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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής 

εργασίας με θέμα «Επιχειρησιακή Επικοινωνία: Συγκριτική 

Αξιολόγηση μοντέλων Επιχειρησιακής Επικοινωνίας σε επιλεγμένες 

επιχειρήσεις και οργανισμούς» μαζί με την θεωρητική υποστήριξη  

από τη σχετική βιβλιογραφία διενεργήθηκε έρευνα πεδίου με 

ερωτηματολόγιο σε  επιχειρήσεις  ταυτόχρονα με προσωπική 

επαφή η οποία αποδείχθηκε πολύ εποικοδομητική γιατί υπήρξε 

μεγάλη προθυμία  των στελεχών να μιλήσουν για πρακτικές και 

πέρα από το ερωτηματολόγιο και μεγάλο ενδιαφέρον για το 

μεταπτυχιακό τμήμα του πανεπιστημίου  και ειδικότερα για τη 

συγκεκριμένη διπλωματική εργασία.  

Η  εργασία ασχολείται με την διερεύνηση των βασικών εννοιών 

που σχετίζονται με την επιχειρησιακή επικοινωνία, τον τρόπο με 

τον οποίο αυτή επιτυγχάνεται καθώς και την μεγάλη χρησιμότητά 

της στην επίτευξη των στόχων μίας επιχείρησης ή ενός 

οργανισμού. 

Παράλληλα το πρακτικό τμήμα της εργασίας  αναφέρεται στην 

συγκριτική αξιολόγηση των πρακτικών επιχειρησιακής επικοινωνίας 

που εφαρμόζουν συγκεκριμένοι οργανισμοί και επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρo και αυτή καταδεικνύεται 

και με γραφικές παραστάσεις για καλύτερη παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων. Aπό τον χώρο των 

επιχειρήσεων η έρευνα πεδίου διενεργήθηκε στη  Siemens, από το 

χώρο των οργανισμών στον  ΟΤΕ,  από τον χώρο των Τραπεζών 

στην  Εμπορική Τράπεζα  και  στην  Εθνική Ασφαλιστική.  
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Η αξιολόγηση και επεξεργασία δεν έγιναν  με στόχο να  

«βαθμολογηθούν» τα μοντέλα επιχειρησιακής επικοινωνίας που 

εφαρμόζει η κάθε επιχείρηση αλλά για να αναδειχθούν οι 

ιδιαιτερότητες ή πιθανές πρωτοτυπίες. Ένας επιπρόσθετος στόχος 

ήταν και η διακρίβωση του βαθμού στον οποίο έχουν εξελιχθεί οι 

επιχειρήσεις και οι οργανισμοί  ώστε να εφαρμόζουν πρακτικές που 

κάποτε θεωρούνταν καινοτόμες ή  ακόμη και «είδος πολυτελείας» 

σε καθημερινή βάση και για την καλύτερη  αξιοποίηση  των 

θετικών αποτελεσμάτων που επιφέρει η  αποτελεσματική και 

ουσιώδης επιχειρησιακή  επικοινωνία. 
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Εισαγωγή  

Η Επικοινωνία ως βασικό στοιχείο της Διοικήσεως κάθε 

οργανισμού, αποτελεί το απαραίτητο πλέγμα  μέσα στο οποίο 

συνυφαίνονται τα πρόσωπα με τις δραστηριότητες τους  και 

εξασφαλίζεται τόσο ο συντονισμός, κατά την  επιδίωξη των 

αντικειμενικών σκοπών, όσο και η  ικανοποίηση του προσωπικού. 

Παράλληλα επιτυγχάνεται και η αναγκαία μεταξύ των οργανισμών 

επαφή, μέσω των συστημάτων μεταφοράς πληροφοριών,  ιδεών,  

διαθέσεων και αισθημάτων. 

Στην πράξη η επικοινωνία δεν αποτελεί μόνο στοιχείο της 

διοικήσεως, αλλά αποτελεί και χαρακτηριστικό στοιχείο της ζωής 

του ανθρώπου που από τη φύση του είναι κοινωνικό όν και για το 

λόγο αυτό έχει την έμφυτη τάση για κοινωνική συμβίωση. Ο 

Αριστοτέλης ήταν ο πρώτος ο οποίος τεκμηρίωσε επιστημονικά την 

κοινωνική φύση και τον κοινωνικό ρόλο του ανθρώπου και 

διατύπωσε  το χαρακτηριστικό απόφθεγμα «κοινωνικόν ζώον 

άνθρωπος, ο δε μονήρη βίον διάγων ή θηρίον ή θεός». 

Λόγω της κοινωνικής φύσης του ο άνθρωπος βρίσκεται καθημερινά 

στην ανάγκη για επικοινωνία  με τους ανθρώπους που τον 

περιβάλλουν, αναπτύσσει  επαφές και συναλλάσσεται στα πλαίσια 

του κοινωνικού βίου. Μέσω της επικοινωνίας γίνεται δυνατή η 

ανταλλαγή των συναισθημάτων, των διαθέσεων, των ιδεών και 

απόψεων, ενώ μέσω της επικοινωνίας συνάπτονται συμφωνίες, 

καταρτίζονται προγράμματα, λαμβάνονται αποφάσεις και 

αναπτύσσεται η συμπεριφορά και η κοινωνική αλληλεπίδραση. 
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Από την άλλη πλευρά η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος, η οποία 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών παρουσίασε μεγάλη και 

πολυεπίπεδη  ανάπτυξη δημιούργησε στην Διοίκηση των 

Οργανισμών μεγάλα προβλήματα που χρήζουν άμεσης 

αντιμετώπισης. Ο  κύκλος των πληροφοριών που επηρεάζουν με 

τον ένα ή τον άλλο τρόπο τους οργανισμούς έχουν διευρυνθεί  σε 

τέτοιο βαθμό, ώστε να καθίσταται σχεδόν αδύνατη η διεξαγωγή 

του διοικητικού έργου,  με τις παραδοσιακά καθιερωμένες 

μεθόδους και μέσα. 

 Παράλληλα με την έκταση των θεμάτων και ο κύκλος των 

προσώπων με τα οποία οι οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να 

επικοινωνούν έχει διευρυνθεί  στο μέγιστο βαθμό, επεβλήθη η 

ανάγκη καθιέρωσης  ειδικών συστημάτων και μεθόδων 

επικοινωνίας, οι οποίες νομοτελειακά οδηγούν στην ανάγκη  

εξειδίκευσης  του προσωπικού πάνω στα νέα συστήματα και 

μεθόδους. Η εισαγωγή, επέκταση και καθιέρωση της ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας καθώς και η εξοικείωση των ατόμων που ασκούν 

Διοίκηση κάθε βαθμίδας εξελίσσεται σε ένα βασικό παράγοντα  από 

τον οποίο εξαρτάται η δραστηριοποίηση και ανάπτυξη των 

σύγχρονων οργανισμών. 

Για την πλήρη ανάπτυξη όλων των πλευρών της επικοινωνίας, θα 

χρειαζόταν μία  μακροσκελής  εργασία η οποία θα οδηγούσε πέρα 

από τα πλαίσια και τους στόχους της παρούσας εργασίας. 

Καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια  να περιοριστεί σε όγκο και να 

εμπλουτιστεί σε ουσία  καθώς και να τονιστούν μόνο οι αρχές και 

οι κανόνες που διέπουν τις διάφορες μορφές επικοινωνίας στα 
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πλαίσια της σύγχρονης επιχειρηματικής δράσης. Η παρουσίαση των  

νέων  μεθόδων  επικοινωνίας που κυριαρχούν τόσο στον τομέα 

των συναλλαγών όσο και στον τομέα των κοινωνικών σχέσεων 

αποτελεί το έναυσμα για μια πιο ενδελεχή έρευνα της ξένης κυρίως 

βιβλιογραφίας. 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

 

Γενικά  

Η βιομηχανική επανάσταση τον 19ο αιώνα οδήγησε τα στελέχη 

των μεγάλων βιομηχανιών, των μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεων 

και των εργατικών σωματείων να εντοπίσουν τους καλύτερους 

τρόπους χειρισμού  των σημαντικών αλλαγών της εποχής. 

Παράλληλα οι θεωρητικοί του μάνατζμεντ με τη βοήθεια των 

θεωρητικών και εμπειρικών δεδομένων των κοινωνικών επιστημών 

αναζήτησαν πρότυπα ανθρώπινων κοινωνικών δραστηριοτήτων και 

κατευθυντήριες γραμμές στην ανθρώπινη συμπεριφορά για να 

προσφέρουν ένα χρήσιμο θεωρητικό  πλαίσιο για το μάνατζμεντ 

στην βιομηχανική εποχή. Οι ίδιες κατευθυντήριες γραμμές έχουν 

αποφέρει καρπούς χρήσιμους και στο μάνατζμεντ που ασκείται  

στο εξειδικευμένο περιβάλλον της υψηλής τεχνολογίας. 

Στο άρθρο του Augustine S.  Ihator “Corporate Communication: 

reflections on twentieth century change” αναφέρει ότι η 

επιχειρησιακή επικοινωνία και οι δημόσιες σχέσεις σαν 

επιχειρησιακό εργαλείο και αναγνωρισμένος κλάδος ξεκίνησαν να 

υπάρχουν στις αρχές του 20ου αιώνα αν και η οικονομική ύφεση 
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των δύο παγκόσμιων πολέμων δεν επέτρεψε την οικονομική 

ανάκαμψη πριν την δεκαετία του 1960 ( L’Etang, 2002). 

Στο εν λόγω άρθρο γίνεται αναφορά σε  πρωτοπόρες για την 

εποχή τους επιχειρήσεις όπως η Procter & Gamble  που από το 

1837  οργάνωσε προγράμματα επιχειρησιακής επικοινωνίας  

εισάγοντας ένα σχέδιο αναδιανομής κερδών ( α profit-sharing 

plan), το αρχαιότερο όλων  «επιδιώκοντας την αφοσίωση στην 

επιχείρηση και την ανύψωση του ηθικού των εργαζομένων» (to 

foster  company loyalty and enhance morale) και συνέχισε 

παρέχοντας  το 1915 στους εργαζομένους  ένα  «πρόγραμμα 

ασφάλισης ζωής και ατυχημάτων» (ή employee disability and 

death benefit plan) που υπήρξε πρωτοποριακό στο είδος του 

εκείνη την εποχή. 

 Αρχές του 1900 μία άλλη εταιρία η ΙΒΜ δημιούργησε με επιτυχία 

τα πρώτα in-house  εκπαιδευτικά προγράμματα για τους 

εργαζομένους της καθώς και  καθιέρωσε την πληρωμή 

ημερομισθίων πάνω από το μέσο όρο για τους εργαζόμενους της 

ενώ συνέχισε το 1934 με την παροχή στους εργαζομένους της 

μαζικών προγραμμάτων ασφάλειας ζωής και πληρωμένες διακοπές 

καθώς και υποσχέθηκε δια βίου  μόνιμη εργασία (life-time 

employment) στους υπαλλήλους της. (Boyle,2001). 

Aκολούθησε το 1938 η Hewlett-Packard με την εφαρμογή του 

προγράμματος  “HP way” μία πρακτική εστιασμένη στην 

ευαισθητοποίηση σε θέματα των υπαλλήλων προσφέροντας τους 

πολλά ευεργετήματα (benefits) και ένα ελαστικό (flexi-time) 

ωράριο που ακολούθησε και η Wal-Mart εισάγοντας επίσης και για 
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πρώτη φορά ένα πρωτοποριακό είδος μάνατζμεντ των ανοιχτών 

θυρών και του «management by walking around» (Boyle, 2001). 

Aναλαμβάνοντας την διακυβέρνηση της χώρας το 1901 ο πρόεδρος 

των Ηνωμένων Πολιτειών Ρούσβελτ θέλοντας να αποτινάξει την 

κακή εντύπωση που είχε η κοινή γνώμη για το καπιταλιστικό 

σύστημα και τις επιπτώσεις του στην οικονομία αλλά και στην 

καθημερινότητα των εργαζομένων αλλά και κατανοώντας την 

αμοιβαία εξάρτηση του κεφαλαίου από  την εργασία προσπάθησε   

να κάνει το κοινό να κατανοήσει πως το καπιταλιστικό σύστημα 

δεν ήταν το «απόλυτο κακό» αλλά ένα χρήσιμο εργαλείο για εθνικό 

πλούτο και ποιότητα ζωής για την χώρα και τους κατοίκους της. 

Έτσι θεσμοθέτησε την οκτάωρη εργασία, την ασφάλεια στο χώρο 

εργασίας, κατήργησε την παιδική εργασία, υποστήριξε τα 

δικαιώματα των εργαζομένων, το αξιοπρεπές μεροκάματο, την 

ελευθερία σκέψης και λόγου καθώς και την βιομηχανική 

αντιπροσώπευση. (Υarbrough, 2002). 

Mε τη στάση του αυτή και οι ίδιες οι επιχειρήσεις άρχισαν να 

προσανατολίζονται όχι μόνο προς το κέρδος αλλά και προς τον 

πελάτη, τους εργαζόμενους και την κοινή γνώμη ψάχνοντας να 

βρουν τους κατάλληλους διαύλους επικοινωνίας για να μεταφέρουν 

το όραμα και την εικόνα της επιχείρησης τους προς τα έξω. 

Καθώς περνάμε από την βιομηχανική στην μεταβιομηχανική εποχή, 

δηλαδή σε μία τεχνολογική και υπηρεσιακή βάση της εργασίας στο 

χώρο των επιχειρήσεων και οργανισμών, τα παραδοσιακά 

δεδομένα που απετέλεσαν θεμέλια δραστηριοτήτων και 

προγραμμάτων τροποποιούνται για να αντεπεξέλθουν στην 
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αλλαγή. Την διοίκηση των επιχειρήσεων καλούνται πια να 

ασκήσουν  επαγγελματίες μάνατζερ και όπως αναφέρεται και στο 

άρθρο της  Carol  F. Steiner με τίτλο «Πόσο σημαντικός είναι ο 

επαγγελματισμός στην επιχειρησιακή επικοινωνία ;» (“How 

important is professionalism to corporate communication?”) 

θεωρείται πολύ σημαντικό η Διοίκηση να ασκείται από 

επαγγελματίες του είδους. 

(Corporate Communication: An International Journal Volume 6 

Num3 2001 pp150-156). Έτσι θεωρείται σημαντικό  ο 

επαγγελματισμός να ξεκινά από την εξειδίκευση 

(Professionalisation  begins with specialization) και ότι και τα δύο 

στοιχεία είναι εξίσου απαραίτητα τώρα που το νέο τεχνολογικό 

περιβάλλον απαιτεί εξειδίκευση και επαγγελματισμό για μια 

αποτελεσματική διοίκηση. 

Στοιχεία όπως η διεύρυνση της πρόσβασης στην μόρφωση, η 

άνοδος της αστικής τάξης, ο κοινωνικός ακτιβισμός έχει κάνει την 

παρουσία της  επιχειρησιακής επικοινωνίας επιβεβλημένη. Οι 

πιέσεις που ασκεί η κοινή γνώμη, η συνεχής ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση της οδήγησε αφενός στην δημιουργία 

κυβερνητικών και μη οργανώσεων με μόνο σκοπό τους τον έλεγχο 

της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων καθώς και στην εφαρμογή 

εξειδικευμένης νομοθεσίας που να ρυθμίζει επιχειρησιακά θέματα 

(Brody et  al., 2003). 

 Eπίσης, πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν θεσπίσει νομοθετικά 

πλαίσια και κανονισμούς λειτουργίας κάτω από την πίεση που 

ασκούν καταναλωτικά κινήματα και ομάδες καταναλωτών 
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επικρίνοντας επιχειρησιακές πρακτικές επιβάλλοντας έτσι έναν 

αυξανόμενο έλεγχο στην επιχειρησιακή πρακτική (Quasi, 2002). 

 Η ραγδαία αύξηση των συγχωνεύσεων και εξαγορών καθώς και η 

παγκοσμιοποίηση των επιχειρήσεων ύστερα από την κατάργηση 

των κομμουνιστικών καθεστώτων και την αποδοχή συστημάτων 

της ελεύθερης οικονομίας οδήγησε πολλές  επιχειρήσεις στην 

πολυεθνική και ελάχιστα πια στην τοπική (local) μορφή τους να 

εισπράττουν τα μεγαλύτερο εισόδημά τους από την 

δραστηριοποίηση τους σε άλλες χώρες πλην της χώρας αρχικής  

εγκατάστασης όπως η Coca-cola, η IBM, η  Exxon,  η Microsoft και 

άλλες. (Gergen, 1997).  

 

 

Χρησιμότητα της επικοινωνίας σε επιχειρήσεις και 

οργανισμούς 

Oι επιχειρήσεις προσπαθούν να κατανοήσουν και να 

επικοινωνήσουν με το διεθνή τους κοινό και πολλά πανεπιστήμια 

στις ΗΠΑ (και την Ευρώπη) έχουν δημιουργήσει τμήματα 

Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων για να ετοιμάσουν τους 

μάνατζερ του 21ου αιώνα οι οποίοι καλούνται να γίνουν 

«επικοινωνιακά αποτελεσματικοί στην εποχή της παγκόσμιας 

αλληλεξάρτησης» (effective communicators in the age of global 

interdependence). (Sriramesh and Vercic, 2001). 

Παράλληλα επιστήμονες που μελετούν την ανθρώπινη 

συμπεριφορά και δουλεύουν στους τομείς της κοινωνιολογίας και 

της ψυχολογίας έχουν επηρεάσει έντονα την διοίκηση 



Διπλωματική εργασία : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

 
 
Κατερίνα Καλλιαρίδου    2005- 2006 

 
- 16 - 

επιχειρήσεων δίνοντας έμφαση στα διαπροσωπικά προβλήματα 

επικοινωνίας στον επιχειρησιακό χώρο. Ποικίλες συμβολές στην 

θεωρία της ανθρώπινης επικοινωνίας τονίζουν τις δυσκολίες που 

εξαρτώνται όχι τόσο από ότι λέμε ή γράφουμε αλλά από ότι 

συμβαίνει στην σκέψη μας και στην σκέψη αυτών με τους οποίους 

επικοινωνούμε. Έτσι, το έργο στην επικοινωνία φαίνεται να είναι το 

γεφύρωμα μεταξύ των σκέψεων από τη μια και η χρήση λέξεων 

από την άλλη.  

Με την εφαρμογή  του Management by Objectives (MBO) σαν 

ένα νέο  μοντέλο διοικητικής προσέγγισης (management approach 

model) επιδιώκεται η  επίτευξη να αντιληφθούν θεσμικά 

προβλήματα “conceptualize institutional problems” και επιδιώκεται 

η εύρεση αποτελεσματικών μεθόδων επικοινωνίας για την επίλυσή 

τους.  

Με τη μέθοδο αυτή εξετάζονται «κλασικές αλλά και αναδυόμενες 

ερευνητικές τεχνολογίες, όπως βάσεις δεδομένων πελατολογίων 

και ψυχογραφικών αναλύσεων» (traditional as well as emerging  

research technologies, like customer database  tracking and 

psychographics analysis) (Thompson, 1996). Μια κοινωνική 

κατάσταση ξεκινά και εδραιώνεται όταν οι άνθρωποι εισάγονται σε 

μία επικοινωνιακή ανταλλαγή  και η συμπεριφορά τους 

οργανώνεται σύμφωνα με μία κοινή εργασία. Οι συμμετέχοντες 

αναλαμβάνουν μεμονωμένους ρόλους που πηγάζουν από τον ρόλο 

τους στην κοινή δραστηριότητα.  

Όλοι έχουν και μία κοινωνική θέση που συνίσταται από τη θέση 

που κατέχουν σύμφωνα με το "οργανωτικό σχεδιάγραμμα" ή άλλες 
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προκαθορισμένες λειτουργίες. Ο ρόλος είναι μία άτυπη συμμετοχή 

ενώ η κοινωνική θέση είναι μία επίσημη θέση. Ένα διοικητικό 

στέλεχος παρά τον διευθυντή, εξαιτίας της θέσης που κατέχει στο 

γραφείο του διευθυντή μπορεί να διαδραματίζει πιο σημαντικό και 

δυναμικό ρόλο από τον ρόλο που του υποβάλλει η οργανωτική 

δομή. 

Φυσικά στον επιχειρηματικό κόσμο, κάθε σύμβολο (σύμβολο 

κοινωνικής θέσης) όπως είναι η θέση στην δουλειά, η ενδυμασία, η 

διακόσμηση του γραφείου και το βοηθητικό προσωπικό μας 

βοηθούν να ξεχωρίσουμε την κοινωνική θέση των ατόμων. Η 

δράση, ο χρόνος εργασίας στην εταιρία, οι τρόποι εργασίας, η 

αμεσότητα στο επικοινωνία μπορούν να διαφοροποιήσουν τον 

ρόλο και την κοινωνική θέση. ( Robbins S.P., Organizational 

Behaviour, 2004). 

Οι γραπτοί κανόνες είναι τυπικές πολιτικές και διαδικασίες της 

εταιρίας. Οι κανόνες καθορίζουν ποιος πρέπει να μιλήσει σε ποιον, 

τι θα ειπωθεί και τι όχι, πόσο μπορεί να διαρκέσει μία συνεδρίαση 

και πως θα παρουσιαστεί ένα μήνυμα. Καθώς οι άνθρωποι ζουν και 

εργάζονται σε συγκεκριμένους χώρους μαθαίνουν τους κανόνες 

του παιχνιδιού που εφαρμόζονται σε κάθε περίσταση. 

Οι οδηγίες βοηθούν τους δέκτες στην κατανόηση της έννοιας και 

του σκοπού του μηνύματος. Τα μη-λεκτικά σήματα όπως η 

έκφραση του προσώπου, η κίνηση του σώματος, ο ιδρώτας και η 

στάση είναι ενδείξεις για τα αισθήματα και τα κίνητρα του πομπού.  
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Η σημασία που αποδίδουν στην επικοινωνία διάφοροι θεωρητικοί 

της οργανωσιακής συμπεριφοράς βρίσκεται σε ευθέως ανάλογη 

σχέση με τη γενικότερη τοποθέτησή τους σε θέματα δομής - 

διαδικασιών και λειτουργίας των οργανισμών και επιχειρήσεων. 

Έτσι είναι πολλοί αυτοί που συμφωνούν με τον Chester Barnard 

(1938), o oποίος σημειώνει ότι «σε μια διεξοδική θεώρηση της 

οργάνωσης η επικοινωνία κατέχει την κεντρική θέση, ακριβώς 

επειδή η δομή, τα όρια και οι προοπτικές της οργάνωσης  είναι 

σχεδόν απόλυτα προσδιορισμένα από τις τεχνικές επικοινωνίας που 

χρησιμοποιούνται  στη συγκεκριμένη οργάνωση». 

 « Όσο πιο κοντά έρχεται κανείς στο κέντρο της επιχείρησης ή της 

οργάνωσης, στο κέντρο λήψης των αποφάσεων, τόσο πιο σαφής 

είναι η έμφαση που δίνεται στην ανταλλαγή πληροφοριών και στην 

επικοινωνία.» (Daniel Kanz, Robert Kahn, 1966). 

Είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι η επικοινωνία σε οργανισμούς και 

επιχειρήσεις πρέπει να προσφέρει ακριβή πληροφόρηση 

συνοδευόμενη από τις σχετικές συναισθηματικές αποχρώσεις σε 

όλα τα μέλη που τη χρειάζονται και θα τη χρησιμοποιήσουν. Αυτό 

ισχύει με την προϋπόθεση ότι στο σύστημα δεν υπάρχει ούτε 

υπερβολική ποσότητα πληροφοριών ούτε βεβαίως ελλιπής 

πληροφόρηση και ότι είναι με σαφήνεια προσδιορισμένο ποιοι θα 

χρησιμοποιήσουν και πως τις πληροφορίες. Αναμφίβολα ένα τέτοιο 

μοντέλο-πρότυπο ροής πληροφοριών είναι σχεδόν ουτοπικό στις 

σύγχρονες πολυσύνθετες, πολυδιάστατες και πολυπρόσωπες 

επιχειρήσεις και οργανισμούς.( Γ.Πιπερόπουλος,2004). 

 



Διπλωματική εργασία : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

 
 
Κατερίνα Καλλιαρίδου    2005- 2006 

 
- 19 - 

 

Ο Harold Wilensky αναφέρει τέσσερις παράγοντες που καθορίζουν 

το επίπεδο σημασίας που έχει η επικοινωνία ή η πληροφόρηση για 

μια οργάνωση : 

α) ο βαθμός της σύγκρουσης ή του ανταγωνισμού με το εξωτερικό 

περιβάλλον και η σχέση του οργανισμού με την κυβέρνηση ή την 

κεντρική εξουσία 

β) ο βαθμός εξάρτησης από την εσωτερική υποστήριξη και ενότητα 

γ) ο βαθμός στον οποίο οι εσωτερικές λειτουργίες και οι απαιτήσεις 

του εξωτερικού περιβάλλοντος «λογοκρατούνται», δηλαδή 

χαρακτηρίζονται από προβλεπόμενη ομοιομορφία και μπορεί να 

υποβληθούν σε προγραμματισμένη επίδραση, και δ) το μέγεθος και 

η δομή του οργανισμού, η ετερογένεια των μελών του, η ποικιλία 

των στόχων του και η κεντρικότητα της εξουσίας. 

Στο άρθρο του  « Η λειτουργία της επιχειρησιακής επικοινωνίας και 

πόσο καλά αυτή χρηματοδοτείται» (The Corporate Communication 

function: how well is it funded?) ο Richard R.Dolphin αναφέρει ότι 

η  επιχειρησιακή επικοινωνία η οποία εφαρμόζεται κυρίως σε 

οργανισμούς  προσανατολισμένους στους κανόνες της αγοράς 

(market-oriented) είναι μία διοικητική αρχή  (management 

discipline) κριτικής στρατηγικής σημασίας. Αναγνωρίζεται από 

όλους τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις ότι αν και οδηγεί σε 

στρατηγικό πλεονέκτημα της επιχείρησης  και κρίνεται ως άκρως 

απαραίτητη σε ένα αυξανόμενα ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι  

δυστυχώς ένα ελλιπώς χρηματοδοτούμενο εργαλείο επιχειρησιακής 

στρατηγικής και είναι απολύτως εμφανές ότι δεν έχει την 
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απαιτούμενη χρηματοδότηση. Το θέμα της επένδυσης σε επίπεδο  

κόστους και αποτελεσματικότητας (cost-effectiveness) της 

επιχειρησιακής επικοινωνίας έχει απασχολήσει μεγάλες επιχειρήσεις 

και κρίνεται απολύτως αναγκαία η άμεση και αποτελεσματική 

χρηματοδότηση σε ένα άκρως ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. 

(Richard.R. Dolphin, 2003. Corporate Communications: Αn 

International Journal Volume 8,  p 5-10.) 

 

1.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Η επιχειρησιακή επικοινωνία είναι η διαδικασία εκείνη η οποία 

αποτελεί το συνδετικό κρίκο των λειτουργιών της επιχείρησης, και 

εξετάζεται σε συνδυασμό με το οργανωτικό και διοικητικό 

περιβάλλον της επιχείρησης. 

Στις επιχειρήσεις όταν μιλούμε για επιχειρησιακές επικοινωνίες 

εννοούμε τις σκόπιμες ανταλλαγές ιδεών, γνωμών, 

πληροφοριών, οδηγιών κτλ μεταξύ των εργαζομένων, 

προσωπικά ή απρόσωπα με τη χρησιμοποίηση συμβόλων ή 

σημάτων για να επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησης.  

Με τον όρο σκόπιμες εννοούμε ότι οι  επιχειρησιακές επικοινωνίες 

πρέπει να έχουν προκαθορισμένο αντικειμενικό σκοπό για την 

επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, μπορεί να είναι τυπικές ή 

άτυπες αλλά όχι κοινωνικές, εκτός εάν συμπίπτουν με τους 

στόχους της επιχείρησης.  
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Μιλούμε επίσης για ανταλλαγές γιατί πάντοτε δύο ή περισσότερα 

πρόσωπα συμμετέχουν στην επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων 

του αποστολέα και του αποδέκτη. Για ανταλλαγές ιδεών, 

γνωμών, πληροφοριών ή οδηγιών κτλ γιατί αυτά αποτελούν 

το περιεχόμενο του μηνύματος, το οποίο ποικίλλει ανάλογα με το 

σκοπό  και την περίπτωση για την οποία γίνεται η επικοινωνία. 

 Η επικοινωνία μπορεί να είναι προσωπική ή απρόσωπη. 

Προσωπική   επικοινωνία θεωρείται μία συνέντευξη δύο ατόμων 

και απρόσωπη είναι η επικοινωνία διαμέσου με της τηλεόρασης σε 

χιλιάδες άτομα συγχρόνως. Στην επικοινωνία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε σύμβολα ή σήματα με τα οποία 

κωδικοποιείται και σχηματίζεται το μήνυμα. Τα σύμβολα μπορεί να 

είναι συγκεκριμένα ή αφηρημένα. Επίσης μπορεί να είναι σειρά 

λέξεων ή κινήσεων. Η κάθε επιχείρηση ή οργανισμός θα πρέπει να 

προσδιορίζει σαφώς τους επιδιωκόμενους από αυτή σκοπούς και 

στόχους.  

Οι στόχοι διακρίνονται  σε δύο κατηγορίες στους στόχους 

παραγωγής και στους στόχους συντήρησης. Οι στόχοι παραγωγής 

θέτουν τα επίπεδα λειτουργίας αυτής, ενώ οι στόχοι παραγωγής 

συντήρησης αποβλέπουν στη συνέχεια των επιπέδων αυτών. Η 

επιχειρησιακή επικοινωνία είναι η διαδικασία με την οποία 

πραγματοποιούνται οι επιδιωκόμενοι σκοποί και στόχοι της 

επιχείρησης. 

Στο άρθρο «Επιχειρησιακή Επικοινωνία: ένα ισχυρό εργαλείο που 

δηλώνει τους σκοπούς της επιχείρησης» (Corporate 

Communication: a powerful tool for stating corporate missions) 
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του Kiyoshi  Yamauchi τονίζεται το γεγονός ότι  η επιχειρησιακή 

επικοινωνία  είναι εκείνη που μεταφέρει τη φιλοσοφία της 

επιχείρησης (ακόμη και αν μιλούμε για μεγάλες πολυεθνικές 

επιχειρήσεις), τις  δεσμεύσεις της επιχείρησης (the management 

commitments)  καθώς  και τις μεθόδους παραγωγής. Για τους 

λόγους αυτούς θεωρεί την επιχειρησιακή επικοινωνία σαν μία 

στρατηγική κλειδί ( as a key management strategy).  

 Aν και ο Thomas Jefferson, ο τρίτος πρόεδρος των Ηνωμένων 

πολιτειών χρησιμοποίησε πρώτος τον όρο επιχειρησιακή 

επικοινωνία στην ομιλία του στο κογκρέσο  το 1802 (Dentsu Public 

Relations Inc., 1998a) ήταν ο Ivy Lee που αναβάθμισε  τις 

δημόσιες σχέσεις σε επιχειρησιακή στρατηγική (Dentsu Public 

Relations Inc., 1998β) όταν το 1902  έκανε πράξη το άνοιγμα της 

επιχείρησης στην κοινωνία όπου το όραμα και η φιλοσοφία της 

επιχείρησης κοινωνείται και είναι αυτό το στοιχείο που προσθέτει  

αξία (added value) στην επιχείρηση και οριοθετεί μία 

αναδημιουργία αξιών που οδηγούν σε μία σχέση όπου όλοι 

κερδίζουν (win-win) μεταξύ της κοινωνίας και της επιχείρησης. 

(Corporate Communications:An International Journal Volume 6 

Num 3 2001 pp131-136). 
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1.2 Χρησιμότητα της επιχειρησιακής επικοινωνίας 

 

Τα στελέχη της επιχείρησης στηρίζονται στην επιχειρησιακή 

επικοινωνία για τη συγκέντρωση των πληροφοριών για  τη λήψη 

των αποφάσεων, για τον έλεγχο των αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων και για να επηρεάσουν τους εργαζόμενους  τους 

οποίους πείθουν και παρακινούν για να πράξουν αυτά τα οποία 

εκείνοι θέλουν και ελέγχουν κάθε φορά τα επιδιωκόμενα 

αποτελέσματα.  

 

Με την κατάλληλη επιχειρησιακή επικοινωνία τα στελέχη της 

επιχείρησης επηρεάζουν ή επιδρούν επί της συμπεριφοράς και της 

στάσης των εργαζομένων (Stanton, 1986). Απαραίτητες 

λειτουργίες για την αποτελεσματική  διεκπεραίωση των διοικητικών 

λειτουργιών είναι : 

- ο  προγραμματισμός  δηλ η απόκτηση και η συσχέτιση των 

πληροφοριών κατά τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να επιτευχθούν 

οι σκοποί της επιχείρησης 

 

- η  οργάνωση, η οποία περιλαμβάνει το σχεδιάγραμμα βάσει 

του οποίου λειτουργούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και οι 

διαδικασίες  και καταδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο υλικά 

και άνθρωποι συνδυάζονται με βάση το οργανόγραμμα της 

επιχείρησης στο οποίο καθορίζονται τα καθήκοντα και οι 

εξουσίες των εργαζομένων. 
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- Η  διεύθυνση, η οποία θέτει σε λειτουργία την οργάνωση 

των ανθρώπων, υλικών και διαδικασιών 

- Ο συντονισμός, με τον οποίο συντονίζονται και 

εναρμονίζονται όλες οι λειτουργίες 

- Ο έλεγχος ο οποίος είναι η τελική διαδικασία, η οποία κάνει 

τη λειτουργίας της  διοίκησης  δυναμική. 

  Στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί γίνεται εμφανές πως οι 

πληροφορίες  τόσο οι προερχόμενες από εσωτερικές όσο και οι 

προερχόμενες από εξωτερικές πηγές οδηγούν στη λήψη των 

κατάλληλων διοικητικών  αποφάσεων.  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Χρησιμοποίηση της επιχειρησιακής επικοινωνίας και των πληροφοριών (Stanton, 1986) 

Εσωτερικές 
πηγές 

Εξωτερικές 
πηγές 

Πληροφορίες 
με σκοπό 

Λήψη αποφάσεων: 
Προγραμματισμού 

Οργάνωσης 
Διεύθυνσης 
Συντονισμού 
Ελέγχου 

 
Επίδραση: 
Πείθοντας 

Υποκινώντας 
Ελέγχοντας 
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O προγραμματισμός και ο έλεγχος, δύο από τις λειτουργίες του 

μάνατζεμεντ, βασίζονται κυρίως στη διαδικασία και τα συστήματα 

πληροφόρησης. Η ανάθεση καθηκόντων, η καθοδήγηση, οι οδηγίες 

για την εκτέλεση, η κατανόηση από τους εργαζόμενους των 

στόχων και των πολιτικών της επιχείρησης, η ηγεσία, η κατανόηση 

από τον προϊστάμενο των αδυναμιών και των δυνατοτήτων των 

εργαζομένων, η παρακίνηση, οι καλές σχέσεις προϊσταμένου και 

υφισταμένου, γενικά οι ανθρώπινες σχέσεις και το κλίμα στις 

επιχειρήσεις και οργανισμούς δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν 

χωρίς αποτελεσματική επικοινωνία. Επίσης, η παρακολούθηση του 

εξωεπιχειρησιακού περιβάλλοντος, η  προσαρμογή της επιχείρησης 

σε αυτό, ο εντοπισμός των ευκαιριών για αξιοποίηση και των 

απειλών για αντιμετώπιση απαιτούν τη συνεχή και αποτελεσματική  

επικοινωνία της επιχείρησης με το περιβάλλον της. (Μπουραντάς, 

2002.) 

Η αναπληροφόρηση είναι το σύστημα το οποίο πληροφορεί τη 

διοίκηση, για το πόσο καλά εκτελούνται αυτά που 

προγραμματίστηκαν. Το σύστημα πληροφοριών είναι απαραίτητο  

για να μεταφέρει πληροφορίες και μηνύματα στους υπεύθυνους για 

τα αποτελέσματα για να διορθωθούν τυχόν παρεκκλίσεις από τα 

καθορισμένα. (Κirk and Macdonald, 1989) και (Wood and Scott, 

1989) Είναι πολύ σημαντικό να ερμηνευτεί και να χρησιμοποιηθεί 

σωστά η αναπληροφόρηση από τα διοικητικά στελέχη των 

επιχειρήσεων.  
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1.3 ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

1.3.1 ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

Η συστημική θεωρία βασίζεται στην αντίληψη ότι κάθε  

οικονομικός οργανισμός μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ενιαίο 

σύστημα με διακριτά αλληλοεξαρτώμενα μέρη, που 

επιδιώκει κοινούς στόχους. 

Σε αντίθεση με τα κλειστά συστήματα, η επιχείρηση θεωρείται ως 

ένα ανοιχτό σύστημα που διατηρεί σχέσεις αλληλεξάρτησης με το 

εξωτερικό περιβάλλον της προσπαθώντας να βρεθεί σε κατάσταση 

ισορροπίας. Σύμφωνα με τη συστημική θεωρία, η δραστηριότητα 

ενός μέρους του συστήματος επηρεάζει και επηρεάζεται από τη 

δραστηριότητα των άλλων υποσυστημάτων που βρίσκονται είτε 

στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό του περιβάλλον. 

 

Ένα επιχειρησιακό σύστημα αποτελείται από τέσσερα βασικά 

στοιχεία: 

- τις εισροές (input) δηλ τους ανθρώπινους, υλικούς, 

φυσικούς, πόρους όπως και τις πληροφορίες, που είναι 

απαραίτητοι για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. 

-  Τη διαδικασία μετασχηματισμού (transformation 

processes) δηλ τις διοικητικές  και τεχνολογικές διαδικασίες 

που είναι απαραίτητο να γίνουν για να μετατραπούν οι 

εισροές σε εκροές. 
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-  Τις εκροές (output) δηλ τα αγαθά και τις υπηρεσίες που 

παράγει, και  τέλος  

- το σύστημα επαναπληροφόρησης (feedback) με το 

οποίο μεταφέρονται οι πληροφορίες για τα αποτελέσματα και 

τη θέση της επιχείρησης στο περιβάλλον (Kast F.And 

Rosenzweig J.E. 1974) 

H συστημική θεώρηση της Διοίκησης  σύμφωνα με τους 

υποστηρικτές της ( Βertalanffy L. 1951, Katz D.-Kahn R. 1966, 

Kast F.-Rosenzweig J.1974, Miller J.1978) προσφέρει έναν νέο και 

πληρέστερο τρόπο προσέγγισης της λειτουργίας των οικονομικών  

οργανισμών, δεδομένου ότι η παρακολούθηση των επιμέρους 

υποσυστημάτων τους έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα: 

 

• αναγνωρίζονται οι συνέπειες μιας απόφασης ή ενέργειας στα 

διαφορετικά υποσυστήματα 

• αναγνωρίζεται η συμβολή καθενός υποσυστήματος στην 

επιτυχία κοινών στόχων της οργάνωσης 

• αποσαφηνίζονται οι σχέσεις αλληλεξάρτησης και 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των υποσυστημάτων καθώς και οι σχέσεις 

αλληλεξάρτησης του οικονομικού οργανισμού και του εξωτερικού 

περιβάλλοντος του σε όλα τα επίπεδα  

• διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων ιδιαίτερα σε πολυσύνθετα 

προβλήματα και εξασφαλίζεται η σταθερότητα, η ανάπτυξη και η 

ευελιξία της επιχείρησης. 
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Η  επιχείρηση είναι οργάνωση ή σύστημα αποτελούμενο από 

συσχετιζόμενα  μεταξύ τους μέρη ή όργανα και είναι το μέρος ενός 

μεγαλύτερου συστήματος  οργανώσεων μέσα στο συνολικό 

περιβάλλον. 

 Η επιχειρησιακή επικοινωνία είναι ο ζωτικός κρίκος των διαφόρων 

τμημάτων της επιχείρησης ανεξάρτητα από το μέγεθός της, τα 

προϊόντα  και της υπηρεσίες της τα οποία παρέχει η επιχείρηση 

καθώς και τη γεωγραφική της θέση. 

Η επιχειρησιακή επικοινωνία παρέχει τα μέσα με τα οποία οι 

managers της επιχείρησης πραγματοποιούν τα καθήκοντά τους και 

επιτυγχάνουν τους στόχους της επιχείρησης.  Η Επιχειρησιακή  

Επικοινωνία χρησιμοποιείται από την επιχείρηση για να διατηρείται  

η ισορροπία της με το άμεσο και το έμμεσο περιβάλλον. 
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Η επιχείρηση πρέπει πρώτα να είναι σε ισορροπία με τον εαυτό της 

δηλ είναι απαραίτητο να υπάρχει μία αρμονική σχέση ανάμεσα 

στον επιχειρηματία, στη διοίκηση και στους εργαζόμενους. Η 

επιχείρηση επίσης πρέπει να έχει αρμονικές σχέσεις με το άμεσο 

περιβάλλον της που είναι οι πελάτες της, οι προμηθευτές της, οι 

διανεμητές της και οι ανταγωνιστές της.  

Απαραίτητη κρίνεται επίσης και η ισορροπία της με το έμμεσο ή 

τεχνικό περιβάλλον της επιχείρησης δηλ τους κοινωνικούς, 

πολιτικούς, τεχνολογικούς και οικονομικούς παράγοντες  για να 

αποφεύγονται αποτυχίες της επιχείρησης. 

 Μία επιχείρηση ή βιομηχανία, η οποία δεν μπορεί να προσαρμοστεί 

στις σημαντικές οικονομικές ή τεχνολογικές αλλαγές ή δεν 

ανταποκρίνεται ή δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις των καταναλωτών 

θα υποχρεωθεί να παύσει να υπάρχει.  H επιχειρησιακή επικοινωνία 

χρησιμοποιείται από την επιχείρηση για να διατηρείται η ισορροπία 

της με το άμεσο και έμμεσο περιβάλλον.  

 Η μελέτη της επιχειρησιακής επικοινωνίας, ως στοιχείο του 

συστήματος, βοηθάει  στην καλύτερη  αναγνώριση  του 

προβλήματος, στην κατάταξη των στοιχείων, την απλοποίηση του 

προβλήματος και την εξέταση αυτού.  

Καθώς το επιχειρησιακό περιβάλλον γίνεται όλο και πιο σύνθετο η 

συστημική θεωρία κρίνεται πιο απαραίτητη για την εξέταση και 

λύση όλων των προβλημάτων που ανακύπτουν καθημερινά. 
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 Τα συστήματα μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με την 

πολυπλοκότητα η οποία τα χαρακτηρίζει στις παρακάτω 

κατηγορίες: 

o στα σχεδιαγράμματα (frameworks) καλούνται και 

στατικά συστήματα επικοινωνίας, είναι μόνιμες, απλές και 

προαποφασισμένες κατασκευές όπως χάρτες, προσχέδια,το 

οργανόγραμμα της επιχείρησης, ο ισολογισμός της κτλ 

o στα κυβερνητικά ή κλειστά συστήματα (Cybernetics or 

Closed systems) κάθε τι στο σύστημα αυτό είναι 

αυτοσυντηρούμενο και κλειστό. Ελέγχει απομονώνοντας μία 

σημαντική μεταβλητή που είναι το η αναπληροφόρηση.   

Επιχειρησιακά παραδείγματα αυτού του συστήματος είναι η 

απογραφή, οι πωλήσεις, οι πιστώσεις, ο έλεγχος με 

υπολογιστή, ο εσωτερικός έλεγχος του κόστους.  

o στα ανοιχτά συστήματα (Open systems) εξαρτώνται από 

την επαναπληροφόρηση, είναι ανοιχτά στο περιβάλλον και 

έχουν ανταλλαγές με αυτό. Η επιχείρηση λαμβάνει υλικά και 

πληροφορίες από το περιβάλλον και αφού τα επεξεργαστεί 

παράγει το προϊόν με το οποίο εφοδιάζει την αγορά. 

o στα κοινωνικά συστήματα (Social systems) είναι το πιο 

πολύπλοκο γιατί ασχολείται με την αλληλεπίδραση των 

ανθρώπων σε ομάδες. Κάθε εμπορική επιχείρηση είναι ένα 

κοινωνικό σύστημα, αφού αποτελείται από ομάδες ατόμων, 

τα οποία με συνδυασμένες ενέργειες προσπαθούν να 

πραγματοποιήσουν  μεταξύ των άλλων και τους 

προσωπικούς τους σκοπούς. Μια επιχείρηση αποτελείται από 
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τμήματα, συμβούλια, άτυπες οργανώσεις, εργατικά 

σωματεία. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, η κάθε επιχείρηση  αποτελείται από ποικίλα  συστήματα. 

Ανεξάρτητα από την κατηγορία του συστήματος, η επικοινωνία είναι το μέσο με 

το οποίο τα όργανα της επιχείρησης συνδέονται. Όταν η επικοινωνία αποτυγχάνει 

και το σύστημα η οργάνωση αποτυγχάνει γιατί δεν υπάρχει εναρμόνιση. Η 

επικοινωνία δηλαδή, είναι το μέσο με το οποίο η οργάνωση υπάρχει και 

λειτουργεί. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

2. 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  

Ένας τυπικός οργανισμός  χαρακτηρίζεται από ένα συνδυασμό των 

παρακάτω παραγόντων: 

 

1. προσανατολισμός στόχων-κοινό όραμα 

 

2. εξειδίκευση των  ατόμων και των ομάδων που 

δραστηριοποιούνται στον οργανισμό 

 

3. αλληλεξάρτηση των ατόμων και των ομάδων 

 

 

4. εθιμοτυπική ιεραρχία  
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Για την επίτευξη των στόχων του ο οργανισμός πρέπει να 

κατευθύνει και να συντονίσει την αλληλεξάρτηση των ομάδων και 

των ατόμων προς ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Η τυπική δομή του 

οργανισμού προκύπτει από προσπάθειες για την επίτευξη 

συντονισμού. 

Η τυπική ιεραρχία εξασφαλίζει την αποτελεσματική επικοινωνία σαν 

ένα στοιχείο του συντονισμού. Ο συντονισμός με τη σειρά του, 

προκύπτει από την αποτελεσματική επικοινωνία και από σχέδια ή 

συστήματα σωστά οργανωμένα. 

 

Οι οργανισμοί μπορούν να επιτύχουν πράγματα που οι ομάδες δεν 

μπορούν να κάνουν είτε από μόνοι τους είτε για τον εαυτό τους. 

(Himstreet Baty Lehman,1995). Οι στόχοι καθήκοντος των ομάδων 

μπορεί να δημιουργήσουν τόσο πολύπλοκες και μεγάλες δυσκολίες 

ώστε να απαιτούνται πιο σύνθετες οντότητες για την επίτευξή 

τους. Η πολυπλοκότητα και η ποικιλία  των δραστηριοτήτων 

απαιτεί υψηλό βαθμό εξειδίκευσης. 

 Για την άσκηση του απαραίτητου ελέγχου πάνω σε μία ευρεία 

κλίμακα δραστηριοτήτων, η διεύθυνση έχει οργανώσει τους 

υπαλλήλους σε λειτουργικές ομάδες οι οποίες ονομάζονται 

τμήματα: παραγωγή, προσωπικό και οικονομικά. Στα πλαίσια 

αυτών των τμημάτων γίνεται περαιτέρω εξειδίκευση του 

εργαζομένου.   
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Η εξειδίκευση αυτή οδηγεί στο επόμενο χαρακτηριστικό που είναι 

η αλληλεξάρτηση των ομάδων και των ατόμων που 

δραστηριοποιούνται στην επιχείρηση. Λόγω της εξειδίκευσης που 

υπάρχει σε ένα μεγάλο τυπικό οργανισμό κάθε μια από τις 

επιμέρους ομάδες (ή τμήματα) εξαρτάται ως κάποιο βαθμό από τις 

άλλες.  

Οι προσπάθειες που γίνονται από το προσωπικό των πωλήσεων 

εξαρτώνται σημαντικά από την σταθερή και  αδιάκοπη ροή των 

εμπορευμάτων που προμηθεύει το τμήμα ελέγχου της διακίνησης 

εμπορευμάτων. Τακτικές αναφορές από αυτές τις ομάδες για την 

οικονομική κατάσταση παρέχουν τις βάσεις για ένα αποτελεσματικό 

σύστημα τήρησης φακέλων, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να 

δώσει πληροφορίες που βοηθούν τη διεύθυνση να  καταστρώσει 

σχέδια και να πάρει αποφάσεις.  

Στην καθημερινή δουλειά του οργανισμού, οι στόχοι  καθήκοντος 

του οργανισμού ως συνόλου συνυπάρχουν με τους ομαδικούς 

στόχους διατήρησης των τμημάτων και τους στόχους  

αυτοδιατήρησης των ατόμων που είναι εμπλεκόμενα. Η τυπική 

δομή του οργανισμού προκύπτει από προσπάθειες για την επίτευξη 

συντονισμού. Η τυπική ιεραρχία εξασφαλίζει την αποτελεσματική 

επικοινωνία σαν ένα στοιχείο του συντονισμού. Ο συντονισμός με 

τη σειρά του, προκύπτει από την αποτελεσματική επικοινωνία και 

από σχέδια ή συστήματα σωστά οργανωμένα. 

Καθώς οι στόχοι επεκτείνονται πέρα από τα όρια  των ικανοτήτων 

του ήδη υπάρχοντος οργανισμού απαιτείται περαιτέρω 

εξειδίκευση για την επίτευξή τους. 
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 Καθώς μεγαλώνει η εξειδίκευση μεγαλώνει και η 

αλληλεξάρτηση. Και καθώς μεγαλώνει και η αλληλεξάρτηση  των 

ατόμων και των ομάδων η ανάγκη  για μια τυπική δομή ή 

ιεραρχία η οποία θα εξασφαλίζει την επικοινωνία και τον 

περαιτέρω συντονισμό, γίνεται ακόμα πιο επιτακτική. 

 

 

2.2  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Τα οργανωτικά διαγράμματα χρησιμοποιήθηκαν για να 

περιγράψουν τη δομή της εξουσίας σ' έναν οργανισμό. Άνθρωποι 

που κατέχουν υψηλότερες θέσεις εμφανίζονται στο διάγραμμα να 

έχουν μεγαλύτερη εξουσία από εκείνους που βρίσκονται σε 

χαμηλότερα επίπεδα.  

Το διάγραμμα που ακολουθεί δεν μπορεί να  χρησιμοποιηθεί για να 

περιγράψει την επικοινωνία στον οργανισμό. 

 Είναι δυνατό οι άνθρωποι να μιλούν μόνο σ' αυτούς που είναι οι 

αμέσως ανώτεροι ή κατώτεροι τους, δηλαδή, μόνο σ' εκείνους τους 

υπαλλήλους οι θέσεις των οποίων στο διάγραμμα συνδέονται με τη 

δική τους με μια αδιάκοπτη γραμμή; 

 Είναι το κάθε τμήμα στο διάγραμμα αυτόνομο και αποκομμένο 

από τα άλλα τμήματα;  

 Οι ομάδες και τα άτομα αλληλεξαρτώνται και το διάγραμμα 

προσδιορίζει  μόνο την οργανωτική δομή. 
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Tο οργανόγραμμα δεν   προσδιορίζει απαραίτητα τη δομή των 

ρόλων - τη σχετική σημασία του κάθε τμήματος ή ατόμου που 

συμμετέχει στον οργανισμό. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κατέχει την 

υψηλότερη θέση στο διάγραμμα αλλά ο πραγματικός του ρόλος 

μπορεί να έχει μικρή σχέση με την επιτυχία ή την αποτυχία του 

οργανισμού. Κάποιος που βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο στο 

διάγραμμα -για παράδειγμα στα οικονομικά - μπορεί να 

διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικότερο ρόλο από αυτόν που θα 

υποδείκνυε η θέση στο διάγραμμα. 

Τα οργανωτικά διαγράμματα βοηθούν στον προσδιορισμό του 

πεδίου δράσης του οργανισμού και δίνουν στους ανθρώπους τη 

δυνατότητα να έχουν μια συνολική εικόνα.  

Η οργανωτική δομή πράγματι επηρεάζει τη συμπεριφορά των 

ατόμων και των ομάδων. Οι  περισσότεροι οργανισμοί μπορούν ν' 

αποδοθούν με το σχήμα της πυραμίδας. Όσο πιο κοντά βρίσκεται 

κανείς στην κορυφή της πυραμίδας τόσο περισσότερη εξουσία έχει 
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και τόσο μεγαλύτερη αμοιβή παίρνει. Οι περισσότεροι άνθρωποι 

αγωνίζονται για μια όσο το δυνατόν υψηλότερη θέση στην 

πυραμίδα: ο αγώνας αυτός μπορεί να καθορίσει τις σχέσεις με τους 

ισάξιους, τους υφισταμένους και τους προϊσταμένους.  

 Άνθρωποι και οργανισμοί ανταγωνίζονται για ένα μεγαλύτερο 

μερίδιο των σπάνιων πόρων, για ένα περιορισμένο αριθμό θέσεων 

στην κορυφή των οργανισμών και για την εκτίμηση κατά την 

άσκηση του επαγγέλματος τους.  

Ένας τέτοιος ανταγωνισμός αποτελεί ένδειξη της ανθρώπινης 

επιθυμίας για επιτυχία, και από την άποψη της οικονομικής συμπε-

ριφοράς ο ανταγωνισμός αποτελεί το θεμέλιο στο σύστημα των 

ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ωστόσο όταν ο υπέρμετρος ανταγωνισμός 

αντικαθιστά τη συνεργασία που απαιτείται για την επιτυχία, η 

επικοινωνία μπορεί να ελαττωθεί, αν όχι να πάψει να υπάρχει. 

Όπως θέλουμε να φαινόμαστε καλοί στα μάτια των ισάξιων μας, 

των ανωτέρων και των κατωτέρων μας, έτσι και οι ομάδες στα 

πλαίσια των οργανισμών θέλουν να κάνουν καλή εντύπωση η μια 

στην άλλη.  

Η στάση αυτή μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μιας 

συμπεριφοράς με ανταγωνιστική μορφή του "εγώ κερδίζω, εσύ 

χάνεις" αντί του πνεύματος συνεργασίας που χαρακτηρίζεται από 

τη φράση "εγώ κερδίζω, εσύ κερδίζεις" (win-win).  

Σαν αποτέλεσμα, ο υπέρμετρος ανταγωνισμός μπορεί να επηρεάσει 

αρνητικά την απόδοση του οργανισμού: όλοι χάνουν. 
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Ωστόσο ο οργανισμός μπορεί ν' αλλάξει συμπεριφορά όταν η 

επικοινωνία είναι αποτελεσματική. Οι περισσότερες συγκρούσεις 

μεταξύ των ατόμων και των ομάδων απορρέουν από την έλλειψη 

επικοινωνίας. Όταν μια ομάδα δε γνωρίζει τη σημασία που έχει ή 

τη λειτουργία που επιτελεί μια άλλη ομάδα, ατελείωτες 

συγκρούσεις μπορεί να υπάρξουν καθώς οι ομάδες προσπαθούν να 

βελτιωθούν σε βάρος των άλλων ομάδων. 

Συνεπώς το ανταγωνιστικό πνεύμα της ομάδας μπορεί να γίνει πιο 

έντονο και να οδηγήσει σε περαιτέρω χειροτέρευση της 

επικοινωνίας με τις άλλες ομάδες. Είναι εύκολο να φανταστεί κανείς 

πώς μπορεί μια τέτοια δραστηριότητα να επηρεάσει τις από κοινού 

προσπάθειες όλου του οργανισμού.  

Επομένως, παρόλο που ο ανταγωνισμός μπορεί να είναι 

κατάλληλος και επιθυμητός σε πολλές περιπτώσεις, η διεύθυνση 

πρέπει να υιοθετήσει το σύστημα της ανοιχτής επικοινωνίας 

έτσι ώστε να μειωθεί ο ανταγωνισμός και να διευρυνθεί η 

συνεργασία. 

 Η συνεργασία είναι πιο πιθανή όταν οι ανταγωνιστές κατανοούν 

την σπουδαιότητα και τις λειτουργίες των άλλων. Αυτό ισχύει όχι 

μόνο για τη συνεργασία των ατόμων αλλά και για τη συνεργασία 

των ομάδων στα πλαίσια των οργανισμών. 

Οι οργανωτικές ομάδες έχουν σχεδιαστεί από τη διεύθυνση σαν 

μέσο ελέγχου της συμπεριφοράς των ατόμων και των ομάδων.  
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2.3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

Δύο συστήματα οργανωτικής επικοινωνίας επηρεάζουν ταυτόχρονα 

την ανθρώπινη συμπεριφορά. Το εξωτερικό σύστημα συμβολίζεται 

από το επίσημο οργανωτικό διάγραμμα, το οποίο δημιουργείται 

από τη διεύθυνση για τον έλεγχο της συμπεριφοράς του ατόμου 

και της ομάδας και για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού.  

Το εξωτερικό σύστημα υπαγορεύεται από το τεχνικό, πολιτικό 

και οικονομικό περιβάλλον του οργανισμού. Στα πλαίσια αυτού του 

εξωτερικού συστήματος ζητείται από τους ανθρώπους να 

συμπεριφέρονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε απλά να κάνουν τη 

δουλειά τους. Το σύστημα ονομάζεται εξωτερικό επειδή 

επηρεάζεται από παράγοντες άσχετους με τις ανάγκες των ατόμων 

στον οργανισμό. 

Το εσωτερικό σύστημα αναπτύσσεται καθώς οι άνθρωποι 

επηρεάζουν ο ένας τον άλλον στα πλαίσια του τυπικού, εξωτερικού 

συστήματος και ορισμένα πρότυπα συμπεριφοράς προβάλλουν 

πρότυπα που εξυπηρετούν κοινωνικές και ψυχολογικές ανάγκες. 

 Το εξωτερικό σύστημα απαιτεί ορισμένες συμπεριφορές 

προκειμένου να γίνει η δουλειά, τίποτα περισσότερο. Το εσωτερικό 

σύστημα διαμορφώνεται από αναδυόμενες συμπεριφορές και 

βοηθά στην επίτευξη των στόχων διατήρησης.  

Αυτά τα δύο συστήματα λειτουργούν ταυτόχρονα σε 

διαφορετικούς βαθμούς σε όλους τους οργανισμούς και η 

διεύθυνση πρέπει να αναγνωρίζει και να εργάζεται και με τα δύο.                         
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Όταν οι συμμετέχοντες βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά στο 

επίσημο εξωτερικό σύστημα ως οδηγό συμπεριφοράς, το σύστημα 

είναι δυνατό να χαρακτηρισθεί από μια γραφειοκρατία. Χειρω-

νακτικές εργασίες, περιγραφές της δουλειάς, οργανωτικά 

διαγράμματα και άλλο γραπτό υλικό υπαγορεύει την απαιτούμενη 

συμπεριφορά. Οι δίοδοι επικοινωνίας εφαρμόζονται αυστηρά και 

υπάρχει πολλή γραφειοκρατία. Οι διαδικασίες γενικά 

πραγματοποιούνται με ακρίβεια, όροι όπως "κανόνες” και 

"πολιτική" χρησιμεύουν σαν επαρκείς λόγοι για δράση. 

 Αλλά ακόμα και οι πιο τυπικοί οργανισμοί δεν μπορούν να 

λειτουργήσουν χωρίς ένα εσωτερικό σύστημα που διαμορφώνεται. 

Καθώς οι άνθρωποι λειτουργούν στα πλαίσια του εξωτερικού 

συστήματος θα πρέπει να επηρεάζουν ο ένας τον άλλο σε μια 

αυστηρά διαπροσωπική σχέση και να δημιουργήσουν ένα 

περιβάλλον που συντελεί στην ικανοποίηση των προσωπικών τους 

συναισθημάτων, προκαταλήψεων, αρεσκειών και απεχθειών. 

 Είναι φανερό ότι η έλλειψη τυπικότητας του εσωτερικού 

συστήματος είναι καλή για τους ανθρώπους επειδή βοηθά στην 

επίτευξη των στόχων διατήρησης. Παράλληλα, επηρεάζει τις 

επικοινωνίες. 

Οι διαδόσεις είναι ίσως το πιο γνωστό ανεπίσημο σύστημα 

επικοινωνίας. Στην πραγματικότητα είναι τμήμα του εσωτερικού 

συστήματος. Όταν οι άνθρωποι μιλούν ανέμελα πίνοντας καφέ ή 

τρώγοντας το επίκεντρο της συζήτησης μετατοπίζεται από θέμα σε 

θέμα. Είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι ένα από τα θέματα είναι 

η δουλειά - εργασία, η εταιρία,  ο διευθυντής, οι συνάδελφοι. 
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Παρόλο που το εξωτερικό σύστημα απαιτεί ιδιαίτερα σαφείς 

διόδους επικοινωνίας, οι διαδόσεις, τείνουν να αναπτύσσονται και 

να λειτουργούν στα πλαίσια του οργανισμού. 

Σαν δίοδος επικοινωνίας, οι διαδόσεις θεωρούνται ότι κυκλοφορούν 

γρήγορα αλλά είναι ανακριβείς. Οι διαδόσεις συχνά θεωρούνται ως 

δίοδος (κανάλι) ανακριβούς επικοινωνίας. Στην πραγματικότητα 

δεν είναι λιγότερο ή περισσότερο ακριβείς από τις άλλες διόδους. 

Ακόμα και η επίσημη επικοινωνία μπορεί να γίνει ανακριβής καθώς 

περνά από επίπεδο σε επίπεδο της ιεραρχίας του οργανισμού. Η 

ανακρίβεια των διαδόσεων έχει πιο πολύ να κάνει με τα μηνύματα 

που εισάγονται παρά το αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, οι διαδόσεις 

αναφέρονται ως μεταφορείς φήμης, κυρίως επειδή μεταφέρει 

ανεπίσημα μηνύματα. Αν εκείνο που διαδίδεται είναι φήμη και 

τίποτα περισσότερο, είναι προφανές ότι το αποτέλεσμα θα είναι 

ανακριβές. Μπορεί όμως το αποτέλεσμα να είναι μια ανακριβής 

περιγραφή της αρχικής φήμης. Στα γραφεία των επιχειρήσεων, νέα 

που αφορούν προαγωγές, αλλαγές του προσωπικού, αλλαγές στην 

τακτική της εταιρίας και προσαρμογές των ετησίων απολαβών 

κυκλοφορούν με τις διαδόσεις πολύ πριν ανακοινωθούν επίσημα. 

 Στην πραγματικότητα οι διαδόσεις κυκλοφορούν μέσα από μια 

πληθώρα διόδων (καναλιών). Χαρακτηριστικό είναι, ότι ένας το λέει 

σε δύο ή τρεις άλλους, αυτός με τη σειρά του το λέει σε δύο ή 

τρεις άλλους που κι αυτός το λέει σε δύο ή τρεις άλλους κ,ο.κ. 

Έτσι το μήνυμα μπορεί να διαδοθεί σ' ένα μεγάλο αριθμό 

ανθρώπων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Oι διαδόσεις δεν έχουν 
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μια μοναδική, σταθερή πηγή. Τα μηνύματα μπορεί να προέρχονται 

από οπουδήποτε και να ακολουθούν διάφορους δρόμους.  

Η διεύθυνση πρέπει να αναγνωρίζει ότι ένα ανεπίσημο, εσωτερικό 

σύστημα θα ανακύψει ακόμα και από το πιο προσεκτικά 

καταστρωμένο επίσημο, εξωτερικό σύστημα. Το ν' αγνοεί κανείς το 

γεγονός αυτό είναι σα να εθελοτυφλεί. Κι όμως μερικοί διευθυντές 

πράγματι προσπαθούν να δουλέψουν αποκλειστικά με το 

εξωτερικό σύστημα. Τότε η επίτευξη των στόχων του οργανισμού 

καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη. 

 

2.4. Η ΡΟΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

 

Η ροή της επικοινωνίας στα πλαίσια του οργανισμού μπορεί να 

πηγαίνει προς τα πάνω, προς τα κάτω ή να είναι οριζόντια.  

Όταν η επικοινωνία επιτελείται μέσα στην επιχείρηση ή τον 

οργανισμό, χρειάζεται να συσχετιστεί με δύο σημαντικά στοιχεία: 

την κάθετη και την οριζόντια κατεύθυνσή της. Παρόλο που η 

έννοια της ροής φαίνεται να είναι απλή, η κατεύθυνση έχει 

σημασία γι' αυτούς που μετέχουν στη διαδικασία επικοινωνίας. 

Κάθε επιχείρηση/ οργανισμός στηρίζεται σε μία ιεραρχική δόμηση 

θέσεων, εξουσίας και ευθυνών. Κατά συνέπεια η κάθετη 

επικοινωνία χρειάζεται να εξεταστεί σύμφωνα με την κατεύθυνση 

της ροής της, δηλαδή προς τα κάτω ή αντίστροφα προς τα επάνω. 

(Πιπερόπουλος Γ, 2004). 
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Η καθοδική (προς τα κάτω) επικοινωνία 

 
Η καθοδική επικοινωνία προέρχεται από τον ανώτερο προς τον 

κατώτερο, από εκείνους που διαμορφώνουν την τακτική προς το 

προσωπικό, ή από την κορυφή προς τη βάση του οργανωτικού 

διαγράμματος. Καθώς τα μηνύματα, περνώντας από διαδοχικά 

επίπεδα του οργανισμού, μεταδίδονται προς τα κάτω, φαίνεται να 

μεγαλώνουν. Μια απλή δήλωση τακτικής από την κορυφή του 

οργανισμού μπορεί να φτάσει να πάρει τις διαστάσεις ενός 

επίσημου σχεδίου λειτουργίας στα κατώτερα επίπεδα. 

Στοιχείο της καθοδικής επικοινωνίας είναι η εκπαίδευση των 

ατόμων για το πώς να εκπληρώνουν συγκεκριμένα καθήκοντα. Ένα 

άλλο στοιχείο είναι ο προσανατολισμός προς τους κανόνες της 

εταιρίας, τις πρακτικές, τις διαδικασίες, το παρελθόν και τους 

στόχους. Οι υπάλληλοι μαθαίνουν ποια είναι η αξιολόγηση της 

απόδοσης τους μέσω της καθοδικής επικοινωνίας. 
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Η καθοδική επικοινωνία συνήθως αφορά τόσο γραπτές όσο και 

προφορικές μεθόδους και χρησιμοποιεί τις παρακάτω 

κατευθυντήριες γραμμές: 

1. Οι άνθρωποι που κατέχουν υψηλές θέσεις στον οργανισμό 

συνήθως γνωρίζουν περισσότερα πράγματα για τον 

οργανισμό και τους στόχους του απ' ότι οι άνθρωποι που 

βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα. 

2.  Τόσο τα προφορικά όσο και τα γραπτά μηνύματα έχουν την 

τάση να παίρνουν μεγαλύτερες διαστάσεις καθώς διαδίδονται προς 

τα κάτω μέσω του οργανισμού. Η διεύρυνση αυτή προκύπτει από 

τις προσπάθειες που γίνονται για την αποφυγή παραποίησης και 

παρατηρείται συχνότερα στα γραπτά μηνύματα. 

3. Τα προφορικά μηνύματα υπόκεινται σε μεγαλύτερες αλλαγές 

του περιεχομένου τους απ' ότι τα γραπτά μηνύματα. 

 

Η αντίδραση του παραλήπτη στο μήνυμα ονομάζεται 

ανατροφοδότηση και είναι ένας τεχνικός όρος στη θεωρία της 

επικοινωνίας. Όταν ένας ανώτερος στέλνει ένα μήνυμα σ' έναν 

υπάλληλο που κατέχει κατώτερη θέση, ο οποίος κάνει μια ερώτηση 

ή ένα νεύμα συγκατάθεσης, η ερώτηση και το νεύμα είναι ενδείξεις 

της ανατροφοδότησης. Η ανατροφοδότηση μπορεί να κινείται τόσο 

προς τα πάνω όσο και προς τα κάτω στην επικοινωνία του 

οργανισμού. (Ηimstreet Baty Lehman,1995, σελ 34.) 

 

Ένα σχεδιάγραμμα χαρακτηριστικό της ροής της επικοινωνίας σε 

έναν οργανισμό θα ήταν το ακόλουθο: 
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Η θεωρία των Katz και kahn για την κάθετη επικοινωνία καθοδικής 

κατεύθυνσης διακρίνει πέντε στοιχεία : 

Το πρώτο αναφέρεται ως εντολή εργασίας και αφορά στον 

τρόπο με τον οποίο πληροφορεί κανείς έναν υφιστάμενο για τα 

καθήκοντά του με «προδιαγραφή εργασίας» ή «περιγραφή έργου» 

(job description), δίνοντας προφορικές ή γραπτές εντολές, 

αναλαμβάνοντας την εκπαίδευσή του ή εφαρμόζοντας κάθε άλλο 

σχετικό μηχανισμό. 

Το δεύτερο στοιχεία αφορά στην ορθολογική βάση της 

εργασίας του ατόμου και τη σχέση της με την υπόλοιπη δομή της 

επιχείρησης ή του οργανισμού. Στο  στοιχείο αυτό ενυπάρχουν 
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θέματα φιλοσοφίας της εργασίας και ανθρωπίνων σχέσεων, τα 

οποία επηρεάζουν και τον όγκο και την ποιότητα της 

πληροφόρησης που παρέχουν οι προϊστάμενοι στους 

υφισταμένους τους. 

Το τρίτο στοιχείο αναφέρεται σε πληροφορίες που σχετίζονται με 

διαδικασίες και πρακτικές μέσα στην επιχείρηση ή τον 

οργανισμό. 

Το τέταρτο στοιχείο αναφέρεται στην ανατροφοδότηση 

(feedback), δηλαδή στην παροχή πληροφοριών στο άτομο  

αναφορικά  με την επίδοση του στα καθήκοντά του μέσα στην 

επιχείρηση. 

Το πέμπτο και τελευταίο στοιχείο αναφέρεται σε θέματα 

ιδεολογίας, και συγκεκριμένα στις προσπάθειες των 

προϊσταμένων να εμφυσήσουν στους υφισταμένους την αφοσίωση 

στην επιχείρηση/οργανισμό, την αποδοχή των στόχων και την 

αύξηση της ψυχοσυναισθηματικής εμπλοκής τους στην οργάνωση. 

(Πιπερόπουλος Γ. , 2004) 
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Η ανοδική (προς το πάνω) επικοινωνία 

Η ανοδική επικοινωνία, παρά το γεγονός ότι είναι απαραίτητη και 

πολύτιμη, ενέχει στην  πραγματικότητα ορισμένους κινδύνους. Η 

ανοδική επικοινωνία είναι γενικά ανατροφοδότηση καθοδικής 

επικοινωνίας. Όταν η διεύθυνση ζητά πληροφορίες από τα 

κατώτερα επίπεδα του οργανισμού, οι πληροφορίες που 

προκύπτουν είναι ανατροφοδότηση αυτής της απαίτησης.  

Οι υπάλληλοι μιλούν στους ανωτέρους τους για τον εαυτό τους, 

τους συναδέλφους τους, τη δουλειά  τους και τις μεθόδους που 

ακολουθούν για να την κάνουν και για το τι πιστεύουν για τον 

οργανισμό. Τα σχόλια αυτά αποτελούν ανατροφοδότηση της 

καθοδικής ροής που μεταδίδεται τόσο προφορικά  όσο και γραπτά 

μέσω συναντήσεων των ομάδων, διαδικασιών ή χειρονακτικών 

εργασιών, νέων κυκλοφοριών της εταιρίας και των διαδόσεων.                            

Η ακριβής ανοδική επικοινωνία ενημερώνει τη διεύθυνση για το 

πώς αισθάνονται οι κατώτεροι,  βοηθά τη διεύθυνση να εντοπίσει 

τους υπαλλήλους που είναι  δύσκολο να προαχθούν καθώς και  

εκείνους που είναι πιθανό να προαχθούν και ετοιμάζει το δρόμο για 

μια αποτελεσματικότερη καθοδική επικοινωνία. 

 Παράλληλα, η ανοδική επικοινωνία είναι συχνά παραπλανητική 

γιατί οι υπάλληλοι γενικά θα πουν στη διεύθυνση εκείνα που 

πιστεύουν ότι η διεύθυνση θέλει να ακούσει παρά εκείνα που 

πρέπει να ειπωθούν. Οι υπάλληλοι που δίνουν αναφορά στους 

άνωθεν γνωρίζουν ότι αυτού του είδους η επικοινωνία ενέχει τον 

κίνδυνο να βρεθούν σε δύσκολη θέση. Μπορεί να αναλάβουν 
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κάποια υποχρέωση στην οποία δεν μπορούν να ανταποκριθούν ή 

μπορεί να μην επικοινωνήσουν σωστά. 

 

 

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι: 

1. Η ανοδική επικοινωνία είναι πρωταρχικά ανατροφοδότηση των 

απαιτήσεων και των πράξεων των ανωτέρων. 

2. Οι υφιστάμενοι συχνά λένε στον ανώτερο ότι πιστεύουν πως ο 

ανώτερος θέλει ν' ακούσει ακόμα κι αν τα μηνύματα τους μπορεί 

να έρχονται σε αντίθεση με τις πραγματικές τους παρατηρήσεις και 

απόψεις. 

3. Η ανοδική επικοινωνία βασίζεται αποκλειστικά στον ανώτερο. 

4. Η ανοδική επικοινωνία συχνά κρύβει κινδύνους για τον 

υπάλληλο. 

 

Οριζόντια ή πλάγια επικοινωνία 

 
Η οριζόντια ή πλάγια επικοινωνία περιγράφει τις ανταλλαγές μεταξύ 

ομάδων του οργανισμού που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο 

ιεραρχίας. Αυτές οι ανταλλαγές είναι μια από τις βασικότερες 

ελλείψεις των οργανωτικών διαγραμμάτων. Τα διαγράμματα δεν 

αφήνουν πολύ χώρο για την οριζόντια επικοινωνία όταν 

απεικονίζουν τις σχέσεις εξουσίας τοποθετώντας ένα κουτί 

υψηλότερα από ένα άλλο και όταν καθορίζουν το ρόλο των 

λειτουργιών βάζοντας τίτλους σ' αυτά τα κουτιά. Κι όμως η 

οριζόντια επικοινωνία είναι το κύριο μέσο με το οποίο 

επιτυγχάνεται ο συντονισμός στον οργανισμό.  



Διπλωματική εργασία : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

 
 
Κατερίνα Καλλιαρίδου    2005- 2006 

 
- 48 - 

Οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις επιχειρήσεις δεν επικοινωνούν 

άμεσα με το προσωπικό ή με εκείνους του τμήματος οικονομικών 

χωρίς η επικοινωνία να περνά από το γραφείο του διευθύνοντος 

συμβούλου. Είναι φανερό, ότι αυτός θα ήταν ένας δύσκολος 

τρόπος για να λειτουργήσει ένας πολύπλοκος οργανισμός. 

Στην πραγματικότητα, η οριζόντια επικοινωνία υπάρχει σαν τμήμα 

του εσωτερικού συστήματος παρόλο που δεν καθορίζεται από το 

επίσημο διάγραμμα. Εκείνοι που εργάζονται στο ίδιο επίπεδο έχουν 

την τάση, να μιλούν μεταξύ τους για τη δουλειά τους, τους 

ανωτέρους τους και τις συνθήκες εργασίας τους. Επίσης μιλάνε 

μεταξύ τους για διάφορα προσωπικά προβλήματα. Έτσι, η 

οριζόντια επικοινωνία μπορεί να συμβάλλει τόσο στους στόχους 

αυτοδιατήρησης όσο και στους στόχους καθήκοντος. 

Η διεύθυνση επίσης πρέπει να αναγνωρίζει ότι η ανεπίσημη, 

οριζόντια επικοινωνία λαμβάνει χώρα σε κάθε σύστημα ή 

οργανισμό όπου οι άνθρωποι είναι διαθέσιμοι ο ένας για τον άλλον. 

Η ανεπίσημη επικοινωνία και συμπεριφορά που δεν είναι 

προσανατολισμένη προς το καθήκον αναπτύσσεται παράλληλα με 

το επίσημο καθήκον επικοινωνίας και συμπεριφοράς ενισχύοντας 

το ηθικό, στις βελτιώσεις των τρόπων για την εκπλήρωση 

καθηκόντων και στη διευκρίνιση της καθοδικής και ανοδικής 

επικοινωνίας. 

 Η τυπική οριζόντια επικοινωνία εξυπηρετεί μια συντονιστική 

λειτουργία στον οργανισμό. Οι ομάδες συντονίζουν τις 

δραστηριότητες τους για την επίτευξη των στόχων καθήκοντος 
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όπως ακριβώς οι εργάτες που δουλεύουν δίπλα - δίπλα σε μια 

σειρά παραγωγής συντονίζουν τις δραστηριότητες τους. 

Οι ομάδες και οι οργανισμοί υπάρχουν επειδή οι άνθρωποι 

δουλεύοντας μαζί μπορούν να επιτύχουν περισσότερα και να 

λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις παρά όταν ο ίδιος αριθμός 

ανθρώπων εργάζεται ατομικά. Με άλλα λόγια, το σύνολο 

λειτουργεί καλύτερα από ότι το άθροισμα των μερών.(Himstreet 

Baty Lehman, 1995.) 

 

 

Καθώς τα καθήκοντα αυξάνουν και γίνονται πιο πολύπλοκα, η 

εξειδίκευση είναι απαραίτητη και η αλληλεξάρτηση ανθρώπων 

και ομάδων είναι κρίσιμη. Αυτά τα στοιχεία είναι έτσι οργανωμένα 

ώστε οι στόχοι να εκπληρώνονται και η οντότητα που προκύπτει 

είναι ένας οργανισμός. Η επικοινωνία βοηθά τον έλεγχο και 

συντονίζει την δουλειά του οργανισμού μέσω ενός τυπικού, 

εξωτερικού συστήματος και ενός ανεπίσημου εσωτερικού 

συστήματος. Το εξωτερικό σύστημα υπάρχει για την επίτευξη των 

στόχων και το εσωτερικό σύστημα εξυπηρετεί ένα προσωπικό 

σκοπό αυτοδιατήρησης που έχει σαν αποτέλεσμα το ότι οι 

άνθρωποι αισθάνονται καλύτερα τόσο για τον εαυτό τους όσο και 

για τους άλλους. Επειδή αυτά τα συστήματα λειτουργούν 

ταυτόχρονα, ένα τροποποιημένο σύστημα προβάλλει, το οποίο 

συνδυάζει τα καλά στοιχεία και των δύο. 
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Η επικοινωνία ρέει προς τα πάνω, προς τα κάτω και οριζόντια ή 

πλαγίως. Αυτές οι ροές συχνά προκαλούν την ικανότητα της 

διεύθυνσης να τις αναπαραστήσει γραφικά. 

 

 Για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα επικοινωνίας στις εταιρίες η 

διεύθυνση θα πρέπει 

(1) να προσπαθήσει να εξισορροπήσει το εξωτερικό και το 

εσωτερικό σύστημα, 

(2)  να χρησιμοποιεί τα συστήματα για αποτελεσματική 

εκπλήρωση των καθηκόντων και των σκοπών διατήρησης, 

(3) να εκφράσει με παράδειγμα το ενδιαφέρον τους για 

αποτελεσματική επικοινωνία, 

(4) να διασφαλίσει ότι το μήνυμα που έγινε αποδεκτό είναι 

περίπου το ίδιο με το μήνυμα που δόθηκε. 

Οι εταιρίες ισχυροποιούνται όταν οι άνθρωποι γνωρίζουν και έχουν 

ικανότητα στη διαπροσωπική επικοινωνία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

3.1  Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

Η Διαδικασία της επικοινωνίας 

Η διαδικασία της επικοινωνίας απαιτεί την ύπαρξη δύο τουλάχιστον 

προσώπων, δηλαδή του αποστολέα και του αποδέκτη του 

μηνύματος. 

Ο αποστολέας  του μηνύματος είναι αυτός που αποφασίζει για τη 

φύση του μηνύματος και σε ποιόν θα απευθυνθεί κατά την 

διάρκεια της επικοινωνίας. 

Το μήνυμα κωδικοποιείται για να είναι όσο το δυνατόν πιο 

κατανοητό ή χρήσιμο στον αποδέκτη. Η κωδικοποίηση γίνεται από 

τον αποστολέα του μηνύματος. Το κανάλι είναι το μέσο ή η  

μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται από τον αποστολέα για τη 

μετάδοση του μηνύματος. 

 Η αποδικωποίηση γίνεται από τον αποδέκτη, ο οποίος 

αντιλαμβάνεται με βάση τα δικά του κριτήρια μέρος του 

μηνύματος ή ενδεχομένως και ολόκληρο το μήνυμα.  

Η αναπληροφόρηση (feedback) είναι η απάντηση στο μήνυμα και 

μπορεί να πάρει διάφορες μορφές  ανάλογα με την περίπτωση του 

μηνύματος.  

Μια σημαντική πρόοδος στην θεωρία της επικοινωνίας επήλθε με 

την δημοσίευση της μαθηματικής θεωρίας της επικοινωνίας του 

Claude Shannon το 1949. Ο ίδιος και άλλοι θεωρητικοί της 

πληροφορίας στα εργαστήρια της Bell Telephone σχετίζονταν με 

την διαδικασία της ακριβής μετάδοσης σημάτων από τον πομπό 
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στον δέκτη. Το ενδιαφέρον τους δεν ήταν στις λέξεις ή στις έννοιες 

των λέξεων αλλά με το κωδικοποιημένο υλικό που διαβιβαζόταν 

από το ένα μηχάνημα στο άλλο - από τον δορυφόρο στην γη ή 

από έναν υπολογιστή στον άλλο για παράδειγμα. 

Περίπου την ίδια εποχή, επιστήμονες του συμπεριφορισμού, 

συνέθεταν μια θεωρία της ανθρώπινης επικοινωνίας από 

εμπεριστατωμένη έρευνα. Αυτή η γενική θεωρία έχει πολλά κοινά 

με την δουλειά των θεωρητικών της πληροφορίας. Παρόλο που οι 

μεν ενδιαφέρονταν για την επικοινωνία μεταξύ μηχανών και οι δε 

για την επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους οι δύο ομάδες 

έγραφαν και συζητούσαν για μια όμοια διαδικασία. 

 

Η απλουστευμένη μορφή του προτύπου της διαδικασίας της 

επικοινωνίας  παρουσιάζεται στο σχήμα  που ακολουθεί. Τα στάδια 

της επικοινωνίας  είναι τα εξής: 

 

 

1.   0 πομπός κωδικοποιεί ένα μήνυμα. 

2. 0 πομπός επιλέγει ένα κατάλληλο κανάλι και μεταδίδει το 

μήνυμα. 

3.  0 δέκτης αποκωδικοποιεί το μήνυμα. 

4. Ο δέκτης κωδικοποιεί ένα μήνυμα (ανατροφοδότηση) για να 

ξεκαθαρίσει όποιο σημείο του μηνύματος δεν έγινε κατανοητό. 
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Η ανατροφοδότηση περιλαμβάνει  

(α) τον δέκτη που κωδικοποιεί ένα μήνυμα,  

(β) τον δέκτη που επιλέγει ένα κανάλι και μεταδίδει το μήνυμα, και 

(γ) τον πομπό που αποκωδικοποιεί το μήνυμα.  

 

Ο πομπός και ο δέκτης συνεχίζουν να αλλάζουν ρόλο μέχρι το 

μήνυμα να γίνει κατανοητό. 

5. 0 πομπός και ο δέκτης αφαιρούν ή ελαχιστοποιούν 

οποιεσδήποτε, παρεμβολές παρεμποδίζουν την διαδικασία 

επικοινωνίας. 
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Ο πομπός κωδικοποιεί το μήνυμα 

Το μήνυμα προέρχεται από τον πομπό που το μεταδίδει στον 

δέκτη. Ο δέκτης προσεκτικά σχεδιάζει ένα μήνυμα επιλέγοντας 

 (α) λέξεις που μεταβιβάζουν με ακρίβεια το μήνυμα και 

 (β) μη λεκτικά σήματα (χειρονομίες, στάση, τόνος της φωνής, 

κλπ.) που ενισχύουν το προφορικό μήνυμα. 

 Η διαδικασία επιλογής και οργάνωσης του μηνύματος αναφέρεται 

ως κωδικοποίηση. Πρωταρχικός σκοπός του πομπού είναι να 

κωδικοποιήσει το μήνυμα με τέτοιο τρόπο ώστε το μήνυμα που θα 

παραληφθεί είναι όσο το δυνατό όμοιο με το μήνυμα που 

αποστάλθηκε. 

 Η γνώση του εκπαιδευτικού επιπέδου του δέκτη, η πείρα, οι 

απόψεις και άλλες πληροφορίες βοηθούν τον πομπό στην 

κωδικοποίηση του μηνύματος. Αν οι πληροφορίες σχετικά με τον 

δέκτη είναι ανύπαρκτες, τότε ο πομπός μπορεί να έρθει στην θέση 

του δέκτη για να λάβει αρκετή γνώση για την κωδικοποίηση του 

μηνύματος. 

 Φανερές αποτυχίες στην διαδικασία της επικοινωνίας στο στάδιο 

της κωδικοποίησης συμβαίνουν αν ο πομπός χρησιμοποιεί: 

•    Λέξεις που δεν υπάρχουν στο λεξιλόγιο του δέκτη. 

• Διφορούμενες και ασαφείς ιδέες που παραμορφώνουν το 

μήνυμα. 

•    Μη λεκτικά σήματα που έρχονται σε αντίθεση με το προφορικό 

μήνυμα. 
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• Εκφράσεις όπως το "ου" ή λάθη στην γραμματική, ιδιομορφίες 

(υπερβολική κίνηση των χεριών, κουδούνισμα των κλειδιών), η 

ντύσιμο που αποσπά στον δέκτη. 

 

Ο πομπός επιλέγει κανάλι και μεταδίδει το μήνυμα. 

 
Για να αυξηθεί η πιθανότητα του δέκτη να κατανοήσει το μήνυμα, 

ο πομπός διαλέγει προσεκτικά ένα κατάλληλο κανάλι για την 

μετάδοση του μηνύματος. Τρία συνηθισμένα κανάλια επικοινωνίας 

είναι: 

1.  Μονόδρομη, όχι πρόσωπο με πρόσωπο. Γραπτά κείμενα όπως 

υπομνήματα, αναφορές, και δημοσιεύματα τύπου που διανέμονται 

με τον παραδοσιακό τρόπο ή με ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπικά, ή μέσω υπολογιστή). 

2. Αμφίδρομη, πρόσωπο με πρόσωπο. Άτυπες συζητήσεις, 

συνεντεύξεις, προφορικές αναφορές, ομιλίες, και τηλεσυνεδριάσεις. 

3. Αμφίδρομη, όχι πρόσωπο με πρόσωπο. Συζητήσεις μέσω 

τηλεφώνου και ανακοινώσεις μέσω ενδοσυνεννόησης. 

Η επιλογή ενός ακατάλληλου καναλιού μπορεί να προκαλέσει την 

δυσκολία στην ανάγνωση  του μηνύματος και μπορεί να επηρεάσει 

αρνητικά τις ανθρώπινες σχέσεις με τον δέκτη. Παραδείγματος 

χάρη, ο πομπός μπορεί να αρχίσει ένα πολύπλοκο θέμα με ένα 

γραπτό κείμενο και να συνεχίσει με μια άμεση συζήτηση αφού ο 

δέκτης είχε την ευκαιρία να μελετήσει το κείμενο. 

 Γραπτά κείμενα είναι απαραίτητα όπου εμπλέκονται θέματα 

νομικής φύσεως και είναι απαραίτητη η τήρηση πρακτικών. Μια 
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συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο είναι το πιο κατάλληλο κανάλι 

για να αποσταλούν δυσάρεστα και ευαίσθητα μηνύματα.  

 Μια συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο παρέχει δύο ξεκάθαρα 

πλεονεκτήματα:  

(1) Ο μάνατζερ μπορεί να ζητήσει άμεση ανατροφοδότηση από τον 

δέκτη για να ξεκαθαριστούν παρεξηγήσεις και ανακρίβειες στο 

μήνυμα. 

 (2) Επιπλέον ακούγοντας αυτό που λέει ο δέκτης (το προφορικό 

μήνυμα), ο μάνατζερ μπορεί να "διαβάσει" εξίσου σημαντικούς μη 

λεκτικούς υπαινιγμούς (τόνος της φωνής, κινήσεις του σώματος 

κλπ.). Ο μάνατζερ μπορεί να νιώσει καθησυχασμένος με αυτά που 

του λέει ο δέκτης, αλλά τα μη λεκτικά μηνύματα μπορεί να 

υποδείξουν ότι ο δέκτης επεκτείνει υπερβολικά το πρόβλημα ή 

υποτιμά την σημασία της προειδοποίησης.  

Η κρίση του σωστού καναλιού από τον μάνατζερ - η συνάντηση με 

τον εργαζόμενο πρόσωπο με πρόσωπο αντί να του τηλεφωνήσει ή 

να του γράψει ένα πειθαρχικό σημείωμα -υποδεικνύει ότι αυτός ο 

μάνατζερ είναι ευαίσθητος και με κατανόηση, αξίες πού στηρίζουν 

την αληθινή και ξεκάθαρη επικοινωνία. 

 

Ο δέκτης αποκωδικοποιεί το μήνυμα. 

 
Ο δέκτης είναι ο προορισμός του μηνύματος. Είναι καθήκον του 

δέκτη να εξηγήσει το μήνυμα του πομπού, τόσο λεκτικά όσο και 

μη λεκτικά, με όσο το λιγότερο δυνατό παραποίηση. Η διαδικασία 

ερμηνείας του μηνύματος λέγεται αποκωδικοποίηση.  
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Ο κάθε άνθρωπος ως δέκτης επηρεάζεται από τη δική του 

υποκειμενική αντίληψη  για την εικόνα του κόσμου που τον 

περιβάλλει και επομένως εκλαμβάνει διαφορετικά από το 

συνεργάτη και συνάνθρωπό του ένα μήνυμα.  

Ανάμεσα στους λόγους αυτούς συγκαταλέγονται και οι προσωπικές 

ανάγκες του ατόμου και η συναισθηματική του κατάσταση τη 

στιγμή της λήψης του μηνύματος, προηγούμενες εμπειρίες του, 

αξίες, πεποιθήσεις, ενδιαφέροντα κ.τ.λ.  

Το άτομο που είναι αποδέκτης του μηνύματος ενεργοποιεί μέσα 

του την εικόνα που έχει για τον ή τους συντάκτες του μηνύματος 

δηλαδή για τον πομπό και οι διαδικασίες επικοινωνίας επηρεάζονται  

από την εικόνα το image που έχει για τον πομπό ο συγκεκριμένος 

δέκτης. 

 

 

 Σε αυτές τις περιπτώσεις το μήνυμα δεν κρίνεται για την αξία του 

αλλά αξιολογείται με βάση την πηγή προέλευσής του. Αυτό το 

φαινόμενο είναι γνωστό και ως «συνέπεια του φωτοστέφανου» 

(Hallo effect) και έχει ως συνέπεια να γίνεται ανεπιφύλακτα 

αποδεκτό εξαιτίας του «φωτοστέφανου» που θεωρούμε ότι 

περιβάλλει τον πομπό.  
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Στην προσπάθεια του το άτομο να κατανοήσει το μήνυμα κάποιου 

πομπού υπόκειται στις επιδράσεις τεσσάρων καταστάσεων: 

1 ένα καλό επίπεδο αυτογνωσίας που οδηγεί στο να 

αντιλαμβάνεται τους άλλους πιο ρεαλιστικά. 

2. το άτομο που αποδέχεται τον εαυτό του όπως είναι έχει 

αυξημένη τάση να βλέπει στους άλλους θετικά στοιχεία. 

3. η υποκειμενική αντίληψη  των γνωρισμάτων του ατόμου 

επηρεάζει και τα χαρακτηριστικά που θα προσελκύσουν την 

προσοχή του στους άλλους ανθρώπους. 

4.  η ικανότητα αντίληψης  των χαρακτηριστικών  των άλλων δεν  

αποτελεί «δεξιοτεχνία». (Πιπερόπουλος Γ, 1999.) 
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Επειδή οι λέξεις και τα μη λεκτικά σημεία έχουν διαφορετικές 

σημασίες σε διαφορετικά άτομα, αμέτρητα προβλήματα μπορεί να 

προκύψουν σε αυτό το σημείο της διαδικασίας της επικοινωνίας.  

Αποτυχίες  σε αυτό το στάδιο στην επικοινωνία  είναι εύκολο να 

συμβούν αν: 

•    Ο πομπός κωδικοποιεί το αρχικό μήνυμα με ακατάλληλο τρόπο,   

μπορεί να χρησιμοποιήσει λέξεις που δεν υπάρχουν στο λεξιλόγιο 

του δέκτη, να χρησιμοποιεί  διφορούμενες και ασαφείς ιδέες που 

παραμορφώνουν το μήνυμα, ή χρησιμοποιεί μη λεκτικά σημεία που 

αποσπούν τον δέκτη ή έρχονται σε αντίθεση με το λεκτικό 

μήνυμα. 

•    Ο δέκτης απειλείται από τη θέση ή το κύρος του πομπού. Αυτή 

η ένταση μπορεί να παρεμποδίσει τον δέκτη στο να συγκεντρωθεί 

αποτελεσματικά στο μήνυμα για να το κατανοήσει με σαφήνεια. 

Επιπλέον, ένας εκφοβισμένος δέκτης μπορεί να φοβάται να 

ρωτήσει για κάτι  από αντιληπτό φόβο μήπως σχετιστούν οι 

ερωτήσεις με ανικανότητα. 

•    Ο δέκτης είναι απρόθυμος να προσπαθήσει να κατανοήσει το 

μήνυμα επειδή το θέμα  είναι πολύ δυσνόητο. Ανεξάρτητα από την 

σαφήνεια του μηνύματος που εξηγεί την διαδικασία  λειτουργίας 

ενός προγράμματος Η/Υ, ο δέκτης που είναι τρομοκρατημένος από 

τους υπολογιστές  μπορεί να μην είναι σε θέση να 

αποκωδικοποιήσει το μήνυμα σωστά. 

•    Ο δέκτης δεν είναι ανοικτός σε νέες και διαφορετικές ιδέες, που 

σημαίνει ότι στερεότυπες  απόψεις και προκαταλήψεις 

παρεμποδίζουν τον δέκτη στην λήψη του μηνύματος. 
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Ο δέκτης κωδικοποιεί ένα μήνυμα για να αποσαφηνίσει τυχόν 

παρερμηνείες. 

Όταν ο δέκτης ανταποκρίνεται στο μήνυμα του πομπού, η 

ανταπόκριση ονομάζεται ανατροφοδότηση. Η ανατροφοδότηση 

ωθεί τον πομπό να διαμορφώσει ή να προσαρμόσει το αρχικό 

μήνυμα για να το κάνει πιο σαφές για τον δέκτη.  

Η ανατροφοδότηση μπορεί να είναι λεκτική ή μη-λεκτική. Μία 

παρατήρηση όπως "Μπορείτε να μου αποσαφηνίσετε..." ή μια 

μπερδεμένη έκφραση προσώπου παρέχει ξεκάθαρη 

ανατροφοδότηση προς τον πομπό ότι ο δέκτης δεν κατανοεί ακόμη  

το μήνυμα.  

Αντιθέτως, ένα σίγουρο "Ναι καταλαβαίνω", και μία ανοδική κίνηση 

του κεφαλιού είναι σίγουρο σημάδι κατανόησης ή ενθάρρυνσης. 

 

 

Παρεμβολές που εμποδίζουν την διαδικασία 

 
Οι πομποί και δέκτες πρέπει να μάθουν να αντιμετωπίζουν τους 

πολυάριθμους παράγοντες  που παρεμβάλλονται στην διαδικασία 

της επικοινωνίας. Αυτοί οι παράγοντες ονομάζονται παρεμβολές ή 

εμπόδια στην αποτελεσματική επικοινωνία. 

•   Διαφορές στο επίπεδο μόρφωσης, στην πείρα, στον πολιτισμό 

και σε άλλα χαρακτηριστικά του πομπού και του δέκτη που 

αυξάνουν την περιπλοκότητα της κωδικοποίησης και της 

αποκωδικοποίηοης του μηνύματος. 
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• Φυσικές παρεμβολές που λαμβάνουν χώρα στο κανάλι 

συμπεριλαμβανομένης και της δυνατής ομιλίας κοντά στο χώρο 

όπου ο προϊστάμενος εξηγεί τον καταμερισμό της εργασίας, 

ενοχλητικά παράσιτα στην τηλεφωνική γραμμή, ή μία υπερβολικά 

ζεστή αίθουσα που χρησιμοποιείται για μία εκτενή συνάντηση του 

προσωπικού. Πολλές εταιρείες παρέχουν ειδικούς χώρους σε 

ξενοδοχεία ή απόμερα καταλύματα για  να εκμηδενίσουν φυσικές 

και ψυχικές παρεμβολές όπως είναι η διαρκής διακοπή και άλλες 

παρεμβολές που είναι παρούσες στον καθημερινό εργασιακό χώρο. 

Αυτοί οι ειδικοί χώροι επιτρέπουν στους εργαζόμενους να 

αποχωριστούν από τις ευθύνες ρουτίνας αρκετά για να 

συμμετάσχουν αποτελεσματικά στις συζητήσεις στρατηγικού 

σχεδιασμού, ανάπτυξη της αρχηγίας, εργαστήρια πολιτιστικής 

συνείδησης, και άλλες συναντήσεις στελεχών. 

• Ένας προϊστάμενος πολύ πιεσμένος ή πολύ ανασφαλής για να 

επιτρέψει σε υφιστάμενους να απευθύνουν ερωτήσεις ή προτάσεις 

(ανατροφοδότηση) δημιουργεί ένα τρομερό εμπόδιο στην 

αποτελεσματική επικοινωνία. Αυτός ο προϊστάμενος χάνει χρόνο 

και χρήμα από λάθη που έγιναν επειδή ασαφή μηνύματα δεν 

αποσαφηνίστηκαν και καλλιεργεί αρνητικά συναισθήματα επειδή οι 

εργαζόμενοι νομίζουν ότι οι απόψεις τους δεν είναι δεκτές. 

Όσο  συμμετέχουν  άνθρωποι  στην επικοινωνία, η διαδικασία δεν 

θα είναι τέλεια. Οι ανθρώπινες αδυναμίες όπως είναι η 

προκατάληψη, ο εγωισμός, κατωτερότητα και οι ποικίλες 

αντιδράσεις προς το περιβάλλον προστίθονται στα προβλήματα της 

επικοινωνίας. 
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 Επιπλέον οι διαφορές ανάμεσα στους πομπούς και στους δέκτες 

στα λεξιλόγια, στο μορφωτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο, η 

ηλικία, η εμφάνιση, πολιτιστικά στοιχεία, και άλλοι παράγοντες 

δημιουργούν εμπόδια στην αποτελεσματική επικοινωνία. 
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Μορφές της  Επιχειρησιακής  Επικοινωνίας 

 
Οι μορφές της Επιχειρησιακής Επικοινωνίας ποικίλουν ανάλογα με 

την περίπτωση. Εμπιστευτικά θέματα, παραδείγματος χάρη, 

συζητούνται προφορικά πρόσωπο με πρόσωπο ή υποβάλλονται σε 

γραπτή μορφή  με την ένδειξη εμπιστευτικό ή προσωπικό ή 

απόρρητο. Ανάλογα  επομένως με τον τρόπο που μεταφέρεται το 

μήνυμα από την πηγή στον δέκτη η επικοινωνία αποκτά 

συγκεκριμένη μορφή.  

Μορφές επιχειρησιακής επικοινωνίας, με τη σειρά  που 

χρησιμοποιήθηκαν από τον άνθρωπο είναι: 

Η μη λεκτική, η οποία περιλαμβάνει κινήσεις των χεριών, 

εκφράσεις του προσώπου και των ματιών, στάσεις του σώματος 

κτλ. 

Η προφορική μορφή, κατά την οποία γίνεται συζήτηση ή 

διάλογος μεταξύ της πηγής και του δέκτη του  μηνύματος  όπως 

στις διαλέξεις, στις συνεντεύξεις, στις ομιλίες κτλ. 

Η γραπτή μορφή, κατά  την οποία το μήνυμα μεταφέρεται  από 

την πηγή στο δέκτη με τη χρησιμοποίηση του τύπου όπως στις 

επιστολές, στις  αναφορές, στις εισηγήσεις,  στα ενημερωτικά 

σημειώματα κτλ. 

Η Οπτική μορφή η οποία αποτελείται από εικόνες, σύμβολα, 

φωτογραφίες, διαφάνειες, χρώματα, το περίβλημα και το 

πακετάρισμα των προϊόντων κτλ. 
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Η ακουστική μορφή επικοινωνίας, κατά την οποία το μήνυμα  

μεταφέρεται στον δέκτη μόνο δια της ακοής του όπως η 

επικοινωνία με το τηλέφωνο, το άκουσμα  του ραδιοφώνου και 

γενικά το άκουσμα κάποιου ήχου, φωνής, ομιλίας, τραγουδιού, 

χωρίς να βλέπουμε την πηγή του  μηνύματος. 

Η οπτικοακουστική μορφή επικοινωνίας, κατά την οποία 

επιτυγχάνεται ο συνδυασμός της προφορικής και γραπτής μορφής 

όπως συμβαίνει με την τηλεόραση, τον κινηματογράφο, το video, 

το DVD κτλ. 

Η Ηλεκτρονική μορφή επικοινωνίας, η οποία προέκυψε με τη 

χρήση των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας.  Η ολοένα 

αυξανόμενη χρησιμοποίηση των Computers από τα άτομα και τις 

επιχειρήσεις και οι σύγχρονες τηλεπικοινωνίες φέρνουν αλλαγές 

στον τρόπο και στα μέσα επικοινωνίας, στον τρόπο ζωής και στην 

άσκηση της επιχειρηματικής και εμπορικής δραστηριότητας 

(Bulkeley, 1992). 

Η τεχνολογία των computers είναι η τεχνολογία της σύνδεσης των 

δικτύων καθώς η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών  αποτελεί ένα 

χρήσιμο εργαλείο στην καθημερινή ζωή των ατόμων που 

εργάζονται σε επιχειρήσεις. Οι on line  υπηρεσίες οι οποίες 

βασίζονται στις συνδέσεις με modems φέρνουν σε  επικοινωνία  

γρήγορα και εύκολα με e-mails ( το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

τους χρήστες τους με όλο τον κόσμο. Επίσης το internet και τα 

intranet συστήματα τα οποία εφαρμόζουν διάφορες εταιρίες για 

την εσωτερική και εξωτερική τους επικοινωνία παρέχουν την 

δυνατότητα γρήγορης και αποτελεσματικής επικοινωνίας. 
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Το τμήμα του υπολογιστικού συστήματος με το οποίο έρχεται σε 

επαφή ο χρήστης και αλληλεπιδρά με τον υπολογιστή καλείται 

διεπιφάνεια του χρήστη (user’s interface) που σε πολλές 

περιπτώσεις είναι το ίδιο το σύστημα. (Μyers and  Rosson, 1992). 

 H μελέτη μάλιστα της αλληλεπίδρασης ανθρώπου- υπολογιστή 

στο χώρο εργασίας περιλαμβάνει και την μελέτη της οργανωτικής 

δομής και του περιεχομένου εργασίας καθώς και την καταγραφή 

των παραμέτρων που αφορούν το εργασιακό περιβάλλον, τις 

συνήθεις λειτουργίες και ροές των εργασιών. Τα κίνητρα και τις 

σχέσεις μεταξύ των ομάδων εργασίας και τη σχέση των παραπάνω 

με την εισαγόμενη τεχνολογία. 
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Επιχειρησιακή Επικοινωνία και Διαδίκτυο. 

 

Συλλογή  πληροφοριών.  

 

Διαμέσου του διαδικτύου διακινείται καθημερινά  ένας τεράστιος 

όγκος  πληροφοριών. Τα άτομα και οι επιχειρήσεις έχουν τη 

δυνατότητα να αναζητούν στο διαδίκτυο και να επιλέγουν τις 

πληροφορίες που θεωρούν απαραίτητες για τη λήψη των 

αποφάσεων, να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε θέμα και 

πληροφορία τους αφορά, έγκαιρα και από μεγάλες αποστάσεις και 

να εντοπίζουν πληροφορίες και μηνύματα τα οποία τους 

διευκολύνουν στο να είναι αποτελεσματικοί και πλήρως 

ενημερωμένοι στη λήψη διοικητικών  αποφάσεων. 

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 

 
Μία από τις σημαντικότερες εργασίες στο διαδίκτυο είναι η 

διαβίβαση γραπτών μηνυμάτων και εικόνων σε ελάχιστο χρόνο 

εκμηδενίζοντας μεγάλες γεωγραφικές αποστάσεις. (Markus L,1994) 

Άτομα και επιχειρήσεις επικοινωνούν με τη βοήθεια του 

Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου γρήγορα και αποτελεσματικά 

εξοικονομώντας τεράστια χρηματικά ποσά και χρόνο, ενώ το 

μήνυμα φτάνει στον αποδέκτη με μηδενική παραμόρφωση. Οι  

επιχειρήσεις ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες ταχύτατα με 

ασφάλεια και με την απλοποίηση των σχετικών γραφειοκρατικών 

διαδικασιών (Στειακάκης και Κατζός, 2002). 
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Απόκτηση ιστοσελίδας στο διαδίκτυο. 

Οι επιχειρήσεις, οι οργανισμοί διάφορα ιδρύματα και φορείς έχουν 

την δυνατότητα έναντι εξαμηνιαίας ή ετήσιας συνδρομής να 

αποκτήσουν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο και να προσφέρουν 

πληροφορίες. Έτσι η γνωστοποίηση των προϊόντων και των 

υπηρεσιών των επιχειρήσεων, οι τιμές των προϊόντων, προσωπικές 

πληροφορίες για τα στελέχη των επιχειρήσεων, τα προγράμματα 

σπουδών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και άλλα στοιχεία για την 

προβολή αυτών  γίνεται δια μέσου των ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. 

 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

 
Το ηλεκτρονικό Εμπόριο είναι μία νέα μορφή εμπορίου επεκτείνεται 

γρήγορα και οδηγεί στην εκτέλεση συναλλαγών με πελάτες, 

προμηθευτές και το δημόσιο με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. 

Στην Ελλάδα η αγορά προϊόντων δια μέσου του διαδικτύου δεν 

είναι ακόμη πολύ διαδεδομένη. Προβλέπεται όμως ότι θα υπάρξει 

αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου αφενός μεν με τη σύνδεση 

περισσοτέρων επιχειρήσεων με το διαδίκτυο αφετέρου με την 

εξοικείωση των καταναλωτών και την εξασφάλιση των αγορών 

τους διαμέσου αυτού. Τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού 

εμπορίου αφορούν κυρίως την επιτάχυνση των εμπορικών 

διαδικασιών  και αναλυτικότερα την επέκταση σε νέες αγορές, την 

μείωση του κόστους για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών 

την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την βελτίωση των 

σχέσεων με πελάτες, προμηθευτές και άλλους με τους οποίους 

συναλλάσσεται. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι αποτελεσματικό, 
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εφόσον τηρηθούν βασικές προυποθέσεις όπως είναι ο προσεκτικός 

σχεδιασμός των επιχειρηματικών στόχων μέσα από τη χρήση 

επαρκών χρηματικών ροών καθώς και η ασφάλεια των 

συναλλαγών με τη χρησιμοποίηση από την επιχείρηση 

συγκεκριμένων μεθόδων εξασφάλισης της αξιοπιστίας και 

εγκυρότητας των συναλλαγών. 

 

Διαφήμιση 

Η διαφήμιση των προϊόντων ή των υπηρεσιών της επιχείρησης 

μπορεί να γίνει και διαμέσου του διαδικτύου δίνοντας τη 

δυνατότητα στην επιχείρηση να προβληθεί με ελάχιστο κόστος και 

σε μεγάλη εμβέλεια. 

 

Έρευνα αγοράς, προώθηση προϊόντων 

Στο διαδίκτυο περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την 

αγορά, την έρευνα συμπεριφοράς του καταναλωτή, κλαδικές 

αναλύσεις, νέα και εξελίξει στον κλάδο που δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση, πληροφορίες για τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Με 

τη χρήση του διαδικτύου γίνεται ευκολότερη η προώθηση και η 

πώληση των προϊόντων σε πιο εξειδικευμένο κοινό. Επίσης με τη 

χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων τα γεωγραφικά σύνορα 

μειώνονται συνεχώς και επομένως οι εξαγωγές διευκολύνονται. 
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Τηλε-εργασία 

Η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων επιτρέπει την εκτέλεση 

εργασιών σε χώρους εκτός των γραφείων της εταιρείας. 

Εργαζόμενοι που βρίσκονται εκτός έδρας μπορούν να έχουν 

πρόσβαση στα δεδομένα της εταιρείας και να αποστέλλουν το 

αποτέλεσμα της εργασίας τους ηλεκτρονικά. Κάτι τέτοιο μέχρι 

τώρα χαρακτήριζε  τα  επαγγέλματα των μεταφραστών ή των 

δημοσιογράφων τα τελευταία όμως χρόνια αρχίζει να παρατηρείται 

μία αύξηση της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων για την εκτέλεση  

εργασιών της επιχείρησης και εκτός του χώρου εγκατάστασης της 

επιχείρησης. 
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Εξωτερική και Εσωτερική Επιχειρησιακή Επικοινωνία 

 

Η επιχείρηση επικοινωνεί με προκαθορισμένους τρόπους τόσο με 

το «εξωτερικό» κοινό όσο και με τους ‘εργαζόμενους’ δηλαδή το 

«εσωτερικό κοινό» της επιχείρησης. (Murphy-Hildebrandt-

Thomas,1997). 

 

 

Εξωτερική Επικοινωνία με το κοινό  

Μέθοδοι επικοινωνίας 

Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με 

το κοινό, δηλαδή με τους πελάτες, τους προμηθευτές, τις δημόσιες 

υπηρεσίες και άλλους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς 

χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μεθόδους επικοινωνίας. Με τη 

συνεχή επικοινωνία δημιουργεί και διατηρεί την εικόνα της προς τα 

έξω. 

Οι σημαντικότεροι τρόποι και μέσα επικοινωνίας, τα οποία θα 

πρέπει να χρησιμοποιήσει η επιχείρηση για να κάνει γνωστά τα 

προϊόντα της, τις δραστηριότητές της, τα ενδιαφέροντά της και τις 

απόψεις της στο “κοινό’ είναι : 

Ηλεκτρονική Επικοινωνία 

Κρατική και ιδιωτική τηλεόραση 

Κρατικό και ιδιωτικό ραδιόφωνο 

Ιντερνετ, τηλέφωνο, φαξ, τηλεματική, multimedia 
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Έντυπη Επικοινωνία 

Εφημερίδες και περιοδικά πανελλήνιας και τοπικής κυκλοφορίας  

Κρατικό και ιδιωτικό ταχυδρομείο 

Άλλοι τρόποι επικοινωνίας  

Συνεντεύξεις, Διαφημίσεις, Ενημερωτικά φυλλάδια, Αφίσες, 

Κινηματογραφικές ταινίες, Video, Χορηγίες και δωρεές, Επιδείξεις 

και Εκθέσεις, Ενημερωτικές Επιστολές, Ετήσιος απολογισμός, 

Επισκέψεις στην επιχείρηση. 

 

Εσωτερική επικοινωνία (με τους εργαζόμενους) 

Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν πληροφορίες για 

οτιδήποτε αφορά αυτούς και την επιχείρηση στην οποία 

εργάζονται. Οι μέθοδοι επικοινωνίας οι οποίες χρησιμοποιούνται  

για την πληροφόρηση και επικοινωνία  με τους εργαζόμενους 

διακρίνονται σε μεθόδους α) μιας κατεύθυνσης β) αμφίδρομης 

επικοινωνίας γ) και επικοινωνίας πρόσωπο με πρόσωπο. 

Οι σημαντικότερες από αυτές είναι: 

 

Σύντομη ενημέρωση των ομάδων (Briefing groups) 

Ο επικεφαλής της ομάδας, πχ ο προϊστάμενος ενός τμήματος κάνει 

μία ολιγόωρη συνάντηση με τους εργαζόμενους που αναφέρονται 

σε αυτόν για να τους ενημερώσει.  

Η ενημέρωση αυτή (Towanley ,1989) είναι η συστηματικότερη 

μέθοδος επικοινωνίας και πληροφόρησης των υφισταμένων από 

τους προϊσταμένους τους. Το μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι 

ότι ο επόπτης  δεν είναι σε θέση να τα γνωρίζει όλα και να 
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απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις τους και αυτό διότι δεν 

ενημερώνεται προηγουμένως από τον προϊστάμενό του. Άλλο 

μειονέκτημα είναι ότι είναι εφήμερη και επομένως θα πρέπει να 

ενισχύεται και από γραπτή ενημέρωση. 

 

Κύκλοι Ποιότητας (Quality Cirles) 

Oι “κύκλοι ποιότητας»  βελτιώνουν την ποιότητα της επικοινωνίας, 

φέρνοντας  κοντά μέλη του εργατικού δυναμικού, τα οποία είναι 

αλληλοεξαρτώμενα και εμπλέκονται για την πραγματοποίηση των 

εργασιών της επιχείρησης. Βασικό καθήκον των μελών του κύκλου 

ποιότητας είναι να αναγνωρίζουν και να αναλύουν τα 

σπουδαιότερα προβλήματα, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα 

χαμηλής ποιότητας προϊόντα. Οι εργαζόμενοι που μετέχουν στους 

κύκλους ποιότητας προτείνουν λύσεις και ενέργειες οι οποίες 

παρουσιάζονται επίσημα κατευθείαν στην ανώτατη διοίκηση ή στο 

διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης ενώ παράλληλα παρέχουν 

στους άλλους εργαζόμενους εκπαίδευση στις τεχνικές ανάλυσης 

των προβλημάτων και λύσης των. 

 Ο Ishikawa θεωρείται ο πατέρας των Κύκλων Ποιότητας. Θεωρεί 

τον Ολικό Ποιοτικό Έλεγχο σαν μία επανάσταση στη διοικητική 

σκέψη και προτείνει μία συγκεκριμένη διαδικασία για τη 

διασφάλιση της Ποιότητας. Στις μέρες μας η έννοια της ποιότητας 

έχει εξελιχθεί και μεταλλαχθεί σε μία καινούργια φιλοσοφία 

διοίκησης, η οποία καλύπτει ολόκληρη την επιχείρηση (Deming 

1988,  Grosby 1998),  έχει στρατηγικό περιεχόμενο και προοπτική 
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(Οkland 1986) και έχει ως απώτερο σκοπό την ικανοποίηση  των 

αναγκών του πελάτη.(Juran 1993). 

Εύκολα γίνεται κατανοητό η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ 

αυτών που μετέχουν στους “κύκλους ποιότητας”  είναι το κλειδί για 

την επίτευξη των σκοπών τους οποίους έχει θέση η επιχείρηση. 

 

 

Συναντήσεις με όλους τους εργαζομένους (Mass Meetings) 

Eίναι μία τεχνική επικοινωνίας όπου γίνονται συναντήσεις με όλους 

τους εργαζόμενους συνήθως με επικεφαλής τον manager της 

επιχείρησης ο οποίος έχει τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας και 

μεγάλη εμπειρία στη διοίκηση. Στην μέθοδο αυτή 

χρησιμοποιούνται οπτικά βοηθήματα, όπως slides και ταινίες με 

επιχειρηματικές δραστηριότητες και συμπεριφορές,  νέες 

τεχνολογίες και μεθόδους της αγοράς και οι εργαζόμενοι έχουν την 

ευκαιρία να ακούσουν για την πορεία της επιχείρησης μέχρι τώρα 

και το μέλλον της. Θεωρείται σημαντικό προσόν να υπάρχει 

επικοινωνιακή ικανότητα από μέρους του ανώτατου διευθυντικού 

στελέχους. Είναι πάντως πολύ δύσκολο στη μαζική αυτή 

συνάντηση να έχουμε “διπλής κατεύθυνσης” ή “αμφίδρομη” 

επικοινωνία. 

Συνεντεύξεις (Interviews) 

Η προσωπική συνέντευξη είναι ο καλύτερος τρόπος να ασχοληθείς 

με ατομικά προβλήματα και ερωτήματα. Επειδή όμως είναι 

διαδικασίες  που απαιτούν πολλή ώρα συνηθίζεται να 

χρησιμοποιούνται μόνο για εξαιρετικά προβλήματα. 
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Οι σημαντικότεροι τύποι συνεντεύξεων είναι : 

1. οι συνεντεύξεις παραπόνων 

2. οι συνεντεύξεις πειθαρχικών ποινών 

3. οι συνεντεύξεις αξιολόγησης 

4. οι συνεντεύξεις αποχώρησης.  

 

 

 

Περπατώντας ανάμεσα στους εργαζόμενους(Walking the 

floor) 

Κάθε προϊστάμενος θα πρέπει να γνωρίζει την ομάδα του, θα 

πρέπει να επισκέπτεται συχνά τον χώρο όπου εργάζεται η 

ομάδα του για να συναντήσει τα μέλη της και να μιλήσει μαζί 

τους. Ακόμη και σε επιχειρήσεις με πολυάριθμους εργαζόμενους 

είναι σημαντικό να έχει ο προϊστάμενος μπει στη διαδικασία να 

γνωρίσει έστω και τμηματικά ένα μεγάλο κομμάτι των 

εργαζομένων που εργάζονται στην επιχείρησή του. 

 

 

Συμβούλια, επιτροπές και συλλογικές διαπραγματεύσεις 

 
   Πρόκειται για  την επικοινωνία μεταξύ των εκπροσώπων των 

εργαζομένων και του εργοδότη ή των μετόχων της επιχείρησης και 

όχι για απευθείας επικοινωνία με τους εργαζομένους. Αποτελεί 

τμήμα του συστήματος εκπροσώπησης των εργαζομένων. 
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Προγράμματα υποδοχής των εργαζομένων 

Σκοπός αυτών των προγραμμάτων υποδοχής είναι να δώσει την 

ευκαιρία στα καινούργια μέλη της επιχείρησης πληροφορίες και να 

τα ενημερώσει σχετικά με τον εργοδότη, την επιχείρηση, τις 

συνθήκες εργασίας. 

 

Διάδοση-φήμη (grapevine) μεταξύ των εργαζομένων 

Σε κάθε οργάνωση κυκλοφορούν φήμες και διαδόσεις για διάφορα 

θέματα, οι οποίες κατασκευάζονται και διαδίδονται από τους 

εργαζόμενους. Οι διαδόσεις αυτές μπορεί να είναι  τελείως 

παραπλανητικές, αλλά ενδέχεται να είναι και απολύτως αληθινές. 

 

Γραπτή επικοινωνία  

Η γραπτή επικοινωνία είναι επικοινωνία  “μίας κατεύθυνσης”. Οι 

μέθοδοι γραπτής επικοινωνίας με τους εργαζόμενους είναι: 

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. Από εκεί οι ερωτήσεις 

μεταφέρονται στον αρμόδιο για την απάντηση υπάλληλο της 

Διοίκησης, ο οποίος απαντά στις ερωτήσεις του εργαζομένου 

συνήθως σε χρονικό πλαίσιο μιας εβδομάδας. Το σύστημα αυτό αν 

και είναι απλό και αποτελεσματικό δεν χρησιμοποιείται πολύ. 
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Ο Πίνακας Ανακοινώσεων: Είναι ένα  παραδοσιακό σύστημα 

γρήγορης ενημέρωσης μεγάλου αριθμού ατόμων με 

πλεονεκτήματα   γιατί αποτελεί ένα φτηνό μέσο επικοινωνίας, 

οδηγεί σε άμεση ενημέρωση, αφορά όλους τους εργαζομένους και 

είναι εύκολο για τον αποδέκτη να ξαναελέγξει το μήνυμα 

αργότερα. Βεβαίως απαιτείται καθημερινή ενημέρωση και 

αντικατάσταση των παλαιών ανακοινώσεων. Οι πληροφορίες 

αφαιρούνται και καταστρέφονται εύκολα ενώ δεν παρέχονται 

πολλές πληροφορίες οι οποίες συνήθως απαιτούν περαιτέρω 

διευκρινίσεις. 

 

Οι Αναφορές: Με 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. 

Σαν μέθοδος γραπτής επικοινωνίας έχει το πλεονέκτημα ότι 

λαμβάνεται γρήγορα από τον αποδέκτη-ενδιαφερόμενο και δεν 

οδηγεί σε αντιπαραθέσεις και εμπάθειες γιατί δεν περιέχει το 

στοιχείο του διαλόγου και της κατά πρόσωπο αντιπαραθέσεις. Τα 

σημειώματα αλληλογραφίας: Αποτελούν εσωτερική αλληλογραφία 

της επιχείρησης. Με τα σημειώματα  διαβιβάζονται πολλές φορές 

πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να δοθούν πιο γρήγορα και 

φθηνότερα με το τηλέφωνο. Είναι χρήσιμα κυρίως στις 

περιπτώσεις που σπουδαία μηνύματα πρέπει να παραληφθούν 

οπωσδήποτε από πολυάσχολους  managers  οι  οποίοι βρίσκονται 

σε συνεδριάσεις μακριά από τα γραφεία τους. 
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 Το Περιοδικό ή η εφημερίδα της επιχείρησης: Εκδίδεται σε 

δεκαπενθήμερη ή μηνιαία βάση και αφορά θέματα όπως την πορεία 

της επιχείρησης στην αγορά εργασίας, επιχειρηματική και 

χρηματοτοοικονομική επίδοση, αποτελέσματα στην παραγωγή. 

Συναντήσεις του προσωπικού με σημαίνοντα πρόσωπα, το προφίλ 

των στελεχών της επιχείρησης, καινούργια προϊόντα και υπηρεσίες 

της εταιρίας, αθλητικά και κοινωνικά γεγονότα, συνταξιοδοτήσεις, 

βραβεία για επιτυχημένες προτάσεις και για επιτυχημένες 

εφαρμογές του συστήματος ασφάλειας της επιχείρησης. Θεωρείται 

ακριβό μέσο γραπτής επικοινωνίας και γιαυτό πρέπει να 

αξιολογηθεί αν τα θετικά αποτελέσματα τα οποία θα έχει  

δικαιολογούν υψηλό κόστος έκδοσης ενός τέτοιου εντύπου. 

 

Το Δελτίο Τύπου: Με το δελτίο τύπου γίνονται επίσημες 

ανακοινώσεις της επιχείρησης για σοβαρά θέματα που την 

αφορούν ή για την πρόοδο και τις επιδόσεις της ή για εκδηλώσεις 

τις οποίες διοργανώνει και διανέμεται  και στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης προς ενημέρωση του κοινού. 

 

Το Βιβλίο Προσωπικού: Περιέχει πληροφορίες για τους 

εργαζόμενους (κυρίως τους νέους μιας επιχείρησης) και 

περιλαμβάνει θέματα όπως οι όροι της σύμβασης εργασίας δηλ τις 

ώρες εργασίας, το είδος της εργασίας, ο τίτλος της θέσης, το 

σύστημα πληρωμής, τους όρους ασφάλειας, το σωματείο του 

προσωπικού ή την ιατρική περίθαλψη που έχει το προσωπικό. 

Επίσης μπορεί να περιλαμβάνει: το οργανόγραμμα της επιχείρησης, 
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τις φωτογραφίες των διευθυντών, εικόνες των προϊόντων και των 

υπηρεσιών, το προφίλ των πελατών, την ιστορία της επιχείρησης. 

 

Ο Ετήσιος απολογισμός στους εργαζόμενους: Περιλαμβάνει 

αναφορά στις δραστηριότητες  στελέχωσης και διεύθυνσης του 

προσωπικού της επιχείρησης και ανασκόπηση του χρόνου που 

πέρασε σε θέματα που αφορούν σε νέα προϊόντα, επιτυχίες στις 

πωλήσεις, βραβεία και διακρίσεις, οικονομικός απολογισμός, 

πραγμάτωση των στόχων της παραγωγής και των πωλήσεων για 

τη χρονιά που πέρασε. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ  ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

 
Η δεύτερη σε συχνότητα προφορική  επικοινωνία είναι πιθανό να 

αναπτυχθεί κατά τη συμμετοχή  σε πρωταρχικές ομάδες στον 

εργασιακό χώρο της επιχείρησης. Η ομάδα και η συνεργασία 

διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στους περισσότερους 

οργανισμούς. Οι ομαδικές συναντήσεις μπορούν να είναι 

παραγωγικές όταν τα μέλη κατανοούν κάποια πράγματα για τις 

ομάδες καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους. 

Οι ομάδες δημιουργούνται για συλλογικά αποτελέσματα, δηλαδή 

με τη συνένωση των προσπαθειών τους τα μέλη των ομάδων 

μπορούν να επιτύχουν περισσότερα από κοινού απ' όσα θα 

μπορούσαν ατομικά. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται για την 

λήψη της απόφασης είναι περισσότερες και το γεγονός ότι κάθε 

μέλος της ομάδας εκπροσωπεί ένα ξεχωριστό  σύστημα από 

αναφορές βελτιώνει την ποιότητα των τελικών αποφάσεων. 

Παράλληλα η κοινωνική φύση των ομάδων στηρίζει τους σκοπούς 

αυτοδιατήρησης των μελών. Η επικοινωνία στα πλαίσια μικρών 

ομάδων οδηγεί σε ομαδικές αποφάσεις που γενικά είναι ανώτερες 

των ατομικών αποφάσεων. Η ομαδική διαδικασία μπορεί να 

παρακινήσει τα άτομα να βελτιώσουν τη σκέψη τους και να 

προσφέρουν τη βοήθεια τους σε περίπτωση ανάπτυξης και 

αλλαγών. Βεβαίως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι 

οι ομάδες χάνουν συνήθως πολύτιμο  χρόνο σε χρονοβόρες 

αναλύσεις κάθε θέματος  με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται η  

αποτελεσματική και άμεση επίλυση των προβλημάτων. 
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Οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την επικοινωνία των μικρών 

ομάδων είναι πολλοί με σπουδαιότερους :  

 

Η  τυπική μορφή της ομάδας και ο σκοπός της συνάντησης της 

ομάδας όπου διακρίνονται ομάδες με σκοπό την απόκτηση 

πληροφοριών, την πρόταση ιδεών, τη λήψη αποφάσεων. 

 

Το σύστημα ηγεσίας της ομάδας: Το σύστημα ηγεσίας 

επηρεάζει την επικοινωνία της ομάδας. Τα βασικά συστήματα είναι 

το δημοκρατικό (democratic), το αυταρχικό (autocratic) και το 

σύστημα (Laissez-Faire) όπου ο καθένας κάνει ότι θέλει. 

 

 

Η ικανότητα του αρχηγού μιας ομάδας να εργάζεται προς την 

κατεύθυνση των στόχων ενώ παράλληλα συμβάλλει στην 

ανάπτυξη των ομαδικών και ατομικών στόχων διατήρησης  της 

ομάδας είναι συχνά κρίσιμη για την επιτυχία της ομάδας. Παρά το 

ότι οι μοντέρνες τάσεις προτρέπουν για δημοκρατικό management 

αυτό δε συνιστάται σε όλες τις περιπτώσει. Υπάρχουν περιπτώσεις 

κατά τις οποίες το στέλεχος θα αποφασίσει χωρίς προηγουμένως 

να ακούσει τους εργαζόμενους, ή θα επιτρέψει τους εργαζόμενους 

να βοηθήσουν στην λήψη της απόφασης ή θα επιτρέψει να πάρουν 

οι ίδιοι την τελική απόφαση. 
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Ο χρόνος ύπαρξης της ομάδας: Ομάδες που δημιουργήθηκαν 

για βραχυπρόθεσμους στόχους όπως για να κανονίσουν ένα θέμα 

και να πάρουν μία συγκεκριμένη απόφαση αφιερώνουν 

περισσότερο χρόνο στο στόχο καθήκοντος παρά στο στόχο 

διατήρησης της ομάδας.  

 Ομάδες που δημιουργήθηκαν για μακροπρόθεσμες εργασίες όπως 

είναι ο λογιστικός έλεγχος ενός μεγάλου σωματείου από μια ομάδα 

προερχόμενη από μια δημόσια λογιστική επιχείρηση μπορεί να 

καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για τους στόχους καθήκοντος 

όσο και για τους στόχους διατήρησης της ομάδας. 

 

Μέγεθος της ομάδας: Όσο μικρότερη είναι μια ομάδα τόσο 

περισσότερο τα μέλη της έχουν την ευκαιρία να επικοινωνούν 

μεταξύ τους.  Οι μεγάλες ομάδες συχνά εμποδίζουν την 

επικοινωνία γιατί η ευκαιρία να μιλήσουν και να επηρεάσουν τα 

άτομα το ένα το άλλο είναι περιορισμένη. Όταν το ζητούμενο είναι 

η συσσώρευση πληροφοριών, οι μεγάλες ομάδες μπορεί να είναι 

καλές. 

 Όταν ο στόχος είναι η εξειδικευμένη άποψη τότε οι μικρότερες 

ομάδες μπορεί να είναι αποτελεσματικές. Είναι επίσης ενδιαφέρον 

το ότι οι μεγάλες ομάδες γενικά χωρίζονται σε μικρότερες ομάδες 

για την εξυπηρέτηση των σκοπών διατήρησης, ακόμα κι όταν η 

μεγάλη ομάδα είναι προσανατολισμένη προς το καθήκον.  

Μια μελέτη του Harvard Business Review απέδειξε ότι οι 

περισσότεροι ερευνητές προτείνουν ομάδες όχι μικρότερες των 

τριών ατόμων και όχι μεγαλύτερες των 9 ατόμων. 
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 Ο ιδανικός αριθμός μελών δεν έχει καθοριστεί. Ομάδες που 

αποτελούνται από 5 έως 7 άτομα θεωρούνται ότι είναι οι 

καλύτερες για τη λήψη αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων. 

Προτιμάται ο μονός αριθμός μελών γιατί έτσι οι ισοπαλίες είναι 

σπάνιες. 

Αλληλοεπίδραση των μελών της ομάδας: Άνθρωποι που τους 

προτείνεται να γίνουν μέλη ομάδων έχουν κάποια αντίληψη για το 

πως μια ομάδα πρέπει να λειτουργεί και τι πρέπει να επιτυγχάνει. 

Όλα τα μέλη της ομάδας πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους και 

όχι να παρουσιάζεται το φαινόμενο επικοινωνίας μόνο με τον 

αρχηγό της ομάδας. Τα θέματα της ομάδας πρέπει να συζητούνται 

σε βάθος και η συλλογική σοφία είναι απαραίτητος παράγοντας για 

την όσο το δυνατός καλύτερη επικοινωνία και αλληλοεπίδραση 

μεταξύ των μελών της ομάδας. 

Σύγκρουση και συνεργασία των μελών της ομάδας. 

Οι συγκρούσεις των μελών της ομάδας είναι αποτέλεσμα των 

«εγωκεντρικών» τάσεων των μελών, οι οποίες εκδηλώνονται στην 

ομάδα. Τα μέλη συνεργάζονται  αποτελεσματικά όταν είναι 

προσανατολισμένα στους «ομαδικούς σκοπούς» στην 

«πραγματοποίηση του καθήκοντος» και όχι στις «κοινωνικο-

συναισθηματικές  ανάγκες» των μελών της ομάδας. 

 Επίσης κάθε μέλος έχει μια γενική εικόνα του εαυτού του η οποία 

του υπαγορεύει αρκετά καλά πως θα συμπεριφερθεί. Οι κωμικοί 

προσπαθούν να είναι αστείοι, αυτοί που είναι γνωστό πως είναι 

επιθετικοί θα προσπαθούν να είναι εριστικοί και νευρώδεις και 

αυτοί που τους αρέσει να είναι γνωστοί ως μετριοπαθείς, θα 
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συμπεριφέρονται με μετριοπάθεια ρυθμίζοντας διαφωνίες που 

παρουσιάζονται στα πλαίσια μιας εργασίας που εκτελεί η ομάδα. 

Όταν τα άτομα δε συμπεριφέρονται ανάλογα με τη γενική εικόνα 

που έχουν για τον εαυτό τους τότε είναι πιθανό οι ομάδες να μη 

δρουν-αποτελεσματικά. Καθώς και  όταν το κάθε μέλος της ομάδας 

αισθάνεται να πιέζεται να αποδεχθεί και να συμμορφωθεί  προς τη 

θέληση και την άποψη της πλειοψηφίας της ομάδας. 

Συνοχή των μελών της ομάδας: Το σπουδαιότερο στοιχείο  για 

την επιτυχία των εργασιών της ομάδας είναι η συνοχή των μελών 

της ομάδας. Κάποια μέλη ομάδων θα εμφανιστούν να έχουν 

περισσότερα προσόντα από άλλα.  

Όταν τα μέλη μιλούν έχουν την τάση να κάνουν παρατηρήσεις που 

συγκλίνουν προς εκείνες του προσώπου με τις περισσότερες 

ιδιότητες: του διευθύνοντος συμβούλου. Οι άνθρωποι έχουν την 

τάση να επικοινωνούν με ισάξιους τους σαν να είναι πραγματικά 

ίσοι ενώ έχουν την κλίση να συμπεριφέρονται αφ' υψηλού στους 

κατώτερους. Το αντίθετο συμβαίνει με τους κατώτερους. Γενικά, οι 

ομάδες απαιτούν ισορροπία στις ιδιότητες και περισσότερο 

εξειδίκευση παρά ομοιογένεια. 

 

Team-Leadership στα πλαίσια της ομάδας. Ο υπεύθυνος της 

ομάδας θα πρέπει να προβεί σε μία σειρά από ενέργειες τόσο πριν 

την έναρξη όσο και κατά τη διάρκεια της συζήτησης καθώς και 

μετά το πέρας αυτής. Πριν την έναρξη θα πρέπει να μεριμνήσει για 

το χώρο της συνάντησης, να υπενθυμίσει τον χρόνο της 

συνάντησης στα μέλη, τον σκοπό και τα θέματα της ημερήσιας 



Διπλωματική εργασία : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

 
 
Κατερίνα Καλλιαρίδου    2005- 2006 

 
- 84 - 

διάταξης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν πρέπει να 

ξεπερνούν ένα εύλογο αριθμό σε σχέση με τον διαθέσιμο χρόνο 

και επιδιώκεται να συζητώνται πρώτα τα μικρά θέματα για να 

επικεντρώνεται στη συνέχεια η προσοχή στα μεγάλα και σπουδαία 

θέματα τα οποία απαιτούν περισσότερο χρόνο και προσοχή.  

 Κατά την έναρξη της συζήτησης να κάνει μία εισαγωγή στα 

θέματα της ατζέντας και να προβεί στην ομοιόμορφη κατανομή 

του χρόνου στα διάφορα θέματα. Θα πρέπει να επιδιώξει την 

συμμετοχή στη συζήτηση όλων των συμμετεχόντων με ερωτήσεις 

που θα τους απευθύνει (Loban  NL, 1972)  για να παρακινηθούν 

όλα τα μέλη να συμμετέχουν για την ομαλότερη διεξαγωγή της  

συζήτησης. Ο αρχηγός της ομάδας (Team-Leader) επίσης θα 

πρέπει να καθοδηγεί τη συζήτηση και αν ξεφύγει από το θέμα να 

είναι σε θέση να την επαναφέρει εκεί που πρέπει. Να κάνει 

περίληψη των όσων συζητήθηκαν για να επιτευχθεί μεγαλύτερη 

σαφήνεια πριν συνεχιστεί η συζήτηση. Επίσης θα πρέπει να κρατάει 

τη συζήτηση σε ένα επίπεδο που να μην επιτρέπονται οι 

προσωπικές συγκρούσεις και οι συναισθηματικές εκρήξεις μεταξύ 

των μελών της ομάδας. 

Όταν τελειώσει η συζήτηση, θα πρέπει να καταγραφούν και 

ελεγχθούν τα πρακτικά από τον υπεύθυνο της ομάδας καθώς και 

να δοθούν αντίγραφα αυτών στα μέλη της ομάδας. 
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Υπευθυνότητες των συμμετεχόντων σε μία ομάδα. Κάθε 

μέλος της ομάδας θα πρέπει να βοηθά τον αρχηγό της ομάδας για 

την εύρυθμη λειτουργία αυτής. Σύμφωνα με τη μελέτη  του 

(Farwell, 1964.) για να επιτευχθεί μία επιτυχημένη συζήτηση θα 

πρέπει να υπάρχει σεβασμός και «ανοιχτό μυαλό» προς όλα τα 

μέλη της ομάδας, επιθυμία να ξεπεραστούν τα εμπόδια στην 

επικοινωνία, ειλικρινή και εύστοχη συζήτηση, προσεκτική ακρόαση, 

αναλυτική και λογική σκέψη καθώς και θέληση για συνεργασία για 

να πραγματοποιηθούν οι σκοποί της ομάδας. Παράλληλα σε μία 

ομάδα αν και ο αρχηγός είναι ένας η ηγετική συμπεριφορά είναι 

ένα δυναμικό φαινόμενο και έτσι κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

ποικίλες ηγετικές συμπεριφορές των διαφόρων μελών αναδύονται. 

Μέλη της ομάδας με υγιή ηγετική συμπεριφορά κερδίζουν από 

νωρίς το σεβασμό της ομάδας και εκλαμβάνονται ως έγκυρες  

πηγές κατά τη διαδικασία της συζήτησης. 
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Μ.Μ.Ε. ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε.  ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 

Με τον όρο «μαζική  κοινωνία» νοείται ένας νέος τύπος κοινωνικής 

οργάνωσης στον οποίο τα άτομα αλληλoαντιδρούν σε κλίμακες 

εντυπωσιακών μεγεθών, η επικοινωνία μεταξύ τους καλύπτει 

τεράστιες αποστάσεις και οι σχέσεις  ανάμεσα σε άτομα και ομάδες  

περιγράφονται  από εξαιρετικά σύνθετα και ψυχοκοινωνικά δίκτυα. 

(Πιπερόπουλος, 2004). 

Η  επιχείρηση χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής επικοινωνίας για να 

προβάλλει τα προϊόντα της, τις υπηρεσίες της  και τις ιδέες της. 

Στη διαφήμιση, στις δημόσιες και εργασιακές σχέσεις  

χρησιμοποιούνται  τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, για τη μετάδοση 

πληροφοριών και για τη βελτίωση της “εικόνας” της επιχείρησης 

στους εργαζόμενους πελάτες, προμηθευτές και το ευρύτερο 

καταναλωτικό κοινό.  

Η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί τα δικά της ιδιωτικά και 

εσωτερικά κανάλια μαζικής επικοινωνίας, αντί κάποιων εξωτερικών 

καναλιών επικοινωνίας όπως να εκδίδει το δικό της περιοδικό, τη 

δική της εφημερίδα, να αποστέλλει επιστολές για  να επικοινωνεί 

με τους εργαζόμενους, τους μετόχους, τους προμηθευτές ή τους 

πωλητές της. 
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 Ο «ετήσιος απολογισμός» της επιχείρησης ή εταιρίας είναι επίσης, 

ένα σημαντικό μέσο μαζικής ενημέρωσης  και πληροφόρησης, ο 

οποίος επιτρέπει αυτούς που ενδιαφέρονται για την εταιρία να 

ενημερωθούν για την πορεία του κύκλου εργασιών της. 

«Ανακοινώσεις» και «αφίσες» αποτελούν επίσης σπουδαία μέσα 

μαζικής επικοινωνίας,  καθώς και  διάφορα φίλμς ή DVD που 

παρουσιάζουν την επιχείρηση και τα προϊόντα της. Ένας άλλος 

εξίσου σημαντικός τρόπος μαζικής επικοινωνίας της επιχείρησης με 

το κοινό της είναι η   χρησιμοποίηση οπτικών μέσων, τα οποία 

αποτελούν τη «μη λεκτική επικοινωνία» (Non-Verbal 

Communication).  

 Aκόμη και τα επιβλητικά βιομηχανικά συγκροτήματα και οι 

εντυπωσιακές βιτρίνες αποτελούν παραδείγματα οπτικής «μη 

λεκτικής» επικοινωνίας.  Τα εντυπωσιακά εμπορικά σήματα, οι 

επωνυμίες ακόμη και το πακετάρισμα των προϊόντων αποτελούν 

τύπους μη λεκτικής επικοινωνίας, περισσότερο δηλαδή ως «οπτική 

επικοινωνία», οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευρέως από τις διάφορες 

επιχειρήσεις  στην επικοινωνία τους με μεγάλες ομάδες ατόμων. 

Η επικοινωνία με το σύνολο των ατόμων αποτελεί σήμερα τη 

σημαντικότερη επιχειρησιακή διαδικασία, για την επιτυχία  κάθε 

επιχείρησης.  

Οι βασικότερες θεωρίες που αφορούν τη διαδικασία της 

επιχειρησιακής επικοινωνίας με ομάδες ατόμων. 

 Η Θεωρία των «ατομικών διαφορών» ή της «επιλεκτικής  

προσοχής» παραδέχεται ότι τα άτομα διαφέρουν διαφέρουν 

πάρα πολύ  λόγω των εμπειριών και του περιβάλλοντος που 



Διπλωματική εργασία : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

 
 
Κατερίνα Καλλιαρίδου    2005- 2006 

 
- 88 - 

γεννήθηκαν και μεγάλωσαν, των πιστεύω τους καθώς και 

των βιολογικών τους καταβολών. Η συμπεριφορά είναι 

διαφορετική από άτομο σε άτομο και το  ακροατήριο δεν έχει 

μία μονολιθική ομοιογένεια καθώς  τα μέλη του εφαρμόζουν 

την «αρχή της επιλεκτικής προσοχής και αντίληψης». Οι 

ατομικές διαφορές επιβάλλουν όπως το μήνυμα περιέχει 

ιδιαίτερα ερεθίσματα  για να επηρεάσουν διαφορετικά τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των μελών 

ενός ακροατηρίου. 

 

 Η Θεωρία «των κοινωνικών ομάδων» απορρέει από την 

επιστήμη της κοινωνιολογίας και η βάση για την υποστήριξη 

της θεωρίας αυτής βρίσκεται στο ότι παρά τις διαφορές οι 

οποίες υπάρχουν  μεταξύ των ατόμων είναι δυνατόν σε μία 

κοινωνία τα άτομα τα οποία έχουν όμοια χαρακτηριστικά να 

έχουν και όμοιους τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς. 

Εφαρμογή της θεωρίας αυτής μπορεί να παρατηρηθεί  στη 

διαφήμιση, για την οποία επιλέγονται προσεκτικά τα μέσα 

επικοινωνίας. Τα περιοδικά πωλούνται στις ομάδες των 

αναγνωστών με βάση τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά. 

Το εκδοτικό περιεχόμενο σχεδιάζεται για να προσελκύσει 

συγκεκριμένους αναγνώστες. 

 Η Θεωρία «της διαμόρφωσης της κοινής γνώμης» βασίζεται 

στη σχέση μεταξύ «ηγέτη-οπαδού», η οποία υπάρχει στις 

ομάδες. Ανακαλύφθηκε μετά τις προεδρικές εκλογές των 

Ηνωμένων Πολιτειών του 1940 και ονομάστηκε θεωρία των 
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«δύο βημάτων» στην επικοινωνία. Ύστερα από μελέτη 

βρέθηκε ότι κανένας από τους ψηφοφόρους δεν 

επηρεάστηκε κατευθείαν από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, 

αλλά οι διάφορες ιδέες που διαδόθηκαν από το ραδιόφωνο 

και τον τύπο της εποχής επηρέασαν πρωτίστως τους 

«διαμορφωτές της κοινής γνώμης» και από αυτούς 

διαδόθηκαν στις ομάδες των ψηφοφόρων  οι  οποίοι 

αποτέλεσαν τους  οπαδούς των «διαμορφωτών  της κοινής 

γνώμης.» Οι διαμορφωτές εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες 

συμπεριφοράς των ομάδων και είναι διαμορφωτές σε μία ή 

περισσότερες περιοχές θεμάτων. Η σχέση βασίζεται κυρίως 

στην προσωπικότητα και το κύρος του «διαμορφωτή». Τα  

μέλη της ομάδας αναζητούν οδηγίες από τον αρχηγό «τον 

διαμορφωτή της κοινής γνώμης» για να σχηματίσουν άποψη 

για ένα προϊόν, ένα γεγονός, ένα θέμα, ένα  άλλο πρόσωπο  

ή ακόμη  και για μια ενδυματολογική επιλογή τους. Με βάση 

τη θεωρία αυτή οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης, αυτά 

δηλαδή  τα άτομα που επηρεάζουν άλλους  ανθρώπους είναι 

άτομα που εκτίθενται  περισσότερο στα μέσα μαζικής 

επικοινωνίας και είναι ευρέως γνωστά στο κοινό ιδιαίτερα 

στις ημέρες μας όπου η τηλεόραση κατέχει τα σκήπτρα της 

μαζικής επικοινωνίας σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλα μέσα 

όπως το ραδιόφωνο και ο τύπος. 
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 Η  Θεωρία «των κανόνων συμπεριφοράς» αναλύει τους 

τρόπους με τους οποίους τα μέσα μαζικής επικοινωνίας 

μπορούν να επηρεάσουν τους κανόνες συμπεριφοράς των 

ανθρώπων. Θεωρεί ότι τα μέσα μαζικής επικοινωνίας 

ενισχύουν τα υπάρχοντα και εφαρμοζόμενα σχήματα 

συμπεριφοράς παράλληλα δημιουργούν καινούργια 

συστήματα επιβολής τιμωρίας  ενώ αλλάζουν και τις 

υπάρχουσες καταστάσεις. Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας κατά 

κανόνα ενισχύουν υπάρχουσες συμπεριφορές και  

αποφεύγουν να εισάγουν  συμπεριφορές με το αντίθετο  

εθνικό περιεχόμενο ή με αντίθετες παραδόσεις της φυλής και 

του έθνους. Μπορούν όμως σε άλλα θέματα να επηρεάσουν 

την κοινωνία όπως η μουσική, η μόδα, το στυλ. 

 H Θεωρία «της μαζικής επικοινωνίας» και «πειθούς». Mε τη 

διαφήμιση και τις δημόσιες σχέσεις επιδιώκεται η αλλαγή ή η 

καθοδήγηση της συμπεριφοράς του δέκτη με τη δύναμη που 

έχει κάποιο πειστικό μήνυμα, το οποίο οδηγεί στην 

ικανοποίηση των αναγκών του. Οι θεωρίες της υποκίνησης, 

της αντίληψης  και της γνώσης προτείνουν τρόπους κατά 

τους οποίους τα πιστεύω, οι συμπεριφορές και οι γνώμες, οι 

φόβοι και η γνώση για τον εαυτό μας, πρέπει να 

συσχετίζονται με την «πειθώ». Χρησιμοποιώντας 

ψυχολογικές επιθυμίες, ανάγκες κύρους,  ανάγκες κοινωνικής 

καταξίωσης  ο πειστικός ομιλητής προσπαθεί να επηρεάσει τη 

συμπεριφορά ικανοποίησης των αναγκών. Η διαδικασία που 

ακολουθείται παρουσιάζεται ως εξής: Πειστικό μήνυμα που 
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οδηγεί σε αλλαγή της ψυχολογικής διαδικασίας που οδηγεί 

τελικά στην επιθυμητή ενέργεια. Το ακροατήριο τείνει να 

συσχετίζει και να ενεργεί με βάση τις προτάσεις ή οδηγίες, οι 

οποίες δίνουν λύσεις στα προβλήματά του ή ικανοποιούν τις 

ανάγκες του. Το «πειστικό μήνυμα» προτείνει τα μέσα, τους 

τρόπους για την ικανοποίηση της οργανικής συμπεριφοράς. 

Το μοντέλο πειθούς μπορεί να βασίζεται στη θεωρία των 

«κανόνων συμπεριφοράς». Το μήνυμα λαμβάνεται 

αποκωδικοποιείται και ορίζεται από το άτομο στη βάση της 

κοινωνικής κατάστασης στην οποία ζει.  

 

Οι μεταβλητές της μαζικής επικοινωνίας που προτείνονται από 

τον Lasswell (1948) και αποτελούν το «Λεκτικό μοντέλο των 

πέντε ερωτήσεων της επικοινωνίας» είναι οι ακόλουθες πέντε 

ερωτήσεις: Ποιος?  έτσι προσδιορίζεται η πηγή του μηνύματος  

η οποία θα πρέπει να πληροί τα στοιχεία   της εγκυρότητας, 

εξειδίκευσης και συναρπαστικότητας. Πηγές που πληρούν τα 

παραπάνω είναι υψηλού κύρους  και τυγχάνουν μεγάλης 

αποδοχής από τους  αποδέκτες. Η δεύτερη μεταβλητή είναι λέει 

κάτι? ή τα χαρακτηριστικά του μηνύματος τα οποία παίζουν 

σπουδαίο ρόλο  στην αποτεσματικότητα της επικοινωνίας. Τα 

κανάλια ή τα μέσα  είναι τα τροχοφόρα με τα οποία τα 

μηνύματα μεταφέρονται στους αποδέκτες και κάθε φορά  

επιλέγονται τα καταλληλότερα. Σε ποιόν λέει κάτι που είναι μία 

άλλη μεγάλη μεταβλητή η οποία επηρεάζεται από την 

επικοινωνία. Το ακροατήριο μπορεί να αξιολογηθεί με βάση τη 
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γεωγραφική περιοχή, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά  και τα 

ψυχολογικά χαρακτηριστικά του. Έτσι επιτυγχάνονται 

συγκρίσεις μεταξύ ατόμων διαφορετικού φύλου, διαφορετικής 

ηλικίας, παντρεμένων ή όχι ή με βάση και άλλες παραμέτρουςτο 

μήνυμα μπορεί να σχεδιαστεί έτσι ώστε να ικανοποιεί 

συναισθηματικές επιθυμίες του ακροατηρίου ή να προσπαθεί να 

επηρεάσει ακόμη και την πιο παραδοσιακή δημογραφική 

ταξινόμηση του ακροατηρίου. Σύμφωνα με τον Barelson   και  

Steiner (1971), «οι άνθρωποι τείνουν να βλέπουν και να ακούν 

μόνο τα επιθυμητά μηνύματα  και αυτά τα οποία είναι σύμφωνα 

με τις δικές τους θέσεις και αντιλήψεις και όχι αυτά τα οποία  

τους είναι αδιάφορα και προπάντων αντίθετα με στις δικές τους 

θέσεις». 

 H πέμπτη μεταβλητή, η οποία είναι: με ποια επίδραση?, 

αφορά το σκοπό της επικοινωνίας. Οι επιδιωκόμενοι σκοποί ή τα 

αποτελέσματα της επικοινωνίας μπορεί να είναι απλά ή πάρα 

πολύ πολύπλοκα και μπορεί να αφορούν στοιχεία ή 

πληροφορίες ή προσπάθειες πειθούς και αλλαγής της 

συμπεριφοράς των δεκτών ή του ακροατηρίου. 

 

Επίσης η διαφήμιση και οι δημόσιες σχέσεις είναι οι τρόποι μαζικής 

επικοινωνίας που πραγματοποιούνται με τη χρήση των μέσων 

μαζικής επικοινωνίας όπως η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, ο τύπος 

καθώς και η «διαφήμιση» και οι «δημόσιες σχέσεις» που γίνονται  

δια μέσου αυτών. Ακόμη και μια  κινηματογραφική ταινία είναι 

στοιχείο της μαζικής επικοινωνίας, όπως και οι εντυπωσιακές 
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κατασκευές, τα έργα τέχνης, τα μουσικά και δραματικά έργα. Η 

μαζική επικοινωνία μπορεί να διακριθεί από τα άλλα είδη 

επικοινωνίας γιατί τα μηνύματά της αφορούν μεγάλα τμήματα του 

πληθυσμού, λόγω των διαφοροποιημένων τεχνικών μέσων που 

χρησιμοποιούνται για τη διάδοση των μηνυμάτων της και η 

δυνατότητα ταυτόχρονης διάδοσης των μηνυμάτων στο 

ακροατήριο. 
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 

Διαφήμιση 

Διαφημιστικές επιγραφές τουλάχιστον 5000 χρόνων βρέθηκαν στη 

Βαβυλώνα και 3000 χρόνων στην αρχαία Αίγυπτο και αποδεικνύουν 

ότι η διαφήμιση από τότε χρησίμευε στην προώθηση των 

υπηρεσιών και των προϊόντων των τότε «εμπορικών 

δραστηριοτήτων». 

Σύμφωνα με την Αμερικανική Οργάνωση Μάρκετινγκ διαφήμιση 

είναι: «Κάθε πληρωμένη παρουσίαση και προαγωγή των 

προϊόντων, των ιδεών και υπηρεσιών από κάποιον γνωστό 

χρηματοδότη». Ο ορισμός αυτός διαχωρίζει τη διαφήμιση από 

άλλες επιχειρησιακές μορφές μαζικής επικοινωνίας, όπως τις 

δημόσιες σχέσεις, οι οποίες δεν έχουν άμεσο σκοπό το κέρδος της 

επιχείρησης, ή την προπαγάνδα η οποία δεν αναγνωρίζεται. Ο 

σκοπός της διαφήμισης, ο οποίος επιδιώκεται  διαμέσου του 

μηνύματος αυτής είναι κυρίως η πώληση των προϊόντων, η ευρεία 

γνωστοποίηση της επιχείρησης με σκοπό την αναγνωρισιμότητα 

της επιχείρησης  και βεβαίως σαν κύριος σκοπός η αύξηση του 

κέρδους για την επιχείρηση και τους μετόχους της. Ο σκοπός που 

χρησιμοποιείται ένα διαφημιστικό μήνυμα είναι η πώληση του 

προϊόντος, η διάδοση της φήμης της επιχείρησης ή της μάρκας του 

προϊόντος, η προσέλκυση του ενδιαφέροντος του καταναλωτή ή 

της επιθυμίας του αναγνώστη, του ακροατή ή του θεατή για 

περισσότερες και πιο εξειδικευμένες πληροφορίες για ένα προϊόν. Η 

δημιουργία ή η κωδικοποίηση  ενός επιτυχημένου διαφημιστικού 
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μηνύματος  απαιτεί τη γνώση και αντίληψη των αναγκών και 

επιθυμιών του αποδέκτη του μηνύματος. Επομένως, ο 

σπουδαιότερος παράγοντας της διαδικασίας της διαφήμισης και της 

αποτελεσματικότητάς της  είναι η γνώση του αποδέκτη ή του 

ακροατηρίου στο οποίο απευθύνεται καθώς και η επιλογή του 

καταλληλότερου μέσου ( καναλιού) της διαφήμισης.  

Για τον καθορισμό και την δημιουργία της διαφήμισης 

ακολουθούνται συνήθως ορισμένα βήματα όπως: 

 Καθορισμός του προβλήματος  για το οποίο απαιτείται 

διαφήμιση  

 Συγκέντρωση πληροφοριών για την λύση του διαφημιστικού 

προβλήματος 

 Απόφαση για τη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί στο μήνυμα  

 Εφαρμογή του διαφημιστικού μηνύματος  αρχικά με δοκιμή 

της διαφήμισης, τροποποίησής της αν αυτό απαιτείται, 

τρέξιμο της διαφήμισης και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

της. (Coley, 1961). 

 

Ο Coley ανέπτυξε ένα «τύπο ιεραρχίας των αποτελεσμάτων της 

διαφήμισης», τον οποίο αποκάλεσε «Σχεδιάζοντας τους 

διαφημιστικούς σκοπούς για την αξιολόγηση των διαφημιστικών 

αποτελεσμάτων» και για το σκοπό αυτό σχεδίασε τέσσερα 

επίπεδα : της ενημέρωσης, της ευστοχίας, της πεποίθησης και 

της πράξης σαν τα βήματα με τα οποία αξιολογείται το πόσο 

επιτυχής είναι  μια διαφήμιση. 
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Εφόσον το θέμα της διαφήμισης έχει επιλεγεί σχηματίζεται το 

μήνυμα. Το περιεχόμενο του μηνύματος θα πρέπει να είναι 

λογικό και οι σκέψεις να περιγράφονται με τη σωστή σειρά.  

Ο πειστικός σκοπός του μηνύματος θα προκύπτει μέσα από τη 

λογική σειρά των περιγραφομένων στο θέμα. Για το σχεδιασμό 

του μηνύματος της διαφήμισης εφαρμόζονται ορισμένες αρχές 

που οδηγούν στην επιτυχία της διαφήμισης και περιλαμβάνουν 

-προσέλκυση της προσοχής 

-δημιουργία του ενδιαφέροντος 

-δημιουργία της επιθυμίας 

-προσδοκία ικανοποίησης 

-παρότρυνση προς δραστηριοποίηση. 

Υπάρχει μία ποικιλία από «μορφές» και «στυλ» που 

ακολουθούνται τα οποία αν χρησιμοποιηθούν  κατάλληλα 

φθάνουν στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 
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Δημόσιες Σχέσεις 

 Δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστούμε ότι η προσπάθεια 

επηρεασμού της εικόνας που έχουν οι άλλοι για εμάς  ή για κάποια 

ομάδα ή για μια ιδέα είναι τόσο αρχαία όσο και η ικανότητα του 

κάθε ανθρώπου να χρησιμοποιεί  τον προφορικό και τον γραπτό  

λόγο  για την επιτυχή  επικοινωνία του με τους συνανθρώπους 

του. 

 Η Ιστορία έχει καταγράψει αμέτρητες προσπάθειες ατόμων ή 

ομάδων για την απόκτηση της   εύνοιας  από ένα βασιλιά, ηγεμόνα 

ή αρχηγό. Η αποστολή πρεσβευτών «καλής θέλησης»  μπορεί να 

θεωρηθεί ως πρόδρομος των δραστηριοτήτων των ανθρώπων  που 

σήμερα ασχολούνται   επαγγελματικά με την ανάπτυξη και την 

εφαρμογή προγραμμάτων «Δημοσίων  Σχέσεων», σε επιχειρήσεις, 

οργανισμούς, κρατικούς φορείς ή και για λογαριασμό μεμονωμένων 

ατόμων. (Γ.Πιπερόπουλος, 2004. 7η έκδοση, Δημόσιες Σχέσεις και 

Επικοινωνία). 

 Οι Δημόσιες Σχέσεις, με τη σύγχρονη μορφή τους,  ως ειδική 

επαγγελματική δραστηριότητα, με συγκεκριμένο αντικείμενο και 

σαφείς προδιαγραφές, αποτελούν προϊόν του 20ου αιώνα. Στις 

αρχές του αιώνα –στα 1906 ή, κατά άλλους, στα 1903- ένας 

πρώην δημοσιογράφος και αρκετά προικισμένος άνθρωπος, ο Ivy 

Lee,  ανέλαβε να συντονίσει τον αγώνα μιας ομάδας ιδιοκτητών 

ανθρακωρυχείων και επιχειρήσεων εμπορίας και διάθεσης άνθρακα, 

οι οποίοι αντιμετώπιζαν σημαντικά προβλήματα τόσο με τους 

εργαζόμενους στις επιχειρήσεις τους όσο και με ορισμένους 

δημοσιογράφους οι οποίοι συμπαραστέκονταν στο « δίκαιο αγώνα 
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των ανθρακωρύχων εργατών». Ο Ivy Lee έπεισε τους ιδιοκτήτες 

των ανθρακωρυχείων και των συναφών επιχειρήσεων να αλλάξουν 

τη στάση τους απέναντι στους δημοσιογράφους και τους άλλους 

εκπροσώπους του Τύπου, και να βελτιώσουν την επικοινωνία και 

τις σχέσεις  τους  με τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα τους 

δίνοντας τις πρώτες συνεντεύξεις  Τύπου και μοιράζοντας 

ενημερωτικά φυλλάδια  καθιερώνοντας και συστηματοποιώντας μία 

συμβολική γραμμή ανοικτής επικοινωνίας με  τους 

δημοσιογράφους.  

Στην διάρκεια της δεκαετίας του 1920 η τεράστια βιομηχανική 

μηχανή, η μαζική παραγωγή και διάθεση καταναλωτικών αγαθών 

απαιτούσε και ανάλογες δραστηριότητες στους τομείς των 

πωλήσεων, της διαφήμισης, του μάρκετινγκ και των Δημοσίων 

Σχέσεων. Στη δεκαετία που ακολούθησε το οικονομικό «κράχ» του 

χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, το 1929, δημιουργήθηκε η 

ανάγκη  για αποτελεσματικές Δημόσιες Σχέσεις  σε πολλές 

επιχειρήσεις και βιομηχανίες, όπως και στον κρατικό –δημόσιο  

τομέα και στους φορείς του. 

Ανάμεσα στα 1924 και στα 1933, η «Αυτοκρατορική  Επιτροπή 

Μάρκετινγκ» (Empire Marketing Board) στην Αγγλία έκανε χρήση 

αρχών, μεθόδων και τεχνικών των Δημοσίων Σχέσεων σε τέτοιο 

βαθμό, ώστε να θεωρείται σήμερα ως το πλέον κλασικό πρότυπο 

κυβερνητικών δραστηριοτήτων στις Δημόσιες Σχέσεις. 

Στις Η.Π.Α. η σύσταση της «Επιτροπής Creel» οδήγησε αργότερα 

στην ίδρυση επιτυχημένων εταιρειών Δημοσίων Σχέσεων  που 

απετέλεσαν τον θεμελιακό πυρήνα για την εδραίωση της 
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«Αμερικανικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων» (P.R.S.A.- Public 

Relations Society of America). Μετά το 1948, χρονιά που ιδρύθηκε 

επίσημα «Η Αμερικανική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων, οι ανάγκες 

των μεγάλων βιομηχανιών και επιχειρήσεων ξεπέρασαν τα όρια 

των Η.Π.Α. και έπαψαν να αφορούν μόνο το καταναλωτικό κοινό 

της μεταπολεμικής Αμερικής και να αποκτούν διεθνή χαρακτήρα. 

Άρχισαν πια να απαιτούνται συγκεκριμένες γνώσεις στις κοινωνικές 

και ανθρωπιστικές επιστήμες της συμπεριφοράς για την επιτυχή 

άσκηση των καθηκόντων των ατόμων που ασχολούνταν με τις 

Δημόσιες Σχέσεις των πολυεθνικών εταιρειών. 

Το 1948, την ίδια χρονιά που ιδρύθηκε η «Αμερικανική Εταιρεία 

Δημοσίων Σχέσεων» ιδρύθηκαν και οι αντίστοιχες εταιρείες στη 

Γαλλία και την Αγγλία, ενώ αργότερα, μέσα στη δεκαετία του 1950 

και του 1960, ιδρύθηκαν και οι αντίστοιχες  εταιρείες  στη Γαλλία 

και την Αγγλία, ενώ αργότερα, μέσα στη δεκαετία  του 1950 και 

του 1960, εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων ιδρύθηκαν και στην 

Ιαπωνία, στο Βέλγιο, στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1950 έκανε την εμφάνισή της και η 

«Διεθνής Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων» (International Public 

Relations Association), ενώ ταυτόχρονα σχεδόν ιδρύθηκε και το  

« Ευρωπαϊκό Κέντρο  Δημοσίων Σχέσεων».   

Σήμερα υπολογίζεται  ότι στο χώρο των δημοσίων σχέσεων 

απασχολούνται περίπου 300.000 άνδρες και γυναίκες, από τους 

οποίους σχεδόν τα τρία τέταρτα ζουν και εργάζονται στη Βόρειο 

Αμερική (Η.Π.Α., Καναδά και Μεξικό) και οι υπόλοιποι στην 

Ευρώπη, την Αφρική και την Άπω Ανατολή.  
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 

Το αντικείμενο των Δημοσίων Σχέσεων είναι αρκετά ευρύ και 

σύνθετο, το ίδιο και ο ορισμός τους. Εξετάζοντας κάποιους 

χαρακτηριστικούς ορισμούς θα μας δοθεί η δυνατότητα να 

κατανοήσουμε την ουσία και τους στόχους των Δημοσίων 

Σχέσεων. 

Οι Δημόσιες Σχέσεις όπως καθορίζονται στο λεξικό Webster, είναι 

«οι δραστηριότητες της επιχείρησης, του σωματείου, δημόσιου ή 

άλλου οργανισμού, οι οποίες έχουν ως σκοπό τη δημιουργία και 

διατήρηση εποικοδομητικών  σχέσεων της επιχείρησης με ένα « 

ειδικό κοινό», το οποίο αποτελείται από πελάτες, εργαζόμενους, 

μετόχους, αλλά και το «ευρύτερο κοινό», εις τρόπο ώστε να 

προσαρμόζεται η επιχείρηση στο περιβάλλον της και να κάνει 

γνωστό τον εαυτό της στην κοινωνία».  

Σύμφωνα με τη «Διεθνή  Εταιρεία  Δημοσίων Σχέσεων» 

(International Public Relations Association): «Οι Δημόσιες Σχέσεις  

αποτελούν μία κατευθυνόμενη λειτουργία που χαρακτηρίζεται από 

σταθερότητα και οργάνωση διαμέσου της οποίας μία επιχείρηση ή 

ένας οργανισμός, ιδιωτικός ή δημόσιος, προσπαθεί να επιτύχει και 

να διατηρήσει τη συμπάθεια και κατανόηση όλων εκείνων με τους 

οποίους σχετίζεται ή πρόκειται να έχει σχέσεις». 
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Η Βρετανική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων (The British Institute of 

Public Relations) δίνει τον παρακάτω ορισμό: « Οι  Δημόσιες 

Σχέσεις συνίστανται από την προμελετημένη, προδιαγραμμένη και 

συστηματική προσπάθεια  για τη δημιουργία και διατήρηση  

αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ ενός οργανισμού και του κοινού 

του». 

  «Οι Δημόσιες Σχέσεις» γράφει ο καθηγητής Πιπερόπουλος  «είναι 

λειτουργία (function) της Διοίκησης  με την οποία επιχειρείται η 

συστηματική επιστημονική αξιολόγηση των στάσεων (αttitudes) 

του κοινού, ορίζονται η πολιτική και οι μέθοδοι δράσης, ώστε να 

συμβαδίζουν με το δημόσιο ενδιαφέρον, και γίνεται  ο 

ορθολογιστικός  προγραμματισμός ενός σχεδίου πρακτικής δράσης, 

που εφαρμοζόμενο θα έχει ως αποτέλεσμα να κερδίσει η 

επιχείρηση ή ο οργανισμός την αποδοχή, την κατανόηση και ενίοτε 

και το σεβασμό του κοινού».  

Οι Δημόσιες Σχέσεις αποσκοπούν στην προβολή μιας «θετικής 

εικόνας» ( positive image) που η επιχείρηση θέλει να έχουν για 

αυτήν τόσο οι εκεί απασχολούμενοι όσο και οι πελάτες, 

συνεργάτες και το «κοινό» που βρίσκεται σε κάθε γεωπολιτικό 

χώρο και σε κάθε κοινωνικό-οικονομικό σύστημα στο οποίο η 

επιχείρηση αναπτύσσει δραστηριότητες. 

Δυστυχώς η ελληνική πραγματικότητα διατηρεί αρκετά από εκείνα 

τα στοιχεία που καθιστούν τις  Δημόσιες σχέσεις «είδος 

πολυτελείας», ακριβώς επειδή η επιχειρηματική δραστηριότητα με 

τα έντονα συμπλέγματα «προστατευτισμού» και την κακώς  

εννοούμενη φιλοσοφία προσέλκυσης  επενδυτών, δεν έχει 
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αισθανθεί απόλυτα την ανάγκη δημιουργίας θετικού πνεύματος  

επικοινωνίας με τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές. Ακόμα 

και στις διάφορες πολυεθνικές  εταιρείες  που αναπτύσσουν 

επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα μας, ο τομέας των 

Δημοσίων Σχέσεων στη συντριπτική του πλειοψηφία  εξαντλείται 

στην έκδοση «δελτίων Τύπου» από κάποιον δημοσιογράφο 

σύμβουλο του μάνατζμεντ. Ενώ στην Αμερική και σε χώρες της 

Ευρώπης επενδύονται τα απαραίτητα κονδύλια για τις Δημόσιες 

Σχέσεις στη χώρα μας τέτοια κονδύλια ή δεν προβλέπονται ή 

επενδύονται- ακόμη και από μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις _ σε 

άλλους πιο κλασσικούς «παραγωγικούς» τομείς, όπως η διαφήμιση 

και γενικότερα το μάρκετινγκ. Το γεγονός ότι η Ελλάδα 

δραστηριοποιείται σαν μέλος της Ευρωπαϊκής  Ένωσης  έχει 

καταστήσει θεμελιακή την ανάγκη για ανάπτυξη και εφαρμογή 

προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων από τις επιχειρήσεις και τους 

οργανισμούς γιατί καθίσταται σαφές ότι η επιτυχής  επιβίωση και 

ανάπτυξή τους είναι και συνάρτηση καλών σχέσεων  θετικής 

επικοινωνίας  τόσο με το εσωτερικό τους  «κοινό» δηλαδή τα 

άτομα που απασχολούνται στην επιχείρηση ή στον οργανισμό όσο 

και με το εξωτερικό τους «κοινό» όπως είναι οι καταναλωτές, 

κρατικοί φορείς, ομάδες πίεσης, οικολόγοι. Έτσι κρίνεται 

απαραίτητο επειδή κάθε ομάδα έχει διαφορετικό ενδιαφέρον προς 

την επιχείρηση να σχεδιάζονται διαφορετικά προγράμματα 

δημοσίων σχέσεων για κάθε ενδιαφερόμενη ομάδα (Πιπερόπουλος, 

2004).  
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Οι δημόσιες σχέσεις σαν επάγγελμα αναπτύχθηκαν πολύ τα 

τελευταία χρόνια στον επιχειρηματικό τομέα  και υπάρχουν 

δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των δημοσίων 

σχέσεων. Σε αυτή την ανάπτυξη  συνέτειναν διάφοροι παράγοντες  

όπως η  αύξηση των κυβερνητικών κανονισμών για τις 

επιχειρήσεις, η πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων, η συνεχιζόμενη  

συγκεντρωτική διοίκηση των επιχειρήσεων, η εφαρμογή της 

σύγχρονης τεχνολογίας, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για 

περιβαλλοντολογικά θέματα και κοινωνικά προβλήματα και 

γενικότερα  η καλύτερη ποιότητα ζωής των ανθρώπων. 
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ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

Στο δεύτερο τμήμα της εργασίας, αυτό της εφαρμογής μιας 

ερευνητικής προσπάθειας με συμπλήρωση ερωτηματολογίων και 

προσωπικές συνεντεύξεις,  επιδιώκεται  η  παράθεση  των 

πρακτικών επιχειρησιακής επικοινωνίας που εφαρμόζουν 

συγκεκριμένοι οργανισμοί και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στον ελλαδικό χώρo. Με το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε 

(παρατίθεται στο παράρτημα της εργασίας) επιδιώκεται   με τις 

γραφικές παραστάσεις που ακολουθούν η  καλύτερη παρουσίαση 

των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων. Η  έρευνα πεδίου 

διενεργήθηκε στη  Siemens,  στον  ΟΤΕ,   στην  Εμπορική Τράπεζα  

και  στην  Εθνική Ασφαλιστική. Κάθε ερώτηση στο 

ερωτηματολόγιο θέλησε τόσο να εντοπίσει τις μεθόδους 

επιχειρησιακής επικοινωνίας που ακολουθούνται καθώς και την 

στάση της επιχείρησης ή του οργανισμού.  

Στα ερωτηματολόγια επιδιώκεται  ο εντοπισμός και η ανάδειξη των 

τρόπων επικοινωνίας που ακολουθούνται, η συχνότητα της 

επικοινωνίας και η ροή της, οι λόγοι που την επηρεάζουν καθώς και 

η στάση της επιχείρησης σε θέματα επικοινωνίας την τελευταία 

πενταετία. Επίσης το ερωτηματολόγιο αναφέρεται στις 

επικρατούσες επιχειρησιακές πρακτικές που εφαρμόζει η  κάθε 

επιχείρηση, ζητά την αξιολόγηση της ισχύουσας επιχειρησιακής 

επικοινωνίας καθώς και προτάσεις για βελτίωση της υπάρχουσας  

επικοινωνίας.  
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Η αξιολόγηση και επεξεργασία των ερωτηματολογίων δεν έγινε με 

στόχο να  «βαθμολογηθούν» τα μοντέλα επιχειρησιακής 

επικοινωνίας που εφαρμόζει η κάθε επιχείρηση αλλά για να 

αναδειχθούν οι ιδιαιτερότητες ή οι  πιθανές πρωτοτυπίες. Ένας 

επιπρόσθετος στόχος ήταν και η διακρίβωση του βαθμού στον 

οποίο έχουν εξελιχθεί οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί  ώστε να 

εφαρμόζουν πρακτικές που κάποτε θεωρούνταν καινοτόμες ή  

ακόμη και «είδος πολυτελείας» σε καθημερινή βάση και για την 

καλύτερη  αξιοποίηση  των θετικών αποτελεσμάτων που επιφέρει η  

αποτελεσματική και ουσιώδης επιχειρησιακή  επικοινωνία. 

Σε κάθε ερώτηση έγινε προσπάθεια να αποδοθεί η παρουσίαση των 

απαντήσεων και οπτικά με τη χρήση γραφημάτων για καλύτερη 

απεικόνιση των αποτελεσμάτων και όχι μαζικά αλλά ανά σκέλος 

κάθε ερώτησης για να εξάγονται ευκολότερα τα αποτελέσματα ανά 

ερώτηση και ανά επιχείρηση ή οργανισμό. Με τον τρόπο αυτό 

επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ευκρίνεια και αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων και ακολουθεί το σχετικό σχεδιάγραμμα ανά 

ερώτηση. 

Στην ερώτηση για την επικοινωνία με το κοινό και τους πελάτες η 

απάντηση του Διευθυντή των Δημοσίων Σχέσεων του ΟΤΕ 

αναφέρει ότι γίνεται συχνά, του Υπεύθυνου Διαχείρισης Έργων της 

Siemens ήταν πολύ συχνά καθώς και του Διευθυντή της Εθνικής 

Ασφαλιστικής ενώ η απάντηση του Διευθυντή της Εμπορικής ήταν 

συνέχεια όπως διαφαίνεται και στο γράφημα που ακολουθεί. 
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Επικοινωνία με το κοινό -πελάτες

Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ Συχνά Συνέχεια

 

 

Στην ερώτηση σχετικά με την επικοινωνία με τους προμηθευτές  ο 

Διευθυντής του ΟΤΕ απήντησε ότι αυτή γίνεται ελάχιστα ενώ για 

την Siemens, την Εμπορική Τράπεζα και την Εθνική Ασφαλιστική η 

απάντηση ήταν συχνά. 
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Επικοινωνία με τους προμηθευτές

Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ Συχνά Συνέχεια
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Στην ερώτηση για την συχνότητα επικοινωνίας με τους ιδιοκτήτες 

ή την ηγεσία του οργανισμού η Siemens και ο ΟΤΕ απάντησαν 

ελάχιστα, η Εθνική Ασφαλιστική απάντησε ότι επικοινωνεί συχνά 

και η Εμπορική Τράπεζα απάντησε ότι επικοινωνεί συνέχεια. 
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Επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες-ηγεσία του οργανισμού

Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ Συχνά Συνέχεια

 

 Στην ερώτηση  για την επικοινωνία με τους μετόχους ο ΟΤΕ 

απάντησε  ότι δεν επικοινωνεί καθόλου, η  Siemens  και η Εθνική 

Ααφαλιστική   ότι επικοινωνεί Ελάχιστα και η Εμπορική Τράπεζα  

ότι επικοινωνεί συχνά 
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Επικοινωνία με τους μετόχους

Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ Συχνά Συνέχεια

 
 

Στην ερώτηση για την επικοινωνία με  τους υπαλλήλους ο 

διευθυντής της Εμπορικής Τράπεζας  απάντησε ότι αυτό γίνεται 

συνέχεια και οι υπόλοιπες ότι αυτό γίνεται πολύ συχνά. 
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Επικοινωνία με τους υπαλλήλους

Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ Συχνά Συνέχεια
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Στην ερώτηση για τον τρόπο της επικοινωνίας η Siemens απάντησε 

ότι αυτό γίνεται συνέχεια, η Εθνική Ασφαλιστική και ο ΟΤΕ ότι 

γίνεται συχνά και η Εμπορική Τράπεζα ότι γίνεται συνέχεια. 
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 με διαπροσωπική προφορική επ ικοινωνία

καθόλου ελάχιστα συχνά πολύ συχνά συνέχεια

 
 

Στην ερώτηση αν η επικοινωνία γίνεται με γραπτώς με έντυπα, 

έγγραφα περιοδικά κτλ. ο ΟΤΕ και η Εθνική Ασφαλιστική απάντησε 

ότι γίνεται συχνά, η Εμπορική Τράπεζα πολύ συχνά και η Siemens 

συνέχεια. 
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με γραπτή επ ικοινωνία-έγγραφα,έντυπα,περιοδικά,επ ιστολές

καθόλου ελάχιστα συχνά πολύ συχνά συνέχεια

 
 

Στην ερώτηση αν η επικοινωνία γίνεται μέσω fax, e-mails ή με 

τηλεγραφήματα η Εμπορική Τράπεζα, η Εθνική Ασφαλιστική και ο 

ΟΤΕ απάντησαν ότι αυτό γίνεται συχνά ενώ η Siemens ότι αυτό 

γίνεται πολύ συχνά. 
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 με e-mails, fax, τηλεγρ/τα

καθόλου ελάχιστα συχνά πολύ συχνά συνέχεια
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Στην ερώτηση αν επικοινωνούν με συνεδριάσεις και συσκέψεις  

όλοι οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι αυτό γίνεται συχνά  
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με συνεδριάσεις -συσκέψεις

καθόλου ελάχιστα συχνά πολύ συχνά συνέχεια

 
 

Στην ερώτηση αν η επικοινωνία γίνεται με ενημερωτικές ομιλίες 

όλες απάντησαν ότι γίνεται συχνά αλλά η Siemens απάντησε ότι 

επικοινωνούν με αυτό τον τρόπο πολύ συχνά. 
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με ενημερωτικές ομιλίες 

καθόλου ελάχιστα συχνά πολύ συχνά συνέχεια

 

Στην ερώτηση αν ο τρόπος που ασκείται  η επικοινωνία  γίνεται με 

δελτία τύπου όλοι απάντησαν ότι αυτό γίνεται συχνά ενώ η 

Siemens απάντησε ότι αυτό γίνεται ελάχιστα. 
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με δελτία τύπου

καθόλου ελάχιστα συχνά πολύ συχνά συνέχεια
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Στην ερώτηση αν η επικοινωνία γίνεται με αφίσες,  ανακοινώσεις ή 

μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας όλες απάντησαν ότι αυτό 

γίνεται συχνά εκτός από τη Siemens που απάντησε ότι αυτός ο 

τρόπος επικοινωνίας  γίνεται ελάχιστα. 
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με αφίσες-ανακοινώσεις -ΜΜΕ

καθόλου ελάχιστα συχνά πολύ συχνά συνέχεια

 

Στην ερώτηση αν η επικοινωνία γίνεται με γεύματα επικοινωνίας  

όλες απάντησαν ότι αυτό γίνεται συχνά ενώ ο ΟΤΕ ότι αυτό γίνεται 

ελάχιστα. 
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με γεύματα εργασίας

καθόλου ελάχιστα συχνά πολύ συχνά συνέχεια

 
 

 

Στην ερώτηση πόσο συχνά επικοινωνείτε σε εβδομαδιαία βάση με 

νεοεισερχόμενα στελέχη ο ΟΤΕ απάντησε ότι αυτό γίνεται 

ελάχιστα, η Siemens ότι αυτό γίνεται συχνά και η Εθνική 

Ασφαλιστική και η Εμπορική Τράπεζα ότι αυτό γίνεται πολύ συχνά. 
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τα νεοεισερχόμενα στελέχη

Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ Συχνά Συνέχεια

 
 

Για την επικοινωνία με τα ανώτατα στελέχη ο ΟΤΕ και η Siemens 

απάντησαν ότι επικοινωνούν ελάχιστα, η Εθνική Ασφαλιστική πολύ 

συχνά και η Εμπορική Τράπεζα συνέχεια. 
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τα ανώτατα στελέχη

Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ Συχνά Συνέχεια
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Στην επικοινωνία με τα μεσαία στελέχη ο ΟΤΕ απάντησε ότι αυτό 

γίνεται συχνά, η Εθνική Ασφαλιστική και η Εμπορική Τράπεζα πολύ 

συχνά και η Siemens συνέχεια. 
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τα μεσαία στελέχη

Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ Συχνά Συνέχεια
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Στην ερώτηση για τον τρόπο επικοινωνίας με τα κατώτατα στελέχη  

η Εμπορική Τράπεζα και η Siemens απάντησαν συχνά και ο ΟΤΕ 

και η Εθνική Ασφαλιστική πολύ συχνά. 
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τα κατώτατα στελέχη

Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ Συχνά Συνέχεια
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 Στην ερώτηση αν πιστεύετε ότι ο τρόπος που επικοινωνείτε 

επηρεάζεται από τις σπουδές σας τα στελέχη από τον ΟΤΕ και την 

Siemens απάντησαν συχνά και τα στελέχη της Εμπορικής και της 

Εθνικής Ασφαλιστικής απάντησαν πολύ συχνά. 
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Τις σπουδές σας

Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ Συχνά Συνέχεια
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Στην ερώτηση αν επηρεάζεται ο τρόπος που  επικοινωνούν από 

την επαγγελματική τους εμπειρία το στέλεχος του ΟΤΕ απάντησε 

ότι επηρεάζεται πολύ, της Εθνικής Ασφαλιστικής  και της Siemens 

ότι επηρεάζεται πάρα πολύ, και της Εμπορικής ότι επηρεάζεται 

συνέχεια. 
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Την επαγγελματική σας εμπειρία

Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ Συχνά Συνέχεια
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Στην ερώτηση αν ο τρόπος που επικοινωνείτε επηρεάζεται από τη 

θέση που κατέχετε στον οργανισμό το στέλεχος του ΟΤΕ 

απάντησε  ότι επηρεάζεται πολύ, της Εθνικής Ασφαλιστικής και της 

Siemens ότι επηρεάζεται πάρα πολύ και της Εμπορικής Τράπεζας 

συνέχεια. 
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Τη θέση που κατέχετε στο οργανισμό

Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ Συχνά Συνέχεια
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Στην ερώτηση αν ο τρόπος που επικοινωνείτε επηρεάζεται από τα 

χρόνια που εργάζεστε στον οργανισμό το στέλεχος του ΟΤΕ 

απάντησε πολύ, της Εθνικής Ασφαλιστικής και της Siemens 

απάντησαν πάρα πολύ και της Εμπορικής Τράπεζας συνέχεια. 
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Τα χρόνια που εργάζεστε στον οργανισμό

Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ Συχνά Συνέχεια
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Στην ερώτηση αν ο τρόπος που επικοινωνείτε επηρεάζεται 

επηρεάζεται από την προσωπική σας ανάπτυξη το στέλεχος της 

Εμπορικής Τράπεζας, της Εθνικής Ασφαλιστικής και του ΟΤΕ 

απάντησαν πάρα πολύ  ενώ της  Siemens απάντησε συνεχώς. 
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Την προσωπική σας ανάπτυξη

Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ Συχνά Συνέχεια
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Στην ερώτηση αν η επικοινωνία επηρεάζεται άμεσα από τις ανάγκες 

του οργανισμού  και τα τέσσερα στελέχη απάντησαν πάρα πολύ. 
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Τις ανάγκες του οργανισμού σας

Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ Συχνά Συνέχεια

 
 

Στην ερώτηση αν ο τρόπος που επικοινωνείτε επηρεάζεται από τον 

χαρακτήρα σας τα στελέχη της Εμπορικής Τράπεζας, της Εθνικής 

Ασφαλιστικής και του ΟΤΕ απάντησαν πάρα πολύ ενώ της Siemens 

συνέχεια. 
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τον χαρακτήρα σας 

Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ Συχνά Συνέχεια

 
 

Στην ερώτηση αν ο τρόπος που επικοινωνείτε επηρεάζεται από το 

περιβάλλον το στέλεχος της Siemens απάντησε πολύ και τα 

υπόλοιπα στελέχη πάρα πολύ. 
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το περιβάλλον 

Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ Συχνά Συνέχεια
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Στην ερώτηση « Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η επιχείρησή σας 

επιδιώκει τη δημιουργία συνείδησης ομάδας» το στέλεχος του ΟΤΕ  

απάντησε ελάχιστα, τα στελέχη της Εμπορικής Τράπεζας και της 

Siemens απάντησαν συχνά και το στέλεχος της Εθνικής 

Ασφαλιστικής απάντησε συνέχεια.  
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 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η επ ιχείρησή σας επ ιδιώκει τη δημιουργία συνείδησης
ομάδας?

Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ Συχνά Συνέχεια

 
 

 

Στην ερώτηση σε ποιο βαθμό η επιχείρησή σας επιτυγχάνει την 

δημιουργία αίσθησης ομάδας  το στέλεχος του ΟΤΕ απάντησε 

ελάχιστα, της Εμπορικής Τράπεζας και της Siemens απάντησαν 

συχνά και της Εθνικής Ασφαλιστικής  απάντησε πολύ συχνά. 
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Σε ποιο βαθμό το επ ιτυγχάνει?

καθόλου ελάχιστα συχνά πολύ συχνά συνέχεια

 
 

 

 

 

Στην ερώτηση αν έχει γίνει θετικότερη η στάση της επιχείρησης 

στην επικοινωνία τα τελευταία πέντε χρόνια το στέλεχος του ΟΤΕ 

απάντησε αρκετά ενώ τα υπόλοιπα στελέχη απάντησαν πολύ. 
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  Πιστεύετε ότι έχει γίνει θετικότερη η στάση της επ ιχείρησής σας απέναντι στην
αποτελεσματική επ ικοινωνία τα τελευταία πέντε χρόνια;

καθόλου ελάχιστα αρκετά πολύ πάρα πολύ 
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Στην ερώτηση σε ποιο βαθμό έχει επηρεάσει η ένταση του 

ανταγωνισμού την αποτελεσματική επικοινωνία το στέλεχος της 

Εθνικής Ασφαλιστικής απάντησε  ελάχιστα, του ΟΤΕ  αρκετά, της 

Siemens πολύ και της Εμπορικής Τράπεζας πάρα πολύ. 
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Η ένταση του ανταγωνισμού 

Καθόλου Ελάχιστα αρκετά πολύ πάρα πολύ 

 
 

Στην ερώτηση αν επηρεάζεται  ο τρόπος επικοινωνίας από τα νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες το στέλεχος της Εθνικής Ασφαλιστικής 

απάντησε ελάχιστα, τα στελέχη της Siemens και του ΟΤΕ αρκετά 

και το στέλεχος της Εμπορικής Τράπεζας πάρα πολύ. 
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Τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες   

Καθόλου Ελάχιστα αρκετά πολύ πάρα πολύ 

 
 

 

 

Στην ερώτηση σε ποιο βαθμό επηρεάζεται η επικοινωνία από τη 

χρήση της  τεχνολογίας το στέλεχος της Εθνικής Ασφαλιστικής και 

του ΟΤΕ απάντησαν ελάχιστα και της Siemens και της Εμπορικής 

Τράπεζας απάντησαν πολύ.  
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Η χρήση της τεχνολογίας                                                

Καθόλου Ελάχιστα αρκετά πολύ πάρα πολύ 

 
 

 

 

Στην ερώτηση σε ποιο βαθμό η επικοινωνία επηρεάζεται από το 

γεγονός ότι οι πελάτες έχουν γίνει πιο απαιτητικοί τα στελέχη της 

Εθνικής Ασφαλιστικής και του ΟΤΕ απάντησαν αρκετά και τα 

στελέχη της Siemens και της Εμπορικής Τράπεζας απάντησαν 

πολύ. 
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Οι πιο απαιτητικοί πελάτες                                              

Καθόλου Ελάχιστα αρκετά πολύ πάρα πολύ 

 
 

 

Στην ερώτηση σε ποιο βαθμό η αποτελεσματική επικοινωνία 

επηρεάζεται από την απελευθέρωση της αγοράς το στέλεχος του 

ΟΤΕ απάντησε αρκετά και τα υπόλοιπα στελέχη πολύ. 
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Η απελευθέρωση της αγοράς                                         

Καθόλου Ελάχιστα αρκετά πολύ πάρα πολύ 
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Στην ερώτηση σε ποιο βαθμό η αποτελεσματική επικοινωνία 

επηρεάζεται από  τις αλλαγές στη δημιουργία του οργανισμού το 

στέλεχος του ΟΤΕ απάντησε ελάχιστα,  τα στελέχη της Εθνικής 

Ασφαλιστικής και της Siemens αρκετά και το στέλεχος της 

Εμπορικής Τράπεζας πολύ. 
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Οι αλλαγές στη λειτουργία του οργανισμού                     

Καθόλου Ελάχιστα αρκετά πολύ πάρα πολύ 

 
 

Στην ερώτηση αν χρησιμοποιούνται τα δώρα και οι ευχητήριες 

κάρτες ως επικοινωνιακή πρακτική όλα τα στελέχη απάντησαν 

πολύ συχνά. 
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δώρα/ευχητήριες κάρτες

Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ Συχνά Συνέχεια

 
 

 

Στην ερώτηση αν χρησιμοποιούν την αποστολή επιστολών ως 

επικοινωνιακή πρακτική τα στελέχη της Siemens  και του ΟΤΕ 

απάντησαν ελάχιστα, της Εθνικής Ασφαλιστικής συχνά και της 

Εμπορικής Τράπεζας συχνά. 
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αποστολή επ ιστολών(στους μετόχους-στη διοίκηση-στους εργαζομένους)
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Στην ερώτηση αν οργανώνονται εκδηλώσεις για τους 

εργαζόμενους  το στέλεχος του ΟΤΕ και της Εθνικής Ασφαλιστικής 

απάντησαν ελάχιστα και  τα στελέχη της εμπορικής και της 

Siemens συχνά. 
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οργάνωση εκδηλώσεων για τους εργαζομένους 

Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ Συχνά Συνέχεια

 
 

 

Στην ερώτηση αν οργανώνουν φιλανθρωπίες ή χορηγίες το 

στέλεχος του ΟΤΕ και της Εθνικής Ασφαλιστικής απάντησαν 

ελάχιστα και  Siemens και της Εμπορικής Τράπεζας  απάντησε 

συχνά. 
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φιλανθρωπίες -χορηγίες 

Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ Συχνά Συνέχεια

 
 

Στην ερώτηση πόσο συχνά πραγματοποιούνται συναντήσεις με τη 

Διοίκηση το στέλεχος του ΟΤΕ απάντησε ελάχιστα και τα υπόλοιπα 

στελέχη συχνά. 
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συναντήσεις με τη Διοίκηση

Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ Συχνά Συνέχεια
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Στην ερώτηση αν η επιχείρηση προβαίνει σε χρηματικές ενισχύσεις 

σε περίπτωση ασθενείας τα στελέχη του ΟΤΕ και της Εθνικής 

Ασφαλιστικής απάντησαν ελάχιστα ενώ τα στελέχη της Εμπορικής 

Τράπεζας και της Siemens απάντησαν συχνά. 
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χρηματική ενίσχυση σε περίπτωση ασθενείας

Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ Συχνά Συνέχεια
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Στην ερώτηση αν ακολουθούν ως επικοινωνιακή πρακτική τις 

βραβεύσεις των εργαζομένων το στέλεχος του ΟΤΕ απάντησε 

ελάχιστα, τα στελέχη της Εμπορικής Τράπεζας και της Siemens 

συχνά και το στέλεχος της Εθνικής Ασφαλιστικής πολύ συχνά. 
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βραβεύσεις εργαζομένων

Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ Συχνά Συνέχεια

 
 

 

 

 

Στην ερώτηση αν χρησιμοποιείται ως επικοινωνιακή πρακτική το 

κουτί  ιδεών ή του brainstorming  το στέλεχος του ΟΤΕ απάντησε 

καθόλου, τα στελέχη της Εμπορικής Τράπεζας και της Εθνικής 

Ασφαλιστικής ελάχιστα και το στέλεχος της Siemens  πολύ συχνά. 
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κουτί ιδεών-brainstorming

Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ Συχνά Συνέχεια

 
 

 

Στην ερώτηση αν η έκδοση περιοδικών και εντύπων ακολουθείται 

ως επικοινωνιακή πρακτική τα στελέχη της Siemens και της 

Εμπορικής Τράπεζας απάντησαν συχνά ενώ τα στελέχη του ΟΤΕ 

και της Εθνικής Ασφαλιστικής απάντησαν πολύ συχνά. 
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περιοδικά -έντυπα 

Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ Συχνά Συνέχεια

 

Στην ερώτηση αν οργανώνονται εκδηλώσεις και εκδρομές για το 

προσωπικό το στέλεχος του ΟΤΕ απάντησε ελάχιστα ενώ οι 

υπόλοιποι πολύ συχνά. 
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εκδηλώσεις -εκδρομές -σωματείο εργαζομένων 

Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ Συχνά Συνέχεια
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Στην ερώτηση αν διοργανώνονται σεμινάρια το στέλεχος του ΟΤΕ 

απάντησε συχνά ενώ τα υπόλοιπα στελέχη απάντησαν πολύ συχνά. 
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σεμινάρια

Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ Συχνά Συνέχεια

 
 

Στην ερώτηση αν υπάρχει εσωτερική επικοινωνία και ενημέρωση 

το στέλεχος του ΟΤΕ απάντησε ελάχιστα ενώ τα υπόλοιπα στελέχη  

απάντησαν πολύ συχνά. 
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εσωτερική επ ικοινωνία -ενημέρωση

Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ Συχνά Συνέχεια

 
 

 

Στην ερώτηση αν η αιμοδοσία εφαρμόζεται ως επικοινωνιακή 

πρακτική το στέλεχος της Εμπορικής Τράπεζας απάντησε πολύ 

συχνά ενώ τα υπόλοιπα συχνά. 
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εθελοντισμός (αιμοδοσία)

Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ Συχνά Συνέχεια

 
 

 

 

Στην ερώτηση αν εφαρμόζονται περιβαλλοντικές δραστηριότητες 

το στέλεχος του ΟΤΕ απάντησε καθόλου,  το στέλεχος της 

Εμπορικής Τράπεζας απάντησε ελάχιστα και τα στελέχη της 

Εθνικής Ασφαλιστικής και της Siemens  συχνά. 
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περιβαλλοντικές δραστηριότητες

Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ Συχνά Συνέχεια

 
   

 

Στην ερώτηση αν η επιχείρησή τους προβαίνει σε αθλητικές 

δραστηριότητες το στέλεχος του ΟΤΕ απάντησε καθόλου, το 

στέλεχος της Εμπορικής Τράπεζας ελάχιστα, το στέλεχος της 

Εθνικής Ασφαλιστικής συχνά και το στέλεχος της Siemens πολύ 

συχνά. 
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διοργάνωση αθλητικών  εκδηλώσεων

Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ Συχνά Συνέχεια

 
 

Στην ερώτηση αν εφαρμόζεται ως επικοινωνιακή πρακτική ο 

ετήσιος απολογισμός το στέλεχος του ΟΤΕ απάντησε καθόλου, το 

στέλεχος της Εμπορικής Τράπεζας συχνά και τα στελέχη της 

Siemens και της Εθνικής Ασφαλιστικής πολύ συχνά. 
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ετήσιος απολογισμός 

Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ Συχνά Συνέχεια

 

Στην ερώτηση κατά πόσο επικοινωνούν με τα μέσα μαζικής 

επικοινωνίας όλες οι επιχειρήσεις απάντησαν συχνά. 
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ΜΜΕ-κοινή γνώμη

Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ Συχνά Συνέχεια
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Στην ερώτηση αν θεωρείτε αποτελεσματική την ήδη υπάρχουσα 

επικοινωνία στον οργανισμό σας το στέλεχος του ΟΤΕ απάντησε 

ελάχιστα, ενώ τα στελέχη της Εθνικής Ασφαλιστικής και της 

Siemens απάντησαν αρκετά, ενώ το στέλεχος της Εμπορικής 

Τράπεζας απάντησε πολύ. 
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Θεωρείτε αποτελεσματική την ήδη υπάρχουσα επ ικοινωνία στον οργανισμό σας;

καθόλου ελάχιστα αρκετά πολύ πάρα πολύ 
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Στην ερώτηση σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη η 

διαρκής και αποτελεσματική επικοινωνία όλα τα στελέχη 

απάντησαν πάρα πολύ ενώ  το στέλεχος του ΟΤΕ απάντησε πολύ. 

0 0 0

1

3

0

1

2

3

4

 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη η διαρκής και αποτελεσματική επ ικοινωνία;

Καθόλου Ελάχιστα αρκετά πολύ πάρα πολύ 

 

 

Στην τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου ζητήθηκαν 

προτάσεις βελτίωσης της υπάρχουσας  επικοινωνίας  από τα ίδια τα 

στελέχη. Απάντησαν μόνο τα στελέχη του ΟΤΕ και της Siemens. 

To στέλεχος της Siemens προτείνει  για τη βελτίωση της 

επικοινωνίας  περισσότερες  προγραμματισμένες συναντήσεις 

στελεχών και προσωπικού καθώς και την αυστηρή τήρηση του 

προγράμματος συναντήσεων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων.  

Το στέλεχος του ΟΤΕ προτείνει οι πρακτικές επικοινωνίας να έχουν 

διάρκεια, διαχρονικότητα και οργάνωση. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Τα συμπεράσματα που εξάγονται τόσο από την χρήση του 

ερωτηματολογίου κατά την διεξαγωγή του ερευνητικού μέρους 

όσο και από τις προσωπικές συνεντεύξεις που διενεργήθηκαν κατά 

την διάρκεια συλλογής του υλικού για την εκπόνηση της 

διπλωματικής διατριβής είναι πολλαπλά και λειτουργούν ως 

έναυσμα για περαιτέρω διερεύνηση  της  επιχειρησιακής 

επικοινωνίας έτσι όπως αυτήν την αντιλαμβάνονται και 

προσπαθούν να την εφαρμόσουν οι μάνατζερς του 21ου αιώνα. 

      Και μόνο η ευαισθητοποίηση αλλά και το ενδιαφέρον να 

γνωρίσουν περισσότερα για το αντικείμενο και τους τρόπους 

χρησιμοποίησης του στις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς 

αποτελεί ένα αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον.  Η προθυμία των 

στελεχών με τα οποία συνομίλησα να απαντήσουν στις ερωτήσεις 

τόσο του ερωτηματολογίου όσο και πιο εξειδικευμένων ανάλογα με 

τη φύση κάθε επιχείρησης, αλλά και  το ενδιαφέρον τους να 

μάθουν τόσο για το  μεταπτυχιακό που προσφέρεται ειδικά για 

μάνατζερς όσο και για το θέμα της διπλωματικής μου εργασίας  

ήταν ιδιαίτερα έντονο.  

     Μάλιστα έκαναν ιδιαίτερη μνεία στην ανάγκη πέρα από αυτά 

που μαθαίνουν στην πράξη λόγω της εμπειρίας τους να υπάρχει και 

μία θεωρητική κατάρτιση για το θέμα της επικοινωνίας στις ημέρες 

μας. Θεωρούν ότι η εκπαίδευση που τους παρέχεται  μετά την 

ανάληψη των καθηκόντων τους είναι ανεπαρκής ή και ελλιπής. 

Θεωρούν ότι η πρακτική πρέπει αν συνοδεύεται και με την 

θεωρητική υποστήριξη και ότι ενώ υπάρχει ενδιαφέρον από την 
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δική  τους πλευρά δεν οργανώνονται τα κατάλληλα εκπαιδευτικά 

προγράμματα που υποστηρίζουν τους υπαλλήλους σε κάθε εξέλιξή 

της επιχειρησιακής τους καριέρας. 

Το γεγονός ότι ζουν και εργάζονται σε ένα παγκοσμιοποιημένο 

περιβάλλον όπου τους  δίνεται  άμεσα η δυνατότητα να 

χρησιμοποιούν πολυσχιδή και πολυεπίπεδα τεχνολογικά μέσα 

επικοινωνίας ή να δραστηριοποιούνται σε ένα έντονα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον από τη μία και ένα πιο 

ευαισθητοποιημένο καταναλωτικό κοινό από την άλλη   είναι μία 

πρόκληση στην οποία πρέπει να ανταπεξέλθουν και σαν 

επιχειρήσεις αλλά και σαν άτομα. 

Και τα τέσσερα στελέχη τα οποία ρωτήθηκαν ήταν άνδρες – 

τελείως συμπτωματικά θέλω να ελπίζω- , ανώτερης ιεραρχικά 

βαθμίδας και οι ηλικίες τους κυμαίνονταν από 40 έως 50 ετών, με 

15-28 χρόνια στον οργανισμό ή στην επιχείρηση. Οι τρεις από τους 

τέσσερις είχαν μεταπτυχιακό τίτλο, (εκπληρώνοντας κυρίως 

προσωπικές τους ανησυχίες)  είχαν όλοι συναίσθηση του οράματος 

της επιχείρησής τους νιώθοντας έντονα λειτουργικό κομμάτι της. 

Πέρα από τις σπουδές τους, το χαρακτήρα τους και την γενικότερη 

προσωπική τους ανάπτυξη καθώς και την επαγγελματική τους 

εμπειρία έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε θέματα επικοινωνίας. 

Τόνισαν έντονα το γεγονός ότι δεν υπάρχουν επαγγελματίες του 

είδους, με το κατάλληλο  επιστημονικό υπόβαθρο, άνεση στις 

προφορικές επαφές και στο γραπτό λόγο, καθώς και   πνεύμα 

συνεργατικότητας. 
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 Βεβαίως δεν παρέλειψαν να τονίσουν ότι μερικές φορές είναι το 

τμήμα Δημοσίων Σχέσεων εκείνο το οποίο στις περισσότερες 

επιχειρήσεις ακόμα και σε αυτές που θέλουν να παρουσιάζονται ως 

πρωτοπόρες σε κάποια θέματα επικοινωνιακών πρακτικών, που 

χρηματοδοτείται ελάχιστα και δεν του εξασφαλίζονται οι  αναγκαίοι 

οικονομικοί πόροι. Πολλές φορές τονίστηκε ότι πολλά 

προγράμματα δεν προχώρησαν λόγω υπολογισμού του κόστους-

ωφέλειας γιατί θεωρήθηκαν πολύ «ακριβά» για την επιχείρηση έτσι 

τόνισαν ότι συνήθως  πρέπει να υπάρχει η αμέριστη υποστήριξη 

της ανώτερης διοίκησης για να προχωρήσει ένα πρόγραμμα ή να 

είναι εμφανείς και πολύ μεγάλες οι θετικές του συνέπειες.  

Όλοι οι τρόποι επικοινωνίας που συμπεριλήφθηκαν στο 

ερωτηματολόγιο ήταν  ήδη γνωστές και χρησιμοποιούνται σε μικρή 

ή μεγάλη κλίματα ή και καθόλου όπως αναπτύχθηκε στην 

παρουσίαση σε excel των αποτελεσμάτων από το ερωτηματολόγιο. 

Η υπάρχουσα επικοινωνία κρίθηκε από όλους ανεπαρκής και 

ελλιπής σε πολλές περιπτώσεις αν και πιστεύουν ότι η διοίκηση τα 

τελευταία πέντε χρόνια κάνει φιλότιμες προσπάθειες να βελτιώσει 

την επικοινωνία.  

Δυστυχώς όμως, όπως  τονίστηκε, δεν υπάρχει συνέπεια, 

οργάνωση, διαχρονικότητα και κινήσεις στρατηγικής στην 

εκπόνηση προγραμμάτων επιχειρησιακής επικοινωνίας και όλα 

επαφίονται στην καλή θέληση ή στην ευαισθητοποίηση της 

ανώτερης διοίκησης σε θέματα επικοινωνίας. 
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    Παράλληλα εκφράστηκε η δυσαρέσκεια ότι η ανώτερη διοίκηση 

δεν  χρηματοδοτεί  αλλά ούτε και  επικροτεί  την προθυμία 

κάποιων υπαλλήλων να αποκτήσουν περαιτέρω γνώσεις και 

εξειδικεύσεις έτσι ώστε  να λειτουργήσουν  αργότερα και ως 

πολλαπλασιαστές επιστρέφοντας στις επιχειρήσεις τους.  Θεωρούν  

ότι οτιδήποτε νεωτεριστικό και καινοτόμο αρχικά αντιμετωπίζεται 

με καχυποψία, αν και υπάρχει μία σχετική βελτίωση τα τελευταία 

χρόνια, έτσι το μήνυμα για το μέλλον ήταν αισιόδοξο τόσο γιατί οι 

εξελίξεις τρέχουν και κανείς δεν μπορεί αν θέλει να επιβιώσει να  

αγνοήσει  τα «κελεύσματα των καιρών» αλλά και το γεγονός ότι οι 

σημερινές επιχειρήσεις και οργανισμοί στελεχώνονται με άτομα που 

πληρούν τουλάχιστον ένα μίνιμουμ προσόντων και δεξιοτήτων. 

 Βεβαίως τονίστηκε με ιδιαίτερη έμφαση  σε κάθε συνάντηση με τα 

στελέχη πως οποιαδήποτε αλλαγή, ακόμη και εκείνη  που αφορά 

στην συνολική επιχειρησιακή κουλτούρα, ξεκινάει από την απλή 

αίσθηση πως κάθε αλλαγή πρέπει να ξεκινήσει από τη μονάδα δηλ 

το  άτομο που εμπλέκεται, να  είναι προσωπική, να βγαίνει από 

μέσα μας  ως εσωτερική και να έχει  όραμα πως “κάτι” τελικά 

μπορεί να αλλάξει φτάνει να δουλέψουμε για  αυτό.  

 

 

 

 

 

 

 



Διπλωματική εργασία : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

 
 
Κατερίνα Καλλιαρίδου    2005- 2006 

 
- 151 - 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Το ερωτηματολόγιο  που χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή της 

έρευνας και στις τέσσερις επιχειρήσεις είχε την κάτωθι μορφή: 
 
      

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

     

      
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ      

      

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ      
      
Τίτλος θέσης:      
      
Ένταξη της θέσης στη διοικητική 
ιεραρχία: 

     

Μέση       

Ανώτερη       

Κατώτερη       
      
 Αριθμός υφισταμένων σας:      

Άμεσα       
Έμμεσα       

      

  Φύλο:      

Άνδρας       
Γυναίκα       

      
Ηλικία :      

έως 30       
31-40       

41-50       

51-60       

60+       
  

 
 

    

Πόσα χρόνια εργάζεστε σ' αυτόν τον 
οργανισμό; 
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 Πόσα χρόνια κατέχετε αυτή τη θέση 
στον οργανισμό; 

      

      
  Επίπεδο μόρφωσης      
        

Μεταπτυχιακές σπουδές       

Πτυχίο Πανεπιστημίου       

Πτυχίο Τεχνολογικού Ιδρύματος       

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση       
      
Υπάρχει εκφρασμένο όραμα στην 
φιλοσοφία της επιχείρησή σας? 

     

      
ΝΑΙ      

ΌΧΙ      
      
Νιώθετε ότι  η επιχείρηση ενδιαφέρεται 
για σας ? 

     

ΝΑΙ      

ΌΧΙ      

Νιώθετε ως λειτουργικό μέρος της 
επιχείρησης? 

     

ΝΑΙ       

ΌΧΙ      
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ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΣΑΣ 
     

      
 Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ 

Συχνά 
Συνέχεια 

Επικοινωνία με το κοινό –πελάτες        
Επικοινωνία με τους προμηθευτές         

Επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες-ηγεσία του 
οργανισμού 

       

Επικοινωνία με τους μετόχους        
Επικοινωνία με τους υπαλλήλους         

      
      

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :       
 καθόλου ελάχιστα συχνά  πολύ 

συχνά  
συνέχεια 

 με διαπροσωπική προφορική επικοινωνία         
με γραπτή επικοινωνία-

έγγραφα,έντυπα,περιοδικά,επιστολές 
        

μέσω τηλεφώνου        
 με e-mails, fax, τηλεγρ/τα         
με συνεδριάσεις –συσκέψεις          
με ενημερωτικές ομιλίες          

με δελτία τύπου         
με αφίσες-ανακοινώσεις –ΜΜΕ         

με γεύματα εργασίας         
      

Στην επιχείρησή  σας πόσο συχνά 
επικοινωνείτε (πχ σε εβδομαδιαία βάση)  με: 

     

 Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ 
Συχνά 

Συνέχεια 

τα νεοεισερχόμενα στελέχη        
τα ανώτατα στελέχη        
τα μεσαία στελέχη        

τα κατώτατα στελέχη         
      

 Στην επιχείρησή  σας, σε ποιο βαθμό 
πιστεύετε ότι ο τρόπος που επικοινωνείτε 

     

επηρεάζεται από:      
 Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ 

Συχνά 
Συνέχεια 

Τις σπουδές σας         
Την επαγγελματική σας εμπειρία        

Τη θέση που κατέχετε στο οργανισμό      
Τα χρόνια που εργάζεστε στον οργανισμό      

Την προσωπική σας ανάπτυξη      
Τις ανάγκες του οργανισμού σας      

τον χαρακτήρα σας       
το περιβάλλον       
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 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η επιχείρησή 
σας επιδιώκει τη δημιουργία συνείδησης 

ομάδας? 

Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ 
Συχνά 

Συνέχεια 

       
      
      

Σε ποιο βαθμό το επιτυγχάνει? καθόλου ελάχιστα συχνά  πολύ 
συχνά  

συνέχεια 

        
      
      

  Πιστεύετε ότι έχει γίνει θετικότερη η στάση 
της επιχείρησής σας απέναντι στην 

αποτελεσματική επικοινωνία τα τελευταία 
πέντε χρόνια; 

     

 καθόλου ελάχιστα αρκετά  πολύ πάρα 
πολύ  

         
      

 Εάν ναι, σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι τον 
έχουν επηρεάσει οι παρακάτω παράγοντες; 

     

 Καθόλου Ελάχιστα αρκετά  πολύ  πάρα 
πολύ  

Η ένταση του ανταγωνισμού       1 
Τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες           

Η χρήση της τεχνολογίας                          
Οι πιο απαιτητικοί πελάτες                        

Η απελευθέρωση της αγοράς                     
Οι αλλαγές στη λειτουργία του οργανισμού            

      
      

Πόσο συχνά  η επιχείρηση ακολουθεί τις 
κάτωθι επικοινωνιακές πρακτικές? 

     

 Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ 
Συχνά 

Συνέχεια 

δώρα/ευχητήριες κάρτες        
αποστολή επιστολών(στους μετόχους-στη 

διοίκηση-στους εργαζομένους) 
       

οργάνωση εκδηλώσεων για τους 
εργαζομένους  

     

φιλανθρωπίες -χορηγίες       
συναντήσεις με τη Διοίκηση      

χρηματική ενίσχυση σε περίπτωση 
ασθενείας 

     

βραβεύσεις εργαζομένων      
κουτί ιδεών-brainstorming      

περιοδικά -έντυπα       
εκδηλώσεις -εκδρομές -σωματείο 

εργαζομένων  
     

Σεμινάρια      
εσωτερική επικοινωνία –ενημέρωση      

εθελοντισμός (αιμοδοσία)      
περιβαλλοντικές δραστηριότητες      

διοργάνωση αθλητικών  εκδηλώσεων      
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ετήσιος απολογισμός       
ΜΜΕ-κοινή γνώμη      

      
      

Θεωρείτε αποτελεσματική την ήδη 
υπάρχουσα επικοινωνία στον οργανισμό 

σας; 

     

 καθόλου ελάχιστα αρκετά  πολύ  πάρα 
πολύ  

        
      

 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι είναι 
απαραίτητη η διαρκής και αποτελεσματική 

επικοινωνία; 

     

 Καθόλου Ελάχιστα αρκετά  πολύ  πάρα 
πολύ  

         
      
      

Προτάσεις βελτίωσης της υπάρχουσας 
επικοινωνίας στην επιχείρησή σας 
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