επιχειρήσεις. 

Aπό τη σχετική ανάλυση διαπιστώθηκε (Πίνακας 4-21), ότι η επικοινωνία των 

επιχειρήσεων φανερώνει κυρίως «πολύ» (39,29%) και «μέτρια» (33,33%) 

«κοινωνική ευθύνη». Δηλαδή, αν και η ερώτηση αυτή θεωρείται από τις δύσκολες ή 

ευαίσθητες επικοινωνιακά, διαφαίνεται μία κάποια αντικειμενικότητα στις απαντήσεις. 

Δηλαδή, ότι οι επιχειρήσεις κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της επικοινωνιακής 

τους πολιτικής περιλαμβάνουν σε κάποιο βαθμό θέματα «κοινωνικής ευθύνης». 

Aναλύοντας τώρα τις απαντήσεις κατά μέγεθος των επιχειρήσεων, βρέθηκε 

ότι στις μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις το 57,14% και 58,33% αυτών αντίστοιχα, 

δήλωσε ότι η επικοινωνία τους εμπεριέχει στις μεν πρώτες «πάρα πολύ» και «πολύ» 

κοινωνική ευθύνη, ενώ στις δεύτερες μόνο «πολύ». Παράλληλα, ένα αρκετά μεγάλο 

ποσοστό (42,8% στις πρώτες και 25% στις δεύτερες) δήλωσε «μέτρια» προσέγγιση 

του θέματος.  Παρόμοια επικοινωνιακή συμπεριφορά εμφανίστηκε και στις μικρές. 

Aντίθετα, στο 58,82% των πολύ μικρών διαπιστώθηκε ότι το θέμα «κοινωνική 

ευθύνη» ενδιαφέρει από «μέτρια» μέχρι και «καθόλου». 

Συμπερασματικά λοιπόν διαπιστώνεται ότι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, σε 

αντίθεση με τις μικρότερες, αναπτύσσουν σε μεγαλύτερο βαθμό πρωτοβουλίες οι 

οποίες εμπεριέχουν στοιχεία «κοινωνικής ευθύνης». 

 
Πίνακας 4-21 .  Η επικοινωνία της επιχείρησης φανερώνει «κοινωνική ευθύνη» 

για θέματα όπως καλύτερη ποιότητα ζωής, καλύτερο 
περιβάλλον, ισότητα των δύο φύλων κ.λπ. κατά κλάση μεγέθους 
των επιχειρήσεων 

 
      
Κατηγορία 1 2 3 4 Γενικό άθροισμα
Πάρα πολύ 5,88% 13,79% 0,00% 23,81% 13,10% 
Πολύ 35,29% 37,93% 58,33% 33,33% 39,29% 
Μέτρια 17,65% 41,38% 25,00% 42,86% 33,33% 
Ελάχιστα 35,29% 6,90% 8,33% 0,00% 10,71% 
Καθόλου 5,88% 0,00% 8,33% 0,00% 3,57% 
Γενικό άθροισμα 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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EEEΡΡΡΩΩΩΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ    333333   

   

 H επικοινωνία λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα συναισθήματα και την κουλτούρα 

των ανθρώπων; 

 

Στην ερώτηση αυτή απάντησαν όλες οι επιχειρήσεις. 

Aπό τη σχετική ανάλυση διαπιστώθηκε (Πίνακας 4-22), ότι το 41,67% των 

επιχειρήσεων, λαμβάνει «πολύ» σοβαρά υπόψη τα συναισθήματα και την κουλτούρα 

των ανθρώπων. Tο ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 55,96% αν προστεθεί και η 

κατηγορία «πάρα πολύ». Eξίσου όμως σημαντικό είναι και το ποσοστό (42,85%) των 

επιχειρήσεων, οι οποίες ενδιαφέρονται «μέτρια» και «ελάχιστα» για το υπόψη θέμα. 

Δηλαδή, συμπερασματικά το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για τα συναισθήματα και 

την κουλτούρα των ανθρώπων, σχεδόν μοιράζεται μεταξύ της θετικής και της κάπως 

αρνητικής θέσης. Ή να τεθεί διαφορετικά, οι επιχειρήσεις με σχεδόν αρνητική θέση 

κατέχουν ένα σημαντικά μεγάλο ποσοστό. 

Aναλύοντας τα δεδομένα κατά μέγεθος επιχειρήσεων διαπιστώθηκε ότι εκτός 

από τις μεσαίες, οι λοιπές κλάσεις λαμβάνουν αρκετά σοβαρά υπόψη τον παράγοντα 

άνθρωπο. Παρόλα αυτά όμως πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλες τις κλάσεις μεγέθους 

επιχειρήσεων η «μέτρια» αντιμετώπιση του θέματος είναι αρκετά υψηλή. Δηλαδή, 

δεν διαφαίνεται μία εντελώς ξεκάθαρη και συγκεκριμένη θετική τάση ανάλογα με το 

μέγεθος της επιχείρησης. 
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Πίνακας 4-22. Πόσο σοβαρά λαμβάνονται υπόψη τα συναισθήματα και η κουλτούρα κατά την 

επικοινωνία των επιχειρήσεων κατά κλάση μεγέθους των επιχειρήσεων 
 
 

      
Κατηγορία 1 2 3 4 Γενικό άθροισμα
Πάρα πολύ 17,65% 13,79% 0,00% 19,05% 14,29% 
Πολύ 41,18% 44,83% 41,67% 38,10% 41,67% 
Μέτρια 41,18% 27,59% 41,67% 42,86% 36,90% 
Ελάχιστα 0,00% 13,79% 8,33% 0,00% 5,95% 
Καθόλου 0,00% 0,00% 8,33% 0,00% 1,19% 
Γενικό άθροισμα 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

   

EEEΡΡΡΩΩΩΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ    333444   

   

 Mε την επιχειρησιακή επικοινωνία επιδιώκεται η πραγματοποίηση των σκοπών 

και 

 των στόχων της επιχείρησης και θέτονται προτεραιότητες, πολιτικές και διαδικασίες 

για την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης; 

 

Στην ερώτηση αυτή απάντησαν 83 επιχειρήσεις. 

Aναλύοντας τα δεδομένα βρέθηκε (Πίνακας 4-23), ότι το 51,81% των 

επιχειρήσεων επιδιώκει «πολύ» να πετύχει τα χαρακτηριστικά τα οποία περιέχονται 

στη συγκεκριμένη ερώτηση κατά την εφαρμογή της επιχειρησιακής επικοινωνίας. 

Προσθέτοντας και τα ποσοστά της κατηγορίας «πάρα πολύ», διαπιστώνεται ότι το 

81,93% των επιχειρήσεων επιδιώκει να πετύχει το υπόψη θέμα. Oι απαντήσεις αυτές 

ήταν κάπως αναμενόμενες, αφού το περιεχόμενο της ερώτησης αυτής αποτελεί τη 

θεμελιακή βάση λειτουργίας κάθε επιχείρησης. Παρόλα αυτά ένα ποσοστό της τάξης 

του 18,07% των επιχειρήσεων, δήλωσε επιδιώξεις από «μέτρια» μέχρι και 

«καθόλου». Aυτό αποδίδεται πιθανόν σε παρανόηση του νοήματος της ερώτησης. 

Tαξινομώντας τα δεδομένα κατά μέγεθος επιχειρήσεων διαπιστώθηκε ότι οι 

απαντήσεις των κατηγοριών από «μέτρια» και κάτω, αυξάνουν ανάλογα με το 

μέγεθος της επιχείρησης. Δηλαδή, ότι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις επιδιώκουν 

λιγότερο ή πιο χαλαρά την πραγματοποίηση σκοπών, στόχων, προτεραιοτήτων κ.λπ. 

με τη χρήση της επιχειρησιακής επικοινωνίας από ότι οι μικρότερες. Tο ερώτημα 
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λοιπόν που ανακύπτει είναι με ποιες άλλες διαδικασίες επιτυγχάνεται η επίτευξη των 

υπόψη δράσεων. Oι αμφιβολίες που προκύπτουν σχετικά με την ερώτηση αυτή, 

δικαιολογούνται μόνον με τη σκέψη η οποία αναφέρθηκε παραπάνω. Δηλαδή, ότι δεν 

έγινε κατανοητό το περιεχόμενο της ερώτησης αυτής. 

 

Πίνακας 4-23.  Επιδίωξη πραγματοποίησης σκοπών και στόχων καθώς και ανάπτυξης  
προτεραιοτήτων, πολιτικών και διαδικασιών για την αποτελεσματικότητα 
της επικοινωνίας των επιχειρήσεων κατά κλάση μεγέθους των 
επιχειρήσεων   

 
      
Κατηγορία 1 2 3 4 Γενικό άθροισμα
Πάρα πολύ 35,29% 35,71% 16,67% 33,33% 30,12% 
Πολύ 52,94% 60,71% 58,33% 33,33% 51,81% 
Μέτρια 0,00% 3,57% 16,67% 28,57% 13,25% 
Ελάχιστα 5,88% 0,00% 8,33% 4,76% 3,61% 
Καθόλου 5,88% 0,00% 0,00% 0,00% 1,20% 
Γενικό άθροισμα 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 
 

4.2.3 Συμπεράσματα 

 
Tα συμπεράσματα από την ανάλυση των δεδομένων στο υποκεφάλαιο αυτό  

μπορεί να συνοψιστούν στα παρακάτω: 

 

• Γενικές ερωτήσεις 

 

Οι επιχειρήσεις του δείγματος οι οποίες κατανέμονται ικανοποιητικά σε κλάσεις 

μεγέθους (πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες) ανάλογα με τον αριθμό των 

εργαζομένων, ανήκουν στην πλειονότητα τους (82 %) στον τριτογενή τομέα, έχουν 

εταιρική μορφή το 85 % από αυτές, ενώ το 48 % έχουν κάποια μορφή πιστοποίησης 

(ιδιαίτερα οι μεγάλες). 

 

• Ειδικές ερωτήσεις 

 

Το 95 % των επιχειρήσεων απάντησε ότι εφαρμόζει διαδικασίες επιχειρησιακής 

επικοινωνίας, αλλά μόνο το 46 % και ιδιαίτερα οι μεσαίες και μεγάλες διαθέτουν 

ιδιαίτερο τμήμα. 
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Με την επιχειρησιακή επικοινωνία επιδιώκεται από την πλειονότητα των 

επιχειρήσεων η πραγματοποίηση σκοπών, στόχων προτεραιοτήτων, πολιτικών  κ.λπ. 

ειδικότερα σημαντικότεροι σκοποί της επικοινωνίας των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα 

μεγέθους, είναι η συλλογή πληροφοριών και η λήψη αποφάσεων για καλύτερη 

διαχείριση της επιχείρησης, οι πωλήσεις και η προώθηση αυτών και η φήμη της 

επιχείρησης. Αντίθετα, ως τελευταίος σκοπός σημειώθηκε οι σχέσεις της διοίκησης με 

το συνδικάτο των εργαζομένων. 

Η ηλεκτρονική επικοινωνία είναι η πλέον προτιμητέα μορφή επικοινωνίας κυρίως 

μεταξύ των μεγάλων και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ενώ η προφορική και η γραπτή 

επικρατεί στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.  

Η προσχεδιασμένη ή προβλεπόμενη ενέργεια προκαλεί κατά κανόνα την 

επικοινωνία. Ο βαθμός προσχεδιασμού είναι υψηλότερος στις μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις. Το «παίρνω και δίνω» πληροφορίες οι οποίες είναι σχετικές με τις 

εργασίες της επιχείρησης και αφορούν την αποδοχή εισηγήσεων και τη συζήτηση και 

λύση προβλημάτων και παραπόνων, αποτελούν την πλέον σημαντική περίπτωση 

εσωτερικής επικοινωνίας ανεξάρτητα του μεγέθους των επιχειρήσεων. 

Σε όλες τις επιχειρήσεις εκτός από τις μεσαίες, το σύστημα ροής των 

πληροφοριών θεωρείται αποτελεσματικό, αφού η μετάδοση ή η ανταλλαγή των 

πληροφοριών γίνεται συνήθως εντός της ίδιας ημέρας.  

Η επικοινωνία αποτελεί τμήμα της καθημερινής εργασίας των επιχειρήσεων, οι 

οποίες φαίνεται ότι αφιερώνουν υπερβολικά μεγάλο χρόνο.  

Όσον αφορά την εξωτερική επικοινωνία διαπιστώθηκε ότι εκτός από τις μεσαίες 

επιχειρήσεις, οι άλλες χαρακτηρίζουν πολύ ικανοποιητική την αποτελεσματικότητα 

της εφαρμοζόμενης σχετικής διαδικασίας, η οποία ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό 

(πάνω από 85 %) στην κάλυψη των αναγκών και επιθυμιών των πελατών. 

Το τηλέφωνο θεωρείται ο πλέον συνήθης τρόπος εξωτερικής επικοινωνίας σε 

όλες τις κλάσεις των επιχειρήσεων, εκτός των μεγάλων όπου υπερτερεί ελαφρά το e-

mail. 

Όλες οι επιχειρήσεις δήλωσαν ότι λαμβάνουν αρκετά σοβαρά υπόψη τα 

συναισθήματα και την κουλτούρα των ανθρώπων. Παρόλα αυτά σε άλλη ερώτηση 

διαφαίνεται ότι μεγαλύτερες επιχειρήσεις σε αντίθεση με τις μικρότερες αναπτύσσουν 

σε μεγαλύτερο βαθμό, ο οποίος όμως προσεγγίζει μέτρια επίπεδα, πρωτοβουλίες οι 

οποίες εμπεριέχουν στοιχεία «κοινωνικής ευθύνης» (επιχειρησιακής ηθικής).  
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Όλες οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα μεγέθους προτιμούν και εφαρμόζουν την 

αμφίδρομη μορφή επικοινωνίας, για την οποία το 88 % από αυτές τη θεωρεί από 

πολύ αποτελεσματική μέχρι άριστη. 

Η εφαρμοζόμενη ροή επικοινωνίας από «κάτω προς τα πάνω» και «από πάνω 

προς τα κάτω» κρίθηκε ως πολύ θετική για τη λειτουργία τους από την πλειονότητα 

των επιχειρήσεων. 

Οι εργαζόμενοι και στη συνέχεια οι πελάτες και οι ιδιοκτήτες θεωρούνται οι πιο 

σημαντικοί παράγοντες κατά τις διαδικασίες της επιχειρησιακής επικοινωνίας. 

Λιγότερο σημαντικοί θεωρούνται οι ανταγωνιστές, οι διανεμητές και οι δημόσιες 

υπηρεσίες και οργανισμοί.  

Από τα προσωπικά χαρακτηριστικά των εμπλεκομένων στη διαδικασία της 

επικοινωνίας, η εμπειρία,  η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα θεωρούνται πολύ 

σημαντικά προσόντα, ενώ αντίθετα η λεκτική ικανότητα, η ανεπαρκής εκπαίδευση 

καθώς και η ευφυΐα θεωρούνται ότι δημιουργούν σημαντικά εμπόδια. 

Η έλλειψη επικοινωνιακής πολιτικής και η ανεπαρκής εκπαίδευση σημειώνονται 

από τις επιχειρήσεις (εκτός από τις πολύ μικρές οι οποίες θεωρούν το φόβο των 

εργαζομένων) ως οι σημαντικότεροι παράγοντες οι οποίοι εμποδίζουν την 

αποτελεσματικότητα της επιχειρησιακής επικοινωνίας.  

Οι περισσότερες επιχειρήσεις δηλώνουν ικανοποιημένες από την προσωπική 

εσωτερική επικοινωνία μεταφοράς των μηνυμάτων, για την υλοποίηση της οποίας 

χρησιμοποιούν κυρίως την «πρόσωπο με πρόσωπο» επικοινωνία και δευτερευόντως 

το e-mail. 

Η ενημέρωση κατά ομάδες εργασίας και οι τακτικές συναντήσεις της διοίκησης με 

τους εργαζόμενους είναι οι πλέον δημοφιλείς μέθοδοι προφορικής επικοινωνίας , ενώ 

η εσωτερική αλληλογραφία είναι η κυριότερη μέθοδος γραπτής επικοινωνίας. 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις δηλώνουν ότι η ροή της επικοινωνίας μεταξύ των 

ομάδων εργασίας και η λήψη των αποφάσεων πραγματοποιείται με την ουσιαστική 

συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων. 

Η προσέλκυση πελατών, η παραγωγικότητα, η ποιότητα των προϊόντων και η 

συμπεριφορά – εχεμύθεια των εργαζομένων είναι θέματα στα οποία οι επιχειρήσεις, 

χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους, θεωρούν ουσιαστική τη συμμετοχή 

των εργαζομένων στη λήψη των αποφάσεων. 
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4.3. Στατιστική ανάλυση για την εύρεση της κυριότερης 

απάντησης (θέματος) από την ταξινόμηση των 

πολυθεματικών μεταβλητών (ερωτήσεων τύπου Α) 

 

4.3.1. Εισαγωγή  

 
Στο προηγούμενο υποκεφάλαιο έγινε μια περιγραφική στατιστική επεξεργασία 

και ανάλυση των ερωτηματολογίων καθώς και ταξινόμηση των απαντήσεων κατά 

κλάση μεγέθους των επιχειρήσεων.  

Στο υπόψη υποκεφάλαιο αρχικά θα γίνει στατιστικός έλεγχος αξιοπιστίας των 

δεδομένων των ερωτηματολογίων, με τη χρήση ειδικών στατιστικών εργαλείων του 

στατιστικού πακέτου SPSS. O έλεγχος αυτός είναι σημαντικός γιατί η αξιοπιστία 

μετρά την ποιότητα της διαδικασίας. Δηλαδή το βαθμό που οι μετρήσεις δεν 

περιέχουν λάθη και επομένως αποδίδουν αξιόπιστα αποτελέσματα όταν γίνεται 

εκτίμηση της ίδιας μεταβλητής πολλές φορές (Βroom and Dozier,1990).  

Ειδικότερα θα ασχοληθούμε με την ανάλυση αξιοπιστίας για τις 

πολυθεματικές μεταβλητές (ερωτήσεις τύπου Α). Δηλαδή με τις ερωτήσεις 3, 4, 

5,8,9,10,11,13,15,16,17,18,21, και 29.  

Για τον έλεγχο αξιοπιστίας θα χρησιμοποιηθεί το ειδικό εργαλείο μέτρησης 

αξιοπιστίας του cronbach’ s alpha (Ca).Σημειώνεται ότι ένα ικανοποιητικό επίπεδο 

αξιοπιστίας μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το είδος και τους στόχους της έρευνας , με 

το συντελεστή Ca να κυμαίνεται μεταξύ 0,5 και 0,9 (Peter, 1979, Peterson, 1994). 

Στη συνέχεια και μόνο για τις πολυθεματικές μεταβλητές οι οποίες παρουσίασαν 

ικανοποιητική τιμή Ca από τον έλεγχο αξιοπιστίας, θα χρησιμοποιηθεί το μη 

παραμετρικό κριτήριο του Friedman για την εύρεση του κυριότερου θέματος.  

  

4.3.2. Έλεγχος αξιοπιστίας  
 
Ο υπολογισμός λοιπόν της αξιοπιστίας cronbach’ s alpha (Ca) για τις παραπάνω 

πολυθεματικές μεταβλητές έδωσε τα παρακάτω αποτελέσματα : 

• Στην ερώτηση 3: Ca = 0,84  

• Στην ερώτηση 4: Ca = 0,68  

• Στην ερώτηση 5: Ca = 0,61  
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• Στην ερώτηση 8: Ca = 0,84  

• Στην ερώτηση 9: Ca = 0,70  

• Στην ερώτηση 10: Ca = 0,72  

• Στην ερώτηση 11: Ca = 0,66  

• Στην ερώτηση 13: Ca = 0,61  

• Στην ερώτηση 15: Ca = 0,59  

• Στην ερώτηση 16: Ca = 0,78  

• Στην ερώτηση 17: Ca = 0,60 

• Στην ερώτηση 18: Ca = 0,87  

• Στην ερώτηση 21: Ca = 0,63  

• Στην ερώτηση 29: Ca = 0,60  

4.3.3. Εύρεση του κυριότερου θέματος με το μη παραμετρικό 

κριτήριο του Friedman  

 Σημειώνεται ότι η εύρεση του κυριότερου θέματος με το μη παραμετρικό 

κριτήριο του Friedman έγινε για όλες τις υπόψη ερωτήσεις, εφόσον όλες 

παρουσίασαν ικανοποιητική τιμή (Ca) από τον έλεγχο αξιοπιστίας. 

Τονίζεται εδώ ότι το κριτήριο του Friedman χρησιμοποιείται για να 

συγκριθούν οι τιμές τριών ή περισσοτέρων συσχετισμένων ομάδων μιας μεταβλητής. 

Οι στατιστικές υποθέσεις στην περίπτωση αυτή θα μπορούσαν να είναι ως εξής: 

Ηο: Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές της ομάδας μεταβλητών…, ανάμεσα στα 

υποκείμενα της έρευνας. 

Η1: Αναμένονται σημαντικές διαφορές της ομάδας μεταβλητών…, ανάμεσα στα 

υποκείμενα της έρευνας.  

Η κατανομή του κριτηρίου Friedman είναι Χ2 κατανομή με βαθμούς ελευθερίας (Β.Ε.) 

κ-1, όπου κ ο αριθμός των ομάδων ή δειγμάτων. Το κριτήριο αυτό ταξινομεί τις τιμές 

των μεταβλητών για κάθε υποκείμενο ξεχωριστά και υπολογίζει το μέσο κατάταξης 

των ταξινομημένων τιμών για κάθε μεταβλητή.  

Όταν το επίπεδο σημαντικότητας είναι μικρότερο του 0,0001, σημαίνει απόρριψη της 

μηδενικής υπόθεσης και αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης σε επίπεδο 

σημαντικότητας 1‰.  

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για την εύρεση του κυριότερου θέματος 

από τη στατιστική ανάλυση των πολυθεματικών μεταβλητών.  
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EEEΡΡΡΩΩΩΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ  3  33   
 
Αν απαντήσετε «ναι» στην ερώτηση 1, προσδιορίστε και αξιολογήστε τη 
σημαντικότητα των βασικών σκοπών της επιχειρησιακής επικοινωνίας. 
 
Πίνακας 4-24. Το κριτήριο του Friedman για την ερώτηση 3. 
 
 
 Θέμα Μέσο 

κατάταξης 
1. Συλλογή πληροφοριών και λήψη αποφάσεων με 

σκοπό τον προγραμματισμό, οργάνωση, διεύθυνση, 
συντονισμό και έλεγχο της επιχείρησης 

11,08 

2. Πρόσληψη και εκπαίδευση των εργαζομένων 7,62 
3. Σχέσεις των εργαζομένων 8,04 
4. Πωλήσεις και η προώθηση αυτών 9,42 
5. Αναφορά στη διοίκηση 8,86 
6. Αναφορά στους μετόχους 5,72 
7. Φήμη της επιχείρησης 10,30 
8. Προγράμματα διαφήμισης των προϊόντων και 

υπηρεσιών της επιχείρησης 
7,36 

9. Ερευνητικά προγράμματα της επιχείρησης 5,40 
10. Τρέχοντα και μελλοντικά προϊόντα της επιχείρησης  8,04 
11. Σχέσεις με το συνδικάτο 3,66 
12. Σχέδια επέκτασης της επιχείρησης 7,78 
13. Σχέσεις με τη κυβέρνηση (κυβερνητικούς νόμους και 

κανόνες) 
4,96 

14. Σχέσεις με το κοινωνικό σύνολο (βελτίωση ποιότητας 
ζωής, προστασία περιβάλλοντος) 

6,76 

Test Friedman  X2 = 92,528  B.E.=13   Asymp. Sig.= 0,000 
 
 

 Όπως προκύπτει από το κριτήριο (Πίνακας 4-24) έχουμε Χ2=92,528, για 

Β.Ε.=13 και επίπεδο σημαντικότητας α (όπου α<0,0001), που σημαίνει απόρριψη της 

μηδενικής υπόθεσης και αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης σε επίπεδο 

σημαντικότητας 1 ‰. 

 Η τιμή του μέσου κατάταξης του θέματος «Συλλογή πληροφοριών και λήψη 

αποφάσεων με σκοπό τον προγραμματισμό οργάνωση, διεύθυνση, συντονισμό και 

έλεγχο της επιχείρησης» είναι 11,08, η οποία είναι συγκριτικά μεγαλύτερη από τα 

υπόλοιπα θέματα και σημαίνει ότι η «Συλλογή πληροφοριών και λήψη αποφάσεων με 

σκοπό τον προγραμματισμό οργάνωση, διεύθυνση, συντονισμό και έλεγχο της 

επιχείρησης» όσον αφορά το βασικό σκοπό της επιχειρησιακής επικοινωνίας, 

υπερτερεί σημαντικά των υπολοίπων θεμάτων. 
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EEEΡΡΡΩΩΩΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ  4  44   
 
Ποιες από τις παρακάτω «μορφές επικοινωνίας» χρησιμοποιεί η 
επιχείρηση; Ταξινομήστε.   
 
Πίνακας 4-25. Το κριτήριο του Friedman για την ερώτηση 4. 
 
 
 Θέμα Μέσο 

κατάταξης 
1 Προφορική 2,84 
2 Γραπτή 2,97 
3 Οπτική 2,82 
4 Οπτικο-ακουστική 2,95 
5 Ηλεκτρονική 3,42 

Test Friedman  X2 =  21,224 B.E. =  4 Asymp. Sig.= 0,000 
 
 

 Όπως προκύπτει από το κριτήριο (Πίνακας 4-25) έχουμε Χ2=21,224, για 

Β.Ε.=4 και επίπεδο σημαντικότητας α (όπου α<0,0001), που σημαίνει απόρριψη της 

μηδενικής υπόθεσης και αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης σε επίπεδο 

σημαντικότητας 1 ‰. 

 Η τιμή του μέσου κατάταξης του θέματος «Ηλεκτρονική» μορφή 

επικοινωνίας, είναι 3.42, η οποία είναι συγκριτικά μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα 

θέματα και σημαίνει ότι η «Ηλεκτρονική» μορφή επικοινωνίας, υπερτερεί σημαντικά 

των υπολοίπων θεμάτων. 

   

EEEΡΡΡΩΩΩΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ  5  55   
 
Η «επικοινωνία» μεταξύ των παραγόντων που εμπλέκονται σε αυτή είναι : 
Ταξινομήστε 
 
Πίνακας 4-26. Το κριτήριο του Friedman για την ερώτηση 5. 
 
 Θέμα Μέσο 

κατάταξης 
1. Διαπροσωπική 2,34 
2. Μιας κατεύθυνσης 1,76 
3. Διπλής κατεύθυνσης (αμφίδρομη) 2,10 

Test Friedman  X2 = 11,109  B.E. = 2  Asymp. Sig.= 0,000 
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 Όπως προκύπτει από το κριτήριο (Πίνακας 4-26) έχουμε Χ2=11,109, για 

Β.Ε.=2 και επίπεδο σημαντικότητας α (όπου α<0,0001), που σημαίνει απόρριψη της 

μηδενικής υπόθεσης και αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης σε επίπεδο 

σημαντικότητας 1 ‰. 

 Η τιμή του μέσου κατάταξης του θέματος «Διαπροσωπική» είναι 2,34, η 

οποία είναι συγκριτικά μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα θέματα και σημαίνει ότι το θέμα 

«Διαπροσωπική» επικοινωνία, υπερτερεί σημαντικά των υπολοίπων θεμάτων. 

 

EEEΡΡΡΩΩΩΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ  8  88   
 
Ποιοι παράγοντες εμπλέκονται στις διαδικασίες της επιχειρησιακής 
επικοινωνίας ; Αξιολογήστε.   
 
Πίνακας 4-27. Το κριτήριο του Friedman για την ερώτηση 8. 
 
 Θέμα Μέσο 

κατάταξης 
1 Ιδιοκτήτες 7,55 
2 Μέτοχοι 4,82 
3 Εργαζόμενοι 6,86 
4 Πελάτες 6,64 
5 Προμηθευτές 5,41 
6 Διανεμητές 3,41 
7 Ανταγωνιστές 3,95 
8 Κρατικές Υπηρεσίες 3,45 
9 Δημόσιοι Οργανισμοί 2,91 

Test Friedman  X2 = 38,778  B.E. = 8  Asymp. Sig.= 0,000 
 
 

 

 Όπως προκύπτει από το κριτήριο (Πίνακας 4-27) έχουμε Χ2=38,778, για 

Β.Ε.=8 και επίπεδο σημαντικότητας α (όπου α<0,0001), που σημαίνει απόρριψη της 

μηδενικής υπόθεσης και αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης σε επίπεδο 

σημαντικότητας 1 ‰. 

 Η τιμή του μέσου κατάταξης του θέματος «Ιδιοκτήτες» είναι 7,55, η οποία 

είναι συγκριτικά μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα θέματα και σημαίνει ότι το θέμα 

«Ιδιοκτήτες» των  επιχειρήσεων υπερτερεί σημαντικά των υπολοίπων θεμάτων. 
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EEEΡΡΡΩΩΩΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ  9  99   
 
Ποια από τα παρακάτω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα διαθέτουν οι 
παράγοντες που εμπλέκονται στην «επιχειρησιακή επικοινωνία» της 
επιχείρησης ; 
 
Πίνακας 4-28.Το κριτήριο του Friedman για την ερώτηση 9. 
 
 Θέμα Μέσο 

κατάταξης 
1. Πτυχίο 6,13 
2. Εξειδίκευση (Μεταπτυχιακά) 2,92 
3. Εμπειρία 7,63 
4. Αξιοπιστία 7,13 
5. Ήθος 6,47 
6. Αποτελεσματικότητα  6,24 
7. Ειλικρίνεια 6,66 
8. Δυναμισμό (Ανάπτυξη πρωτοβουλιών)  5,16 
9. Κοινωνικό κύρος 3,21 
10. Εξουσία 3,45 

Test Friedman  X2 = 65,818  B.E. = 9  Asymp. Sig.= 0,000 
 
 

 Όπως προκύπτει από το κριτήριο (Πίνακας 4-28) έχουμε Χ2=65,818, για 

Β.Ε.=9 και επίπεδο σημαντικότητας α (όπου α<0,0001), που σημαίνει απόρριψη της 

μηδενικής υπόθεσης και αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης σε επίπεδο 

σημαντικότητας 1 ‰. 

 Η τιμή του μέσου κατάταξης του θέματος «Εμπειρία» είναι 7,63, η οποία είναι 

συγκριτικά μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα θέματα και σημαίνει ότι η «Εμπειρία» των 

εμπλεκομένων στην επιχειρησιακή επικοινωνία παραγόντων, υπερτερεί σημαντικά 

των υπολοίπων θεμάτων. 

 
 

EEEΡΡΡΩΩΩΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ    111000   
 
Ποια από τα παρακάτω προσωπικά χαρακτηριστικά διαπιστώνετε ότι 
δημιουργούν εμπόδια μεταξύ των εμπλεκομένων στη διαδικασία της 
επικοινωνίας ; 
 
Πίνακας 4-29.Το κριτήριο του Friedman για την ερώτηση 10. 
 
 Θέμα Μέσο 

κατάταξης 
1. Φύλο 5,41 
2. Ηλικία 5,65 
3. Εκπαίδευση 6,82 
4. Οικονομ. κατάσταση 4,62 
5. Κοινωνική θέση 3,97 
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6. Ευφυΐα 6,44 
7. Υγεία 5,29 
8. Ανάγκες-Επιθυμίες 5,44 
9. Ενδιαφέροντα 5,18 
10. Λεκτική ικανότητα 6,18 

Test Friedman  X2 = 13,291  B.E. = 9  Asymp. Sig.= 0,150 
 
  

 

 Όπως προκύπτει από το κριτήριο (Πίνακας 4-29) έχουμε Χ2=13,291, για 

Β.Ε.=9 και επίπεδο σημαντικότητας α (όπου α>0,0001), που σημαίνει αποδοχή της 

μηδενικής υπόθεσης και απόρριψη της εναλλακτικής υπόθεσης σε επίπεδο 

σημαντικότητας 1 ‰.  

Δηλαδή δεν υπάρχουν σημαντικές στατιστικές διαφορές μεταξύ των θεμάτων. 

 
 

EEEΡΡΡΩΩΩΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ    111111   
 
Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα της 
επιχειρησιακής επικοινωνίας;  Ταξινομήστε. 
 
Πίνακας 4-30.Το κριτήριο του Friedman για την ερώτηση 11. 
 
 Θέμα Μέσο 

κατάταξης 
1 Έλλειψη πολιτικής στην επικοινωνία 3,61 
2 Ανεπαρκής εκπαίδευση στην επικοινωνία 3,70 
3 Αυταρχική συμπεριφορά της διοίκησης 3,18 
4 Φόβος των εργαζομένων να επικοινωνήσουν 

«ανοικτά» 
Μη αποσαφηνισμένη εξουσία και ευθύνες 

3,55 

5 Πολλά οργανωτικά επίπεδα , που έχουν ως 
αποτέλεσμα την απώλεια ή διαστρέβλωση του 
μηνύματος 

3,83 

6 Έλλειψη πολιτικής  στην επικοινωνία 3,24 
Test Friedman  X2 = 65,818  B.E. = 5 Asymp. Sig.= 0,000 

 
 

 Όπως προκύπτει από το κριτήριο (Πίνακας 4-30) έχουμε Χ2=65,818 για 

Β.Ε.=5 και επίπεδο σημαντικότητας α (όπου α<0,0001), που σημαίνει απόρριψη της 

μηδενικής υπόθεσης και αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης σε επίπεδο 

σημαντικότητας 1 ‰. 

Η τιμή του μέσου κατάταξης του θέματος «Πολλά οργανωτικά επίπεδα , που έχουν 

ως αποτέλεσμα την απώλεια ή διαστρέβλωση του μηνύματος» είναι 3,83, η οποία 

είναι συγκριτικά μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα θέματα και σημαίνει ότι το «Πολλά 

οργανωτικά επίπεδα , που έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια ή διαστρέβλωση του 
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μηνύματος», ως παράγων ο οποίος εμποδίζει την αποτελεσματικότητα της 

επιχειρησιακής επικοινωνίας, υπερτερεί σημαντικά των υπολοίπων θεμάτων. 

 

EEEΡΡΡΩΩΩΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ    111333   
 
Ποιους τρόπους και μέσα (κανάλια) εσωτερικής επικοινωνίας και σε ποιο βαθμό 
χρησιμοποιεί η επιχείρηση για τη μετάδοση των « μηνυμάτων» ; Ταξινομήστε . 
(Εσωτερική επικοινωνία: Με τους εργαζόμενους) 
 
Πίνακας 4-31.Το κριτήριο του Friedman για την ερώτηση 13. 
 
 Θέμα Μέσο 

κατάταξης 
1 Πρόσωπο με πρόσωπο 4,00 
2 Αναφορές  3,39 
3 Επιστολές  3,13 
4 Εσωτερική αλληλογραφία  3,13 
5 E-mail 3,83 
6 Τηλέφωνo 3,52 

Test Friedman  X2 = 64,718 B.E. = 5  Asymp. Sig.= 0,000 
 
 

 Όπως προκύπτει από το κριτήριο (Πίνακας 4-31) έχουμε Χ2=64,718 για 

Β.Ε.=5 και επίπεδο σημαντικότητας α (όπου α<0,0001), που σημαίνει απόρριψη της 

μηδενικής υπόθεσης και αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης σε επίπεδο 

σημαντικότητας 1 ‰. 

Η τιμή του μέσου κατάταξης του θέματος «Πρόσωπο με πρόσωπο» είναι 4,00, η 

οποία είναι συγκριτικά μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα θέματα και σημαίνει ότι η 

«Πρόσωπο με πρόσωπο» εσωτερική επικοινωνία, υπερτερεί σημαντικά των 

υπολοίπων θεμάτων. 

 
 

EEEΡΡΡΩΩΩΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ    111555   
 
Ποιες από τις παρακάτω μεθόδους προφορικής επικοινωνίας με τους εργαζόμενους 
χρησιμοποιεί η επιχείρηση ; Ταξινομήστε 
 
Πίνακας 4-32.Το κριτήριο του Friedman για την ερώτηση 15. 
 

 Θέμα Μέσο 
κατάταξης 

1 Ενημέρωση των ομάδων εργασίας από τους 
υπεύθυνους των ομάδων 

5,00 

2 «Κύκλοι ποιότητας», δηλαδή επικοινωνία μεταξύ των 
εργαζομένων που συνεργάζονται για την εκτέλεση 
ενός έργου ή προγράμματος της  επιχείρησης  

4,68 

3 Συναντήσεις της διοίκησης με τους εργαζόμενους και 
επικοινωνία για διάφορα θέματα σε τακτά χρονικά 

3,91 
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διαστήματα  
4 Συνεντεύξεις για προσωπικά προβλήματα των 

εργαζομένων  
3,39 

5 Καθημερινή επικοινωνία κάθε προϊσταμένου με κάθε 
εργαζόμενο που αναφέρεται σε αυτόν για εργασιακά 
θέματα  

4,45 

6 Συμμετοχή σε συμβούλια , επιτροπές, συλλογικές 
διαπραγματεύσεις  

3,21 

7 Πρόγραμμα υποδοχής των νέων εργαζομένων της 
επιχείρησης  

3,36 

Test Friedman  X2 = 63,898 B.E. = 8  Asymp. Sig.= 0,000 
 
 

 Όπως προκύπτει από το κριτήριο (Πίνακας 4-32) έχουμε Χ2=63,898 για 

Β.Ε.=8 και επίπεδο σημαντικότητας α (όπου α<0,0001), που σημαίνει απόρριψη της 

μηδενικής υπόθεσης και αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης σε επίπεδο 

σημαντικότητας 1 ‰. 

Η τιμή του μέσου κατάταξης του θέματος «Ενημέρωση των ομάδων εργασίας από 

τους υπεύθυνους των ομάδων» είναι 5,00, η οποία είναι συγκριτικά μεγαλύτερη από 

τα υπόλοιπα θέματα και σημαίνει ότι η «Ενημέρωση των ομάδων εργασίας από τους 

υπεύθυνους των ομάδων» ως προφορική μέθοδος επικοινωνίας με τους 

εργαζόμενους, υπερτερεί σημαντικά των υπολοίπων θεμάτων. 

 
 
 

EEEΡΡΡΩΩΩΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ    111666   
 
Ποιες από τις παρακάτω γραπτές μεθόδους επικοινωνίας με τους 
εργαζόμενους χρησιμοποιεί η επιχείρηση; 
 
Πίνακας 4-33.Το κριτήριο του Friedman για την ερώτηση 16. 
 
 Θέμα Μέσο 

κατάταξης 
1. Σύστημα απαντήσεων σε κουτί 3,29 
2. Πίνακας ανακοινώσεων 4,79 
3. Αναφορές θεμάτων 5,18 
4. Εσωτερική αλληλογραφία 5,35 
5. Περιοδικά 3,71 
6. Δελτίο τύπου 3,50 
7. Βιβλίο προσωπικού 4,26 
8. Ετήσιος απολογισμός 5,91 

Test Friedman  X2 =  21,224 B.E. =  7 Asymp. Sig.= 0,000 
 
 

 Όπως προκύπτει από το κριτήριο (Πίνακας 4-33) έχουμε Χ2=21,224 για 

Β.Ε.=7 και επίπεδο σημαντικότητας α (όπου α<0,0001), που σημαίνει απόρριψη της 
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μηδενικής υπόθεσης και αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης σε επίπεδο 

σημαντικότητας 1 ‰. 

Η τιμή του μέσου κατάταξης του θέματος «Ετήσιος απολογισμός» είναι 5,91, η οποία 

είναι συγκριτικά μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα θέματα και σημαίνει ότι ο «Ετήσιος 

απολογισμός» ως γραπτή μέθοδος επικοινωνίας με τους εργαζόμενους, υπερτερεί 

σημαντικά των υπολοίπων θεμάτων. 

 
 

EEEΡΡΡΩΩΩΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ    111777   
 
Στην περίπτωση που στην επιχείρηση δραστηριοποιούνται ομάδες 
εργασίας, η ροή της επικοινωνίας μεταξύ τους και η λήψη των αποφάσεων 
πραγματοποιείται:  
 
Πίνακας 4-34.Το κριτήριο του Friedman για την ερώτηση 17. 
 
 Θέμα Μέσο 

κατάταξης 
1. Με τη συμμετοχή όλων 2,40 
2. Ακούγεται η γνώμη των εργαζομένων 2,13 
3. Δεν συμμετέχουν καθόλου 1,48 

Test Friedman  X2 = 11,109  B.E. = 2  Asymp. Sig.= 0,000 
 
  

 Όπως προκύπτει από το κριτήριο (Πίνακας 4-34) έχουμε Χ2=11,109, για 

Β.Ε.=2 και επίπεδο σημαντικότητας α (όπου α<0,0001), που σημαίνει απόρριψη της 

μηδενικής υπόθεσης και αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης σε επίπεδο 

σημαντικότητας 1 ‰. 

Η τιμή του μέσου κατάταξης του θέματος «Ροή επικοινωνίας με τη συμμετοχή 

όλων» είναι 2,40, η οποία είναι συγκριτικά μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα θέματα και 

σημαίνει ότι η «Ροή επικοινωνίας με τη συμμετοχή όλων» για τη λήψη των 

αποφάσεων, υπερτερεί σημαντικά των υπολοίπων θεμάτων. 
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EEEΡΡΡΩΩΩΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ    111888   
 

 Σε ποια από τα παρακάτω θέματα είναι ουσιαστική η συμμετοχή και η 
λήψη των αποφάσεων από τους εργαζόμενους ; 
 
Πίνακας 4-35.Το κριτήριο του Friedman για την ερώτηση 18. 
 

 Θέμα Μέσο 
κατάταξης 

1.  Οικονομικά 5,10 
2.  Επενδύσεις 4,85 
3.  Τεχνολογία 6,85 
4.  Παραγωγικότητα 8,18 
5.  Ποιότητα προϊόντων 7,22 
6.  Προσέλκυση πελατών 7,43 
7.  Εργασιακά θέματα 6,35 
8.  Συμπεριφορά 7,93 
9.  Σχέσεις με το κράτος 4,80 
10.  Εφαρμογή των νόμων 5,88 
11.  Διαφάνεια 6,80 
12.  Προστασία του περιβάλλοντος 6,63 

Test Friedman  X2 = 24,343  B.E. = 11  Asymp. Sig.= 0,000 
 

 

 Όπως προκύπτει από το κριτήριο (Πίνακας 4-35) έχουμε Χ2=24,343, για 

Β.Ε.=11 και επίπεδο σημαντικότητας α (όπου α<0,0001), που σημαίνει απόρριψη της 

μηδενικής υπόθεσης και αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης σε επίπεδο 

σημαντικότητας 1 ‰. 

Η τιμή του μέσου κατάταξης του θέματος «Παραγωγικότητα» είναι 8,18, η οποία 

είναι συγκριτικά μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα θέματα και σημαίνει ότι η 

«Παραγωγικότητα» ως θέμα ουσιαστικής συμμετοχής και λήψης των αποφάσεων 

από τους εργαζόμενους, υπερτερεί σημαντικά των υπολοίπων θεμάτων. 

 

EEEΡΡΡΩΩΩΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ    222111   
 

Ποιος είναι ο ρόλος σας σε μια επικοινωνία; Ταξινομήστε 
 
Πίνακας 4-36.Το κριτήριο του Friedman για την ερώτηση 21. 
 

 Θέμα Μέσο 
κατάταξης 

1. Να δώσετε πληροφορίες 2,32 
2. Να πάρετε πληροφορίες 2,71 
3. Να δώσετε και να πάρετε πληροφορίες 3,04 
4. Δεν είχατε κάποιο ρόλο 1,93 

Test Friedman  X2 =  21,134 B.E. =  3 Asymp. Sig.= 0,000 
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 Όπως προκύπτει από το κριτήριο (Πίνακας 4-36) έχουμε Χ2=21,134, για 

Β.Ε.=3 και επίπεδο σημαντικότητας α (όπου α<0,0001), που σημαίνει απόρριψη της 

μηδενικής υπόθεσης και αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης σε επίπεδο 

σημαντικότητας 1 ‰. 

Η τιμή του μέσου κατάταξης του θέματος «Να δώσετε και να πάρετε πληροφορίες» 

είναι 3,04, η οποία είναι συγκριτικά μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα θέματα και 

σημαίνει ότι το «Να δώσετε και να πάρετε πληροφορίες» ως αποτέλεσμα της 

επικοινωνίας, υπερτερεί σημαντικά των υπολοίπων θεμάτων. 

 

EEEΡΡΡΩΩΩΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ    222999   
 

Ποιους τρόπους και μέσα (κανάλια) εξωτερικής επικοινωνίας και σε ποιο 
βαθμό χρησιμοποιεί η επιχείρηση για τη μετάδοση των « μηνυμάτων» ; 
Ταξινομήστε. (Εξωτερική επικοινωνία: πελάτες, προμηθευτές, ανταγωνιστές 
και άλλοι). 
 
Πίνακας 4-37.Το κριτήριο του Friedman για την ερώτηση 29. 
 

 Θέμα Μέσο 
κατάταξης 

1 Πρόσωπο με πρόσωπο 4,68 
2 Εφημερίδα περιοδικά 2,64 
3 Επιστολές 4,43 
4 Εκθέσεις-επιδείξεις 3,18 
5 E-mail 4,27 
6 Τηλέφωνo 4,66 
7 Fax 4,14 

Test Friedman  X2 = 66,718  B.E. = 8  Asymp. Sig.= 0,000 
 

 

 Όπως προκύπτει από το κριτήριο (Πίνακας 4-37) έχουμε Χ2=66,718, για 

Β.Ε.=8 και επίπεδο σημαντικότητας α (όπου α<0,0001), που σημαίνει απόρριψη της 

μηδενικής υπόθεσης και αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης σε επίπεδο 

σημαντικότητας 1 ‰. 

Η τιμή του μέσου κατάταξης του θέματος «Πρόσωπο με πρόσωπο» είναι 4,68, η 

οποία είναι συγκριτικά μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα θέματα και σημαίνει ότι η 

«Πρόσωπο με πρόσωπο» εξωτερική επικοινωνία για τη μετάδοση των «μηνυμάτων», 

υπερτερεί σημαντικά των υπολοίπων θεμάτων. 
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4.3.4. Συμπεράσματα 

 
 Τα συμπεράσματα του υποκεφαλαίου αυτού είναι τα εξής:  

Από τον έλεγχο αξιοπιστίας διαπιστώθηκε ότι όλες οι πολυθεματικές ερωτήσεις 

παρουσίασαν ικανοποιητική τιμή Ca. Για τις ερωτήσεις αυτές εφαρμόστηκε το μη 

παραμετρικό κριτήριο του Friedman για να βρεθεί το κυριότερο θέμα .   

 Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι για όλες τις ερωτήσεις εκτός από 

τη 10, η στατιστική υπόθεση Ηο (δηλαδή ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των θεμάτων) απορρίφθηκε , ενώ για την ερώτηση 10 έγινε αποδεκτή. 

 Με βάση τα παραπάνω:  

 η «Συλλογή πληροφοριών και λήψη αποφάσεων με σκοπό τον 

προγραμματισμό, οργάνωση, διεύθυνση, συντονισμό και έλεγχο της 

επιχείρησης» όσον αφορά το βασικό σκοπό της επιχειρησιακής επικοινωνίας 

 η «Ηλεκτρονική» μορφή επικοινωνίας 

 η «Διαπροσωπική» επικοινωνία  

 οι «Ιδιοκτήτες» των επιχειρήσεων 

 η «Εμπειρία» των εμπλεκομένων στην επιχειρησιακή επικοινωνία παραγόντων 

 «Πολλά οργανωτικά επίπεδα, που έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια ή 

διαστρέβλωση του μηνύματος» ως παράγων ο οποίος εμποδίζει την 

αποτελεσματικότητα της επιχειρησιακής επικοινωνίας 

 η «Πρόσωπο με πρόσωπο» εσωτερική επικοινωνία 

 η «Ενημέρωση των ομάδων εργασίας από τους υπευθύνους των ομάδων» ως 

προφορικής μέθοδος επικοινωνίας με τους εργαζόμενους  

 ο «Ετήσιος Απολογισμός» ως γραπτή μέθοδος επικοινωνίας με τους 

εργαζόμενους  

 η «Ροή της επικοινωνίας με τη συμμετοχή όλων» για τη λήψη των 

αποφάσεων  

 η «Παραγωγικότητα» ως θέμα ουσιαστικής συμμετοχής και λήψης των 

αποφάσεων από τους εργαζόμενους 

 «Να δώσετε ή να πάρετε πληροφορίες» ως αποτέλεσμα της επικοινωνίας και  

 «Πρόσωπο με πρόσωπο» εξωτερική επικοινωνία για τη μετάδοση των 

μηνυμάτων 
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υπερτερούν σημαντικά των άλλων θεμάτων των αντίστοιχων ερωτήσεων. 

 Αντίθετα στη ερώτηση 10 η οποία αφορά τα προσωπικά χαρακτηριστικά  

όπως φύλλο, ηλικία, εκπαίδευση, κ.λπ., τα οποία μπορεί να δημιουργούν εμπόδια 

μεταξύ των εμπλεκομένων στη διαδικασία της επικοινωνίας, βρέθηκε ότι δεν 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των υπόψη θεμάτων. 

 

4.4.Στατιστική ανάλυση των υποθέσεων 

4.4.1. Εισαγωγή 

 

Όλες οι υποθέσεις προσδιορίζονται από ένα σύνολο παραμέτρων οι οποίες 

είναι σημαντικές για τον έλεγχο των υποθέσεων. Χωρίς τις επιμέρους παραμέτρους, 

δεν θα ήταν δυνατή η επεξήγηση, η δικαιολόγηση και κατόπιν η στατιστική ανάλυση 

των στοιχείων των ερωτηματολογίων. Ο έλεγχος λοιπόν των υποθέσεων γίνεται με 

τη στατιστική ανάλυση των παραμέτρων. Η συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιεί το 

στατιστικό έλεγχο Χ2 με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS.  

Οι αναλυτικοί πίνακες με τα στοιχεία, όπως αυτά προκύπτουν από τον έλεγχο 

των υποθέσεων με τη χρήση του SPSS, για κάθε υπόθεση χωριστά, ονομάζονται 

Στατιστικοί Πίνακες και βρίσκονται στο Παράρτημα Δ. 

Πριν προχωρήσουμε στον έλεγχο των υποθέσεων είναι αναγκαίο να θέσουμε ένα 

σημαντικό περιορισμό. Αυτός αναφέρεται στον αριθμό των κελιών που εμφανίζουν 

τιμή μικρότερη από πέντε κατά το στατιστικό έλεγχο Χ2 . Όπως παρατηρείται από 

τους Στατιστικούς Πίνακες του Παραρτήματος Δ, πολλοί από τους ελέγχους των 

μεταβλητών μέσω της διαδικασίας crosstabulation, αποδίδουν αριθμό κελιών με τιμή 

μικρότερη από πέντε. Ο έλεγχος των μεταβλητών της ανάλυσης παρουσιάζει αρκετές 

φορές τον αριθμό των κελιών που έχουν τιμές μικρότερες του πέντε, να υπερβαίνουν 

το επιτρεπόμενο στατιστικό όριο του 20%. Λαμβάνουμε λοιπόν υπόψη και τονίζουμε 

το συγκεκριμένο περιορισμό κατά τον έλεγχο των μεταβλητών με τη μέθοδο Χ2.  

 

4.4.2.Έλεγχος υποθέσεων 

 

• Η Η1 αφορά την εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας.  
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Συγκεκριμένα η Η1 διατυπώνεται ως εξής: 

 

Υπόθεση 1 (Η1): Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής 

επικοινωνίας επηρεάζεται από τον τομέα παραγωγής (δραστηριοτήτων), 

τον αριθμό εργαζομένων, τη μορφή ιδιοκτησίας και την ύπαρξη 

πιστοποίησης.  

 

Η υπόθεση Η1 διακρίθηκε σε τέσσερις επιμέρους υποθέσεις, οι οποίες ελέγχθηκαν με 

τον έλεγχο χ2 . Παρακάτω, ακολουθεί ο έλεγχος της κάθε επιμέρους υπόθεσης 

ξεχωριστά. 

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η1.1: Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής 

επικοινωνίας εξαρτάται από τον τομέα παραγωγής (δραστηριοτήτων).  

 

Μετά την εφαρμογή της διαδικασίας crosstabulation και τον έλεγχο x2 , βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας εξαρτάται από τον τομέα 

παραγωγής (δραστηριοτήτων), γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,014<0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 1).  

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η1.2: Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής 

επικοινωνίας εξαρτάται από τον αριθμό εργαζομένων.  

 

Μετά την εφαρμογή της διαδικασίας crosstabulation και τον έλεγχο x2, βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από τον 

αριθμό εργαζομένων, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,929>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 1).  

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η1.3: Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής 

επικοινωνίας εξαρτάται από τη μορφή ιδιοκτησίας.  
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Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από τη 

μορφή ιδιοκτησίας, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,859>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 1).  

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η1.4: Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής 

επικοινωνίας εξαρτάται από την ύπαρξη πιστοποίησης.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από την 

ύπαρξη πιστοποίησης, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,922>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 1).  

 

 

• Η Η2 αφορά την ύπαρξη συγκεκριμένου τμήματος της οργανωτικής δομής της 

επιχείρησης το οποίο έχει την αρμοδιότητα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή 

της «επιχειρησιακής επικοινωνίας» 

 

Συγκεκριμένα η Η2 διατυπώνεται ως εξής: 

 

Υπόθεση 2 (Η2): Η ύπαρξη συγκεκριμένου τμήματος της οργανωτικής 

δομής της επιχείρησης που έχει την αρμοδιότητα για το σχεδιασμό και την 

εφαρμογή της «επιχειρησιακής επικοινωνίας» επηρεάζεται από τον τομέα 

παραγωγής, τον αριθμό εργαζομένων, τη μορφή ιδιοκτησίας και την 

ύπαρξη πιστοποίησης.  

 

Η υπόθεση Η2 διακρίθηκε σε τέσσερις επιμέρους υποθέσεις, οι οποίες ελέγχθηκαν με 

τον έλεγχο x2 . Παρακάτω, ακολουθεί ο έλεγχος της κάθε επιμέρους υπόθεσης 

ξεχωριστά. 
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Έλεγχος της υπόθεσης Η2.1: Η ύπαρξη συγκεκριμένου τμήματος της 

οργανωτικής δομής της επιχείρησης που έχει την αρμοδιότητα για το 

σχεδιασμό και την εφαρμογή της «επιχειρησιακής επικοινωνίας» εξαρτάται 

από τον τομέα παραγωγής.  

 

Eδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από τον 

τομέα παραγωγής, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,769>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 2).  

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η2.2: Η ύπαρξη συγκεκριμένου τμήματος της 

οργανωτικής δομής της επιχείρησης που έχει την αρμοδιότητα για το 

σχεδιασμό και την εφαρμογή της «επιχειρησιακής επικοινωνίας» εξαρτάται 

από τον αριθμό εργαζομένων.  

 

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από τον 

αριθμό των εργαζομένων, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,174>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 2).  

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η2.3: Η ύπαρξη συγκεκριμένου τμήματος της 

οργανωτικής δομής της επιχείρησης που έχει την αρμοδιότητα για το 

σχεδιασμό και την εφαρμογή της «επιχειρησιακής επικοινωνίας» εξαρτάται 

από τη μορφή ιδιοκτησίας.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από τη 

μορφή ιδιοκτησίας, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,934>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 2).  
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Έλεγχος της υπόθεσης Η2.4: Η ύπαρξη συγκεκριμένου τμήματος της 

οργανωτικής δομής της επιχείρησης που έχει την αρμοδιότητα για το 

σχεδιασμό και την εφαρμογή της «επιχειρησιακής επικοινωνίας» εξαρτάται 

από την ύπαρξη πιστοποίησης.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από την 

ύπαρξη πιστοποίησης, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,287>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 2).  

 

• Η Η3 αφορά την υπάρχουσα ροή επικοινωνίας από «πάνω προς τα κάτω» 

 

 

Συγκεκριμένα η Η3 διατυπώνεται ως εξής: 

 

Υπόθεση 3 (Η3): Η υπάρχουσα ροή επικοινωνίας από «πάνω προς τα 

κάτω» επηρεάζεται από τον τομέα παραγωγής, τον αριθμό εργαζομένων, 

την μορφή ιδιοκτησίας και την ύπαρξη πιστοποίησης.  

 

Η υπόθεση Η3 διακρίθηκε σε τέσσερις επιμέρους υποθέσεις, οι οποίες ελέγχθηκαν με 

τον έλεγχο χ2 . Παρακάτω, ακολουθεί ο έλεγχος της κάθε επιμέρους υπόθεσης 

ξεχωριστά. 

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η3.1: Η υπάρχουσα ροή επικοινωνίας από «πάνω προς 

τα κάτω» εξαρτάται από τον τομέα παραγωγής.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από τον 

τομέα παραγωγής, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,818>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 3).  
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Έλεγχος της υπόθεσης Η3.2: Η υπάρχουσα ροή επικοινωνίας από «πάνω προς 

τα κάτω» εξαρτάται από τον αριθμό εργαζομένων.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από τον 

αριθμό εργαζομένων, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,095>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 3).  

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η3.3: Η υπάρχουσα ροή επικοινωνίας από «πάνω προς 

τα κάτω» εξαρτάται από τη μορφή ιδιοκτησίας.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από τη 

μορφή ιδιοκτησίας, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,169›0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 3).  

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η3.4: Η υπάρχουσα ροή επικοινωνίας από «πάνω προς 

τα κάτω» εξαρτάται από την ύπαρξη πιστοποίησης.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από την 

ύπαρξη πιστοποίησης, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,162>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 3).  

 

 

• Η Η4 αφορά την υπάρχουσα ροή επικοινωνίας από «κάτω προς τα πάνω» 

 

Συγκεκριμένα η Η4 διατυπώνεται ως εξής: 
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Υπόθεση 4 (Η4): Η υπάρχουσα ροή επικοινωνίας από «κάτω προς τα 

πάνω» επηρεάζεται από τον τομέα παραγωγής, τον αριθμό εργαζομένων, 

τη μορφή ιδιοκτησίας και την ύπαρξη πιστοποίησης.  

 

Η υπόθεση Η4 διακρίθηκε σε τέσσερις επιμέρους υποθέσεις, οι οποίες ελέγχθηκαν με 

τον έλεγχο χ2 . Παρακάτω, ακολουθεί ο έλεγχος της κάθε επιμέρους υπόθεσης 

ξεχωριστά. 

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η4.1: Η υπάρχουσα ροή επικοινωνίας από «κάτω προς 

τα πάνω» εξαρτάται από τον τομέα παραγωγής.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από τον 

τομέα παραγωγής, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,954>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 4).  

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η4.2: Η υπάρχουσα ροή επικοινωνίας από «κάτω προς 

τα πάνω» εξαρτάται από τον αριθμό εργαζομένων.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από τον 

αριθμό εργαζομένων, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,451>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 4).  

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η4.3: Η υπάρχουσα ροή επικοινωνίας από «κάτω προς 

τα πάνω» εξαρτάται από την μορφή ιδιοκτησίας.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από την 

μορφή ιδιοκτησίας, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,792>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 4).  
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Έλεγχος της υπόθεσης Η4.4: Η υπάρχουσα ροή επικοινωνίας από «κάτω προς 

τα πάνω» εξαρτάται από την ύπαρξη πιστοποίησης.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από την 

ύπαρξη πιστοποίησης, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,795>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 4).  

 

 

• Η Η5 αφορά την ικανοποίηση από την προσωπική επικοινωνία μέσα στην 

επιχείρηση, όσον αφορά την κατανόηση, σαφήνεια, ακρίβεια, πληρότητα, 

αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και ειλικρίνεια των μηνυμάτων. 

 

Συγκεκριμένα η Η5 διατυπώνεται ως εξής: 

 

Υπόθεση 5 (Η5): Η ικανοποίηση από την προσωπική επικοινωνία 

επηρεάζεται από τον τομέα παραγωγής, τον αριθμό εργαζομένων, τη 

μορφή ιδιοκτησίας και την ύπαρξη πιστοποίησης.  

 

Η υπόθεση Η5 σε τέσσερις επιμέρους υποθέσεις, οι οποίες ελέγχθηκαν με τον έλεγχο 

χ2 . Παρακάτω, ακολουθεί ο έλεγχος της κάθε επιμέρους υπόθεσης ξεχωριστά. 

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η5.1: Η ικανοποίηση από την προσωπική επικοινωνία 

εξαρτάται από τον τομέα παραγωγής.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

• Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από 

τον τομέα παραγωγής, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,491>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 5).  
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Έλεγχος της υπόθεσης Η5.2: Η ικανοποίηση από την προσωπική επικοινωνία 

εξαρτάται από τον αριθμό εργαζομένων.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από τον 

αριθμό εργαζομένων, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,965>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 5).  

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η5.3: Η ικανοποίηση από την προσωπική επικοινωνία 

εξαρτάται από τη μορφή ιδιοκτησίας.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από τη 

μορφή ιδιοκτησίας, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,521>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 5).  

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η5.4: Η ικανοποίηση από την προσωπική επικοινωνία 

εξαρτάται από την ύπαρξη πιστοποίησης.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από την 

ύπαρξη πιστοποίησης, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,431>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 5).  

 

 

• Η Η6 αφορά το βαθμό που είναι προσχεδιασμένη μια διαδικασία επικοινωνίας. 

 

Συγκεκριμένα η Η6 διατυπώνεται ως εξής: 
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Υπόθεση 6 (Η6): Ο βαθμός που είναι προσχεδιασμένη μια διαδικασία 

επικοινωνίας επηρεάζεται από τον τομέα παραγωγής, τον αριθμό 

εργαζομένων, τη μορφή ιδιοκτησίας και την ύπαρξη πιστοποίησης.  

 

Η Η6 διακρίνεται σε τέσσερις επιμέρους υποθέσεις, οι οποίες ελέγχθηκαν με τον 

έλεγχο χ2 . Παρακάτω, ακολουθεί ο έλεγχος της κάθε επιμέρους υπόθεσης 

ξεχωριστά. 

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η6.1: Ο βαθμός που είναι προσχεδιασμένη μια 

διαδικασία επικοινωνίας εξαρτάται από τον τομέα παραγωγής.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από τον 

τομέα παραγωγής, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,188>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 6).  

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η6.2: Ο βαθμός που είναι προσχεδιασμένη μια 

διαδικασία επικοινωνίας εξαρτάται από τον αριθμό εργαζομένων.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από τον 

αριθμό εργαζομένων, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,686>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 6).  

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η6.3: Ο βαθμός που είναι προσχεδιασμένη μια 

διαδικασία επικοινωνίας εξαρτάται από τη μορφή ιδιοκτησίας.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από την 

μορφή ιδιοκτησίας, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,963>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 6).  
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Έλεγχος της υπόθεσης Η6.4: Ο βαθμός που είναι προσχεδιασμένη μια 

διαδικασία επικοινωνίας εξαρτάται από την ύπαρξη πιστοποίησης.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από τη 

ύπαρξη πιστοποίησης, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,692>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 6).  

 

 

• Η Η7 αφορά γεγονός αν η επικοινωνία είναι για πληροφορίες σχετικές με τις 

εργασίες της επιχείρησης. 

 

Συγκεκριμένα η Η7 διατυπώνεται ως εξής: 

 

Υπόθεση 7 (Η7): Η επικοινωνία που πραγματοποιείται για πληροφορίες 

σχετικές με τις εργασίες της επιχείρησης επηρεάζεται από τον τομέα 

παραγωγής, τον αριθμό εργαζομένων, τη μορφή ιδιοκτησίας και την 

ύπαρξη πιστοποίησης.  

 

Έχουμε διακρίνει την Η7 σε τέσσερις επιμέρους υποθέσεις, οι οποίες θα ελεγχθούν με 

τον έλεγχο χ2 . Παρακάτω, ακολουθεί ο έλεγχος της κάθε επιμέρους υπόθεσης 

ξεχωριστά. 

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η7.1: Η επικοινωνία που πραγματοποιείται για 

πληροφορίες σχετικές με τις εργασίες της επιχείρησης εξαρτάται από τον 

τομέα παραγωγής.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 
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Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από τον 

τομέα παραγωγής, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,921>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 7).  

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η7.2: Η επικοινωνία που πραγματοποιείται για 

πληροφορίες σχετικές με τις εργασίες της επιχείρησης εξαρτάται από τον 

αριθμό εργαζομένων.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από τον 

αριθμό εργαζομένων, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,278>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 7).  

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η7.3: Η επικοινωνία που πραγματοποιείται για 

πληροφορίες σχετικές με τις εργασίες της επιχείρησης εξαρτάται από τη 

μορφή ιδιοκτησίας.  

 

 

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από τη 

μορφή ιδιοκτησίας, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,417>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 7).  

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η7.4: Η επικοινωνία που πραγματοποιείται για 

πληροφορίες σχετικές με τις εργασίες της επιχείρησης εξαρτάται από την 

ύπαρξη πιστοποίησης.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 
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Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από την 

ύπαρξη πιστοποίησης, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,630>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 7).  

 

 

• Η Η8 αφορά το αν η επικοινωνία αφορά τη συζήτηση προβλημάτων και 

παραπόνων, τη λύση αυτών και την αποδοχή εισηγήσεων. 

 

Συγκεκριμένα η Η8 διατυπώνεται ως εξής: 

 

Υπόθεση 8 (Η8): Η επικοινωνία που πραγματοποιείται για τη συζήτηση 

προβλημάτων και παραπόνων, τη λύση αυτών και την αποδοχή εισηγήσεων 

επηρεάζεται από τον τομέα παραγωγής, τον αριθμό εργαζομένων, τη 

μορφή ιδιοκτησίας και την ύπαρξη πιστοποίησης.  

 

Έχουμε διακρίνει την Η8 σε τέσσερις επιμέρους υποθέσεις, οι οποίες θα ελεγχθούν με 

τον έλεγχο χ2 . Παρακάτω, ακολουθεί ο έλεγχος της κάθε επιμέρους υπόθεσης 

ξεχωριστά. 

 

Έλεγχο της υπόθεσης Η8.1: Η επικοινωνία που πραγματοποιείται για τη 

συζήτηση προβλημάτων και παραπόνων, τη λύση αυτών και την αποδοχή 

εισηγήσεων εξαρτάται από τον τομέα παραγωγής.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από τον 

τομέα παραγωγής, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,322>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 8).  

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η8.2: Η επικοινωνία που πραγματοποιείται για τη 

συζήτηση προβλημάτων και παραπόνων, τη λύση αυτών και την αποδοχή 

εισηγήσεων εξαρτάται από τον αριθμό εργαζομένων.  
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Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από τον 

αριθμό εργαζομένων, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,279>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 8).  

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η8.3: Η επικοινωνία που πραγματοποιείται για τη 

συζήτηση προβλημάτων και παραπόνων, τη λύση αυτών και την αποδοχή 

εισηγήσεων εξαρτάται από τη μορφή ιδιοκτησίας.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από τη 

μορφή ιδιοκτησίας, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,127>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 8).  

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η8.4: Η επικοινωνία που πραγματοποιείται για τη 

συζήτηση προβλημάτων και παραπόνων, τη λύση αυτών και την αποδοχή 

εισηγήσεων εξαρτάται από την ύπαρξη πιστοποίησης.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από την 

ύπαρξη πιστοποίησης, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,954>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 8).  

 
• Η Η9 αφορά το αν η επικοινωνία αφορά την πληροφορία και πόσος χρόνος 

χρειάζεται να παρθεί ή να δοθεί. 

 

Συγκεκριμένα η Η9 διατυπώνεται ως εξής: 

 

Υπόθεση 9 (Η9): Αν η επικοινωνία αφορά την πληροφορία, ο χρόνος που 

χρειάζεται να παρθεί ή να δοθεί, επηρεάζεται από τον τομέα παραγωγής, 
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τον αριθμό εργαζομένων, τη μορφή ιδιοκτησίας και την ύπαρξη 

πιστοποίησης.  

 

Έχουμε διακρίνει την Η9 σε τέσσερις επιμέρους υποθέσεις, οι οποίες θα ελεγχθούν με 

τον έλεγχο χ2 . Παρακάτω, ακολουθεί ο έλεγχος της κάθε επιμέρους υπόθεσης 

ξεχωριστά. 

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η9.1: Αν η επικοινωνία αφορά την πληροφορία ο 

χρόνος που χρειάζεται να παρθεί ή να δοθεί εξαρτάται από τον τομέα 

παραγωγής.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από τον 

τομέα παραγωγής, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,354>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 9).  

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η9.2: Αν η επικοινωνία αφορά την πληροφορία ο 

χρόνος που χρειάζεται να παρθεί ή να δοθεί εξαρτάται από τον αριθμό 

εργαζομένων.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας εξαρτάται από τον αριθμό 

εργαζομένων, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο σημαντικότητας 

Sig= 0,046<0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 9).  

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η9.3: Αν η επικοινωνία αφορά την πληροφορία ο 

χρόνος που χρειάζεται να παρθεί ή να δοθεί εξαρτάται από τη μορφή 

ιδιοκτησίας.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 
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Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από την 

μορφή ιδιοκτησίας, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,209>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 9).  

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η9.4: Αν η επικοινωνία αφορά την πληροφορία ο 

χρόνος που χρειάζεται να παρθεί ή να δοθεί εξαρτάται από την ύπαρξη 

πιστοποίησης.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από την 

ύπαρξη πιστοποίησης, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,318>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 9).  

 

 

• Η Η10 αφορά την αποτελεσματικότητα του συστήματος ροής των 

πληροφοριών. 

 

Συγκεκριμένα η Η10 διατυπώνεται ως εξής: 

 

Υπόθεση 10 (Η10): Η αποτελεσματικότητα του συστήματος ροής των 

πληροφοριών επηρεάζεται από τον τομέα παραγωγής, τον αριθμό 

εργαζομένων, τη μορφή ιδιοκτησίας και την ύπαρξη πιστοποίησης.  

 

Έχουμε διακρίνει την Η10 σε τέσσερις επιμέρους υποθέσεις, οι οποίες θα ελεγχθούν 

με τον έλεγχο χ2 . Παρακάτω, ακολουθεί ο έλεγχος της κάθε επιμέρους υπόθεσης 

ξεχωριστά. 

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η10.1: Η αποτελεσματικότητα του συστήματος ροής 

των πληροφοριών εξαρτάται από τον τομέα παραγωγής.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 
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Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από τον 

τομέα παραγωγής, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,089>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 10).  

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η10.2: Η αποτελεσματικότητα του συστήματος ροής 

των πληροφοριών εξαρτάται από τον αριθμό εργαζομένων.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από τον 

αριθμό εργαζομένων, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,348>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 10).  

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η10.3: Η αποτελεσματικότητα του συστήματος ροής 

των πληροφοριών εξαρτάται από τη μορφή ιδιοκτησίας.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από την 

μορφή ιδιοκτησίας, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,370>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 10).  

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η10.4: Η αποτελεσματικότητα του συστήματος ροής 

των πληροφοριών εξαρτάται από την ύπαρξη πιστοποίησης.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από την 

ύπαρξη πιστοποίησης, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,818>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 10).  

 

• Η Η11 αφορά αν επικοινωνία αποτελεί τμήμα της καθημερινής εργασίας ή είναι 

κάτι έκτακτο. 
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Συγκεκριμένα η Η11 διατυπώνεται ως εξής: 

 

Υπόθεση 11 (Η11): Αν η επικοινωνία αποτελεί τμήμα της καθημερινής 

εργασίας ή είναι κάτι έκτακτο επηρεάζεται από τον τομέα παραγωγής, τον 

αριθμό εργαζομένων, τη μορφή ιδιοκτησίας και την ύπαρξη πιστοποίησης.  

 

Έχουμε διακρίνει την Η11 σε τέσσερις επιμέρους υποθέσεις, οι οποίες θα ελεγχθούν 

με τον έλεγχο χ2 . Παρακάτω, ακολουθεί ο έλεγχος της κάθε επιμέρους υπόθεσης 

ξεχωριστά. 

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η11.1: Αν η επικοινωνία αποτελεί τμήμα της 

καθημερινής εργασίας ή είναι κάτι έκτακτο εξαρτάται από τον τομέα 

παραγωγής.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από τον 

τομέα παραγωγής, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,141>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 11).  

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η11.2: Αν η επικοινωνία αποτελεί τμήμα της 

καθημερινής εργασίας ή είναι κάτι έκτακτο εξαρτάται από τον αριθμό 

εργαζομένων.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από τον 

αριθμό εργαζομένων, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,201>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 11). 

  

Έλεγχος της υπόθεσης Η11.3: Αν η επικοινωνία αποτελεί τμήμα της 

καθημερινής εργασίας ή είναι κάτι έκτακτο εξαρτάται από τη μορφή 

ιδιοκτησίας.  
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Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από την 

μορφή ιδιοκτησίας, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,128>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 11).  

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η11.4: Αν η επικοινωνία αποτελεί τμήμα της 

καθημερινής εργασίας ή είναι κάτι έκτακτο εξαρτάται από την ύπαρξη 

πιστοποίησης.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από την 

ύπαρξη πιστοποίησης, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,353>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας ).  

 

 

• Η Η12 αφορά το χρόνο που ξοδεύετε καθημερινά για επικοινωνία. 

 

Συγκεκριμένα η Η12 διατυπώνεται ως εξής: 

 

Υπόθεση 12 (Η12): Ο χρόνος που ξοδεύετε καθημερινά για επικοινωνία 

επηρεάζεται από τον τομέα παραγωγής, τον αριθμό εργαζομένων, τη 

μορφή ιδιοκτησίας και την ύπαρξη πιστοποίησης.  

 

Έχουμε διακρίνει την Η12 σε τέσσερις επιμέρους υποθέσεις, οι οποίες θα ελεγχθούν 

με τον έλεγχο χ2 . Παρακάτω, ακολουθεί ο έλεγχος της κάθε επιμέρους υπόθεσης 

ξεχωριστά. 

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η12.1: Ο χρόνος που ξοδεύετε καθημερινά για 

επικοινωνία εξαρτάται από τον τομέα παραγωγής.  
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Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από τον 

τομέα παραγωγής, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,666>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 12).  

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η12.2: Ο χρόνος που ξοδεύετε καθημερινά για 

επικοινωνία εξαρτάται από τον αριθμό εργαζομένων.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από τον 

αριθμό εργαζομένων, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,065>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 12).  

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η12.3: Ο χρόνος που ξοδεύετε καθημερινά για 

επικοινωνία εξαρτάται από τη μορφή ιδιοκτησίας.  

 

Εδώ βρέθηκε  ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από τη 

μορφή ιδιοκτησίας, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,201>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 12).  

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η12.4: Ο χρόνος που ξοδεύετε καθημερινά για 

επικοινωνία εξαρτάται από την ύπαρξη πιστοποίησης.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από την 

ύπαρξη πιστοποίησης, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,282>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 12).  
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• Η Η13 αφορά την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής επικοινωνίας της 

επιχείρησης. 

 

Συγκεκριμένα η Η13 διατυπώνεται ως εξής: 

 

Υπόθεση 13 (Η13): Η αποτελεσματικότητα της εξωτερικής επικοινωνίας 

της επιχείρησης επηρεάζεται από τον τομέα παραγωγής, τον αριθμό 

εργαζομένων, τη μορφή ιδιοκτησίας και την ύπαρξη πιστοποίησης.  

 

Έχουμε διακρίνει την Η13 σε τέσσερις επιμέρους υποθέσεις, οι οποίες θα ελεγχθούν 

με τον έλεγχο χ2 . Παρακάτω, ακολουθεί ο έλεγχος της κάθε επιμέρους υπόθεσης 

ξεχωριστά. 

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η13.1 Η αποτελεσματικότητα της εξωτερικής 

επικοινωνίας της επιχείρησης εξαρτάται από τον τομέα παραγωγής.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από τον 

τομέα παραγωγής, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,919>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 13).  

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η13.2: Η αποτελεσματικότητα της εξωτερικής 

επικοινωνίας της επιχείρησης εξαρτάται από τον αριθμό εργαζομένων.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας εξαρτάται από τον αριθμό 

εργαζομένων, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο σημαντικότητας 

Sig= 0,037<0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 13).  

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η13.3: Η αποτελεσματικότητα της εξωτερικής 

επικοινωνίας της επιχείρησης εξαρτάται από τη μορφή ιδιοκτησίας.  
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Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από την 

μορφή ιδιοκτησίας, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,206>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 13).  

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η13.4: Η αποτελεσματικότητα της εξωτερικής 

επικοινωνίας της επιχείρησης εξαρτάται από την ύπαρξη πιστοποίησης.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από την 

ύπαρξη πιστοποίησης, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,731>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 13).  

 

• Η Η14 αφορά την ανταπόκριση της εξωτερικής επικοινωνίας της επιχείρησης 

στις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών. 

 

Συγκεκριμένα η Η14 διατυπώνεται ως εξής: 

 

Υπόθεση 14 (Η14): Η ανταπόκριση της εξωτερικής επικοινωνία της 

επιχείρησης στις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών επηρεάζεται από τον 

τομέα παραγωγής, τον αριθμό εργαζομένων, τη μορφή ιδιοκτησίας και την 

ύπαρξη πιστοποίησης.  

 

Έχουμε διακρίνει την Η14 σε τέσσερις επιμέρους υποθέσεις, οι οποίες θα ελεγχθούν 

με τον έλεγχο χ2 . Παρακάτω, ακολουθεί ο έλεγχος της κάθε επιμέρους υπόθεσης 

ξεχωριστά. 

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η14.1: Η ανταπόκριση της εξωτερικής επικοινωνίας 

της επιχείρησης στις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών εξαρτάται από τον 

τομέα παραγωγής.  
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Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας εξαρτάται από τον τομέα 

παραγωγής, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο σημαντικότητας Sig= 

0,005<0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 14).  

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η14.2: Η ανταπόκριση της εξωτερικής επικοινωνίας 

της επιχείρησης στις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών εξαρτάται από τον 

αριθμό εργαζομένων.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από τον 

αριθμό εργαζομένων, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,060>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 14).  

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η14.3: Η ανταπόκριση της εξωτερικής επικοινωνίας 

της επιχείρησης στις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών εξαρτάται από τη 

μορφή ιδιοκτησίας.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από την 

μορφή ιδιοκτησίας, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,634>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 14).  

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η14.4: Η ανταπόκριση της εξωτερικής επικοινωνίας 

της επιχείρησης στις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών εξαρτάται από την 

ύπαρξη πιστοποίησης.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 
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Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από την 

ύπαρξη πιστοποίησης, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,441>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 14).  

 

• Η Η15 αφορά το αν η επικοινωνία της επιχείρησης φανερώνει «κοινωνική 

ευθύνη» (επιχειρησιακή ηθική) για θέματα όπως καλύτερη ποιότητα ζωής, 

καλύτερο περιβάλλον, ισότητα των δυο φύλων κ.λπ. 

 

Συγκεκριμένα η Η15 διατυπώνεται ως εξής: 

 

Υπόθεση 15 (Η15): Αν η επικοινωνία της επιχείρησης φανερώνει 

«κοινωνική ευθύνη» (επιχειρησιακή ηθική) για θέματα όπως καλύτερη 

ποιότητα ζωής, καλύτερο περιβάλλον, ισότητα των δυο φύλων κ.λπ αυτό 

επηρεάζεται από τον τομέα παραγωγής, τον αριθμό εργαζομένων, τη 

μορφή ιδιοκτησίας και την ύπαρξη πιστοποίησης.  

 

Έχουμε διακρίνει την Η15 σε τέσσερις επιμέρους υποθέσεις, οι οποίες θα ελεγχθούν 

με τον έλεγχο χ2 . Παρακάτω, ακολουθεί ο έλεγχος της κάθε επιμέρους υπόθεσης 

ξεχωριστά. 

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η15.1: Αν η επικοινωνία της επιχείρησης φανερώνει 

«κοινωνική ευθύνη» (επιχειρησιακή ηθική) για θέματα όπως καλύτερη 

ποιότητα ζωής, καλύτερο περιβάλλον, ισότητα των δυο φύλων κ.λπ. αυτό 

εξαρτάται από τον τομέα παραγωγής.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από τον 

τομέα παραγωγής, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,254>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 15).  
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Έλεγχος της υπόθεσης Η15.2: Αν η επικοινωνία της επιχείρησης φανερώνει 

«κοινωνική ευθύνη» (επιχειρησιακή ηθική) για θέματα όπως καλύτερη 

ποιότητα ζωής, καλύτερο περιβάλλον, ισότητα των δυο φύλων κ.λπ αυτό 

εξαρτάται από τον αριθμό εργαζομένων.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας εξαρτάται από τον αριθμό 

εργαζομένων, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο σημαντικότητας 

Sig= 0,025<0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 15).  

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η15.3: Αν η επικοινωνία της επιχείρησης φανερώνει 

«κοινωνική ευθύνη» (επιχειρησιακή ηθική) για θέματα όπως καλύτερη 

ποιότητα ζωής, καλύτερο περιβάλλον, ισότητα των δυο φύλων κ.λπ αυτό 

εξαρτάται από τη μορφή ιδιοκτησίας.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από την 

μορφή ιδιοκτησίας, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,210>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 15).  

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η15.4: Αν η επικοινωνία της επιχείρησης φανερώνει 

«κοινωνική ευθύνη» (επιχειρησιακή ηθική) για θέματα όπως καλύτερη 

ποιότητα ζωής, καλύτερο περιβάλλον, ισότητα των δυο φύλων κ.λπ. αυτό 

εξαρτάται από την ύπαρξη πιστοποίησης.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από την 

ύπαρξη πιστοποίησης, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,076>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 15).  
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• Η Η16 αφορά το αν η επικοινωνία λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα συναισθήματα και 

την κουλτούρα των ανθρώπων. 

 

Συγκεκριμένα η Η16 διατυπώνεται ως εξής: 

 

Υπόθεση 16 (Η16): Αν η επικοινωνία λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα 

συναισθήματα και την κουλτούρα των ανθρώπων αυτό επηρεάζεται από 

τον τομέα παραγωγής, τον αριθμό εργαζομένων, τη μορφή ιδιοκτησίας και 

την ύπαρξη πιστοποίησης.  

 

Έχουμε διακρίνει την Η16 σε τέσσερις επιμέρους υποθέσεις, οι οποίες θα ελεγχθούν 

με τον έλεγχο χ2 . Παρακάτω, ακολουθεί ο έλεγχος της κάθε επιμέρους υπόθεσης 

ξεχωριστά. 

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η16.1 Αν η  επικοινωνία λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα 

συναισθήματα και την κουλτούρα των ανθρώπων, αυτό εξαρτάται από τον 

τομέα παραγωγής.  

Εδώ βρέθηκε ότι: 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας εξαρτάται από τον τομέα 

παραγωγής, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο σημαντικότητας Sig= 

0,002<0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 16).  

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η16.2: Αν η επικοινωνία λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα 

συναισθήματα και την κουλτούρα των ανθρώπων, αυτό εξαρτάται από τον 

αριθμό εργαζομένων.  

 

Εδώ βρέθηκε ότι: 

 
Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από τον 

αριθμό εργαζομένων, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,299>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 16). 
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Έλεγχος της υπόθεσης Η16.3: Αν η επικοινωνία λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα 

συναισθήματα και την κουλτούρα των ανθρώπων, αυτό εξαρτάται από τη 

μορφή ιδιοκτησίας.  

Εδώ βρέθηκε ότι: 

 
Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από την 

μορφή ιδιοκτησίας, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών το επίπεδο 

σημαντικότητας Sig= 0,263>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 16).  

 

Έλεγχος της υπόθεσης Η16.4: Αν η επικοινωνία λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα 

συναισθήματα και την κουλτούρα των ανθρώπων, αυτό εξαρτάται από την 

ύπαρξη πιστοποίησης.  

Εδώ βρέθηκε ότι: 
 

Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας δεν εξαρτάται από την 

ύπαρξη πιστοποίησης, γιατί κατά τον έλεγχο των μεταβλητών, 

 το επίπεδο σημαντικότητας Sig= 0,671>0,05 (Παράρτημα Δ, Στατιστικός Πίνακας 

16).  

 

Στο σημείο αυτό και κατόπιν της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων, 

παρατίθεται ο Πίνακας 4-31 με τα συνολικά αποτελέσματα του ελέγχου των 

υποθέσεων: 

Πίνακας 4-31. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα του ελέγχου των υποθέσεων. 

Υπόθεση 1 (Η1): Η εφαρμογή των 

διαδικασιών επιχειρησιακής 

επικοινωνίας επηρεάζεται από τον 

τομέα παραγωγής, τον αριθμό 

εργαζομένων, τη μορφή 

ιδιοκτησίας και την ύπαρξη 

πιστοποίησης.  

Για κάποιους παράγοντες οφείλουμε να 

απορρίψουμε την υπόθεση, ενώ για 

άλλους παράγοντες οφείλουμε να την 

κάνουμε αποδεκτή 

Η1 

Η1.1: Η εφαρμογή των διαδικασιών 

επιχειρησιακής επικοινωνίας 

εξαρτάται από τον τομέα 

Αποδεκτή 
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παραγωγής.  

Η1.2: Η εφαρμογή των διαδικασιών 

επιχειρησιακής επικοινωνίας 

εξαρτάται από τον αριθμό 

εργαζομένων. 

Απορριπτέα 

Η1.3: Η εφαρμογή των διαδικασιών 

επιχειρησιακής επικοινωνίας 

εξαρτάται από τη μορφή 

ιδιοκτησίας.  

Απορριπτέα 

Η1.4: Η εφαρμογή των διαδικασιών 

επιχειρησιακής επικοινωνίας 

εξαρτάται από την ύπαρξη 

πιστοποίησης. 

Απορριπτέα 

 

Υπόθεση 2 (Η2): Η ύπαρξη 

συγκεκριμένου τμήματος της 

οργανωτικής δομής της 

επιχείρησης που έχει την 

αρμοδιότητα για το σχεδιασμό και 

την εφαρμογή της «επιχειρησιακής 

επικοινωνίας» επηρεάζεται από τον 

τομέα παραγωγής, τον αριθμό 

εργαζομένων, τη μορφή 

ιδιοκτησίας και την ύπαρξη 

πιστοποίησης.  

Απορριπτέα 
Η2 

Η2.1: Η ύπαρξη συγκεκριμένου τμήματος 

της οργανωτικής δομής της 

επιχείρησης που έχει την 

αρμοδιότητα για το σχεδιασμό και 

την εφαρμογή της «επιχειρησιακής 

Απορριπτέα 
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επικοινωνίας» εξαρτάται από τον 

τομέα παραγωγής.  

Η2.2: Η ύπαρξη συγκεκριμένου τμήματος 

της οργανωτικής δομής της 

επιχείρησης που έχει την 

αρμοδιότητα για το σχεδιασμό και 

την εφαρμογή της «επιχειρησιακής 

επικοινωνίας» εξαρτάται από τον 

αριθμό εργαζομένων. 

Απορριπτέα 

Η2.3: Η ύπαρξη συγκεκριμένου τμήματος 

της οργανωτικής δομής της 

επιχείρησης που έχει την 

αρμοδιότητα για το σχεδιασμό και 

την εφαρμογή της «επιχειρησιακής 

επικοινωνίας» εξαρτάται από τη 

μορφή ιδιοκτησίας.  

Απορριπτέα 

Η2.4: Η ύπαρξη συγκεκριμένου τμήματος 

της οργανωτικής δομής της 

επιχείρησης που έχει την 

αρμοδιότητα για το σχεδιασμό και 

την εφαρμογή της «επιχειρησιακής 

επικοινωνίας» εξαρτάται από την 

ύπαρξη πιστοποίησης.  

Απορριπτέα 

 
Η3 

Υπόθεση 3 (Η3): Η υπάρχουσα ροή 

επικοινωνίας από «πάνω προς τα 

κάτω» επηρεάζεται από τον τομέα 

παραγωγής, τον αριθμό 

εργαζομένων, τη μορφή 

ιδιοκτησίας και την ύπαρξη 

Απορριπτέα 
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πιστοποίησης.  

Η3.1: Η υπάρχουσα ροή επικοινωνίας 

από «πάνω προς τα κάτω» 

εξαρτάται από τον τομέα 

παραγωγής.  

Απορριπτέα 

Η3.2: Η υπάρχουσα ροή επικοινωνίας 

από «πάνω προς τα κάτω» 

εξαρτάται από τον αριθμό 

εργαζομένων. 

Απορριπτέα 

Η3.3: Η υπάρχουσα ροή επικοινωνίας 

από «πάνω προς τα κάτω» 

εξαρτάται από τη μορφή 

ιδιοκτησίας.  

Απορριπτέα 

Η3.4: Η υπάρχουσα ροή επικοινωνίας 

από «πάνω προς τα κάτω» 

εξαρτάται από την ύπαρξη 

πιστοποίησης.  

Απορριπτέα 

 

Υπόθεση 4 (Η4): Η υπάρχουσα ροή 

επικοινωνίας από «κάτω προς τα 

πάνω» επηρεάζεται από τον τομέα 

παραγωγής, τον αριθμό 

εργαζομένων, τη μορφή 

ιδιοκτησίας και την ύπαρξη 

πιστοποίησης.  

Απορριπτέα 
Η4 

Η4.1: Η υπάρχουσα ροή επικοινωνίας 

από «κάτω προς τα πάνω» 

εξαρτάται από τον τομέα 

παραγωγής.  

Απορριπτέα 
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Η4.2: Η υπάρχουσα ροή επικοινωνίας 

από «κάτω προς τα πάνω» 

εξαρτάται από τον αριθμό 

εργαζομένων. 

Απορριπτέα 

Η4.3: Η υπάρχουσα ροή επικοινωνίας 

από «κάτω προς τα πάνω» 

εξαρτάται από τη μορφή 

ιδιοκτησίας.  

Απορριπτέα 

Η4.4: Η υπάρχουσα ροή επικοινωνίας 

από «κάτω προς τα πάνω» 

εξαρτάται από την ύπαρξη 

πιστοποίησης. 

Απορριπτέα 

 

Υπόθεση 5 (Η5): Η ικανοποίηση από την 

προσωπική επικοινωνία 

επηρεάζεται από τον τομέα 

παραγωγής, τον αριθμό 

εργαζομένων, τη μορφή 

ιδιοκτησίας και την ύπαρξη 

πιστοποίησης.  

Απορριπτέα 

Η5.1: Η ικανοποίηση από την προσωπική 

επικοινωνία εξαρτάται από τον 

τομέα παραγωγής.  

Απορριπτέα 

Η5.2: Η ικανοποίηση από την προσωπική 

επικοινωνία εξαρτάται από τον 

αριθμό εργαζομένων. 

Απορριπτέα 

Η5.3: Η ικανοποίηση από την προσωπική 

επικοινωνία εξαρτάται από τη 

μορφή ιδιοκτησίας.  

Απορριπτέα 

Η5 

Η5.4: Η ικανοποίηση από την προσωπική 

επικοινωνία εξαρτάται από την 

Απορριπτέα 
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ύπαρξη πιστοποίησης.  

 

Υπόθεση 6 (Η6): Ο βαθμός που είναι 

προσχεδιασμένη μια διαδικασία 

επικοινωνίας επηρεάζεται από τον 

τομέα παραγωγής, τον αριθμό 

εργαζομένων, τη μορφή 

ιδιοκτησίας και την ύπαρξη 

πιστοποίησης.  

Απορριπτέα 

Η6.1: Ο βαθμός που είναι 

προσχεδιασμένη μια διαδικασία 

επικοινωνίας εξαρτάται από τον 

τομέα παραγωγής.  

Απορριπτέα 

Η6.2: Ο βαθμός που είναι 

προσχεδιασμένη μια διαδικασία 

επικοινωνίας εξαρτάται από τον 

αριθμό εργαζομένων. 

Απορριπτέα 

Η6.3: Ο βαθμός που είναι 

προσχεδιασμένη μια διαδικασία 

επικοινωνίας εξαρτάται από τη 

μορφή ιδιοκτησίας.  

Απορριπτέα 

Η6 

Η6.4: Ο βαθμός που είναι 

προσχεδιασμένη μια διαδικασία 

επικοινωνίας εξαρτάται από την 

ύπαρξη πιστοποίησης. 

Απορριπτέα 

 
Η7 

Υπόθεση 7 (Η7): Η επικοινωνία που 

πραγματοποιείται για πληροφορίες 

σχετικές με τις εργασίες της 

επιχείρησης επηρεάζεται από τον 

Απορριπτέα 

 206



τομέα παραγωγής, τον αριθμό 

εργαζομένων, την μορφή 

ιδιοκτησίας και την ύπαρξη 

πιστοποίησης.  

Η7.1: Η επικοινωνία που 

πραγματοποιείται για πληροφορίες 

σχετικές με τις εργασίες της 

επιχείρησης εξαρτάται από τον 

τομέα παραγωγής.  

Απορριπτέα 

Η7.2: Η επικοινωνία που 

πραγματοποιείται για πληροφορίες 

σχετικές με τις εργασίες της 

επιχείρησης εξαρτάται από τον 

αριθμό εργαζομένων. 

Απορριπτέα 

Η7.3: Η επικοινωνία που 

πραγματοποιείται για πληροφορίες 

σχετικές με τις εργασίες της 

επιχείρησης εξαρτάται από τη 

μορφή ιδιοκτησίας.  

Απορριπτέα 

Η7.4: Η επικοινωνία που 

πραγματοποιείται για πληροφορίες 

σχετικές με τις εργασίες της 

επιχείρησης εξαρτάται από την 

ύπαρξη πιστοποίησης. 

Απορριπτέα 

 
Η8 

Υπόθεση 8 (Η8): Η επικοινωνία που 

πραγματοποιείται για τη συζήτηση 

προβλημάτων και παραπόνων, τη 

λύση αυτών και την αποδοχή 

εισηγήσεων επηρεάζεται από τον 

τομέα παραγωγής, τον αριθμό 

Απορριπτέα 
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εργαζομένων, τη μορφή 

ιδιοκτησίας και την ύπαρξη 

πιστοποίησης.  

Η8.1: Η επικοινωνία που 

πραγματοποιείται για τη συζήτηση 

προβλημάτων και παραπόνων, τη 

λύση αυτών και την αποδοχή 

εισηγήσεων εξαρτάται από τον 

τομέα παραγωγής. 

Απορριπτέα 

Η8.2: Η επικοινωνία που 

πραγματοποιείται για τη συζήτηση 

προβλημάτων και παραπόνων, τη 

λύση αυτών και την αποδοχή 

εισηγήσεων εξαρτάται από τον 

αριθμό εργαζομένων.  

Απορριπτέα 

Η8.3: Η επικοινωνία που 

πραγματοποιείται για τη συζήτηση 

προβλημάτων και παραπόνων, τη 

λύση αυτών και την αποδοχή 

εισηγήσεων εξαρτάται από τη 

μορφή ιδιοκτησίας.  

Απορριπτέα 

Η8.4: Η επικοινωνία που 

πραγματοποιείται για τη συζήτηση 

προβλημάτων και παραπόνων, τη 

λύση αυτών και την αποδοχή 

εισηγήσεων εξαρτάται από την 

ύπαρξη πιστοποίησης. 

Απορριπτέα 

 
Η9 

Υπόθεση 9 (Η9): Αν η επικοινωνία αφορά 

την πληροφορία, ο χρόνος που 

χρειάζεται να παρθεί ή να δοθεί, 

Για κάποιους παράγοντες οφείλουμε να 

απορρίψουμε την υπόθεση, ενώ για 

άλλους παράγοντες οφείλουμε να την 
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επηρεάζεται από τον τομέα 

παραγωγής, τον αριθμό των 

εργαζομένων, τη μορφή 

ιδιοκτησίας και την ύπαρξη 

πιστοποίησης.  

κάνουμε αποδεκτή 

Η9.1: Αν η επικοινωνία αφορά την 

πληροφορία, ο χρόνος που 

χρειάζεται να παρθεί ή να δοθεί 

εξαρτάται από τον τομέα 

παραγωγής.  

Απορριπτέα 

Η9.2: Αν η επικοινωνία αφορά την 

πληροφορία, ο χρόνος που 

χρειάζεται να παρθεί ή να δοθεί, 

εξαρτάται από τον αριθμό των 

εργαζομένων. 

Αποδεκτή 

Η9.3: Αν η επικοινωνία αφορά την 

πληροφορία, ο χρόνος που 

χρειάζεται να παρθεί ή να δοθεί, 

εξαρτάται από τη μορφή 

ιδιοκτησίας.  

Απορριπτέα 

Η9.4: Αν η επικοινωνία αφορά την 

πληροφορία, ο χρόνος που 

χρειάζεται να παρθεί ή να δοθεί, 

εξαρτάται από την ύπαρξη 

πιστοποίησης.  

Απορριπτέα 

 
Η10 

Υπόθεση 10 (Η10): Η 

αποτελεσματικότητα του 

συστήματος ροής των 

πληροφοριών, επηρεάζεται από 

τον τομέα παραγωγής, τον αριθμό 

Απορριπτέα 
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εργαζομένων, τη μορφή 

ιδιοκτησίας και την ύπαρξη 

πιστοποίησης.  

Η10.1: Η αποτελεσματικότητα του 

συστήματος ροής των 

πληροφοριών, εξαρτάται από τον 

τομέα παραγωγής.  

Απορριπτέα 

Η10.2: Η αποτελεσματικότητα του 

συστήματος ροής των 

πληροφοριών, εξαρτάται από τον 

αριθμό εργαζομένων. 

Απορριπτέα 

Η10.3: Η αποτελεσματικότητα του 

συστήματος ροής των 

πληροφοριών, εξαρτάται από τη 

μορφή ιδιοκτησίας.  

Απορριπτέα 

Η10.4: Η αποτελεσματικότητα του 

συστήματος ροής των 

πληροφοριών, εξαρτάται από την 

ύπαρξη πιστοποίησης.  

Απορριπτέα 

 

Υπόθεση 11 (Η11): Αν η επικοινωνία 

αποτελεί τμήμα της καθημερινής 

εργασίας ή είναι κάτι έκτακτο, 

επηρεάζεται από τον τομέα 

παραγωγής, τον αριθμό 

εργαζομένων, τη μορφή 

ιδιοκτησίας και την ύπαρξη 

πιστοποίησης.  

Απορριπτέα 
Η11 

Η11.1: Αν η επικοινωνία αποτελεί τμήμα 

της καθημερινής εργασίας ή είναι 

κάτι έκτακτο, εξαρτάται από τον 

Απορριπτέα 
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τομέα παραγωγής.  

Η11.2: Αν η επικοινωνία αποτελεί τμήμα 

της καθημερινής εργασίας ή είναι 

κάτι έκτακτο, εξαρτάται από τον 

αριθμό εργαζομένων. 

Απορριπτέα 

Η11.3: Αν η επικοινωνία αποτελεί τμήμα 

της καθημερινής εργασίας ή είναι 

κάτι έκτακτο, εξαρτάται από τη 

μορφή ιδιοκτησίας.  

Απορριπτέα 

Η11.4: Αν η επικοινωνία αποτελεί τμήμα 

της καθημερινής εργασίας ή είναι 

κάτι έκτακτο, εξαρτάται από την 

ύπαρξη πιστοποίησης.  

Απορριπτέα 

 

Υπόθεση 12 (Η12): Ο χρόνος που 

ξοδεύετε καθημερινά για 

επικοινωνία επηρεάζεται από τον 

τομέα παραγωγής, τον αριθμό 

εργαζομένων, τη μορφή 

ιδιοκτησίας και την ύπαρξη 

πιστοποίησης.  

Απορριπτέα 

Η12.1: Ο χρόνος που ξοδεύετε 

καθημερινά για επικοινωνία 

εξαρτάται από το τομέα 

παραγωγής.  

Απορριπτέα 

Η12 

Η12.2: Ο χρόνος που ξοδεύετε 

καθημερινά για επικοινωνία 

εξαρτάται από τον αριθμό 

εργαζομένων. 

Απορριπτέα 
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Η12.3: Ο χρόνος που ξοδεύετε 

καθημερινά για επικοινωνία 

εξαρτάται από τη μορφή 

ιδιοκτησίας.  

Απορριπτέα 

Η12.4: Ο χρόνος που ξοδεύετε 

καθημερινά για επικοινωνία 

εξαρτάται από την ύπαρξη 

πιστοποίησης.  

Απορριπτέα 

 

Υπόθεση 13 (Η13): Η 

αποτελεσματικότητα της 

εξωτερικής επικοινωνίας της 

επιχείρησης επηρεάζεται από τον 

τομέα παραγωγής, τον αριθμό 

εργαζομένων, τη μορφή 

ιδιοκτησίας και την ύπαρξη 

πιστοποίησης.  

Για κάποιους παράγοντες οφείλουμε να 

απορρίψουμε την υπόθεση, ενώ για 

άλλους παράγοντες οφείλουμε να την 

κάνουμε αποδεκτή 

Η13.1 Η αποτελεσματικότητα της 

εξωτερικής επικοινωνίας της 

επιχείρησης εξαρτάται από τον 

τομέα παραγωγής.  

Απορριπτέα 

Η13.2: Η αποτελεσματικότητα της 

εξωτερικής επικοινωνίας της 

επιχείρησης εξαρτάται από τον 

αριθμό εργαζομένων. 

Αποδεκτή 

Η13.3: Η αποτελεσματικότητα της 

εξωτερικής επικοινωνίας της 

επιχείρησης εξαρτάται από τη 

μορφή ιδιοκτησίας.  

Απορριπτέα 

Η13 

Η13.4: Η αποτελεσματικότητα της 

εξωτερικής επικοινωνίας της 

Απορριπτέα 
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επιχείρησης εξαρτάται από την 

ύπαρξη πιστοποίησης.  

 

Υπόθεση 14 (Η14): Η ανταπόκριση της 

εξωτερικής επικοινωνίας της 

επιχείρησης στις ανάγκες και 

επιθυμίες των πελατών 

επηρεάζεται από τον τομέα 

παραγωγής, τον αριθμό 

εργαζομένων, τη μορφή 

ιδιοκτησίας και την ύπαρξη 

πιστοποίησης.  

Για κάποιους παράγοντες οφείλουμε να 

απορρίψουμε την υπόθεση, ενώ για 

άλλους παράγοντες οφείλουμε να την 

κάνουμε αποδεκτή 

Η14.1: Η ανταπόκριση της εξωτερικής 

επικοινωνίας της επιχείρησης στις 

ανάγκες και επιθυμίες των πελατών 

εξαρτάται από τον τομέα 

παραγωγής.  

Αποδεκτή 

Η14.2: Η ανταπόκριση της εξωτερικής 

επικοινωνίας της επιχείρησης στις 

ανάγκες και επιθυμίες των πελατών 

εξαρτάται από τον αριθμό 

εργαζομένων. 

Απορριπτέα 

Η14.3: Η ανταπόκριση της εξωτερικής 

επικοινωνίας της επιχείρησης στις 

ανάγκες και επιθυμίες των πελατών 

εξαρτάται από τη μορφή 

ιδιοκτησίας.  

Απορριπτέα 

Η14 

Η14.4: Η ανταπόκριση της εξωτερικής 

επικοινωνίας της επιχείρησης στις 

ανάγκες και επιθυμίες των πελατών 

εξαρτάται από την ύπαρξη 

Απορριπτέα 
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πιστοποίησης.  

 

Υπόθεση 15 (Η15): Αν η επικοινωνία της 

επιχείρησης φανερώνει «κοινωνική 

ευθύνη» (επιχειρησιακή ηθική) για 

θέματα όπως καλύτερη ποιότητα 

ζωής, καλύτερο περιβάλλον, 

ισότητα των δυο φύλων κ.λπ. 

αυτό επηρεάζεται από τον τομέα 

παραγωγής, τον αριθμό 

εργαζομένων, τη μορφή 

ιδιοκτησίας και την ύπαρξη 

πιστοποίησης.  

Για κάποιους παράγοντες οφείλουμε να 

απορρίψουμε την υπόθεση, ενώ για 

άλλους παράγοντες οφείλουμε να την 

κάνουμε αποδεκτή 

Η15.1: Αν η επικοινωνία της επιχείρησης 

φανερώνει «κοινωνική ευθύνη» 

(επιχειρησιακή ηθική) για θέματα 

όπως καλύτερη ποιότητα ζωής, 

καλύτερο περιβάλλον, ισότητα των 

δυο φύλων κ.λπ αυτό εξαρτάται 

από τον τομέα παραγωγής.  

Απορριπτέα 

Η15 

Η15.2: Αν η επικοινωνία της επιχείρησης 

φανερώνει «κοινωνική ευθύνη» 

(επιχειρησιακή ηθική) για θέματα 

όπως καλύτερη ποιότητα ζωής, 

καλύτερο περιβάλλον, ισότητα των 

δυο φύλων κ.λπ. αυτό εξαρτάται 

από τον αριθμό εργαζομένων. 

Αποδεκτή 
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Η15.3: Αν η επικοινωνία της επιχείρησης 

φανερώνει «κοινωνική ευθύνη» 

(επιχειρησιακή ηθική) για θέματα 

όπως καλύτερη ποιότητα ζωής, 

καλύτερο περιβάλλον, ισότητα των 

δυο φύλων κ.λπ. αυτό εξαρτάται 

από τη μορφή ιδιοκτησίας.  

Απορριπτέα 

Η15.4: Αν η επικοινωνία της επιχείρησης 

φανερώνει «κοινωνική ευθύνη» 

(επιχειρησιακή ηθική) για θέματα 

όπως καλύτερη ποιότητα ζωής, 

καλύτερο περιβάλλον, ισότητα των 

δυο φύλων κ.λπ. αυτό εξαρτάται 

από την ύπαρξη πιστοποίησης.  

Απορριπτέα 

 

Υπόθεση 16 (Η16): Αν η επικοινωνία 

λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα 

συναισθήματα και την κουλτούρα 

των ανθρώπων αυτό επηρεάζεται 

από τον τομέα παραγωγής, τον 

αριθμό εργαζομένων, τη μορφή 

ιδιοκτησίας και την ύπαρξη 

πιστοποίησης.  

Για κάποιους παράγοντες οφείλουμε να 

απορρίψουμε την υπόθεση, ενώ για 

άλλους παράγοντες οφείλουμε να την 

κάνουμε αποδεκτή 

Η16.1 Αν η επικοινωνία λαμβάνει σοβαρά 

υπόψη τα συναισθήματα και την 

κουλτούρα των ανθρώπων αυτό 

εξαρτάται από τον τομέα 

παραγωγής.  

Αποδεκτή 

Η16 

Η16.2: Αν η επικοινωνία λαμβάνει 

σοβαρά υπόψη τα συναισθήματα 

και την κουλτούρα των ανθρώπων 

Απορριπτέα 
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αυτό εξαρτάται από τον αριθμό 

εργαζομένων. 

Η16.3: Αν η επικοινωνία λαμβάνει 

σοβαρά υπόψη τα συναισθήματα 

και την κουλτούρα των ανθρώπων 

αυτό εξαρτάται από τη μορφή 

ιδιοκτησίας.  

Απορριπτέα 

Η16.4: Αν η επικοινωνία λαμβάνει 

σοβαρά υπόψη τα συναισθήματα 

και την κουλτούρα των ανθρώπων 

αυτό εξαρτάται από την ύπαρξη 

πιστοποίησης.  

 

Απορριπτέα 
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4.4.3. Συμπεράσματα 
  
 

Τα συμπεράσματα από τον έλεγχο των υποθέσεων είναι τα εξής: 
 

• Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας εξαρτάται από τον 

τομέα παραγωγής (δραστηριοτήτων)( Η1.1).   

• Αν η επικοινωνία αφορά την πληροφορία, ο χρόνος που χρειάζεται να παρθεί 

ή να δοθεί, εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων (Η9.2). 

• Η αποτελεσματικότητα της εξωτερικής επικοινωνίας της επιχείρησης 

εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων (Η13.2). 

• Η ανταπόκριση της εξωτερικής επικοινωνίας της επιχείρησης στις ανάγκες και 

επιθυμίες των πελατών εξαρτάται από τον τομέα παραγωγής (Η14.1).   

• Αν η επικοινωνία της επιχείρησης φανερώνει «κοινωνική ευθύνη» 

(επιχειρησιακή ηθική) για θέματα όπως καλύτερη ποιότητα ζωής, καλύτερο 

περιβάλλον, ισότητα των δυο φύλων κ.λπ., αυτό εξαρτάται από τον αριθμό 

των εργαζομένων( Η15.2) 

• Αν η  επικοινωνία λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα συναισθήματα και την 

κουλτούρα των ανθρώπων, αυτό εξαρτάται από τον τομέα παραγωγής 

(Η16.1). 

Εκτός των παραπάνω υποθέσεων, για όλες τις άλλες υποθέσεις που ελέγχθηκαν, 

αποδείχθηκε ότι η υπό έλεγχο υπόθεση είναι ανεξάρτητη του τομέα παραγωγής, 

του αριθμού των εργαζομένων, της μορφής της ιδιοκτησίας και της ύπαρξης 

πιστοποίησης.  
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5. Γενικά Συμπεράσματα  
 

Κατ’ αρχήν πρέπει να σημειωθεί ότι η ερευνητική αυτή προσπάθεια 

διαπραγματεύεται θέματα επιχειρησιακής επικοινωνίας των ελληνικών επιχειρήσεων, 

ιδιαίτερα της Βορείου Ελλάδος, τα οποία δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς και σε 

βάθος κατά το παρελθόν. 

Μετά, λοιπόν, την εκτεταμένη επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων, την 

παράθεση των αποτελεσμάτων και τη συζήτηση η οποία προηγήθηκε, τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και συμπεράσματα της έρευνας αυτής μπορεί να συνοψιστούν στα 

παρακάτω: 

 

• Γενικές ερωτήσεις 

 

Οι επιχειρήσεις του δείγματος οι οποίες κατανέμονται ικανοποιητικά σε κλάσεις 

μεγέθους (πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες) ανάλογα με τον αριθμό των 

εργαζόμενων, ανήκουν στην πλειονότητα τους (58 %) στον τριτογενή τομέα, έχουν 

εταιρική μορφή το 85 % από αυτές, ενώ το 48 % έχουν κάποια μορφή πιστοποίησης 

(ιδιαίτερα οι μεγάλες). 

 

• Ειδικές ερωτήσεις 

 

Το 95 % των επιχειρήσεων απάντησε ότι εφαρμόζει διαδικασίες επιχειρησιακής 

επικοινωνίας, αλλά μόνο το 46 % και ιδιαίτερα οι μεσαίες και μεγάλες διαθέτουν 

ιδιαίτερο τμήμα. 

Με την επιχειρησιακή επικοινωνία επιδιώκεται από την πλειονότητα των 

επιχειρήσεων η πραγματοποίηση σκοπών, στόχων προτεραιοτήτων, πολιτικών  κ.λπ. 

ειδικότερα σημαντικότεροι σκοποί της επικοινωνίας των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα 

μεγέθους, είναι η συλλογή πληροφοριών και η λήψη αποφάσεων για καλύτερη 

διαχείριση της επιχείρησης, οι πωλήσεις και η προώθηση αυτών και η φήμη της 

επιχείρησης. Αντίθετα, ως τελευταίος σκοπός σημειώθηκε οι σχέσεις της διοίκησης με 

το συνδικάτο των εργαζομένων. 
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Η ηλεκτρονική επικοινωνία είναι η πλέον προτιμητέα μορφή επικοινωνίας κυρίως 

μεταξύ των μεγάλων και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ενώ η προφορική και η γραπτή 

επικρατεί στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.  

Όλες οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα μεγέθους προτιμούν και εφαρμόζουν την 

αμφίδρομη μορφή επικοινωνίας, για την οποία το 88 % από αυτές τη θεωρεί από 

πολύ αποτελεσματική μέχρι άριστη. 

Η εφαρμοζόμενη ροή επικοινωνίας από «κάτω προς τα πάνω» και «από πάνω 

προς τα κάτω» κρίθηκε ως πολύ θετική για τη λειτουργία τους από την πλειονότητα 

των επιχειρήσεων. 

Οι εργαζόμενοι και στη συνέχεια οι πελάτες και οι ιδιοκτήτες θεωρούνται οι πιο 

σημαντικοί παράγοντες κατά τις διαδικασίες της επιχειρησιακής επικοινωνίας. 

Λιγότερο σημαντικοί θεωρούνται οι ανταγωνιστές, οι διανεμητές και οι δημόσιες 

υπηρεσίες και οργανισμοί.  

Από τα προσωπικά χαρακτηριστικά των εμπλεκομένων στη διαδικασία της 

επικοινωνίας, η εμπειρία,  η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα θεωρούνται πολύ 

σημαντικά προσόντα, ενώ αντίθετα η λεκτική ικανότητα, η ανεπαρκής εκπαίδευση και 

η ευφυΐα θεωρούνται ότι δημιουργούν σημαντικά εμπόδια. 

Η έλλειψη επικοινωνιακής πολιτικής και η ανεπαρκής εκπαίδευση σημειώνονται 

από τις επιχειρήσεις (εκτός από τις πολύ μικρές οι οποίες θεωρούν το φόβο των 

εργαζομένων) ως οι σημαντικότεροι παράγοντες οι οποίοι εμποδίζουν την 

αποτελεσματικότητα της επιχειρησιακής επικοινωνίας.  

Οι περισσότερες επιχειρήσεις δηλώνουν ικανοποιημένες από την προσωπική 

εσωτερική επικοινωνία μεταφοράς των μηνυμάτων, για την υλοποίηση της οποίας 

χρησιμοποιούν κυρίως την «πρόσωπο με πρόσωπο» επικοινωνία και δευτερευόντως 

το e-mail. 

Η ενημέρωση κατά ομάδες εργασίας και οι τακτικές συναντήσεις της διοίκησης με 

τους εργαζόμενους είναι οι πλέον δημοφιλείς μέθοδοι προφορικής επικοινωνίας , ενώ 

η εσωτερική αλληλογραφία είναι η κυριότερη μέθοδος γραπτής επικοινωνίας. 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις δηλώνουν ότι η ροή της επικοινωνίας μεταξύ των 

ομάδων εργασίας και η λήψη των αποφάσεων πραγματοποιείται με την ουσιαστική 

συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων. 

Η προσέλκυση πελατών, η παραγωγικότητα, η ποιότητα των προϊόντων και η 

συμπεριφορά – εχεμύθεια των εργαζομένων είναι θέματα στα οποία οι επιχειρήσεις, 

χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους, θεωρούν ουσιαστική τη συμμετοχή 

των εργαζομένων στη λήψη των αποφάσεων. 
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Η προσχεδιασμένη ή προβλεπόμενη ενέργεια προκαλεί κατά κανόνα την 

επικοινωνία. Ο βαθμός προσχεδιασμού είναι υψηλότερος στις μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις. Το «παίρνω και δίνω» πληροφορίες οι οποίες είναι σχετικές με τις 

εργασίες της επιχείρησης και αφορούν την αποδοχή εισηγήσεων και τη συζήτηση και 

λύση προβλημάτων και παραπόνων, αποτελούν την πλέον σημαντική περίπτωση 

εσωτερικής επικοινωνίας ανεξάρτητα του μεγέθους των επιχειρήσεων. 

Σε όλες τις επιχειρήσεις εκτός από τις μεσαίες, το σύστημα ροής των 

πληροφοριών θεωρείται αποτελεσματικό, αφού η μετάδοση ή η ανταλλαγή των 

πληροφοριών γίνεται συνήθως εντός της ίδιας ημέρας.  

Η επικοινωνία αποτελεί τμήμα της καθημερινής εργασίας των επιχειρήσεων, οι 

οποίες φαίνεται ότι αφιερώνουν υπερβολικά μεγάλο χρόνο.  

Όσον αφορά την εξωτερική επικοινωνία διαπιστώθηκε ότι εκτός από τις μεσαίες 

επιχειρήσεις, οι άλλες χαρακτηρίζουν πολύ ικανοποιητική την αποτελεσματικότητα 

της εφαρμοζόμενης σχετικής διαδικασίας, η οποία ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό 

(πάνω από 85 %) στην κάλυψη των αναγκών και επιθυμιών των πελατών. 

Το τηλέφωνο θεωρείται ο πλέον συνήθης τρόπος εξωτερικής επικοινωνίας σε 

όλες τις κλάσεις των επιχειρήσεων, εκτός των μεγάλων όπου υπερτερεί ελαφρά το e-

mail. 

Όλες οι επιχειρήσεις δήλωσαν ότι λαμβάνουν αρκετά σοβαρά υπόψη τα 

συναισθήματα και την κουλτούρα των ανθρώπων. Παρόλα αυτά σε άλλη ερώτηση 

διαφαίνεται ότι μεγαλύτερες επιχειρήσεις σε αντίθεση με τις μικρότερες αναπτύσσουν 

σε μεγαλύτερο βαθμό, ο οποίος όμως προσεγγίζει μέτρια επίπεδα, πρωτοβουλίες οι 

οποίες εμπεριέχουν στοιχεία «κοινωνικής ευθύνης» (επιχειρησιακής ηθικής).  

Από τη στατιστική ανάλυση των πολυθεματικών μεταβλητών (ερωτήσεων) 

βρέθηκε ότι οι παρακάτω απαντήσεις υπερτερούν σημαντικά των άλλων θεμάτων 

των αντίστοιχων ερωτήσεων. Αυτές είναι: 

• η «Συλλογή πληροφοριών και λήψη αποφάσεων με σκοπό τον 

προγραμματισμό, οργάνωση, διεύθυνση, συντονισμό και έλεγχο της 

επιχείρησης» όσον αφορά το βασικό σκοπό της επιχειρησιακής επικοινωνίας 

• η «Ηλεκτρονική» μορφή επικοινωνίας 

• η «Διαπροσωπική» επικοινωνία  

• οι «Ιδιοκτήτες» των επιχειρήσεων 

• η «Εμπειρία» των εμπλεκομένων στην επιχειρησιακή επικοινωνία παραγόντων 
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• «Πολλά οργανωτικά επίπεδα, που έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια ή 

διαστρέβλωση του μηνύματος» ως παράγων ο οποίος εμποδίζει την 

αποτελεσματικότητα της επιχειρησιακής επικοινωνίας 

• η «Πρόσωπο με πρόσωπο» εσωτερική επικοινωνία 

• η «Ενημέρωση των ομάδων εργασίας από τους υπευθύνους των ομάδων» ως 

προφορική μέθοδο επικοινωνίας με τους εργαζόμενους  

• ο «Ετήσιος Απολογισμός» ως γραπτή μέθοδος επικοινωνίας με τους 

εργαζόμενους  

• η «Ροή της επικοινωνίας με τη συμμετοχή όλων» για τη λήψη των 

αποφάσεων  

• η «Παραγωγικότητα» ως θέμα ουσιαστικής συμμετοχής και λήψης των 

αποφάσεων από τους εργαζόμενους 

• «Να δώσετε ή να πάρετε πληροφορίες» ως αποτέλεσμα της επικοινωνίας και 

• «Πρόσωπο με πρόσωπο» εξωτερική επικοινωνία για τη μετάδοση των 

μηνυμάτων 

Επίσης από τον έλεγχο των διαμορφωμένων υποθέσεων βρέθηκε ότι: 

Από τον τομέα παραγωγής (δραστηριοτήτων) εξαρτάται ή επηρεάζεται: 

• Η εφαρμογή των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας  

• Η ανταπόκριση της εξωτερικής επικοινωνίας στις ανάγκες και επιθυμίες 

των πελατών και  

• Ότι λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τα συναισθήματα και η κουλτούρα των 

ανθρώπων  

Από τον αριθμό εργαζομένων εξαρτάται ή επηρεάζεται: 

• Η ταχύτητα λήψης και αποστολής πληροφοριών  

• Η αποτελεσματικότητα της εξωτερικής επικοινωνίας και 

• Η ανάπτυξη επιχειρησιακής ηθικής για καλύτερη ποιότητα ζωής, 

καλύτερο περιβάλλον κ.λπ. 

Ενώ από τη μορφή ιδιοκτησίας και την ύπαρξη πιστοποίησης δεν εξαρτάται ή 

επηρεάζεται καμία από τις υποθέσεις που ελέγχθηκαν. 

Τα τελικά λοιπόν γενικά συμπεράσματα της υπόψη έρευνας είναι ότι : 

 Όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις γνωρίζουν την επιχειρησιακή επικοινωνία 

και την εφαρμόζουν σε διάφορο βαθμό, τόσο στην εσωτερική λειτουργία 

αυτών, όσο και στις εξωτερικές τους σχέσεις.  

 Κατά την εφαρμογή της επιχειρησιακής επικοινωνίας  οι επιχειρήσεις 

εφαρμόζουν διάφορες διαδικασίες, τρόπους και μέσα, θεωρώντας ότι αυτή 

 221



είναι αποτελεσματική σε μεγάλο βαθμό, τόσο σε επίπεδο εργαζομένων, 

όσο και σε επίπεδο πελατών κ.λπ. 

• Η συλλογή πληροφοριών και η λήψη αποφάσεων σχετικά με τη λειτουργία των 

επιχειρήσεων, η ηλεκτρονική και διαπροσωπική επικοινωνία, οι ιδιοκτήτες, η 

εμπειρία, η παραγωγικότητα, η πρόσωπο με πρόσωπο εσωτερική και εξωτερική 

επικοινωνία, η συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη των αποφάσεων, ο ετήσιος 

απολογισμός, ως γραπτή μέθοδος επικοινωνίας κ.λπ, θεωρούνται τα πιο σημαντικά 

στοιχεία (χαρακτηριστικά) αποτελεσματικής επιχειρησιακής επικοινωνίας των 

επιχειρήσεων.  

• Ο τομέας παραγωγής και ο αριθμός των εργαζομένων επηρεάζουν πολύ λίγα 

χαρακτηριστικά της διαδικασίας της επιχειρησιακής επικοινωνίας των επιχειρήσεων, 

ενώ η μορφή ιδιοκτησίας και η ύπαρξη πιστοποίησης κανένα από αυτά.  
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6. Προτάσεις 
 

Με βάση το σκοπό, τους στόχους και τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής, 

παρακάτω αναφέρονται διάφορες προτάσεις οι οποίες διακρίνονται σε δυο 

κατηγορίες: 

 Αυτές που αφορούν τη βελτίωση της επιχειρησιακής επικοινωνίας των 

επιχειρήσεων και  

Αυτές που αναφέρονται σε περαιτέρω συνέχιση της έρευνας. 

6.1. Προτάσεις βελτίωσης της επιχειρησιακής επικοινωνίας 

των επιχειρήσεων 

 
 Αυτές είναι: 
 

• Η δημιουργία ιδιαίτερου τμήματος εντός της οργανωτικής δομής και για τις 

επιχειρήσεις οι οποίες δεν διαθέτουν ανάλογο τμήμα (πάνω από 50 %). Για 

τις πολύ μικρές επιχειρήσεις η ανάγκη αυτή μπορεί να καλυφθεί είτε με την 

ανάθεση της υπόψη δραστηριότητας σε συγκεκριμένο άτομο της επιχείρησης, 

το οποίο όμως πρέπει να διαθέτει σχετικές γνώσεις, είτε από τον ίδιο τον 

ιδιοκτήτη αφού όμως προηγουμένως υποστεί  σχετική εκπαίδευση.    

• Το σχετικό τμήμα της επιχείρησης θα πρέπει να στελεχώνεται από 

εργαζόμενους οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ώστε 

να εφαρμόζουν με επιστημονικό τρόπο τις διαδικασίες της επικοινωνίας, τόσο 

στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Οι 

εργαζόμενοι αυτοί θα πρέπει να εκπαιδεύονται συνεχώς επί των νέων 

εξελίξεων της επιχειρησιακής επικοινωνίας. 

• Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων θα πρέπει να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με 

τα συνδικάτα των εργαζομένων. 
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• H ηλεκτρονική διαδικασία επικοινωνίας θα πρέπει να υιοθετηθεί γρήγορα από 

όλες τις επιχειρήσεις και κυρίως από τις μεσαίες και μικρές όπου παρατηρείται 

σοβαρό έλλειμμα χρήσης αυτού του μέσου επικοινωνίας. 

• Η ροή της επικοινωνίας «από κάτω προς τα πάνω» και «από πάνω προς τα 

κάτω» ιδιαίτερα για τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να βελτιωθεί 

με ευθύνη κυρίως της διοίκησης.   

• Όσον αφορά τα προσωπικά χαρακτηριστικά των εμπλεκομένων, τα οποία 

δημιουργούν εμπόδια κατά τη διαδικασία της επικοινωνίας, ορθά σημειώνεται 

ως σημαντικό εμπόδιο η λεκτική ικανότητα του εργαζόμενου. Η εκπαίδευση 

καθώς και η ευφυΐα των εμπλεκομένων θεωρούνται εξίσου σημαντικά 

εμπόδια, γιατί οι απαντώντες τα συνδέουν με την έλλειψη εκπαίδευσης καθώς 

και ευφυΐας. Δηλαδή οι επιχειρήσεις επιθυμούν άτομα με υψηλή εκπαίδευση 

και ευφυΐα. Η έλλειψη του πρώτου βέβαια μπορεί να βελτιωθεί με συνεχή 

εκπαίδευση των εργαζομένων. 

• Η αυταρχική συμπεριφορά και ο φόβος των εργαζομένων θεωρούνται 

σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα της 

επιχειρησιακής επικοινωνίας. Για να μειωθούν ή ακόμα και να εξαλειφθούν τα 

παραπάνω σημαντικά ενδοεπιχειρησιακά προβλήματα, απαιτείται όπως οι 

επιχειρήσεις εφαρμόσουν ανοιχτή εσωτερική επικοινωνία. 

• Οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις πρέπει να βελτιώσουν την προσωπική 

επικοινωνία μεταφοράς μηνυμάτων εντός αυτών. 

• Ο βαθμός προσχεδιασμού των διαδικασιών επιχειρησιακής επικοινωνίας 

πρέπει να ενταχθεί σε υψηλότερο βαθμό εντός της οργανωτικής δομής και 

της επιχειρησιακής λειτουργίας των μικρότερων επιχειρήσεων . 

• Στο θέμα το οποίο αφορά την εξωτερική επικοινωνία των επιχειρήσεων με 

τρίτους, διαπιστώθηκε σχετικό πρόβλημα στις μεσαίες κυρίως επιχειρήσεις οι 
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οποίες και θα πρέπει να το επιλύσουν βελτιώνοντας καλύτερα τη σχετική 

διαδικασία.    

• Σχετικά με το σύστημα ροής των πληροφοριών διαπιστώθηκε ότι στις μεσαίες 

επιχειρήσεις υπάρχει σχετικό πρόβλημα σχεδιασμού, οργάνωσης και 

αποτελεσματικότητας το οποίο και πρέπει να βελτιωθεί. 

• Όλες οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα μεγέθους πρέπει να αναπτύξουν ιδιαίτερες 

πρωτοβουλίες οι οποίες να εμπεριέχουν ιδιαίτερα στοιχεία κοινωνικής ευθύνης 

και να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τα συναισθήματα και την κουλτούρα των 

ανθρώπων. 

       

6.2. Προτάσεις περαιτέρω έρευνας 

 
• Διαχείριση των σχέσεων των επιχειρήσεων με τους πελάτες μέσω της 

εξωτερικής επιχειρησιακής επικοινωνίας. 

• Αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών των εργαζομένων. 

• Διερεύνηση της ικανοποίησης των εργαζομένων από την επιχειρησιακή 

επικοινωνία της επιχείρησης  

• κ.λπ. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
Επωνυμία επιχείρησης (προαιρετικό):   
 
Τομέας (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής): 
 
Αριθμός εργαζομένων: 
 
Ιδιοκτησία της επιχείρησης (ατομική, εταιρική κ.λπ.) : 
 
Πιστοποίηση (π.χ. ΙSO, EMAS,……..): 
 
 

 
 
Παρακαλώ όπου ζητείται αξιολόγηση της σημαντικότητας ή ταξινόμηση μιας απάντησης 
αριθμήστε  αυτήν με βάση την κλίμακα: 5-άριστη, 4-πολύ καλή, 3-καλή , 2-ικανοποιητική,  
1-μη ικανοποιητική 
 
 

1. Εφαρμόζετε διαδικασίες «επιχειρησιακής επικοινωνίας» ;  
(Επιχειρησιακή Επικοινωνία: Δίνω ή παίρνω πληροφορίες σε ή από κάποιον με σκοπό την 
αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης). 

 
     Ναι      Όχι 
 

 
2. Υπάρχει συγκεκριμένο τμήμα της οργανωτικής δομής της επιχείρησης   που 

έχει την αρμοδιότητα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της 
«επιχειρησιακής επικοινωνίας» ; 
 

  Ναι     Όχι 
 

3. Αν απαντήσετε «ναι» στην ερώτηση 1, προσδιορίστε και αξιολογήστε τη 
σημαντικότητα των βασικών σκοπών της επιχειρησιακής επικοινωνίας. 
 

   Συλλογή πληροφοριών και λήψη αποφάσεων με σκοπό τον προγραμματισμό 
οργάνωση, διεύθυνση, συντονισμό και έλεγχο της επιχείρησης 

   Πρόσληψη και εκπαίδευση των εργαζομένων 
   Σχέσεις των εργαζομένων 
   Πωλήσεις και η προώθηση αυτών 
   Αναφορά στη διοίκηση 
   Αναφορά στους μετόχους 
   Φήμη της επιχείρησης 
   Προγράμματα διαφήμισης των προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης 
   Ερευνητικά προγράμματα της επιχείρησης 
     Τρέχοντα και μελλοντικά προϊόντα της επιχείρησης  
   Σχέσεις με το συνδικάτο 
     Σχέδια επέκτασης της επιχείρησης 
   Σχέσεις με τη κυβέρνηση (κυβερνητικούς νόμους και κανόνες) 
     Σχέσεις με το κοινωνικό σύνολο (βελτίωση ποιότητας ζωής, προστασία 

      περιβάλλοντος) 
    Άλλος σκοπός .Αναφέρατε:  
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4. Ποιες από τις παρακάτω « μορφές επικοινωνίας» χρησιμοποιεί η επιχείρηση ; 
Ταξινομήστε.   

 
  Προφορική   Γραπτή    Οπτική     Οπτικο-ακουστική     Ηλεκτρονική 

 
5. Η «επικοινωνία» μεταξύ των παραγόντων που εμπλέκονται σε αυτή είναι : 

Ταξινομήστε.    
 

  Διαπροσωπική   Μιας κατεύθυνσης        Διπλής κατεύθυνσης (αμφίδρομη) 
 

6. Αν η «αμφίδρομη επικοινωνία» είναι σημαντική για την επιχείρησή σας 
αξιολογήστε το βαθμό αποτελεσματικότητας αυτής με βάση την κλίμακα.       
 

  Άριστη   Πολύ καλή    Καλή    Ικανοποιητική  
 
  Μη ικανοποιητική 

 
 

7. Πως κρίνετε την υπάρχουσα ροή επικοινωνίας από «πάνω προς τα κάτω»;    
 

  Άριστη   Πολύ καλή    Καλή    Ικανοποιητική  
 
  Μη ικανοποιητική 
 

 
και από «κάτω προς τα πάνω» ; 

 
  Άριστη   Πολύ καλή    Καλή    Ικανοποιητική  
 
  Μη ικανοποιητική 
 

 
8. Ποιοι παράγοντες εμπλέκονται στις διαδικασίες της επιχειρησιακής 

επικοινωνίας ; Αξιολογήστε.   
 

  Ιδιοκτήτες     Μέτοχοι        Εργαζόμενοι          Πελάτες     
 Προμηθευτές   Διανεμητές       Ανταγωνιστές              Κρατικές Υπηρεσίες       
 Δημόσιοι Οργανισμοί                   Άλλοι 

 
9. Ποια από τα παρακάτω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα διαθέτουν οι 

παράγοντες που εμπλέκονται στην « επιχειρησιακή επικοινωνία » της 
επιχείρησης ; Ταξινομήστε.   
 

  Πτυχίο  Εξειδίκευση (Μεταπτυχιακά)  Εμπειρία  Αξιοπιστία  
  Ήθος            Αποτελεσματικότητα             Ειλικρίνεια 
  Δυναμισμό (Ανάπτυξη πρωτοβουλιών)   Κοινωνικό κύρος 
  Εξουσία 

 
10. Ποια από τα παρακάτω προσωπικά χαρακτηριστικά διαπιστώνετε ότι 

δημιουργούν εμπόδια μεταξύ των εμπλεκομένων στη διαδικασία της 
επικοινωνίας ; Ταξινομήστε. 

 
  Φύλο   Ηλικία   Εκπαίδευση     Οικονομική κατάσταση 

 Κοινωνική θέση               Ευφυΐα                Υγεία    
 Ανάγκες-επιθυμίες                 Ενδιαφέροντα    Λεκτική ικανότητα 
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11. Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα 
της επιχειρησιακής επικοινωνίας;  Ταξινομήστε.             

 
  Έλλειψη πολιτικής  στην επικοινωνία 
  Ανεπαρκής εκπαίδευση στην επικοινωνία 
  Αυταρχική συμπεριφορά της διοίκησης 

 Φόβος των εργαζομένων να επικοινωνήσουν «ανοικτά» 
 Μη αποσαφηνισμένη εξουσία και ευθύνες 
 Πολλά οργανωτικά επίπεδα , που έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια ή 
διαστρέβλωση του μηνύματος 

 
12. Θα μπορούσατε να αξιολογήσετε την ικανοποίηση σας από την προσωπική 

επικοινωνία που έχετε μέσα στην επιχείρηση, όσον αφορά την κατανόηση, 
σαφήνεια, ακρίβεια, πληρότητα, αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και 
ειλικρίνεια των μηνυμάτων;       

 
  Άριστη   Πολύ καλή    Καλή    Ικανοποιητική  
 
  Μη ικανοποιητική 
 

 
13. Ποιους τρόπους και μέσα (κανάλια) εσωτερικής επικοινωνίας και σε ποιο 

βαθμό χρησιμοποιεί η επιχείρηση για τη μετάδοση των « μηνυμάτων» ; 
Ταξινομήστε . (Εσωτερική επικοινωνία: Με τους εργαζόμενους) 

 
  Πρόσωπο με πρόσωπο   Αναφορές     Επιστολές    
  Εσωτερική αλληλογραφία   E-mail   Τηλέφωνo 
  Άλλο (παρακαλώ αναφέρατε)                 

 
14. Πόσο αξιόπιστος είναι ο τρόπος και το (μέσο/ κανάλι) που χρησιμοποιείται ; 

 
  Άριστος  Πολύ καλός    Καλός   Ικανοποιητικός  
 
  Μη ικανοποιητικός 

 
15. Ποιες από τις παρακάτω μεθόδους προφορικής επικοινωνίας με τους 

εργαζόμενους χρησιμοποιεί η  επιχείρηση ; Ταξινομήστε. 
 

   Ενημέρωση των ομάδων εργασίας από τους υπεύθυνους των ομάδων 
    «Κύκλοι ποιότητας», δηλαδή επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων που  

συνεργάζονται για την εκτέλεση ενός έργου ή προγράμματος της   
επιχείρησης  

  Συναντήσεις της διοίκησης με τους εργαζόμενους και επικοινωνία για διάφορα 
      θέματα σε τακτά χρονικά διαστήματα  
  Συνεντεύξεις για προσωπικά προβλήματα των εργαζομένων  

   Καθημερινή επικοινωνία κάθε προϊσταμένου με κάθε εργαζόμενο που αναφέρεται  
σε αυτόν για εργασιακά θέματα  

   Συμμετοχή σε συμβούλια , επιτροπές, συλλογικές διαπραγματεύσεις  
   Πρόγραμμα υποδοχής των νέων εργαζομένων της επιχείρησης  
   Άλλη μέθοδος. Αναφέρατε. 
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16. Ποιες από τις παρακάτω γραπτές μεθόδους επικοινωνίας με τους 
εργαζόμενους  χρησιμοποιεί η επιχείρηση ; Ταξινομήστε 

 
  Σύστημα απαντήσεων εκ μέρους της διοίκησης σε γραπτές ερωτήσεις των 

εργαζομένων , οι οποίες τοποθετούνται σε «ειδικό κουτί» 
  Πίνακας ανακοινώσεων 

 Αναφορές θεμάτων και αντιρρήσεις σε αυτά  
 Εσωτερική αλληλογραφία (σημειώματα) 
 Περιοδικό ή εφημερίδα της επιχείρησης , μηνιαίως  κ.λπ. 
 Δελτίο τύπου 
 Βιβλίο προσωπικού  
 Ετήσιος απολογισμός της επιχείρησης  

  Άλλη μέθοδος. Αναφέρατε. 
 

17. Στην περίπτωση που στην επιχείρηση δραστηριοποιούνται ομάδες εργασίας, 
η ροή της επικοινωνίας μεταξύ τους και η λήψη των αποφάσεων 
πραγματοποιείται: Ταξινομήστε  

 
  Με την ουσιαστική συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων 
  Απλώς ακούγεται η γνώμη τους και ο επικεφαλής της ομάδας αποφασίζει 

 Δεν συμμετέχουν καθόλου 
 

18. Σε ποια από τα παρακάτω θέματα είναι ουσιαστική η συμμετοχή και η λήψη 
των αποφάσεων από τους εργαζόμενους ; Ταξινομήστε.   
 

  Οικονομικά  
  Επενδύσεις  

 Τεχνολογία  
 Παραγωγικότητα 
 Ποιότητα προϊόντων 
 Προσέλκυση πελατών 
 Εργασιακά θέματα (μισθοί, εκπαίδευση, εξέλιξη, ασφάλεια. κ.λπ) 
 Συμπεριφορά -εχεμύθεια 
 Σχέσεις με το κράτος  
 Εφαρμογή των νόμων  
 Διαφάνεια 
 Προστασία του περιβάλλοντος 

  Άλλο  
 
19. Τι είναι αυτό που προκαλεί κατά κανόνα την επικοινωνία; 

  Προσχεδιασμένη ενέργεια, προβλεπόμενη ενέργεια 
  Αυθόρμητες, ιδιαίτερες περιπτώσεις 

 
20. Σε ποιο βαθμό είναι προσχεδιασμένη μια διαδικασία επικοινωνίας; 

 
 Άριστα   Πάρα πολύ     Πολύ    Σε κάποιο βαθμό     Πολύ λίγο   

   
21. Ποιος είναι ο ρόλος σας σε μια επικοινωνία; Ταξινομήστε 

 
  Να δώσετε πληροφορίες 
  Να πάρετε πληροφορίες 
  Να δώσετε και να πάρετε πληροφορίες 
  Δεν είχατε κάποιο ρόλο 
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22. Πόσο καλά γνωρίζετε το άλλο πρόσωπο με το οποίο επικοινωνείτε; 

 Πολύ καλά    Σχεδόν καλά   Μέτρια   Ελάχιστα  Καθόλου  
 

23. Το γεγονός της επικοινωνίας αφορά πληροφορίες σχετικές με τις εργασίες 
της επιχείρησης;   

 
 Ναι      Όχι      Άλλο 

 

24. Η επικοινωνία αφορά τη συζήτηση προβλημάτων και παραπόνων, τη λύση 
αυτών και την αποδοχή εισηγήσεων; 

 

 Ναι     Όχι       Άλλο 

 

25. Αν η επικοινωνία αφορά πληροφορία , πόσο γρήγορα χρειάζεται να πάρετε 
ή να δώσετε την πληροφορία; 

 

 Αμέσως    Την ίδια μέρα   Την επόμενη μέρα    Τις επόμενες μέρες   
 

26. Είναι το σύστημα ροής των πληροφοριών αποτελεσματικό; Δηλαδή έχετε 
έγκαιρα την αξιόπιστη και χρήσιμη πληροφορία; 
 

 Ναι     Όχι       Άλλο 

 
27. Η επικοινωνία αποτελεί τμήμα της καθημερινής εργασίας σας ή είναι κάτι 

έκτακτο; 
 
  Καθημερινά 
  Έκτακτο 

 

28. Πόσο χρόνο ξοδεύετε καθημερινά για να επικοινωνείτε (σε ποσοστό);  

  Λιγότερο από 10% 
  10-25% 
  25-50% 

 50-75% 
 Περισσότερο από 75% 

 
29. Ποιους τρόπους και μέσα (κανάλια) εξωτερικής επικοινωνίας και σε ποιο 

βαθμό χρησιμοποιεί η επιχείρηση για τη μετάδοση των « μηνυμάτων» ; 
Ταξινομήστε. (Εξωτερική επικοινωνία: πελάτες, προμηθευτές, ανταγωνιστές 
και άλλοι). 

 
  Πρόσωπο με πρόσωπο   Εφημερίδα περιοδικά   Επιστολές    
  Εκθέσεις-επιδείξεις    E-mail   Τηλέφωνo 
  Fax 
  Άλλα (παρακαλώ αναφέρατε)                 

 
 

30. Είναι αποτελεσματική η εξωτερική επικοινωνία της επιχείρησης; 
 

 Πάρα πολύ    Πολύ   Μέτρια   Ελάχιστα  Καθόλου  
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31. Ανταποκρίνεται αυτή στις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών; 

 
 Πάρα πολύ    Πολύ   Μέτρια   Ελάχιστα  Καθόλου  

 
32. Η επικοινωνία της επιχείρησης φανερώνει «κοινωνική ευθύνη» 

(επιχειρησιακή ηθική) για θέματα όπως καλύτερη ποιότητα ζωής, καλύτερο 
περιβάλλον, ισότητα των δυο φύλων κ.λπ. 

 
 Πάρα πολύ    Πολύ   Μέτρια   Ελάχιστα  Καθόλου  

 
 

 
33. Η επικοινωνία λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα συναισθήματα και την 

κουλτούρα των ανθρώπων; 
 

 Πάρα πολύ    Πολύ   Μέτρια   Ελάχιστα  Καθόλου  
 

34. Με την επιχειρησιακή επικοινωνία επιδιώκεται η πραγματοποίηση των 
σκοπών και των στόχων της επιχείρησης και θέτονται προτεραιότητες, 
πολιτικές και διαδικασίες για την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης; 

 
 Πάρα πολύ    Πολύ   Μέτρια   Ελάχιστα  Καθόλου  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Αναλυτική παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας 
COUNTIF PERC SUM COUNT COUNTIF1 COUNTIF2 AVERAGE NEWAVER SUM1 AVER1 SUM2 AVER2  

Κωδ. 
                    

                               Αποτέλεσμα 
   Ερώτηση 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
Α  ΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠ ΩΝ ΑΝΤΗΣΕ

(%) 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
Β Ν ΑΘΜΩ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ  
(1-5) 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΝΑΙ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΕΙΣ Μ.Ο. ΧΩΡΙΣ 
ΝΑΙ 

ΝΕΟΣ Μ.Ο. 
ΜΕ ΝΑΙ=5 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΜΕ 

ΚΕΝΟ=0.5 

ΝΕΟΣ 
Μ.Ο. 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΑΘΡ. 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
Μ.Ο. 

A1 Επωνυμία 
επιχείρησης              

A2 Τομέας  71 84,52   0        

A3 Αριθμός  
εργαζομένων  84 100,00   0        

A3_1   Κλάση μεγέθους 84 100,00   0        

A4 Ιδιοκτησία  81 96,40   0        

A4_1   Κατηγορία ιδιοκτησίας 72 85,71   0        

A5 Πιστοποίηση  40 47,62   1        

A5_1   Πι ) στοποίηση (ΝΑΙ/ΌΧΙ 40 47,62   40        

1 Εφαρμόζετε διαδικασί ιακής ες επιχειρησ
επικοινωνίας ; 84 100,00   80        

2 
Υπάρχει συγκεκριμένο τμήμα της 
οργανωτικής δομής τη ησης που έχει ς επιχείρ
την αρμοδιότητα για τ ι την ο σχεδιασμό κα
εφαρμογή της επιχειρησιακής επικοινωνίας ; 

84 100,00   39        

3_1 Συ οφοριών λλογή πληρ
κλπ 71 84,52 216 52 13 6 4,2 4,3 288 3,4 310 3,7 

3_2 Πρ  και εκπαίδευση όσληψη
ερ νων γαζομέ 50 59,52 149 41 4 5 3,6 3,8 186 2,2 204 2,4 

3_3 Σχέσεις των εργαζομένων 57 67,86 154 43 7 7 3,6 3,8 203 2,4 230 2,7 

3_4 Πωλήσεις και προώθηση 
αυτών 63 75,00 213 50 8 5 4,3 4,4 264 3,1 287 3,4 

3_5 Αναφορά στη διοίκηση 55 65,48 151 40 10 5 3,8 4,0 216 2,6 244 2,9 

3_6 Αναφορά στους μετόχους 37 44,05 89 29 4 4 3,1 3,3 133 1,6 153 1,8 

3_7 Φήμη της επιχείρησης 58 69,05 195 45 6 7 4,3 4,4 238 2,8 270 3,2 

3_8 

Αν απαντήσετε ναι 
στην ερώτηση 1, 
αξιολογήστε τη 
σημαντικότητα των 
βασικών σκοπών 
της επιχειρησιακής 
επικοινωνίας. 

Προγράμματα διαφήμισης 51 60,71 158 42 4 5 3,8 3,9 195 2,3 217 2,6 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (συνέχεια) 
COUNTIF PERC SUM COUNT COUNTIF1 COUNTIF2 AVERAGE NEWAVER SUM1 AVER1 SUM2 AVER2  

Κωδ. 
                     
                                

                               Αποτέλεσμα 
   
   Ερώτηση 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

(%) 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΒΑΘΜΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ  
(1-5) 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΝΑΙ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΕΙΣ Μ.Ο. ΧΩΡΙΣ 
ΝΑΙ 

ΝΕΟΣ Μ.Ο. 
ΜΕ ΝΑΙ=5 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΜΕ 

ΚΕΝΟ=0.5 

ΝΕΟΣ 
Μ.Ο. 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΑΘΡ. 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
Μ.Ο. 

3_9 
Ερευνητικά 
προγράμματα 45 53,57 110 36 4 5 3,1 3,3 150 1,8 171 2,0 

3_10 
Τρέχοντα και 
μελλοντικά προϊόντα 55 65,48 152 40 10 5 3,8 4,0 217 2,6 236 2,8 

3_11 Σχέσεις με το συνδικάτο 28 33,33 54 23 3 2 2,3 2,7 97 1,2 101 1,2 

3_12 Σχέδια επέκτασης 47 55,95 129 35 8 4 3,7 3,9 188 2,2 205 2,4 

3_13 
Σχέσεις με την 
κυβέρνηση 38 45,24 76 28 6 4 2,7 3,1 129 1,5 144 1,7 

3_14 
Σχέσεις με κοινωνικό 
σύνολο 48 57,14 104 32 10 6 3,3 3,7 172 2,0 195 2,3 

3_15 

 

Άλλος σκοπός 2 2,38 5  0        

4_1 Προφορική 74 88,10 160 45 23 6 3,6 4,0 280 3,3 289 3,4 

4_2 Γραπτή 71 84,52 147 43 22 6 3,4 4,0 264 3,1 282 3,4 

4_3 Οπτική 38 45,24 98 31 2 5 3,2 3,3 131 1,6 143 1,7 

4_4 Οπτικοακουστική 43 51,19 100 31 7 5 3,2 3,6 156 1,9 175 2,1 

4_5 

Ποιες από τις 
παρακάτω  
«μορφές 
επικοινωνίας» 
χρησιμοποιεί η 
επιχείρηση ; 
Ταξινομήστε. Ηλεκτρονική 74 88,10 174 47 21 6 3,7 4,1 284 3,4 303 3,6 

5_1 Διαπροσωπική 34 40,48 82 22 10 2 3,7 4,1 157 1,9 161 1,9 

5_2 Μιας κατεύθυνσης 29 34,52 62 22 5 2 2,8 3,2 115 1,4 121 1,4 

5_3 

Η επικοινωνία μεταξύ 
των παραγόντων που 
εμπλέκονται σε αυτή 
είναι:  
Ταξινομήστε. Αμφίδρομη 71 84,52 121 32 37 2 3,8 4,4 313 3,7 321 3,8 

6 Βαθμός αποτελεσματικότητας αμφίδρομης 
επικοινωνίας. 81 96,43  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (συνέχεια) 
COUNTIF PERC SUM COUNT COUNTIF1 COUNTIF2 AVERAGE NEWAVER SUM1 AVER1 SUM2 AVER2  

Κωδ. 
                    

                               Αποτέλεσμα 
   Ερώτηση 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

(%) 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΒΑΘΜΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 
 (1-5) 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΝΑΙ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΕΙΣ Μ.Ο. ΧΩΡΙΣ 
ΝΑΙ 

ΝΕΟΣ Μ.Ο. 
ΜΕ ΝΑΙ=5 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΜΕ 

ΚΕΝΟ=0.5 

ΝΕΟΣ 
Μ.Ο. 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΑΘΡ. 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
Μ.Ο. 

7_1 
 

Ροή επικοινωνίας από «πάνω προς τα 
κάτω». 

84 100,00           

 
7_2 
 

Ροή επικοινωνίας από «κάτω προς τα 
πάνω». 84 100,00           

8_1 Ιδιοκτήτες 55 65,48 130 33 19 3 3,9 4,3 240 2,9 253 3,0 

8_2 Μέτοχοι 35 41,67 81 24 7 4 3,4 3,7 141 1,7 153 1,8 

8_3 Εργαζόμενοι 77 91,67 195 48 23 6 4,1 4,4 314 3,7 333 4,0 

8_4 Πελάτες 69 82,14 163 45 19 5 3,6 4,0 266 3,2 282 3,4 

8_5 Προμηθευτές 55 65,48 116 35 16 4 3,3 3,8 211 2,5 223 2,6 

8_6 Διανεμητές 30 35,71 48 20 6 4 2,4 3,0 105 1,3 116 1,4 

8_7 Ανταγωνιστές 31 36,90 63 23 4 4 2,7 3,1 110 1,3 121 1,4 

8_8 Κρατικές υπηρεσίες 33 39,29 44 19 10 4 2,3 3,2 120 1,4 132 1,6 

8_9 Δημόσιοι οργανισμοί 34 40,48 41 19 11 4 2,2 3,2 121 1,4 135 1,6 

8_10 

Ποιοι παράγοντες 
εμπλέκονται στις 
διαδικασίες της 
επιχειρησιακής 
επικοινωνίας ;  
Αξιολογήστε. 

Άλλοι 5 5,95 7 3 2  2,3      

9_1 Πτυχίο 53 63,10 135 36 13 4 3,8 4,1 216 2,6 226 2,7 

9_2 Μάστερ 43 51,19 98 33 4 6 3,0 3,2 139 1,6 156 1,9 

9_3 Εμπειρία 80 95,24 208 53 20 7 3,9 4,2 310 3,7 329 3,9 

9_4 Αξιοπιστία 66 78,57 182 47 11 8 3,9 4,1 246 2,9 267 3,2 

9_5 Ήθος 50 59,52 133 35 7 8 3,8 4,0 185 2,2 209 2,5 

9_6 Αποτελεσματικότητα 62 73,81 174 45 9 8 3,9 4,1 230 2,7 257 3,1 

9_7 Ειλικρίνεια 50 59,52 140 36 7 7 3,9 4,1 192 2,3 209 2,5 

9_8 Δυναμισμός 58 69,05 139 43 8 7 3,2 3,5 192 2,3 211 2,5 

9_9 Κοινωνικό κύρος 38 45,24 85 28 3 7 3,0 3,2 123 1,5 140 1,7 

9_10 

Ποια από τα 
παρακάτω τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα 
διαθέτουν οι 
παράγοντες που 
εμπλέκονται στην  
επιχειρησιακή 
επικοινωνία   
της επιχείρησης ; 
Ταξινομήστε. 

Εξουσία 37 44,05 72 26 7 4 2,8 3,2 131 1,6 150 1,8 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (συνέχεια) 
COUNTIF PERC SUM COUNT COUNTIF1 COUNTIF2 AVERAGENEWAVER SUM1 AVER1 SUM2 AVER2  

Κωδ. 
                    

                             Αποτέλεσμα 
   
 
    Ερώτηση 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

(%) 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΒΑΘΜΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ (1-
5) 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΝΑΙ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΕΙΣ Μ.Ο. ΧΩΡΙΣ 
ΝΑΙ 

ΝΕΟΣ Μ.Ο. 
ΜΕ ΝΑΙ=5 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΜΕ 

ΚΕΝΟ=0.5 

ΝΕΟΣ 
Μ.Ο. 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΑΘΡ. 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
Μ.Ο. 

10_1 Φύλο 36 42,86 71 24 5 7 3,0 3,3 120 1,4 139 1,7 

10_2 Ηλικία 53 63,10 103 37 7 9 2,8 3,1 154 1,8 175 2,1 

10_3 Εκπαίδευση 64 76,19 146 44 12 8 3,3 3,7 216 2,6 247 2,9 

10_4 Οικονομ. Κατάσταση 33 39,29 50 22 3 8 2,3 2,6 91 1,1 107 1,3 

10_5 Κοινωνική θέση 36 42,86 68 27 3 6 2,5 2,8 107 1,3 126 1,5 

10_6 Ευφυία 53 63,10 134 39 6 8 3,4 3,6 180 2,1 213 2,5 

10_7 Υγεία 29 34,52 60 21 1 7 2,9 3,0 93 1,1 112 1,3 

10_8 Ανάγκες-Επιθυμίες 55 65,48 102 38 8 9 2,7 3,1 157 1,9 190 2,3 

10_9 Ενδιαφέροντα 48 57,14 102 31 8 9 3,3 3,6 160 1,9 189 2,3 

10_10 

Ποια από τα 
παρακάτω προσωπικά 
χαρακτηριστικά 
διαπιστώνετε ότι 
δημιουργούν εμπόδια 
μεταξύ των 
εμπλεκομένων στη 
διαδικασία της 
επικοινωνίας ; 
Ταξινομήστε. 

Λεκτική ικανότητα 58 69,05 150 41 9 8 3,7 3,9 208 2,5 233 2,8 

11_1 Έλλειψη πολιτικής 70 83,33 168 51 10 9 3,3 3,6 225 2,7 257 3,1 

11_2 
Ανεπαρκής 
εκπαίδευση 64 76,19 158 47 8 9 3,4 3,6 208 2,5 235 2,8 

11_3 
Αυταρχική 
συμπεριφορά 58 69,05 125 41 8 9 3,0 3,4 178 2,1 202 2,4 

11_4 Φόβος εργαζομένων 63 75,00 162 49 5 9 3,3 3,5 198 2,4 225 2,7 

11_5 
Μη αποσαφηνισμένη 
εξουσία 60 71,43 148 45 6 9 3,3 3,5 190 2,3 219 2,6 

11_6 

Ποιοι από τους 
παρακάτω παράγοντες 
εμποδίζουν την 
αποτελεσματικότητα 
της επιχειρησιακής 
επικοινωνίας; 
 
 
 
 
 

Πολλά οργανωτικά 
επίπεδα 50 59,52 112 37 4 9 3,0 3,2 149 1,8 173 2,1 

12 

Θα μπορούσατε να αξιολογήσετε την 
ικανοποίησή σας από την προσωπική 
επικοινωνία που έχετε μέσα στην 
επιχείρηση, όσον αφορά την κατανόηση, 
σαφήνεια, ακρίβεια, πληρότητα, 
αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και ειλικρίνεια 
των μηνυμάτων;       

84 100,00 0 0 0 84       
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ΠΑΡΑΡ  Β ιαΤΗΜΑ (συνέχε ) 
COUNTIF PERC SUM COUNT COUNTIF1 COUNTIF2 AVERAGE NEWAVER SUM1 AVER1 SUM2 AVER2  

Κωδ. 
                    

                               Αποτέλεσμα 
  Ερώτηση 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΑΝ ΕΩΝ ΤΗΣ

(%) 

Α  ΘΡΟΙΣΜΑ
ΒΑΘΜΩΝ 

ΑΞΙΟ ΙΣ (1-ΛΟΓΗΣΕ
5) 

ΑΠΑ ΣΕΙΣ ΝΤΗ
ΝΑΙ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΕΙΣ Μ.Ο ΡΙΣ . ΧΩ
ΝΑΙ 

ΝΕΟΣ Μ.Ο. 
ΜΕ ΝΑΙ=5 

ΑΘΡ Α ΟΙΣΜ
ΜΕ 

ΚΕΝΟ=0.5 

ΝΕΟΣ 
Μ.Ο. 

Τ  ΕΛΙΚΟ
ΑΘΡ. 

ΤΕΛΙΚΟΣ Μ.Ο. 

13_1 
Πρόσωπο με 
πρόσωπο 77 91,67 199 50 18 9 4,0 4,3 293 3,5 329 3,9 

13_2 Αναφορές 35 41,67 56 22 5 8 2,5 3,0 106 1,3 124 1,5 

13_3 Επιστολές 38 45,24 62 24 6 8 2,6 3,1 115 1,4 137 1,6 

13_4 
Eσωτερική 
αλληλογραφια 53 63,10 105 36 9 8 2,9 3,3 166 2,0 186 2,2 

13_5 email 61 72,62 152 42 10 9 3,6 3,9 214 2,5 246 2,9 

13_6 Tηλέφωνο 67 79,76 151 46 12 9 3,3 3,6 220 2,6 248 2,9 

13_7 

Ποιους τρόπους και 
μέσα (κανάλια) 
εσωτερικής 
επικοινωνίας και σε 
ποιο βαθμό 
χρησιμοποιεί η 
επιχείρηση για τη 
μετάδοση των  
«μηνυμάτων» ; 
Ταξινομήστε. 
(Εσωτερική 
επικοινωνία: Με τους 
εργαζόμενους). Άλλο 4 4,76           

14 

Πόσο αξιόπιστος είναι  ο τρόπος και το
(μέσο/ κανάλι) που χρη αι ; σιμοποιείτ
 

84 100,00           

15_1 
Ενημέρωση κατά 
ομάδες 69 82,14 208 54 7 8 3,9 4,0 251 3,0 280 3,3 

15_2 
«Κύκλοι 
ποιότητας» 59 70,24 168 49 3 7 3,4 3,5 196 2,3 218 2,6 

15_3 
Συναντήσεις 
διοίκησης/εργαζ. 70 83,33 180 51 10 9 3,5 3,8 237 2,8 267 3,2 

15_4 Συνεντεύξεις 57 67,86 114 42 6 9 2,7 3,0 158 1,9 175 2,1 

15_5 
Καθημερινή 
επικοινωνία 65 77,38 182 49 7 9 3,7 3,9 227 2,7 261 3,1 

15_6 Συμβούλια 48 57,14 99 35 5 8 2,8 3,1 142 1,7 160 1,9 

15_7 
Υποδοχή 
εργαζομένων 42 50,00 89 31 4 7 2,9 3,1 130 1,5 145 1,7 

15_8 

Ποιες από τις 
παρακάτω μεθόδους 
προφορικής 
επικοινωνίας με τους 
εργαζόμενους 
χρησιμοποιεί η  
επιχείρηση ; 
Ταξινομήστε. 
 

Άλλη 2 2,38 3 1 0  3,0      

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (συνέχεια) 
COUNTIF PERC SUM COUNT COUNTIF1 COUNTIF2 AVERAGE NEWAVER SUM1 AVER1 SUM2 AVER2  

Κωδ. 
                    

                               Αποτέλεσμα 
    
    Ερώτηση 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

(%) 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΒΑΘΜΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 
 (1-5) 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΝΑΙ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΕΙΣ Μ.Ο. ΧΩΡΙΣ 
ΝΑΙ 

ΝΕΟΣ Μ.Ο. 
ΜΕ ΝΑΙ=5 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΜΕ 

ΚΕΝΟ=0.5 

ΝΕΟΣ 
Μ.Ο. 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΑΘΡ. 

ΤΕΛΙΚΟΣ Μ.Ο. 

16_1 

Σύστημα 
απαντήσεων σε 
κουτί 

28 33,33 47 22 3 3 2,1 2,5 90 1,1 101 1,2 

16_2 
Πίνακας 
ανακοινώσεων 47 55,95 114 36 5 6 3,2 3,4 158 1,9 178 2,1 

16_3 Αναφορές θεμάτων 36 42,86 91 28 2 6 3,3 3,4 125 1,5 149 1,8 

16_4 
Εσωτερική 
αλληλογραφία 72 85,71 179 50 13 9 3,6 3,9 250 3,0 287 3,4 

16_5 Περιοδικά 32 38,10 54 22 5 5 2,5 2,9 105 1,3 122 1,5 

16_6 Δελτίο τύπου 29 34,52 36 20 5 4 1,8 2,4 89 1,1 103 1,2 

16_7 
Βιβλίο 
προσωπικού 24 28,57 41 20 1 3 2,1 2,2 76 0,9 81 1,0 

16_8 
Ετήσιος 
απολογισμός 42 50,00 85 27 8 7 3,1 3,6 146 1,7 164 2,0 

16_9 

 
Ποιες από τις 
παρακάτω γραπτές 
μεθόδους 
επικοινωνίας με τους 
εργαζόμενους  
χρησιμοποιεί η 
επιχείρηση ; 
Ταξινομήστε. 
 

Άλλη μέθοδος 11 13,10 8 2 0  4,0      

17_1 
Με τη συμμετοχή 
όλων 63 75,00 150 38 19 6 3,9 4,3 256 3,0 279 3,3 

17_2 
Ακούγεται η γνώμη 
των εργαζομένων 43 51,19 100 31 7 5 3,2 3,6 156 1,9 175 2,1 

17_3 

 
Στην περίπτωση που 
στην επιχείρηση 
δραστηριοποιούνται 
ομάδες εργασίας, η 
ροή της επικοινωνίας 
μεταξύ τους και η 
λήψη των αποφάσεων 
πραγματοποιείται: 

Δεν συμμετέχουν 
καθόλου 24 28,57 34 20 0 4 1,7 1,7 64 0,8 78 0,9 
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Ταξινομήστε. 
 

18_1 Οικονομικά 31 36,90 50 23 2 6 2,2 2,4 87 1,0 99 1,2 

18_2 Επενδύσεις 29 34,52 37 20 4 5 1,9 2,4 85 1,0 96 1,1 

18_3 

Σε ποια από τα 
παρακάτω θέματα 
είναι ουσιαστική η 
συμμετοχή Τεχνολογία 38 45,24 84 25 5 8 3,4 3,6 132 1,6 154 1,8 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (συνέχεια) 
COUNTIF PERC SUM COUNT COUNTIF1 COUNTIF2 AVERAGE NEWAVER SUM1 AVER1 SUM2 AVER2  

Κωδ. 
                    

                               Αποτέλεσμα 
   Ερώτηση 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

(%) 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΒΑΘΜΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 
(1-5) 

ΑΠΑΝΤΗ-ΣΕΙΣ 
ΝΑΙ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΕΙΣ Μ.Ο. ΧΩΡΙΣ 
ΝΑΙ 

ΝΕΟΣ Μ.Ο. 
ΜΕ ΝΑΙ=5 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΜΕ 

ΚΕΝΟ=0.5 

ΝΕΟΣ 
Μ.Ο. 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΑΘΡ. 

ΤΕΛΙΚΟΣ Μ.Ο. 

18_4 Παραγωγικότητα 65 77,38 165 45 13 7 3,7 4,0 240 2,9 265 3,1 

18_5 
Ποιότητα 
προϊόντων 61 72,62 156 45 9 7 3,5 3,7 213 2,5 242 2,9 

18_6 
Προσέλκυση 
πελατών 64 76,19 174 45 12 7 3,9 4,1 244 2,9 274 3,3 

18_7 Εργασιακά θέματα 48 57,14 99 35 8 5 2,8 3,2 157 1,9 171 2,0 

18_8 Συμπεριφορά 62 73,81 155 44 11 7 3,5 3,8 221 2,6 244 2,9 

18_9 Σχέσεις με το 
κράτος 29 34,52 49 21 2 6 2,3 2,6 87 1,0 101 

 
 

1,2 
 
 

18_10 Εφαρμογή νόμων 42 50,00 85 28 7 7 3,0 3,4 141 1,7 160 1,9 

18_11 Διαφάνεια 38 45,24 102 29 3 6 3,5 3,7 140 1,7 155 1,8 

18_12 
Προστασία του 
περιβάλλοντος 33 39,29 65 21 4 8 3,1 3,4 111 1,3 130 1,5 

18_13 

και η λήψη των 
αποφάσεων από τους 
εργαζόμενους 
Ταξινομήστε. 

Άλλο 0 0,00 0 0 0        

19_1 
Προσχεδιασμένη 
ενέργεια 66 78,57 29 7 57 2 4,1 4,9 323 3,8 327 3,9 

19_2 

Τι είναι αυτό που 
προκαλεί κατά κανόνα 
την επικοινωνία; Αυθόρμητες 

περιπτώσεις 33 39,29 25 7 24 2 3,6 4,7 171 2,0 173 
2,1 

 
 

20 
Σε ποιο βαθμό είναι προσχεδιασμένη μια 
διαδικασία επικοινωνίας; 

81 96,43          
 
 
 

Ποιος είναι ο ρόλος 
σας σε μια 
επικοινωνία; Να δώσετε 

πληροφορίες 
35 41,67 84 27 4 4 3,1 3,4 129 1,5 143 



 
 

21_2 

Να πάρετε 
πληροφορίες 36 42,86 98 28 4 4 3,5 3,7 142 1,7 158 

 
1,9 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (συνέχεια) 
COUNTIF PERC SUM COUNT COUNTIF1 COUNTIF2 AVERAGE NEWAVER SUM1 AVER1 SUM2 AVER2  

Κωδ. 
                    

                               Αποτέλεσμα 
   Ερώτηση 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

(%) 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΒΑΘΜΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 
(1-5) 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΝΑΙ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΕΙΣ Μ.Ο. ΧΩΡΙΣ 
ΝΑΙ 

ΝΕΟΣ Μ.Ο. 
ΜΕ ΝΑΙ=5 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΜΕ 

ΚΕΝΟ=0.5 

ΝΕΟΣ 
Μ.Ο. 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΑΘΡ. 

ΤΕΛΙΚΟΣ Μ.Ο. 

21_3 
Και τα δύο 79 94,05 127 31 43 5 4,1 4,6 345 4,1 363 4,3 

4

3

21_4 

 

Χωρίς ρόλο 14 16,67 19 12 0 2 1,6 1,6 54 0,6 58 0,7 
0

7

22 
Πόσο καλά γνωρίζετε το πρόσωπο με το 
οποίο επικοινωνείτε; 83 98,81           

23 

Το γεγονός της επικοινωνίας αφορά 
πληροφορία σχετική με τις εργασίες της 
επιχείρησης; 

82 97,62           

23_1 Άλλο 3 3,57            

24 

Η επικοινωνία αφορά τη συζήτηση 
προβλημάτων και παραπόνων, τη λύση 
αυτών και την αποδοχή εισηγήσεων. 

73 86,90           

24_1 Άλλο 11 13,10            

25 
Αν η επικοινωνία αφορά πληροφορία , 
πόσο γρήγορα χρειάζεται να πάρετε ή να 
δώσετε την πληροφορία; 

83 98,81 
 
 
 

        

 
 
 
 
 
 

26 
Είναι αποτελεσματικό το σύστημα ροής 
των πληροφοριών; 70 83,33           

26_1 Άλλο 13 15,48           

27 

Η επικοινωνία αποτελεί τμήμα της 
καθημερινής εργασίας σας ή είναι κάτι 
έκτακτο; 

84 100,00           

28 
Πόσο χρόνο ξοδεύετε καθημερινά για να 
επικοινωνείτε (σε ποσοστό);  84 100,00           
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (συνέχεια) 
COUNTIF PERC SUM COUNT COUNTIF1 COUNTIF2 AVERAGE NEWAVER SUM1 AVER1 SUM2 AVER2  

Κωδ. 
                    

                               Αποτέλεσμα 
   Ερώτηση 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

(%) 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΒΑΘΜΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 
(1-5) 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΝΑΙ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΕΙΣ Μ.Ο. ΧΩΡΙΣ 
ΝΑΙ 

ΝΕΟΣ Μ.Ο. 
ΜΕ ΝΑΙ=5 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΜΕ 

ΚΕΝΟ=0.5 

ΝΕΟΣ 
Μ.Ο. 

ΤΕΛΙΚΟ ΑΘΡ. ΤΕΛΙΚΟΣ Μ.Ο. 

29_1 Προσωπο με 
πρόσωπο 66 78,57 178 50 8 8 3,6 3,8 227 2,7 249 3,0 

29_2 Εφημερίδες 48 57,14 87 33 8 7 2,6 3,1 145 1,7 168 2,0 

29_3 Επιστολές 68 80,95 152 47 13 8 3,2 3,6 225 2,7 260 3,1 

29_4 Εκθέσεις 54 64,29 96 36 11 7 2,7 3,2 166 2,0 201 2,4 

29_5 email 65 77,38 176 48 9 8 3,7 3,9 231 2,7 262 3,1 

29_6 Τηλέφωνο 77 91,67 215 57 12 8 3,8 4,0 279 3,3 303 3,6 

29_7 Φαξ 63 75,00 171 49 7 7 3,5 3,7 217 2,6 253 3,0 

29_8 

Ποιους τρόπους και μέσα 
(κανάλια) εξωτερικής  
επικοινωνίας και σε ποιο β
χρησιμοποιεί η  
επιχείρηση για τη 
μετάδοση  
των «μηνυμάτων» ;  
Ταξινομήστε.  
(Εξωτερική επικοινωνία: 
πελάτες,  
προμηθευτές,  
ανταγωνιστές και άλλοι). 
 

Άλλο 6 7,14 4 1 0  4,0      

30 Είναι αποτελεσματική η εξωτερική  
επικοινωνία της επιχείρησης; 84 100,00           

31 Ανταποκρίνεται αυτή στις ανάγκες και 
επιθυμίες των πελατών; 83 98,81           

32 
Η επικοινωνία της επιχείρησης φανερώνει 
«κοινωνική ευθύνη» για θέματα όπως 
καλύτερη ποιότητα ζωής, καλύτερο 
περιβάλλον, ισότητα των δυο φύλων κ.λπ. 

84 100,00           

33 
 Η επικοινωνία λαμβάνει σοβαρά υπόψη 
τα συναισθήματα και την κουλτούρα των 
ανθρώπων; 

84 100,00           

34 

Με την επιχειρησιακή επικοινωνία 
επιδιώκεται η πραγματοποίηση των 
σκοπών και των στόχων της επιχείρησης 
και θέτονται προτεραιότητες, πολιτικές και 
διαδικασίες για την αποτελεσματικότητα 
της επιχείρησης; 

83 98,81           
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ-β. Τέταρτος μέσος όρος και αναλυτικές τιμές αυτού κατά μέγεθος 
επιχειρήσεων 

 

AVER2 AVCL1 AVCL2 AVCL3
 

AVCL4 
 Κωδικός 

                                            ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
                                             Μ.Ο 

            ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ 
Μ.Ο. 

Μ.Ο. 
ΚΛΑΣΗΣ 

1 

Μ.Ο. ΚΛΑΣΗΣ 
2 

Μ.Ο. 
ΚΛΑΣΗΣ 

3 

Μ.Ο.  
ΚΛΑΣΗΣ 4 

A1  Επωνυμία επιχείρησης       
A2  Τομέας       
A3  Αριθμ.  εργαζομένων       
A3_1    Κλάση μεγέθους      
A4  Ιδιοκτησία       
A4_1    Κατηγορία ιδιοκτησίας      
A5  Πιστοποίηση       
A5_1    Πιστοποίηση (ΝΑΙ/ΌΧΙ)      
1 Εφαρμόζετε διαδικασίες επιχειρησιακής επικοινωνίας ; 

      

2 
Υπάρχει συγκεκριμένο τμήμα της οργανωτικής δομής της 
επιχείρησης που έχει την αρμοδιότητα για το σχεδιασμό 
και την εφαρμογή της επιχειρησιακής επικοινωνίας ; 

     

3_1  Συλλογή πληροφοριών κλπ 3,7 3,2 4,1 3,4 3,8 

3_2  Πρόσληψη και εκπαίδευση 
 εργαζομένων 2,4 2,4 2,1 2,5 2,5 

3_3  Σχέσεις των εργαζομένων 2,7 3,4 2,9 1,6 2,5 

3_4  Πωλήσεις και προώθηση 
αυτών 3,4 3,9 3,6 2,6 3,5 

3_5  Αναφορά στη διοίκηση 2,9 2,6 3,0 2,1 3,5 
3_6  Αναφορά στους μετόχους 1,8 1,8 1,8 1,3 1,9 
3_7  Φήμη της επιχείρησης 3,2 3,9 3,0 2,5 3,2 
3_8  Προγράμματα διαφήμισης 2,6 3,4 2,3 2,0 2,8 
3_9  Ερευνητικά προγράμματα 2,0 2,4 1,9 1,2 2,2 

3_10  Τρέχοντα και μελλοντικά  
 προϊόντα 2,8 3,0 2,9 1,9 3,3 

3_11  Σχέσεις με το συνδικάτο 1,2 1,1 1,4 0,9 1,3 
3_12  Σχέδια επέκτασης 2,4 2,1 2,9 1,8 2,8 
3_13  Σχέσεις με την κυβέρνηση 1,7 1,6 1,8 0,7 2,2 

3_14  Σχέσεις με κοινωνικό 
σύνολο 2,3 2,0 2,4 1,6 3,0 

3_15 

Αν απαντήσετε ναι στην 
ερώτηση 1, αξιολογήστε τη 
σημαντικότητα των βασικών 
σκοπών της επιχειρησιακής 
επικοινωνίας. 

 Άλλος σκοπός      
4_1  Προφορική 3,4 3,1 3,7 3,5 3,1 
4_2  Γραπτή 3,4 2,9 3,4 2,6 4,3 
4_3  Οπτική 1,7 1,8 1,8 1,9 1,2 
4_4  Οπτικοακουστική 2,1 2,0 1,8 1,7 2,5 

4_5 

Ποιες από τις παρακάτω  
«μορφές επικοινωνίας» 
χρησιμοποιεί η επιχείρηση ; 
Ταξινομήστε. 

 Ηλεκτρονική 3,6 3,9 3,4 2,7 4,2 
5_1  Διαπροσωπική 1,9 1,4 2,7 1,8 1,6 
5_2  Μιας κατεύθυνσης 1,4 0,9 1,9 2,0 1,0 
5_3 

Η επικοινωνία μεταξύ των 
παραγόντων που 
εμπλέκονται σε αυτή είναι:  
Ταξινομήστε.  Αμφίδρομη 3,8 4,1 3,6 3,2 4,0 

6  
Βαθμός αποτελεσματικότητας αμφίδρομης επικοινωνίας.           

7_1  
Ροή επικοινωνίας από «πάνω προς τα κάτω».           
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ-β (συνέχεια) 

 
AVER2 

 
AVCL1 

 
AVCL2 

 
AVCL3 

 
AVCL4 

Κωδικός 
                                            ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

                                              Μ.Ο 
            ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ 
Μ.Ο. 

Μ.Ο. 
ΚΛΑΣΗΣ 1 

Μ.Ο. ΚΛΑΣΗΣ 
2 

Μ.Ο. 
ΚΛΑΣΗΣ 3 

Μ.Ο.  
ΚΛΑΣΗΣ 4 

 
7_2 
 Ροή επικοινωνίας από «κάτω προς τα πάνω». 

  
 
 
       

  
 
 

8_1  Ιδιοκτήτες 3,0 3,9 3,4 3,7 1,5 
8_2  Μέτοχοι 1,8 2,4 1,5 1,6 1,6 

8_3  Εργαζόμενοι 4,0 3,6 3,7 4,1 4,4 

8_4  Πελάτες 3,4 2,9 3,4 3,4 4,0 

8_5  Προμηθευτές 2,6 2,7 2,7 2,1 3,0 

8_6  Διανεμητές 1,4 0,9 1,2 1,0 2,3 

8_7  Ανταγωνιστές 1,4 1,6 1,7 1,1 1,3 

8_8  Κρατικές υπηρεσίες 1,6 0,7 1,8 1,9 2,0 

8_9  Δημόσιοι οργανισμοί 1,6 0,6 1,7 1,8 2,0 

8_10 

Ποιοι παράγοντες εμπλέκονται 
στις διαδικασίες της 
επιχειρησιακής επικοινωνίας ;  
Αξιολογήστε. 

 Άλλοι      

9_1  Πτυχίο 2,7 2,7 2,1 3,5 2,9 

9_2  Μάστερ 1,9 2,2 1,6 1,5 2,2 

9_3  Εμπειρία 3,9 4,2 3,9 4,0 3,6 

9_4  Αξιοπιστία 3,2 3,5 3,3 2,1 3,4 

9_5  Ήθος 2,5 2,5 2,8 1,5 2,7 

9_6  Αποτελεσματικότητα 3,1 3,0 3,2 3,2 3,0 

9_7  Ειλικρίνεια 2,5 2,6 2,8 2,4 2,2 

9_8  Δυναμισμός 2,5 2,7 2,6 2,0 2,4 

9_9  Κοινωνικό κύρος 1,7 1,6 1,8 1,3 2,0 

9_10 

Ποια από τα παρακάτω τυπικά 
και ουσιαστικά προσόντα 
διαθέτουν οι παράγοντες που 
εμπλέκονται στην  
επιχειρησιακή επικοινωνία   
της επιχείρησης ; Ταξινομήστε. 
 

 Εξουσία 1,8 1,2 2,0 1,4 2,1 

10_1  Φύλο 1,7 2,1 1,5 1,6 1,8 

10_2  Ηλικία 2,1 1,9 2,2 2,3 1,9 

10_3  Εκπαίδευση 2,9 3,4 2,8 3,0 3,0 

10_4  Οικονομ. κατάσταση 1,3 1,6 1,4 1,1 0,8 

10_5  Κοινωνική θέση 1,5 1,6 1,4 1,9 1,3 

10_6  Ευφυία 2,5 2,7 2,6 3,1 2,2 

10_7  Υγεία 1,3 1,9 1,5 0,7 1,0 

10_8  Ανάγκες-Επιθυμίες 2,3 2,5 2,2 2,3 2,3 

10_9  Ενδιαφέροντα 2,3 2,5 2,4 2,1 2,0 

10_10 

Ποια από τα παρακάτω 
προσωπικά χαρακτηριστικά 
διαπιστώνετε ότι δημιουργούν 
εμπόδια μεταξύ των 
εμπλεκομένων στη διαδικασία 
της επικοινωνίας ; Ταξινομήστε. 

 Λεκτική ικανότητα 2,8 2,6 2,7 3,1 3,0 

11_1  Έλλειψη πολιτικής 3,1 2,6 3,1 3,3 3,4 

11_2  Ανεπαρκής εκπαίδευση 2,8 3,0 3,1 2,1 2,5 

11_3  Αυταρχική συμπεριφορά 2,4 2,1 2,5 2,4 2,8 

11_4  Φόβος εργαζομένων 2,7 3,1 2,7 2,1 2,8 

11_5  Μη αποσαφηνισμένη εξουσία 2,6 2,5 2,7 2,3 3,2 

11_6 

Ποιοι από τους παρακάτω 
παράγοντες εμποδίζουν την 
αποτελεσματικότητα της 
επιχειρησιακής επικοινωνίας; 
 
 
 
 
 

 Πολλά οργανωτικά επίπεδα 
2,1 1,8 2,0 2,1 2,6 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ-β (συνέχεια) 
 
 

AVER2 

 
 

AVCL1 

 
 

AVCL2 

 
 

AVCL3 

 
 

AVCL4  
 

Κωδικός 

                                              ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
                                               Μ.Ο 

            ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ 
Μ.Ο. 

Μ.Ο. 
ΚΛΑΣΗΣ 1 

Μ.Ο. ΚΛΑΣΗΣ 
2 

Μ.Ο. 
ΚΛΑΣΗΣ 3 

Μ.Ο.  
ΚΛΑΣΗΣ 4 

12 

Θα μπορούσατε να αξιολογήσετε την ικανοποίησή σας από την 
προσωπική επικοινωνία που έχετε μέσα στην επιχείρηση, όσον 
αφορά την κατανόηση, σαφήνεια, ακρίβεια, πληρότητα, 
αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και ειλικρίνεια των μηνυμάτων;            

13_1  Πρόσωπο με πρόσωπο 3,9 4,6 3,7 3,6 3,5 
13_2  Αναφορές 1,5 1,0 1,6 1,9 1,6 
13_3  Eπιστολές 1,6 1,9 1,4 0,9 2,2 
13_4  Εσωτερική αλληλογραφία 2,2 1,8 1,7 2,8 3,0 
13_5  email 2,9 2,9 2,5 2,7 3,5 
13_6  Τηλέφωνο 2,9 2,3 2,9 3,3 3,1 
13_7 

Ποιους τρόπους και μέσα 
(κανάλια) εσωτερικής 
επικοινωνίας και σε ποιο βαθμό 
χρησιμοποιεί η επιχείρηση για τη 
μετάδοση των  
«μηνυμάτων» ; Ταξινομήστε . 
(Εσωτερική επικοινωνία: Με 
τους εργαζόμενους). 
  Άλλο      

14 Πόσο αξιόπιστος είναι ο τρόπος και το (μέσο/ κανάλι) που 
χρησιμοποιείται ; 

     

15_1  Ενημέρωση κατά ομάδες 3,3 2,8 3,2 3,2 3,9 
15_2  «Κύκλοι ποιότητας» 2,6 2,9 2,5 2,2 2,7 

15_3  Συναντήσεις 
 διοίκησης/εργαζομ. 3,2 3,4 3,1 3,4 3,1 

15_4  Συνεντεύξεις 2,1 2,3 1,9 1,3 2,4 
15_5  Καθημερινή επικοινωνία 3,1 3,2 3,1 2,9 3,3 
15_6  Συμβούλια 1,9 1,6 1,8 1,6 2,4 
15_7  Υποδοχή εργαζομένων  1,7 1,4 1,5 1,3 2,6 
15_8 

Ποιες από τις παρακάτω 
μεθόδους προφορικής 
επικοινωνίας με τους 
εργαζόμενους χρησιμοποιεί η  
επιχείρηση ; Ταξινομήστε. 
 
 

 Άλλη           
16_1  Σύστημα απαντήσεων σε κουτί 1,2 1,2 1,1 1,4 1,2 
16_2  Πίνακας ανακοινώσεων 2,1 1,8 2,0 1,7 3,0 
16_3  Αναφορές θεμάτων 1,8 3,1 1,6 1,4 1,4 
16_4  Εσωτερική αλληλογραφία 3,4 3,2 3,1 3,7 3,8 
16_5  Περιοδικά 1,5 1,3 1,3 1,2 1,8 
16_6  Δελτίο τύπου 1,2 1,0 0,8 1,8 1,7 
16_7  Βιβλίο προσωπικού 1,0 1,2 0,9 0,8 0,8 
16_8  Ετήσιος απολογισμός 2,0 1,6 2,1 1,5 2,5 
16_9 

Ποιες από τις παρακάτω 
γραπτές μεθόδους επικοινωνίας 
με τους εργαζόμενους  
χρησιμοποιεί η επιχείρηση ; 
Ταξινομήστε. 
 

 Άλλη μέθοδος      
17_1  Με τη συμμετοχή όλων 3,3 3,4 3,1 3,1 3,5 

17_2  Ακούγεται η γνώμη των 
 εργαζομένων 2,1 1,8 2,5 2,8 1,6 

17_3 

Στην περίπτωση που στην 
επιχείρηση δραστηριοποιούνται 
ομάδες εργασίας, η ροή της 
επικοινωνίας μεταξύ τους και η 
λήψη των αποφάσεων 
πραγματοποιείται: Ταξινομήστε.  

 Δεν συμμετέχουν καθόλου 
0,9 0,8 1,2 0,8 0,8 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ-β (συνέχεια) 
 
 

AVER2 

 
 

AVCL1 

 
 

AVCL2 

 
 

AVCL3 

 
 

AVCL4  
 

Κωδικός 

                                              ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
                                               Μ.Ο 

            ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ 
Μ.Ο. 

Μ.Ο. 
ΚΛΑΣΗΣ 1 Μ.Ο. ΚΛΑΣΗΣ 2 Μ.Ο. 

ΚΛΑΣΗΣ 3
Μ.Ο.  

ΚΛΑΣΗΣ 4 

18_1  Οικονομικά 1,2 1,1 1,3 0,8 1,4 
18_2  Επενδύσεις 1,1 1,2 1,1 1,3 1,2 
18_3  Τεχνολογία 1,8 2,2 1,7 2,2 1,4 
18_4  Παραγωγικότητα 3,1 3,1 3,5 3,8 2,5 
18_5  Ποιότητα προϊόντων 2,9 3,0 2,9 3,1 2,8 
18_6  Προσέλκυση πελατών 3,3 3,8 3,3 2,8 3,3 
18_7  Εργασιακά θέματα 2,0 1,4 2,3 1,8 2,4 
18_8  Συμπεριφορά 2,9 3,1 3,2 2,6 2,6 
18_9  Σχέσεις με το κράτος 1,2 1,4 1,3 1,1 1,1 
18_10  Εφαρμογή των νόμων 1,9 1,7 2,2 2,0 1,7 
18_11  Διαφάνεια 1,8 1,2 1,9 1,3 2,2 
18_12  Προστασία του περιβάλλοντος 1,5 1,3 1,6 1,1 1,9 
18_13 

Σε ποια από τα παρακάτω 
θέματα είναι ουσιαστική η 
συμμετοχή και η λήψη των 
αποφάσεων από τους 
εργαζόμενους ; Ταξινομήστε. 

 Άλλο      
19_1  Προσχεδιασμένη ενέργεια 3,9 3,9 3,7 4,3 4,5 
19_2 

Τι είναι αυτό που προκαλεί κατά 
κανόνα την επικοινωνία;  Αυθόρμητες περιπτώσεις 2,1 1,7 2,4 1,6 1,8 

20 
 
Σε ποιο βαθμό είναι προσχεδιασμένη μια διαδικασία 
επικοινωνίας ;      

21_1  Να δώσετε πληροφορίες 1,7 1,4 2,1 2,0 1,4 
21_2  Να πάρετε πληροφορίες 1,9 1,1 2,4 2,2 1,7 
21_3  Και τα δύο 4,3 4,6 4,0 4,6 4,1 
21_4 

Ποιος είναι ο ρόλος σας σε μια 
επικοινωνία; 

 Χωρίς ρόλο 0,7 0,6 0,9 0,7 0,6 
22 Πόσο καλά γνωρίζετε το πρόσωπο με το οποίο 

επικοινωνείτε; 
     

 
 
 

23 Το γεγονός της επικοινωνίας αφορά πληροφορία σχετική με τις 
εργασίες της επιχείρησης;   
           

24 Η επικοινωνία αφορά τη συζήτηση προβλημάτων και 
παραπόνων, τη λύση αυτών και την αποδοχή εισηγήσεων. 
           

25 Αν η επικοινωνία αφορά πληροφορία , πόσο γρήγορα χρειάζεται 
να πάρετε ή να δώσετε την πληροφορία; 
           

26 Είναι αποτελεσματικό το σύστημα ροής των πληροφοριών; 
 
           

27 Η επικοινωνία αποτελεί τμήμα της καθημερινής εργασίας σας ή 
είναι κάτι έκτακτο ; 
 
           

 
28 Πόσο χρόνο ξοδεύετε καθημερινά για να επικοινωνείτε (σε 

ποσοστό);  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ-β (συνέχεια) 
 
 

AVER2 

 
 

AVCL1 

 
 

AVCL2 

 
 

AVCL3 

 
 

AVCL4  
 

Κωδικός 

                                              ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
                                               Μ.Ο 

            ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ 
Μ.Ο. 

Μ.Ο. 
ΚΛΑΣΗΣ 1 Μ.Ο. ΚΛΑΣΗΣ 2 Μ.Ο. 

ΚΛΑΣΗΣ 3
Μ.Ο.  

ΚΛΑΣΗΣ 4 

29_1  Πρόσωπο με πρόσωπο 3,0 3,1 3,1 2,0 2,8 
29_2  Εφημερίδες 2,0 1,5 1,9 1,6 2,6 
29_3  Επιστολές 3,1 2,9 3,4 3,4 3,0 
29_4  Εκθέσεις 2,4 2,2 2,0 3,3 2,6 
29_5  email 3,1 3,4 2,7 3,4 3,3 
29_6  Τηλέφωνα 3,6 3,9 3,9 3,4 3,2 
29_7  Φαξ 3,0 2,3 3,5 3,3 2,7 
29_8 

Ποιους τρόπους και μέσα  
(κανάλια) εξωτερικής  
επικοινωνίας και σε ποιο βαθμό 
χρησιμοποιεί η  
επιχείρηση για τη μετάδοση  
των «μηνυμάτων» ;  
Ταξινομήστε.  
(Εξωτερική επικοινωνία: πελάτες
προμηθευτές, ανταγωνιστές και 
άλλοι). 
  Άλλο           

30 Είναι αποτελεσματική η εξωτερική επικοινωνία της επιχείρησης; 
            

31 Ανταποκρίνεται αυτή στις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών; 
            

32 

Η επικοινωνία της επιχείρησης φανερώνει «κοινωνική ευθύνη» 
για θέματα όπως καλύτερη ποιότητα ζωής, καλύτερο 
περιβάλλον, ισότητα των δυο φύλων κ.λπ. 
            

33 
 Η επικοινωνία λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα συναισθήματα και 
την κουλτούρα των ανθρώπων; 
            

34 

Με την επιχειρησιακή επικοινωνία επιδιώκεται η 
πραγματοποίηση των σκοπών και των στόχων της επιχείρησης 
και θέτονται προτεραιότητες, πολιτικές και διαδικασίες για την 
αποτελεσματικότητα της επιχείρησης; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
 
Στατιστικός Πίνακας 1 
 
 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
Τομέας  Εφαρμόζετε 
διαδικασίες 
«επιχειρησιακής 
επικοινωνίας» 

71 84,5% 13 15,5% 84 100,0% 

Κλάσεις μεγέθους 
(εργαζομένων) 
Εφαρμόζετε διαδικασίες 
«επιχειρησιακής 
επικοινωνίας» 

79 94,0% 5 6,0% 84 100,0% 

Ιδιοκτησία  Εφαρμόζετε 
διαδικασίες 
«επιχειρησιακής 
επικοινωνίας» 

84 100,0% 0 ,0% 84 100,0% 

Πιστοποίηση  
Εφαρμόζετε διαδικασίες 
«επιχειρησιακής 
επικοινωνίας» 

84 100,0% 0 ,0% 84 100,0% 

 
 

Τομέας παραγωγής (δραστηριοτήτων) Εφαρμόζετε διαδικασίες 
«επιχειρησιακής επικοινωνίας» 
 
 Crosstab 
 
% within Εφαρμόζετε διαδικασίες «επιχειρησιακής επικοινωνίας»  

Εφαρμόζετε διαδικασίες 
«επιχειρησιακής 
επικοινωνίας» 

  Ναι Όχι Total 
Πρωτογενής 4,4% 33,3% 5,06%
Δευτερογενής 23,5% 66,7% 25,4%

Τομέας 

Τριτογενής 72,1%  69,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 8,537(a) 2 ,014
Likelihood Ratio 7,799 2 ,020
Linear-by-Linear 
Association 8,378 1 ,004
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N of Valid Cases 
71   

a  4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,17. 
 
 

Κλάσεις μεγέθους (εργαζομένων) Εφαρμόζετε διαδικασίες 
«επιχειρησιακής επικοινωνίας» 
 
 Crosstab 
 
% within Εφαρμόζετε διαδικασίες «επιχειρησιακής επικοινωνίας»  

Εφαρμόζετε διαδικασίες 
«επιχειρησιακής 
επικοινωνίας» 

  Ναι Όχι Total 
1,00 21,3% 25,0% 21,5%
2,00 37,3% 25,0% 36,7%
3,00 14,7% 25,0% 15,2%

κλάσεις 
εργαζ 

4,00 26,7% 25,0% 26,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square ,452(a) 3 ,929
Likelihood Ratio ,428 3 ,934
Linear-by-Linear 
Association ,003 1 ,953

N of Valid Cases 
79   

a  4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,61. 
 
 

Ιδιοκτησία  Εφαρμόζετε διαδικασίες «επιχειρησιακής επικοινωνίας» 
 
 Crosstab 
 
% within Εφαρμόζετε διαδικασίες «επιχειρησιακής επικοινωνίας»  

Εφαρμόζετε διαδικασίες 
«επιχειρησιακής 
επικοινωνίας» 

  Ναι Όχι Total 
ΑΕ 17,5%  16,7%
Ατομική 15,0% 25,0% 15,5%
ΕΠΕ 6,3%  6,0%
Εταιρική 40,0% 50,0% 40,5%

Ιδιοκτησία 

Άλλο 21,3% 25,0% 21,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
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Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 1,315(a) 4 ,859
Likelihood Ratio 2,175 4 ,704
Linear-by-Linear 
Association ,346 1 ,556

N of Valid Cases 
84   

a  6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,24. 
 
 

Πιστοποίηση  Εφαρμόζετε διαδικασίες «επιχειρησιακής επικοινωνίας» 
 
 Crosstab 
 
% within Εφαρμόζετε διαδικασίες «επιχειρησιακής επικοινωνίας»  

Εφαρμόζετε διαδικασίες 
«επιχειρησιακής 
επικοινωνίας» 

  Ναι Όχι Total 
Ναι 47,5% 50,0% 47,6%Πιστοποίηση 
Όχι 52,5% 50,0% 52,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0%
 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,010(b) 1 ,922    
Continuity 
Correction(a) ,000 1 1,000    

Likelihood Ratio ,010 1 ,922    
Fisher's Exact Test     1,000 ,655 
Linear-by-Linear 
Association ,009 1 ,923    

N of Valid Cases 84      
a  Computed only for a 2x2 table 
b  2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,90. 
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Στατιστικός Πίνακας  2 
 
 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
Τομέας  Υπάρχει 
συγκεκριμένο τμήμα … 71 84,5% 13 15,5% 84 100,0%

Κλάσεις μεγέθους 
(εργαζομένων) Υπάρχει 
συγκεκριμένο τμήμα … 

79 94,0% 5 6,0% 84 100,0%

Ιδιοκτησία  Υπάρχει 
συγκεκριμένο τμήμα … 84 100,0% 0 ,0% 84 100,0%

Πιστοποίηση  Υπάρχει 
συγκεκριμένο τμήμα … 84 100,0% 0 ,0% 84 100,0%

 
 

Τομέας παραγωγής (δραστηριοτήτων) Υπάρχει συγκεκριμένο τμήμα … 
 
 Crosstab 
 
% within Υπάρχει συγκεκριμένο τμήμα …  

Υπάρχει συγκεκριμένο 
τμήμα … 

  Ναι Όχι Total 
Πρωτογενής 3,4% 7,1% 5,6%
Δευτερογενής 24,1% 26,2% 25,4%

Τομέας 

Τριτογενής 72,4% 66,7% 69,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square ,526(a) 2 ,769
Likelihood Ratio ,553 2 ,759
Linear-by-Linear 
Association ,437 1 ,508

N of Valid Cases 
71   

a  2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,63. 
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Κλάσεις μεγέθους (εργαζομένων)  Υπάρχει συγκεκριμένο τμήμα … 
 
 Crosstab 
 
% within Υπάρχει συγκεκριμένο τμήμα …  

Υπάρχει συγκεκριμένο 
τμήμα … 

  Ναι Όχι Total 
1,00 13,5% 28,6% 21,5%
2,00 32,4% 40,5% 36,7%
3,00 18,9% 11,9% 15,2%

κλάσεις 
εργαζ 

4,00 35,1% 19,0% 26,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 4,972(a) 3 ,174
Likelihood Ratio 5,056 3 ,168
Linear-by-Linear 
Association 4,719 1 ,030

N of Valid Cases 
79   

a  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,62. 
 
 

Ιδιοκτησία  Υπάρχει συγκεκριμένο τμήμα … 
 
 Crosstab 
 
% within Υπάρχει συγκεκριμένο τμήμα …  

Υπάρχει συγκεκριμένο 
τμήμα … 

  Ναι Όχι Total 
ΑΕ 15,4% 17,8% 16,7%
Ατομική 15,4% 15,6% 15,5%
ΕΠΕ 5,1% 6,7% 6,0%
Εταιρική 38,5% 42,2% 40,5%

Ιδιοκτησία 

Άλλο 25,6% 17,8% 21,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square ,831(a) 4 ,934
Likelihood Ratio ,830 4 ,934
Linear-by-Linear 
Association ,301 1 ,583

N of Valid Cases 
84   

a  2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,32. 
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Πιστοποίηση  Υπάρχει συγκεκριμένο τμήμα … 
 
 Crosstab 
 
% within Υπάρχει συγκεκριμένο τμήμα …  

Υπάρχει συγκεκριμένο 
τμήμα … 

  Ναι Όχι Total 
Ναι 53,8% 42,2% 47,6%Πιστοποίηση 
Όχι 46,2% 57,8% 52,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0%
 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 1,132(b) 1 ,287    
Continuity 
Correction(a) ,714 1 ,398    

Likelihood Ratio 1,134 1 ,287    
Fisher's Exact Test     ,381 ,199 
Linear-by-Linear 
Association 1,118 1 ,290    

N of Valid Cases 84      
a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18,57. 
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Στατιστικός Πίνακας 3 
 
 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
Τομέας  Ροή 
επικοινωνίας από πάνω 
προς τα κάτω 

71 84,5% 13 15,5% 84 100,0% 

Κλάσεις μεγέθους 
(εργαζομένων) Ροή 
επικοινωνίας από πάνω 
προς τα κάτω 

79 94,0% 5 6,0% 84 100,0% 

Ιδιοκτησία  Ροή 
επικοινωνίας από πάνω 
προς τα κάτω 

84 100,0% 0 ,0% 84 100,0% 

Πιστοποίηση  Ροή 
επικοινωνίας από πάνω 
προς τα κάτω 

84 100,0% 0 ,0% 84 100,0% 

 
 

Τομέας παραγωγής (δραστηριοτήτων)  Ροή επικοινωνίας από πάνω 
προς τα κάτω 
 
 Crosstab 
 
% within Ροή επικοινωνίας από πάνω προς τα κάτω  

Ροή επικοινωνίας από πάνω προς τα κάτω 
  Άριστη Πολύ καλή Καλή Ικανοποιητική Total 

Πρωτογενής 20,0% 3,2% 4,0% 10,0% 5,6% 
Δευτερογενής 20,0% 25,8% 28,0% 20,0% 25,4% 

Τομέας 

Τριτογενής 60,0% 71,0% 68,0% 70,0% 69,0% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 2,930(a) 6 ,818
Likelihood Ratio 2,217 6 ,899
Linear-by-Linear 
Association ,025 1 ,874

N of Valid Cases 
71   

a  7 cells (58,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,28. 
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Κλάσεις μεγέθους (εργαζομένων) Ροή επικοινωνίας από πάνω προς τα 
κάτω 
 
 Crosstab 
 
% within Ροή επικοινωνίας από πάνω προς τα κάτω  

Ροή επικοινωνίας από πάνω προς τα κάτω 
  Άριστη Πολύ καλή Καλή Ικανοποιητική Total 

1,00 60,0% 28,6% 7,1% 18,2% 21,5% 
2,00 20,0% 31,4% 39,3% 54,5% 36,7% 
3,00   11,4% 17,9% 27,3% 15,2% 

κλάσεις 
εργαζ 

4,00 20,0% 28,6% 35,7%  26,6% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 14,856(a) 9 ,095
Likelihood Ratio 17,984 9 ,035
Linear-by-Linear 
Association ,385 1 ,535

N of Valid Cases 
79   

a  9 cells (56,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,76. 
 
 

Ιδιοκτησία  Ροή επικοινωνίας από πάνω προς τα κάτω 
 
 Crosstab 
 
% within Ροή επικοινωνίας από πάνω προς τα κάτω  

Ροή επικοινωνίας από πάνω προς τα κάτω 

  Άριστη Πολύ καλή Καλή Ικανοποιητική 
Μη 

ικανοποιητική Total 
ΑΕ   15,8% 27,6%    16,7%
Ατομική 20,0% 10,5% 24,1% 9,1%   15,5%
ΕΠΕ   10,5% 3,4%    6,0%
Εταιρική 60,0% 36,8% 27,6% 81,8%   40,5%

Ιδιοκτησία 

Άλλο 20,0% 26,3% 17,2% 9,1% 100,0% 21,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 21,260(a) 16 ,169
Likelihood Ratio 22,895 16 ,117
Linear-by-Linear 
Association ,000 1 ,994

N of Valid Cases 
84   

a  19 cells (76,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,06. 
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Πιστοποίηση  Ροή επικοινωνίας από πάνω προς τα κάτω 
 
 Crosstab 
 
% within Ροή επικοινωνίας από πάνω προς τα κάτω  

Ροή επικοινωνίας από πάνω προς τα κάτω 

  Άριστη Πολύ καλή Καλή Ικανοποιητική 
Μη 

ικανοποιητική Total 
Ναι 40,0% 36,8% 65,5% 45,5%   47,6%Πιστοποίηση 
Όχι 60,0% 63,2% 34,5% 54,5% 100,0% 52,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 6,540(a) 4 ,162
Likelihood Ratio 6,991 4 ,136
Linear-by-Linear 
Association ,912 1 ,340

N of Valid Cases 
84   

a  4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,48. 
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Στατιστικός Πίνακας 4 
 
 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
Τομέας  Από κάτω 
προς τα πάνω 71 84,5% 13 15,5% 84 100,0% 

Κλάσεις μεγέθους 
(εργαζομένων) Από 
κάτω προς τα πάνω 

79 94,0% 5 6,0% 84 100,0% 

Ιδιοκτησία  Από κάτω 
προς τα πάνω 84 100,0% 0 ,0% 84 100,0% 

Πιστοποίηση  Από 
κάτω προς τα πάνω 84 100,0% 0 ,0% 84 100,0% 

 
 

Τομέας παραγωγής (δραστηριοτήτων)  Από κάτω προς τα πάνω 
 
 Crosstab 
 
% within Από κάτω προς τα πάνω  

Από κάτω προς τα πάνω 

  Άριστη Πολύ καλή Καλή Ικανοποιητική 
Μη 

ικανοποιητική Total 
Πρωτογενής   7,1% 7,4%    5,6%
Δευτερογενής 33,3% 25,0% 22,2% 22,2% 50,0% 25,4%

Τομέας 

Τριτογενής 66,7% 67,9% 70,4% 77,8% 50,0% 69,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 2,664(a) 8 ,954
Likelihood Ratio 3,347 8 ,911
Linear-by-Linear 
Association ,028 1 ,867

N of Valid Cases 
71   

a  10 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,17. 
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Κλάσεις μεγέθους (εργαζομένων) Από κάτω προς τα πάνω 
 
 Crosstab 
 
% within Από κάτω προς τα πάνω  

Από κάτω προς τα πάνω 

  Άριστη Πολύ καλή Καλή Ικανοποιητική 
Μη 

ικανοποιητική Total 
1,00 33,3% 27,6% 18,8% 18,2%   21,5%
2,00 66,7% 24,1% 37,5% 54,5% 50,0% 36,7%
3,00   10,3% 21,9% 18,2%   15,2%

κλάσεις 
εργαζ 

4,00   37,9% 21,9% 9,1% 50,0% 26,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 11,934(a) 12 ,451
Likelihood Ratio 14,534 12 ,268
Linear-by-Linear 
Association ,078 1 ,780

N of Valid Cases 
79   

a  14 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,46. 
 
 

Ιδιοκτησία  Από κάτω προς τα πάνω 
 
 Crosstab 
 
% within Από κάτω προς τα πάνω  

Από κάτω προς τα πάνω 

  Άριστη Πολύ καλή Καλή Ικανοποιητική 
Μη 

ικανοποιητική Total 
ΑΕ   18,8% 18,2% 16,7%   16,7%
Ατομική 33,3% 12,5% 18,2% 16,7%   15,5%
ΕΠΕ 33,3% 6,3% 3,0% 8,3%   6,0%
Εταιρική 33,3% 40,6% 36,4% 50,0% 50,0% 40,5%

Ιδιοκτησία 

Άλλο   21,9% 24,2% 8,3% 50,0% 21,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 11,278(a) 16 ,792
Likelihood Ratio 11,756 16 ,761
Linear-by-Linear 
Association ,627 1 ,429

N of Valid Cases 
84   

a  18 cells (72,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,18. 
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Πιστοποίηση  Από κάτω προς τα πάνω 
 
 Crosstab 
 
% within Από κάτω προς τα πάνω  

Από κάτω προς τα πάνω 

  Άριστη Πολύ καλή Καλή Ικανοποιητική 
Μη 

ικανοποιητική Total 
Ναι 66,7% 43,8% 51,5% 50,0% 25,0% 47,6%Πιστοποίηση 
Όχι 33,3% 56,3% 48,5% 50,0% 75,0% 52,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 1,677(a) 4 ,795
Likelihood Ratio 1,727 4 ,786
Linear-by-Linear 
Association ,119 1 ,731

N of Valid Cases 
84   

a  4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,43. 
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Στατιστικός Πίνακας 5 
 
 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
Τομέας  Ικανοποίηση από 
προσωπική επικοινωνία 
στην επιχείρηση 71 84,5% 13 15,5% 84 100,0% 

Κλάσεις μεγέθους 
(εργαζομένων) 
Ικανοποίηση από 
προσωπική επικοινωνία 
στην επιχείρηση 

79 94,0% 5 6,0% 84 100,0% 

Ιδιοκτησία  Ικανοποίηση 
από προσωπική 
επικοινωνία στην 
επιχείρηση 

84 100,0% 0 ,0% 84 100,0% 

Πιστοποίηση  
Ικανοποίηση από 
προσωπική επικοινωνία 
στην επιχείρηση 

84 100,0% 0 ,0% 84 100,0% 

 
 

Τομέας παραγωγής (δραστηριοτήτων)  Ικανοποίηση από προσωπική 
επικοινωνία στην επιχείρηση 
 
 Crosstab 
 
% within Ικανοποίηση από προσωπική επικοινωνία στην επιχείρηση  

Ικανοποίηση από προσωπική επικοινωνία στην επιχείρηση 

  Άριστη Πολύ καλή Καλή Ικανοποιητική 
Μη 

ικανοποιητική Total 
Πρωτογενής 25,0%  10,0%    5,6%
Δευτερογενής 25,0% 31,0% 23,3% 14,3%   25,4%

Τομέας 

Τριτογενής 50,0% 69,0% 66,7% 85,7% 100,0% 69,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 7,427(a) 8 ,491
Likelihood Ratio 8,367 8 ,398
Linear-by-Linear 
Association ,893 1 ,345

N of Valid Cases 
71   

a  11 cells (73,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,06. 
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Κλάσεις μεγέθους (εργαζομένων) Ικανοποίηση από προσωπική 
επικοινωνία στην επιχείρηση 
 
 Crosstab 
 
% within Ικανοποίηση από προσωπική επικοινωνία στην επιχείρηση  

Ικανοποίηση από προσωπική επικοινωνία στην επιχείρηση 

  Άριστη Πολύ καλή Καλή Ικανοποιητική 
Μη 

ικανοποιητική Total 
1,00 20,0% 24,2% 21,2% 14,3%   21,5%
2,00 40,0% 30,3% 36,4% 57,1% 100,0% 36,7%
3,00 20,0% 12,1% 18,2% 14,3%   15,2%

κλάσεις 
εργαζ 

4,00 20,0% 33,3% 24,2% 14,3%   26,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 4,788(a) 12 ,965
Likelihood Ratio 5,039 12 ,957
Linear-by-Linear 
Association ,274 1 ,600

N of Valid Cases 
79   

a  12 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,15. 
 
 

Ιδιοκτησία  Ικανοποίηση από προσωπική επικοινωνία στην επιχείρηση 
 
 Crosstab 
 
% within Ικανοποίηση από προσωπική επικοινωνία στην επιχείρηση  

Ικανοποίηση από προσωπική επικοινωνία στην επιχείρηση 

  Άριστη Πολύ καλή Καλή Ικανοποιητική 
Μη 

ικανοποιητική Total 
ΑΕ 20,0% 19,4% 17,6%    16,7%
Ατομική   11,1% 26,5%    15,5%
ΕΠΕ 20,0% 8,3% 2,9%    6,0%
Εταιρική 60,0% 36,1% 35,3% 71,4% 50,0% 40,5%

Ιδιοκτησία 

Άλλο   25,0% 17,6% 28,6% 50,0% 21,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 15,048(a) 16 ,521
Likelihood Ratio 18,751 16 ,282
Linear-by-Linear 
Association 1,302 1 ,254

N of Valid Cases 
84   

a  17 cells (68,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,12. 
 
 

Πιστοποίηση  Ικανοποίηση από προσωπική επικοινωνία στην 
επιχείρηση 
 
 Crosstab 
 
% within Ικανοποίηση από προσωπική επικοινωνία στην επιχείρηση  

Ικανοποίηση από προσωπική επικοινωνία στην επιχείρηση 

  Άριστη Πολύ καλή Καλή Ικανοποιητική 
Μη 

ικανοποιητική Total 
Ναι 60,0% 47,2% 52,9% 14,3% 50,0% 47,6%Πιστοποίηση 
Όχι 40,0% 52,8% 47,1% 85,7% 50,0% 52,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 3,818(a) 4 ,431
Likelihood Ratio 4,202 4 ,379
Linear-by-Linear 
Association ,780 1 ,377

N of Valid Cases 
84   

a  6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,95. 
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Στατιστικός Πίνακας 6 
 
 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
Τομέας  Πόσο είναι 
προσχεδιασμένη 69 82,1% 15 17,9% 84 100,0% 

Κλάσεις μεγέθους 
(εργαζομένων) Πόσο 
είναι προσχεδιασμένη 

76 90,5% 8 9,5% 84 100,0% 

Ιδιοκτησία  Πόσο είναι 
προσχεδιασμένη 81 96,4% 3 3,6% 84 100,0% 

Πιστοποίηση  Πόσο είναι 
προσχεδιασμένη 81 96,4% 3 3,6% 84 100,0% 

 
 

Τομέας παραγωγής (δραστηριοτήτων)  Πόσο είναι προσχεδιασμένη 
 
 Crosstab 
 
% within Πόσο είναι προσχεδιασμένη  

Πόσο είναι προσχεδιασμένη 

  Άριστα Πάρα πολύ Πολύ 
Σε κάποιο 
βαθμό Πολύ λίγο Total 

Πρωτογενής 50,0%  6,5% 5,6%   5,8%
Δευτερογενής   31,3% 16,1% 33,3% 50,0% 24,6%

Τομέας 

Τριτογενής 50,0% 68,8% 77,4% 61,1% 50,0% 69,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 11,253(a) 8 ,188
Likelihood Ratio 8,540 8 ,383
Linear-by-Linear 
Association ,004 1 ,948

N of Valid Cases 
69   

a  11 cells (73,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,12. 
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Κλάσεις μεγέθους (εργαζομένων) Πόσο είναι προσχεδιασμένη 
 
 Crosstab 
 
% within Πόσο είναι προσχεδιασμένη  

Πόσο είναι προσχεδιασμένη 

  Άριστα Πάρα πολύ Πολύ 
Σε κάποιο 
βαθμό Πολύ λίγο Total 

1,00 25,0% 20,0% 18,2% 35,3%  22,4% 
2,00   30,0% 36,4% 47,1% 50,0% 35,5% 
3,00 25,0% 15,0% 18,2% 5,9%  14,5% 

κλάσεις 
εργαζ 

4,00 50,0% 35,0% 27,3% 11,8% 50,0% 27,6% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 9,202(a) 12 ,686
Likelihood Ratio 11,486 12 ,488
Linear-by-Linear 
Association 2,822 1 ,093

N of Valid Cases 
76   

a  14 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,29. 
 
 

Ιδιοκτησία  Πόσο είναι προσχεδιασμένη 
 
 Crosstab 
 
% within Πόσο είναι προσχεδιασμένη  

Πόσο είναι προσχεδιασμένη 

  Άριστα Πάρα πολύ Πολύ 
Σε κάποιο 
βαθμό Πολύ λίγο Total 

ΑΕ 25,0% 15,0% 20,0% 10,0% 50,0% 17,3% 
Ατομική   10,0% 17,1% 20,0%   14,8% 
ΕΠΕ   5,0% 8,6% 5,0%   6,2% 
Εταιρική 50,0% 40,0% 31,4% 50,0% 50,0% 39,5% 

Ιδιοκτησία 

Άλλο 25,0% 30,0% 22,9% 15,0%   22,2% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 7,461(a) 16 ,963
Likelihood Ratio 8,794 16 ,922
Linear-by-Linear 
Association ,574 1 ,449

N of Valid Cases 
81   

a  19 cells (76,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,12. 
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Πιστοποίηση  Πόσο είναι προσχεδιασμένη 
 
 Crosstab 
 
% within Πόσο είναι προσχεδιασμένη  

Πόσο είναι προσχεδιασμένη 

  Άριστα Πάρα πολύ Πολύ 
Σε κάποιο 
βαθμό Πολύ λίγο Total 

Ναι 25,0% 50,0% 51,4% 35,0% 50,0% 45,7%Πιστοποίηση 
Όχι 75,0% 50,0% 48,6% 65,0% 50,0% 54,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 2,240(a) 4 ,692
Likelihood Ratio 2,297 4 ,681
Linear-by-Linear 
Association ,086 1 ,770

N of Valid Cases 
81   

a  4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,91. 
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Στατιστικός Πίνακας 7 
 
 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
Τομέας  Πληροφορία 
σχετική με τις εργασίες 71 84,5% 13 15,5% 84 100,0%

Κλάσεις μεγέθους 
(εργαζομένων) 
Πληροφορία σχετική με τις 
εργασίες 

79 94,0% 5 6,0% 84 100,0%

Ιδιοκτησία  Πληροφορία 
σχετική με τις εργασίες 84 100,0% 0 ,0% 84 100,0%

Πιστοποίηση  Πληροφορία 
σχετική με τις εργασίες 84 100,0% 0 ,0% 84 100,0%

 
 

Τομέας παραγωγής (δραστηριοτήτων)  Πληροφορία σχετική με τις 
εργασίες 
 
 Crosstab 
 
% within Πληροφορία σχετική με τις εργασίες  

Πληροφορία σχετική με τις εργασίες 
  Ναι Όχι Κάτι άλλο Total 

Πρωτογενής 5,8%   5,6%
Δευτερογενής 26,1%   25,4%

Τομέας 

Τριτογενής 68,1% 100,0% 100,0% 69,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square ,924(a) 4 ,921
Likelihood Ratio 1,509 4 ,825
Linear-by-Linear 
Association ,708 1 ,400

N of Valid Cases 
71   

a  7 cells (77,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,06. 
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Κλάσεις μεγέθους (εργαζομένων) Πληροφορία σχετική με τις εργασίες 
 
 Crosstab 
 
% within Πληροφορία σχετική με τις εργασίες  

Πληροφορία σχετική με τις εργασίες 
  Ναι Όχι Κάτι άλλο Total 

1,00 19,5% 100,0% 100,0% 21,5%
2,00 37,7%    36,7%
3,00 15,6%    15,2%

κλάσεις 
εργαζ 

4,00 27,3%    26,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 7,484(a) 6 ,278
Likelihood Ratio 6,339 6 ,386
Linear-by-Linear 
Association 3,238 1 ,072

N of Valid Cases 
79   

a  8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,15. 
 
 

Ιδιοκτησία  Πληροφορία σχετική με τις εργασίες 
 
 Crosstab 
 
% within Πληροφορία σχετική με τις εργασίες  

Πληροφορία σχετική με τις εργασίες 
  Ναι Όχι Κάτι άλλο Total 

ΑΕ 17,3%   16,7%
Ατομική 13,6% 100,0% 50,0% 15,5%
ΕΠΕ 6,2%   6,0%
Εταιρική 40,7%  50,0% 40,5%

Ιδιοκτησία 

Άλλο 22,2%   21,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 8,166(a) 8 ,417
Likelihood Ratio 6,746 8 ,564
Linear-by-Linear 
Association ,430 1 ,512

N of Valid Cases 
84   

a  11 cells (73,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,06. 
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Πιστοποίηση  Πληροφορία σχετική με τις εργασίες 
 
 Crosstab 
 
% within Πληροφορία σχετική με τις εργασίες  

Πληροφορία σχετική με τις εργασίες 
  Ναι Όχι Κάτι άλλο Total 

Ναι 48,1%  50,0% 47,6%Πιστοποίηση 
Όχι 51,9% 100,0% 50,0% 52,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square ,923(a) 2 ,630
Likelihood Ratio 1,307 2 ,520
Linear-by-Linear 
Association ,066 1 ,797

N of Valid Cases 
84   

a  4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,48. 
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Στατιστικός Πίνακας 8 
 
 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
Τομέας  Συζήτηση 
προβλημάτων; 70 83,3% 14 16,7% 84 100,0% 

Κλάσεις μεγέθους 
(εργαζομένων) Συζήτηση 
προβλημάτων; 

79 94,0% 5 6,0% 84 100,0% 

Ιδιοκτησία  Συζήτηση 
προβλημάτων; 83 98,8% 1 1,2% 84 100,0% 

Πιστοποίηση  Συζήτηση 
προβλημάτων; 83 98,8% 1 1,2% 84 100,0% 

 
 

Τομέας παραγωγής (δραστηριοτήτων)  Συζήτηση προβλημάτων; 
 
 Crosstab 
 
% within Συζήτηση προβλημάτων;  

Συζήτηση προβλημάτων; 
  Ναι Όχι Κάτι άλλο Total 

Πρωτογενής 7,1%   5,7%
Δευτερογενής 28,6% 33,3%  25,7%

Τομέας 

Τριτογενής 64,3% 66,7% 100,0% 68,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 4,676(a) 4 ,322
Likelihood Ratio 7,359 4 ,118
Linear-by-Linear 
Association 3,473 1 ,062

N of Valid Cases 
70   

a  6 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,34. 
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Κλάσεις μεγέθους (εργαζομένων) Συζήτηση προβλημάτων; 
 
 Crosstab 
 
% within Συζήτηση προβλημάτων;  

Συζήτηση προβλημάτων; 
  Ναι Όχι Κάτι άλλο Total 

1,00 22,2% 28,6% 11,1% 21,5%
2,00 33,3% 71,4% 33,3% 36,7%
3,00 17,5%   11,1% 15,2%

κλάσεις 
εργαζ 

4,00 27,0%   44,4% 26,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 7,472(a) 6 ,279
Likelihood Ratio 9,800 6 ,133
Linear-by-Linear 
Association ,122 1 ,727

N of Valid Cases 
79   

a  8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,06. 
 
 

Ιδιοκτησία  Συζήτηση προβλημάτων; 
 
 Crosstab 
 
% within Συζήτηση προβλημάτων;  

Συζήτηση προβλημάτων; 
  Ναι Όχι Κάτι άλλο Total 

ΑΕ 18,2%  10,0% 15,7%
Ατομική 13,6% 28,6% 20,0% 15,7%
ΕΠΕ 6,1%  10,0% 6,0%
Εταιρική 42,4% 71,4% 10,0% 41,0%

Ιδιοκτησία 

Άλλο 19,7%  50,0% 21,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 12,586(a) 8 ,127
Likelihood Ratio 15,185 8 ,056
Linear-by-Linear 
Association ,644 1 ,422

N of Valid Cases 
83   

a  11 cells (73,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,42. 
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Πιστοποίηση  Συζήτηση προβλημάτων; 
 
 Crosstab 
 
% within Συζήτηση προβλημάτων;  

Συζήτηση προβλημάτων; 
  Ναι Όχι Κάτι άλλο Total 

Ναι 48,5% 42,9% 50,0% 48,2%Πιστοποίηση 
Όχι 51,5% 57,1% 50,0% 51,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square ,095(a) 2 ,954
Likelihood Ratio ,096 2 ,953
Linear-by-Linear 
Association ,000 1 ,997

N of Valid Cases 
83   

a  3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,37. 
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Στατιστικός Πίνακας 9 
 
 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
Τομέας  Πόσο 
γρήγορα …; 70 83,3% 14 16,7% 84 100,0% 

Κλάσεις μεγέθους 
(εργαζομένων) 
Πόσο γρήγορα …; 

78 92,9% 6 7,1% 84 100,0% 

Ιδιοκτησία  Πόσο 
γρήγορα …; 83 98,8% 1 1,2% 84 100,0% 

Πιστοποίηση  Πόσο 
γρήγορα …; 83 98,8% 1 1,2% 84 100,0% 

 
 

Τομέας παραγωγής (δραστηριοτήτων)  Πόσο γρήγορα …; 
 
 Crosstab 
 
% within Πόσο γρήγορα …;  

Πόσο γρήγορα …; 

  Αμέσως Την ίδια μέρα 
Την επόμενη 

μέρα 
Τις επόμενες 

μέρες Όλα Total 
Πρωτογενής 4,5% 3,1% 9,1% 33,3%   5,7%
Δευτερογενής 13,6% 28,1% 36,4%  50,0% 24,3%

Τομέας 

Τριτογενής 81,8% 68,8% 54,5% 66,7% 50,0% 70,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 8,862(a) 8 ,354
Likelihood Ratio 7,605 8 ,473
Linear-by-Linear 
Association 2,658 1 ,103

N of Valid Cases 
70   

a  10 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,11. 
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Κλάσεις μεγέθους (εργαζομένων) Πόσο γρήγορα …; 
 
 Crosstab 
 
% within Πόσο γρήγορα …;  

Πόσο γρήγορα …; 

  Αμέσως Την ίδια μέρα 
Την επόμενη 

μέρα 
Τις επόμενες 

μέρες Όλα Total 
1,00 34,6% 21,2% 9,1%    21,8%
2,00 38,5% 42,4% 36,4% 25,0%   37,2%
3,00 3,8% 12,1% 36,4% 50,0% 25,0% 15,4%

κλάσεις 
εργαζ 

4,00 23,1% 24,2% 18,2% 25,0% 75,0% 25,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 19,541(a) 12 ,076
Likelihood Ratio 20,340 12 ,061
Linear-by-Linear 
Association 8,241 1 ,004

N of Valid Cases 
78   

a  13 cells (65,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,62. 
 
 

Ιδιοκτησία  Πόσο γρήγορα …; 
 
 Crosstab 
 
% within Πόσο γρήγορα …;  

Πόσο γρήγορα …; 

  Αμέσως Την ίδια μέρα 
Την επόμενη 

μέρα 
Τις επόμενες 

μέρες Όλα Total 
ΑΕ 19,2% 18,4%   25,0% 15,7%
Ατομική 23,1% 15,8% 9,1%    15,7%
ΕΠΕ 7,7% 7,9%     6,0%
Εταιρική 46,2% 26,3% 72,7% 75,0% 25,0% 41,0%

Ιδιοκτησία 

Άλλο 3,8% 31,6% 18,2% 25,0% 50,0% 21,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 20,265(a) 16 ,209
Likelihood Ratio 25,837 16 ,056
Linear-by-Linear 
Association 5,265 1 ,022

N of Valid Cases 
83   

a  19 cells (76,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,24. 
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Πιστοποίηση  Πόσο γρήγορα …; 
 
 Crosstab 
 
% within Πόσο γρήγορα …;  

Πόσο γρήγορα …; 

  Αμέσως Την ίδια μέρα 
Την επόμενη 

μέρα 
Τις επόμενες 

μέρες Όλα Total 
Ναι 42,3% 47,4% 72,7% 25,0% 25,0% 47,0%Πιστοποίηση 
Όχι 57,7% 52,6% 27,3% 75,0% 75,0% 53,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 4,709(a) 4 ,318
Likelihood Ratio 4,873 4 ,301
Linear-by-Linear 
Association ,005 1 ,941

N of Valid Cases 
83   

a  4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,88. 
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Στατιστικός Πίνακας 10 
 
 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
Τομέας  Είναι 
αποτελεσματικό το 
σύστημα ροής 
πληροφοριών; 

70 83,3% 14 16,7% 84 100,0% 

Κλάσεις μεγέθους 
(εργαζομένων) Είναι 
αποτελεσματικό το 
σύστημα ροής 
πληροφοριών; 

79 94,0% 5 6,0% 84 100,0% 

Ιδιοκτησία  Είναι 
αποτελεσματικό το 
σύστημα ροής 
πληροφοριών; 

83 98,8% 1 1,2% 84 100,0% 

Πιστοποίηση  Είναι 
αποτελεσματικό το 
σύστημα ροής 
πληροφοριών; 

83 98,8% 1 1,2% 84 100,0% 

 
 

Τομέας παραγωγής (δραστηριοτήτων)  Είναι αποτελεσματικό το 
σύστημα ροής πληροφοριών; 
 
 Crosstab 
 
% within Είναι αποτελεσματικό το σύστημα ροής πληροφοριών;  

Είναι αποτελεσματικό το σύστημα 
ροής πληροφοριών; 

  Ναι Όχι Κάτι άλλο Total 
Πρωτογενής 2,0% 22,2% 10,0% 5,7%
Δευτερογενής 27,5% 33,3% 10,0% 25,7%

Τομέας 

Τριτογενής 70,6% 44,4% 80,0% 68,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 8,079(a) 4 ,089
Likelihood Ratio 6,995 4 ,136
Linear-by-Linear 
Association ,381 1 ,537

N of Valid Cases 
70   

a  5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,51. 
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Κλάσεις μεγέθους (εργαζομένων) Είναι αποτελεσματικό το σύστημα 
ροής πληροφοριών; 
 
 Crosstab 
 
% within Είναι αποτελεσματικό το σύστημα ροής πληροφοριών;  

Είναι αποτελεσματικό το σύστημα 
ροής πληροφοριών; 

  Ναι Όχι Κάτι άλλο Total 
1,00 25,4%   18,2% 21,5%
2,00 39,0% 22,2% 36,4% 36,7%
3,00 11,9% 33,3% 18,2% 15,2%

κλάσεις 
εργαζ 

4,00 23,7% 44,4% 27,3% 26,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 6,717(a) 6 ,348
Likelihood Ratio 8,072 6 ,233
Linear-by-Linear 
Association 1,436 1 ,231

N of Valid Cases 
79   

a  8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,37. 
 
 

Ιδιοκτησία  Είναι αποτελεσματικό το σύστημα ροής πληροφοριών; 
 
 Crosstab 
 
% within Είναι αποτελεσματικό το σύστημα ροής πληροφοριών;  

Είναι αποτελεσματικό το σύστημα 
ροής πληροφοριών; 

  Ναι Όχι Κάτι άλλο Total 
ΑΕ 17,7% 22,2% 8,3% 16,9%
Ατομική 17,7%  16,7% 15,7%
ΕΠΕ 8,1%   6,0%
Εταιρική 37,1% 66,7% 33,3% 39,8%

Ιδιοκτησία 

Άλλο 19,4% 11,1% 41,7% 21,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 8,684(a) 8 ,370
Likelihood Ratio 10,779 8 ,215
Linear-by-Linear 
Association 1,880 1 ,170

N of Valid Cases 
83   

a  11 cells (73,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,54. 
 
 

Πιστοποίηση  Είναι αποτελεσματικό το σύστημα ροής πληροφοριών; 
 
 Crosstab 
 
% within Είναι αποτελεσματικό το σύστημα ροής πληροφοριών;  

Είναι αποτελεσματικό το σύστημα 
ροής πληροφοριών; 

  Ναι Όχι Κάτι άλλο Total 
Ναι 46,8% 55,6% 41,7% 47,0%Πιστοποίηση 
Όχι 53,2% 44,4% 58,3% 53,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square ,403(a) 2 ,818
Likelihood Ratio ,403 2 ,817
Linear-by-Linear 
Association ,023 1 ,879

N of Valid Cases 
83   

a  2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,23. 
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Στατιστικός Πίνακας 11 
 
 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
Τομέας  Η επικοινωνία 
είναι κάτι… 71 84,5% 13 15,5% 84 100,0% 

Κλάσεις μεγέθους 
(εργαζομένων) Η 
επικοινωνία είναι κάτι… 

79 94,0% 5 6,0% 84 100,0% 

Ιδιοκτησία  Η 
επικοινωνία είναι κάτι… 84 100,0% 0 ,0% 84 100,0% 

Πιστοποίηση  Η 
επικοινωνία είναι κάτι… 84 100,0% 0 ,0% 84 100,0% 

 
 

Τομέας παραγωγής (δραστηριοτήτων)  Η επικοινωνία είναι κάτι… 
 
 Crosstab 
 
% within Η επικοινωνία είναι κάτι…  

Η επικοινωνία είναι κάτι… 

  Καθημερινά Έκτακτο Total 
Πρωτογενής 4,5% 25,0% 5,6%
Δευτερογενής 26,9%  25,4%

Τομέας 

Τριτογενής 68,7% 75,0% 69,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 3,918(a) 2 ,141
Likelihood Ratio 3,711 2 ,156
Linear-by-Linear 
Association ,217 1 ,641

N of Valid Cases 
71   

a  4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,23. 
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Κλάσεις μεγέθους (εργαζομένων) Η επικοινωνία είναι κάτι… 
 
 Crosstab 
 
% within Η επικοινωνία είναι κάτι…  

Η επικοινωνία είναι κάτι… 

  Καθημερινά Έκτακτο Total 
1,00 19,7% 66,7% 21,5%
2,00 38,2%  36,7%
3,00 15,8%  15,2%

κλάσεις 
εργαζ 

4,00 26,3% 33,3% 26,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 4,626(a) 3 ,201
Likelihood Ratio 5,154 3 ,161
Linear-by-Linear 
Association ,558 1 ,455

N of Valid Cases 
79   

a  4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,46. 
 
 

Ιδιοκτησία  Η επικοινωνία είναι κάτι… 
 
 Crosstab 
 
% within Η επικοινωνία είναι κάτι…  

Η επικοινωνία είναι κάτι… 

  Καθημερινά Έκτακτο Total 
ΑΕ 15,0% 50,0% 16,7%
Ατομική 16,3%  15,5%
ΕΠΕ 5,0% 25,0% 6,0%
Εταιρική 41,3% 25,0% 40,5%

Ιδιοκτησία 

Άλλο 22,5%  21,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 7,159(a) 4 ,128
Likelihood Ratio 6,652 4 ,155
Linear-by-Linear 
Association 2,534 1 ,111

N of Valid Cases 
84   

a  6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,24. 
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Πιστοποίηση  Η επικοινωνία είναι κάτι… 
 
 Crosstab 
 
% within Η επικοινωνία είναι κάτι…  

Η επικοινωνία είναι κάτι… 

  Καθημερινά Έκτακτο Total 
Ναι 48,8% 25,0% 47,6%Πιστοποίηση 
Όχι 51,3% 75,0% 52,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0%
 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,861(b) 1 ,353    
Continuity 
Correction(a) ,172 1 ,678    

Likelihood Ratio ,906 1 ,341    
Fisher's Exact Test     ,618 ,345 
Linear-by-Linear 
Association ,851 1 ,356    

N of Valid Cases 84      
a  Computed only for a 2x2 table 
b  2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,90. 
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Στατιστικός Πίνακας 12 
 
 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
Τομέας  Ποσοστό χρόνου 
επικοινωνίας 71 84,5% 13 15,5% 84 100,0% 

Κλάσεις μεγέθους 
(εργαζομένων) Ποσοστό 
χρόνου επικοινωνίας 

79 94,0% 5 6,0% 84 100,0% 

Ιδιοκτησία  Ποσοστό 
χρόνου επικοινωνίας 84 100,0% 0 ,0% 84 100,0% 

Πιστοποίηση  Ποσοστό 
χρόνου επικοινωνίας 84 100,0% 0 ,0% 84 100,0% 

 
 

Τομέας παραγωγής (δραστηριοτήτων)  Ποσοστό χρόνου επικοινωνίας 
 
 Crosstab 
 
% within Ποσοστό χρόνου επικοινωνίας  

Ποσοστό χρόνου επικοινωνίας 

  
Λιγότερο 
από 10% 10-25% 25-50% 50-75% 

Περισσότερο 
από 75% Total 

Πρωτογενής 25,0% 6,7% 4,8% 4,8%   5,6%
Δευτερογενής 25,0% 26,7% 33,3% 23,8% 10,0% 25,4%

Τομέας 

Τριτογενής 50,0% 66,7% 61,9% 71,4% 90,0% 69,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 5,830(a) 8 ,666
Likelihood Ratio 5,367 8 ,718
Linear-by-Linear 
Association 3,009 1 ,083

N of Valid Cases 
71   

a  9 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,23. 
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Κλάσεις μεγέθους (εργαζομένων) Ποσοστό χρόνου επικοινωνίας 
 
 Crosstab 
 
% within Ποσοστό χρόνου επικοινωνίας  

Ποσοστό χρόνου επικοινωνίας 

  
Λιγότερο 
από 10% 10-25% 25-50% 50-75% 

Περισσότερο 
από 75% Total 

1,00 25,0% 31,3% 4,5% 24,0% 33,3% 21,5% 
2,00 75,0% 37,5% 27,3% 36,0% 41,7% 36,7% 
3,00   25,0% 22,7% 4,0% 16,7% 15,2% 

κλάσεις 
εργαζ 

4,00   6,3% 45,5% 36,0% 8,3% 26,6% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 20,099(a) 12 ,065
Likelihood Ratio 24,315 12 ,018
Linear-by-Linear 
Association ,044 1 ,834

N of Valid Cases 
79   

a  14 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,61. 
 
 

Ιδιοκτησία  Ποσοστό χρόνου επικοινωνίας 
 
 Crosstab 
 
% within Ποσοστό χρόνου επικοινωνίας  

Ποσοστό χρόνου επικοινωνίας 

  
Λιγότερο 
από 10% 10-25% 25-50% 50-75% 

Περισσότερο 
από 75% Total 

ΑΕ   11,8% 21,7% 25,0%   16,7%
Ατομική   17,6% 13,0% 7,1% 41,7% 15,5%
ΕΠΕ   5,9%  7,1% 16,7% 6,0%
Εταιρική 50,0% 52,9% 39,1% 35,7% 33,3% 40,5%

Ιδιοκτησία 

Άλλο 50,0% 11,8% 26,1% 25,0% 8,3% 21,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 20,441(a) 16 ,201
Likelihood Ratio 22,970 16 ,115
Linear-by-Linear 
Association 1,505 1 ,220

N of Valid Cases 
84   

a  21 cells (84,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,24. 
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Πιστοποίηση  Ποσοστό χρόνου επικοινωνίας 
 
 Crosstab 
 
% within Ποσοστό χρόνου επικοινωνίας  

Ποσοστό χρόνου επικοινωνίας 

  
Λιγότερο 
από 10% 10-25% 25-50% 50-75% 

Περισσότερο 
από 75% Total 

Ναι 50,0% 58,8% 60,9% 35,7% 33,3% 47,6%Πιστοποίηση 
Όχι 50,0% 41,2% 39,1% 64,3% 66,7% 52,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 5,056(a) 4 ,282
Likelihood Ratio 5,114 4 ,276
Linear-by-Linear 
Association 3,098 1 ,078

N of Valid Cases 
84   

a  2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,90. 
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Στατιστικός Πίνακας 13 
 
 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
Τομέας  
Αποτελεσματικότητα 
εξωτερικής επικοινωνίας 

71 84,5% 13 15,5% 84 100,0% 

Κλάσεις μεγέθους 
(εργαζομένων) 
Αποτελεσματικότητα 
εξωτερικής επικοινωνίας 

79 94,0% 5 6,0% 84 100,0% 

Ιδιοκτησία  
Αποτελεσματικότητα 
εξωτερικής επικοινωνίας 

84 100,0% 0 ,0% 84 100,0% 

Πιστοποίηση  
Αποτελεσματικότητα 
εξωτερικής επικοινωνίας 

84 100,0% 0 ,0% 84 100,0% 

 
 

Τομέας παραγωγής (δραστηριοτήτων)  Αποτελεσματικότητα εξωτερικής 
επικοινωνίας 
 
 Crosstab 
 
% within Αποτελεσματικότητα εξωτερικής επικοινωνίας  

Αποτελεσματικότητα εξωτερικής 
επικοινωνίας 

  Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Total 
Πρωτογενής 10,0% 4,4% 6,3% 5,6%
Δευτερογενής 20,0% 24,4% 31,3% 25,4%

Τομέας 

Τριτογενής 70,0% 71,1% 62,5% 69,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square ,938(a) 4 ,919
Likelihood Ratio ,879 4 ,928
Linear-by-Linear 
Association ,072 1 ,788

N of Valid Cases 
71   

a  5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,56. 
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Κλάσεις μεγέθους (εργαζομένων) Αποτελεσματικότητα εξωτερικής 
επικοινωνίας 
 
 Crosstab 
 
% within Αποτελεσματικότητα εξωτερικής επικοινωνίας  

Αποτελεσματικότητα εξωτερικής 
επικοινωνίας 

  Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Total 
1,00 7,7% 28,0% 12,5% 21,5%
2,00 61,5% 34,0% 25,0% 36,7%
3,00 15,4% 8,0% 37,5% 15,2%

κλάσεις 
εργαζ 

4,00 15,4% 30,0% 25,0% 26,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 13,409(a) 6 ,037
Likelihood Ratio 12,444 6 ,053
Linear-by-Linear 
Association ,884 1 ,347

N of Valid Cases 
79   

a  7 cells (58,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,97. 
 
 

Ιδιοκτησία  Αποτελεσματικότητα εξωτερικής επικοινωνίας 
 
 Crosstab 
 
% within Αποτελεσματικότητα εξωτερικής επικοινωνίας  

Αποτελεσματικότητα εξωτερικής 
επικοινωνίας 

  Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Total 
ΑΕ   21,2% 16,7% 16,7%
Ατομική 7,1% 19,2% 11,1% 15,5%
ΕΠΕ 7,1% 7,7%  6,0%
Εταιρική 71,4% 30,8% 44,4% 40,5%

Ιδιοκτησία 

Άλλο 14,3% 21,2% 27,8% 21,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 10,922(a) 8 ,206
Likelihood Ratio 13,905 8 ,084
Linear-by-Linear 
Association ,304 1 ,582

N of Valid Cases 
84   

a  9 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,83. 
 
 

Πιστοποίηση  Αποτελεσματικότητα εξωτερικής επικοινωνίας 
 
 Crosstab 
 
% within Αποτελεσματικότητα εξωτερικής επικοινωνίας  

Αποτελεσματικότητα εξωτερικής 
επικοινωνίας 

  Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Total 
Ναι 42,9% 46,2% 55,6% 47,6%Πιστοποίηση 
Όχι 57,1% 53,8% 44,4% 52,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square ,627(a) 2 ,731
Likelihood Ratio ,627 2 ,731
Linear-by-Linear 
Association ,547 1 ,460

N of Valid Cases 
84   

a  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,67. 
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Στατιστικός Πίνακας 14 
 
 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
Τομέας  Ανάγκες πελατών, 
ανταπόκριση 70 83,3% 14 16,7% 84 100,0%

Κλάσεις μεγέθους 
(εργαζομένων) Ανάγκες 
πελατών, ανταπόκριση 

79 94,0% 5 6,0% 84 100,0%

Ιδιοκτησία  Ανάγκες 
πελατών, ανταπόκριση 83 98,8% 1 1,2% 84 100,0%

Πιστοποίηση  Ανάγκες 
πελατών, ανταπόκριση 83 98,8% 1 1,2% 84 100,0%

 
 

Τομέας παραγωγής (δραστηριοτήτων)  Ανάγκες πελατών, ανταπόκριση 
 
 Crosstab 
 
% within Ανάγκες πελατών, ανταπόκριση  

Ανάγκες πελατών, ανταπόκριση 
  Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Ελάχιστα Total 

Πρωτογενής 11,1% 3,8%  100,0% 5,7% 
Δευτερογενής 22,2% 24,5% 42,9%  25,7% 

Τομέας 

Τριτογενής 66,7% 71,7% 57,1%  68,6% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 18,793(a) 6 ,005
Likelihood Ratio 8,240 6 ,221
Linear-by-Linear 
Association 1,276 1 ,259

N of Valid Cases 
70   

a  9 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,06. 
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Κλάσεις μεγέθους (εργαζομένων) Ανάγκες πελατών, ανταπόκριση 
 
 Crosstab 
 
% within Ανάγκες πελατών, ανταπόκριση  

Ανάγκες πελατών, ανταπόκριση 
  Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Ελάχιστα Total 

1,00 9,1% 27,1%   21,5%
2,00 63,6% 33,9% 25,0%  36,7%
3,00   13,6% 37,5% 100,0% 15,2%

κλάσεις 
εργαζ 

4,00 27,3% 25,4% 37,5%  26,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 16,339(a) 9 ,060
Likelihood Ratio 16,914 9 ,050
Linear-by-Linear 
Association 1,484 1 ,223

N of Valid Cases 
79   

a  12 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,15. 
 
 

Ιδιοκτησία  Ανάγκες πελατών, ανταπόκριση 
 
 Crosstab 
 
% within Ανάγκες πελατών, ανταπόκριση  

Ανάγκες πελατών, ανταπόκριση 
  Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Ελάχιστα Total 

ΑΕ   18,0% 22,2%  15,7% 
Ατομική 8,3% 16,4% 22,2%  15,7% 
ΕΠΕ 16,7% 4,9%   6,0% 
Εταιρική 58,3% 39,3% 22,2% 100,0% 41,0% 

Ιδιοκτησία 

Άλλο 16,7% 21,3% 33,3%  21,7% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 9,790(a) 12 ,634
Likelihood Ratio 11,825 12 ,460
Linear-by-Linear 
Association ,652 1 ,420

N of Valid Cases 
83   

a  16 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,06. 
 
 



336 

 

Πιστοποίηση  Ανάγκες πελατών, ανταπόκριση 
 
 Crosstab 
 
% within Ανάγκες πελατών, ανταπόκριση  

Ανάγκες πελατών, ανταπόκριση 
  Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Ελάχιστα Total 

Ναι 50,0% 44,3% 66,7% 100,0% 48,2% Πιστοποίηση 
Όχι 50,0% 55,7% 33,3%  51,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 2,698(a) 3 ,441
Likelihood Ratio 3,102 3 ,376
Linear-by-Linear 
Association ,975 1 ,323

N of Valid Cases 
83   

a  4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,48. 
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Στατιστικός Πίνακας 15 
 
 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
Τομέας  Κοινωνική 
ευθύνη 71 84,5% 13 15,5% 84 100,0% 

Κλάσεις μεγέθους 
(εργαζομένων) 
Κοινωνική ευθύνη 

79 94,0% 5 6,0% 84 100,0% 

Ιδιοκτησία  
Κοινωνική ευθύνη 84 100,0% 0 ,0% 84 100,0% 

Πιστοποίηση  
Κοινωνική ευθύνη 84 100,0% 0 ,0% 84 100,0% 

 
 

Τομέας παραγωγής (δραστηριοτήτων)  Κοινωνική ευθύνη 
 
 Crosstab 
 
% within Κοινωνική ευθύνη  

Κοινωνική ευθύνη 
  Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Ελάχιστα Καθόλου Total 

Πρωτογενής 12,5%  7,4%  33,3% 5,6% 
Δευτερογενής 12,5% 28,0% 33,3% 12,5%   25,4% 

Τομέας 

Τριτογενής 75,0% 72,0% 59,3% 87,5% 66,7% 69,0% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 10,160(a) 8 ,254
Likelihood Ratio 10,564 8 ,228
Linear-by-Linear 
Association ,153 1 ,696

N of Valid Cases 
71   

a  9 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,17. 
 
 



338 

 

Κλάσεις μεγέθους (εργαζομένων) Κοινωνική ευθύνη 
 
 Crosstab 
 
% within Κοινωνική ευθύνη  

Κοινωνική ευθύνη 
  Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Ελάχιστα Καθόλου Total 

1,00 10,0% 19,4% 11,1% 66,7% 50,0% 21,5% 
2,00 40,0% 35,5% 44,4% 22,2%  36,7% 
3,00   22,6% 11,1% 11,1% 50,0% 15,2% 

κλάσεις 
εργαζ 

4,00 50,0% 22,6% 33,3%   26,6% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 23,313(a) 12 ,025
Likelihood Ratio 24,546 12 ,017
Linear-by-Linear 
Association 4,773 1 ,029

N of Valid Cases 
79   

a  14 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,30. 
 
 

Ιδιοκτησία  Κοινωνική ευθύνη 
 
 Crosstab 
 
% within Κοινωνική ευθύνη  

Κοινωνική ευθύνη 
  Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Ελάχιστα Καθόλου Total 

ΑΕ 9,1% 15,2% 21,4% 11,1% 33,3% 16,7% 
Ατομική   27,3% 10,7% 11,1%   15,5% 
ΕΠΕ 18,2%  7,1%  33,3% 6,0% 
Εταιρική 36,4% 36,4% 39,3% 66,7% 33,3% 40,5% 

Ιδιοκτησία 

Άλλο 36,4% 21,2% 21,4% 11,1%   21,4% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 20,228(a) 16 ,210
Likelihood Ratio 21,686 16 ,154
Linear-by-Linear 
Association ,662 1 ,416

N of Valid Cases 
84   

a  19 cells (76,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,18. 
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Πιστοποίηση  Κοινωνική ευθύνη 
 
 Crosstab 
 
% within Κοινωνική ευθύνη  

Κοινωνική ευθύνη 
  Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Ελάχιστα Καθόλου Total 

Ναι 63,6% 42,4% 60,7% 11,1% 33,3% 47,6%Πιστοποίηση 
Όχι 36,4% 57,6% 39,3% 88,9% 66,7% 52,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 8,468(a) 4 ,076
Likelihood Ratio 9,232 4 ,056
Linear-by-Linear 
Association 1,778 1 ,182

N of Valid Cases 
84   

a  4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,43. 
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Στατιστικός Πίνακας 16 
 
 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
Τομέας  Κουλτούρα 71 84,5% 13 15,5% 84 100,0% 
Κλάσεις μεγέθους 
(εργαζομένων) 
Κουλτούρα 

79 94,0% 5 6,0% 84 100,0% 

Ιδιοκτησία  Κουλτούρα 84 100,0% 0 ,0% 84 100,0% 
Πιστοποίηση  
Κουλτούρα 84 100,0% 0 ,0% 84 100,0% 

 
 

Τομέας παραγωγής (δραστηριοτήτων)  Κουλτούρα 
 
 Crosstab 
 
% within Κουλτούρα  

Κουλτούρα 
  Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Ελάχιστα Καθόλου Total 

Πρωτογενής 8,3%  3,6% 20,0% 100,0% 5,6% 
Δευτερογενής 8,3% 32,0% 32,1%    25,4% 

Τομέας 

Τριτογενής 83,3% 68,0% 64,3% 80,0%   69,0% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 24,479(a) 8 ,002
Likelihood Ratio 15,825 8 ,045
Linear-by-Linear 
Association 2,725 1 ,099

N of Valid Cases 
71   

a  10 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,06. 
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Κλάσεις μεγέθους (εργαζομένων) Κουλτούρα 
 
 Crosstab 
 
% within Κουλτούρα  

Κουλτούρα 
  Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Ελάχιστα Καθόλου Total 

1,00 27,3% 21,2% 24,1%   21,5% 
2,00 36,4% 39,4% 27,6% 80,0%  36,7% 
3,00   15,2% 17,2% 20,0% 100,0% 15,2% 

κλάσεις 
εργαζ 

4,00 36,4% 24,2% 31,0%   26,6% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 14,034(a) 12 ,299
Likelihood Ratio 15,630 12 ,209
Linear-by-Linear 
Association ,031 1 ,859

N of Valid Cases 
79   

a  13 cells (65,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,15. 
 
 

Ιδιοκτησία  Κουλτούρα 
 
 Crosstab 
 
% within Κουλτούρα  

Κουλτούρα 
  Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Ελάχιστα Καθόλου Total 

ΑΕ 16,7% 11,4% 25,8%    16,7% 
Ατομική 16,7% 17,1% 9,7% 40,0%   15,5% 
ΕΠΕ 25,0% 2,9% 3,2%    6,0% 
Εταιρική 33,3% 37,1% 45,2% 40,0% 100,0% 40,5% 

Ιδιοκτησία 

Άλλο 8,3% 31,4% 16,1% 20,0%   21,4% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 19,107(a) 16 ,263
Likelihood Ratio 16,998 16 ,386
Linear-by-Linear 
Association ,008 1 ,930

N of Valid Cases 
84   

a  18 cells (72,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,06. 
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Πιστοποίηση  Κουλτούρα 
 
 Crosstab 
 
% within Κουλτούρα  

Κουλτούρα 
  Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Ελάχιστα Καθόλου Total 

Ναι 58,3% 42,9% 45,2% 60,0% 100,0% 47,6%Πιστοποίηση 
Όχι 41,7% 57,1% 54,8% 40,0%   52,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 2,353(a) 4 ,671
Likelihood Ratio 2,740 4 ,602
Linear-by-Linear 
Association ,038 1 ,845

N of Valid Cases 
84   

a  4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,48. 
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