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  ΗΗ  ζζπποοσσδδααηηόόηηεεηηαα  ηηεεςς  εεππηηθθοοηηλλφφλλίίααςς  δδηηααππηηζζηηώώλλεεηηααηη    

11ζζηηηηςς  οοκκάάδδεεςς//ζζηηόόττοοσσςς  ►► Η επηθνηλσλία είλαη ην κέζν κε ην νπνίν νη άλζξσπνη ζπλδένληαη, 

ζρεκαηίδνπλ νκάδεο ή νξγαλώζεηο, ζπλεξγάδνληαη θαη πεηπραίλνπλ θνηλνύο ζηόρνπο.  

22ζζηηεε  ζζσσλλεερργγααζζίίαα//ζζσσλληηοολληηζζκκόό  ►►Η ζπλεξγαζία θαη ν ζπληνληζκόο ησλ κειώλ κηαο νκάδαο ή 

κηαο νξγάλσζεο δελ κπνξεί ζε θακηά πεξίπησζε λα επηηεπρζεί ρσξίο απηήλ. 

33ζζηηοολλ  ππρροογγρραακκκκααηηηηζζκκόό//έέιιεεγγττοο►► Ο πξνγξακκαηηζκόο θαη ν έιεγρνο -δύν από ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ management- βαζίδνληαη θπξίσο ζηε δηαδηθαζία θαη ηα ζπζηήκαηα πιεξνθόξεζεο.  

44ζζηηεελλ  εεγγεεζζίίαα//ππααρρααθθίίλλεεζζεε►► Η θαζνδήγεζε, ε εγεζία, ε παξαθίλεζε, νη θαιέο ζρέζεηο 

πξντζηακέλνπ - πθηζηακέλνπ, γεληθά νη αλζξώπηλεο ζρέζεηο θαη ην θνηλσληθό θιίκα ζηηο 

επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνύο επηηπγράλνληαη κόλν κε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία.  

55ζζηηεελλ  εεθθηηέέιιεεζζεε  θθααζζεεθθόόλληηφφλλ//θθααηηααλλόόεεζζεε  ζζηηόόττφφλλ►► Η αλάζεζε θαζεθόλησλ, νη νδεγίεο γηα 

ηελ εθηέιεζή ηνπο, ε θαηαλόεζε ησλ ζηόρσλ, ησλ πνιηηηθώλ θαη δηαδηθαζηώλ ηεο επηρείξεζεο από 

ηνπο εξγαδνκέλνπο δελ κπνξνύλ λα ππάξμνπλ ρσξίο ηελ επηθνηλσλία.  

66ζζηηεελλ  θθααηηααλλόόεεζζεε  ααππόόυυεεφφλλ//ααλλααγγθθώώλλ  εερργγααδδοοκκέέλλφφλλ►► Τν ίδην ζπκβαίλεη θαη από ηελ πιεπξά 

ησλ πξντζηακέλσλ θαη ηεο επηρείξεζεο ζε ό,ηη αθνξά ηηο απόςεηο θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ.  

77ζζηηεελλ  ππρροοζζααρρκκοοζζηηηηθθόόηηεεηηαα  ηηεεςς  εεππηηττεείίρρεεζζεεςς►► Επίζεο, ε πξνζαξκνγή ηεο επηρείξεζεο ζηνπο 

ζηόρνπο, ν εληνπηζκόο ησλ επθαηξηώλ γηα αμηνπνίεζε θαη ησλ απεηιώλ γηα αληηκεηώπηζε απαηηνύλ 

ηε ζπλερή θαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ηεο κε ην πεξηβάιινλ ηεο. 

 

  ΗΗ  ππρρααγγκκααηηηηθθόόηηεεηηαα  εείίλλααηη  όόηηηη......  

παξά ηνλ θαζνξηζηηθό ξόιν ηεο επηθνηλσλίαο, ιιίίγγεε  ππρροοζζοοττήή δίλεηαη ζ' απηή ηόζν ζε επίπεδν 

εεθθππααίίδδεεσσζζεεςς όζν θαη ζε επίπεδν δδηηοοηηθθεεηηηηθθήήςς  ππρρααθθηηηηθθήήςς.  

 

Απηό έρεη ζπλέπεηα ►►  αα))  ηε κε ηθαλνπνηεηηθή αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ επηθνηλσλίαο από 

ηελ πιεπξά ησλ ζηειερώλ θαη ββ)) ηε κε αλάπηπμε απνηειεζκαηηθώλ κεζόδσλ θαη δηαδηθαζηώλ 

επηθνηλσλίαο από ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ.  

 

ΠΠααρράάδδεεηηγγκκαα  ►► Χαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο επηθνηλσλίαο είλαη ε 

αιινίσζε πνπ πθίζηαληαη ηα κελύκαηα, όπσο κεηξήζεθε από εκπεηξηθέο έξεπλεο.  

Σπγθεθξηκέλα βξέζεθε όηη ην 80% ηνπ πεξηερνκέλνπ ελόο κελύκαηνο, πνπ ζηέιλεηαη από ηνλ 

πξόεδξν κηαο εηαηξείαο, θηάλεη αιινησκέλν ζην ηειεπηαίν ηεξαξρηθό ζηάδην. Μόλν ην 20% θηάλεη 

αλαιινίσην, δειαδή αληαπνθξίλεηαη ζην αξρηθό λόεκά ηνπ. 

 

ΣΣσσκκππέέρρααζζκκαα ►► Από ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηή ε αλάγθε αλάπηπμεο ησλ ηθαλνηήησλ 

επηθνηλσλίαο ηόζν ζηα ζηειέρε όζν θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο.  
 

 


