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ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ   «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 
 

 
ΘΕΜΑΤΑ 
 

1. Να διαπιστώσετε αν οι ακόλουθες προτάσεις είναι σωστές ή λανθασµένες και να 
κυκλώσετε το Σ αν είναι σωστή ή το Λ αν είναι λανθασµένη: 
 

α) Η επικοινωνία είναι µια διαδικασία µεταβίβασης ή ανταλλαγής πληροφοριών ή νοηµάτων 
µεταξύ των ανθρώπων.         Σ       Λ    
 

β) Το µήνυµα είναι η φυσική έκφραση του νοήµατος.     Σ       Λ    
 

γ) Τα κουτιά παραπόνων ανήκουν στους βασικούς τρόπους οριζόντιας επικοινωνίας. 
            Σ       Λ    
 

δ) Ο προγραµµατισµός και ο έλεγχος – δύο από τις λειτουργίες του µάνατζµεντ – βασίζονται 
κυρίως στη διαδικασία και τα συστήµατα πληροφόρησης.   Σ       Λ    
 

2. Να περιγράψετε τα βήµατα της διαδικασίας διαπροσωπικής επικοινωνίας και τα 
αποτελέσµατα που επιφέρει. 
3. Να περιγράψετε την από πάνω προς τα κάτω κάθετη επικοινωνία στο πλαίσιο της τυπικής 
οργάνωσης.  

 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
2. Η διαδικασία της επικοινωνίας αρχίζει από τη στιγµή που ένα άτοµο ή µια οµάδα 
(ποµπός) έχει την επιθυµία να µεταβιβάσει µια πληροφορία, µια σκέψη σε ένα άλλο άτοµο ή 
µια άλλη οµάδα (δέκτης) κτλ. Στη συνέχεια, ο ποµπός κωδικοποιεί αυτό που θέλει να 
µεταβιβάσει µε τη χρήση ενός κώδικα λέξεων, συµβόλων, κινήσεων και σχηµατίζει ένα 
µήνυµα. Με τη βοήθεια καναλιών (ή δικτύων) µεταβιβάζει το µήνυµα στο δέκτη. Ο δέκτης 
λαµβάνει το µήνυµα, το αποκωδικοποιεί, το ερµηνεύει και τελικά γνωρίζει, αντιλαµβάνεται, 
κατανοεί, αισθάνεται αυτό που ο ποµπός επιθυµούσε να του µεταβιβάσει. Η επικοινωνία 
συνήθως επιφέρει αποτελέσµατα, δηλαδή επηρεάζει τη γνώση, τη σκέψη, την ιδεολογία, τα 
αισθήµατα, τη συµπεριφορά του δέκτη. Στη συνέχεια ο δέκτης µπορεί να γίνει ποµπός και ο 
ποµπός δέκτης και έτσι πραγµατοποιείται η αµφίδροµη επικοινωνία. 
 
3. Η παραδοσιακή µορφή επικοινωνίας στις επιχειρήσεις και οργανισµούς, η οποία όµως 
παρατηρείται και σήµερα σε πολλές περιπτώσεις, είναι αυτή που αρχίζει από τα ανώτερα 
κλιµάκια και καταλήγει στα κατώτερα, χωρίς την αντίστροφη λειτουργία. Είναι η 
µεταβίβαση µηνυµάτων µε τη µορφή διαταγών, οδηγιών, παρατηρήσεων, ανακοινώσεων 
κτλ. Από τους ανώτερους στους κατώτερους σχετικά µε τον ορισµό καθηκόντων, την 
εκτέλεσή τους, τις διαδικασίες, τις πολιτικές κλπ. Αυτή η µορφή επικοινωνίας, αν και 
απαραίτητη, όταν είναι η µοναδική, αντιστοιχεί σε αυταρχικές οργανώσεις και τα 
προβλήµατά της είναι πολυάριθµα. 
Οι υφιστάµενοι δεν έχουν την ευκαιρία να στέλνουν µηνύµατα σχετικά µε τα προβλήµατα 
της εργασίας τους, να προτείνουν ιδέες για βελτίωση της παραγωγικότητας, να 
γνωστοποιούν προσωπικές τους ανάγκες, προβλήµατα ή παραπάνω. Έτσι και οι ίδιοι 
αισθάνονται δυσαρεστηµένοι και η βελτίωση της εργασίας είναι ανέφικτη. Εκτός όµως από 



 

 

τα παραπάνω, τα µηνύµατα που στέλνονται από πάνω προς τα κάτω περνώντας από όλα τα 
ιεραρχικά επίπεδα αλλοιώνονται σηµαντικά και βέβαια γίνονται σε µικρό βαθµό κατανοητά 
από τους αποδέκτες. 
 


