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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 (ΚΕΦ. 3.3.3 «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ») 
 

 Να σημειώσετε με κύκλο την απάντηση που πιστεύετε ότι ταιριάζει στην κάθε περίπτωση: 

1) Βασική προϋπόθεση για να επικοινωνούμε σωστά είναι να έχουμε κατανοήσει: 

α)την έννοια και τη διαδικασία της επικοινωνίας β) τα συνήθη λάθη και εμπόδια σε αυτήν.  

γ) ορισμένες βασικές αρχές που θα πρέπει να ακολουθούμε, όταν επικοινωνούμε. δ) όλα τα 

παραπάνω.. 

 Απ.  (δ) 

2) Επικοινωνία είναι: 

 (α) η απλή μεταβίβαση ενός μηνύματος, (β) η διαδικασία με την οποία μεταβιβάζονται 

ερεθίσματα, με σκοπό την αλλαγή συμπεριφοράς του δέκτη, (γ) το κριτήριο με το οποίο 

δημιουργούνται οι ομάδες μέσα στην επιχείρηση, (δ) όλα τα παραπάνω.. 

 Απ.   (β). 

3) Οι δύο λειτουργίες του management, οι οποίες βασίζονται κυρίως στη διαδικασία και τα 

συστήματα πληροφόρησης είναι: 

       α) ο προγραμματισμός και η οργάνωση. β) ο προγραμματισμός και η διεύθυνση.  γ) ο 

προγραμματισμός και ο έλεγχος.   δ) η διεύθυνση και ο έλεγχος. 

 Απ.  (γ) 

4) Ποιο από τα επόμενα δεν επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα της επικοινωνίας: 

 α) οι λειτουργίες του management προγραμματισμός και έλεγχος.  β) Η ανάθεση 

καθηκόντων, η κατανόηση των στόχων και των πολιτικών της επιχείρησης.  γ)  Ο 

βαθμός ωριμότητας των μελών της οργάνωσης. δ) Ο εντοπισμός των ευκαιριών για 

αξιοποίηση και των απειλών για αντιμετώπιση του περιβάλλοντος. 

 Απ.  (γ) 

5) Παρά τον καθοριστικό ρόλο της επικοινωνίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς 

παρατηρείται ότι: 

 α) δίνεται λίγη προσοχή σε επίπεδο εκπαίδευσης. β) δίνεται λίγη προσοχή σε επίπεδο 

διοικητικής πρακτικής γ)  τα (α) και (β) μαζί. δ) κανένα από τα παραπάνω. 

 Απ.  (γ) 

6) Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί συστατικό στοιχείο της διαδικασίας διαπροσωπικής 

επικοινωνίας: 

 α) Η πηγή (πομπός).  β) Τα κανάλια ή δίκτυα μεταβίβασης.  γ)  Οι θόρυβοι. δ) Η 

κατανόηση του μηνύματος ή αποτέλεσμα. 

 Απ.  (γ) 

7) Ο κώδικας κατά τη διαδικασία κωδικοποίησης δεν περιλαμβάνει: 

 α) τη γλώσσα(το σύνολο των λέξεων).  β) τον έλεγχο-feed back.  γ)  τις κινήσεις του 

σώματος. δ) τις στάσεις του σώματος. 

 Απ.  (β) 

8) Στη διαδικασία επικοινωνίας, τα μέσα τηλεπικοινωνιών χρησιμοποιούνται για: 

 α) την κωδικοποίηση του μηνύματος.  β)  τη μεταβίβαση του μηνύματος.  γ)  Την 

αποκωδικοποίηση του μηνύματος. δ) τον έλεγχο-feed back. 

 Απ.  (β) 

 

9) H αμφίδρομη ροή πληροφοριών στο πλαίσιο της τυπικής οργάνωσης για να είναι 

αποτελεσματική απαιτεί: 

 α) κατάλληλες δομές.  β) δίκτυα πληροφοριών. γ) διαδικασία επικοινωνίας. δ) όλα τα 

παραπάνω. 

 Απ.  (δ) 

10) Η μορφή επικοινωνίας που αντιστοιχεί στο αυταρχικό πρότυπο ηγεσίας σε μία οργάνωση 

είναι: 
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 α) η από πάνω προς τα κάτω κάθετη επικοινωνία.  β) η από τα κάτω προς τα πάνω 

κάθετη επικοινωνία. γ) η οριζόντια επικοινωνία. δ) όλα τα παραπάνω. 

 Απ.  (α) 

11) Σημαντική αλλοίωση του μηνύματος, καθώς αυτό διέρχεται από όλα τα ιεραρχικά 

επίπεδα, επέρχεται στην εξής μορφή επικοινωνίας: 

 α) από πάνω προς τα κάτω.  β)  από τα κάτω προς τα πάνω.  γ) οριζόντια. δ) όλα τα 

παραπάνω. 

 Απ.  (α) 

12) Οι επιστολές, τα κουτιά παραπόνων και τα διάφορα έντυπα είναι βασικοί τρόποι: 

 α) της από πάνω προς τα κάτω κάθετης επικοινωνίας.  β) της από τα κάτω προς α 

πάνω κάθετης επικοινωνίας.  γ) της οριζόντιας επικοινωνίας. δ) όλων των παραπάνω 

μορφών επικοινωνίας. 

 Απ.  (β) 

13) Η έλλειψη ικανότητας επικοινωνίας των ανθρώπων, είτε είναι πομποί, είτε είναι δέκτες, 

αποτελεί πηγή: 

 α) των φυσιολογικών εμποδίων.  β) των ψυχοσυγκινησιακών εμποδίων.  γ) των 

περιβαλλοντικών εμποδίων. δ) όλων των παραπάνω εμποδίων. 

 Απ.  (α)  

14) Oι δομές, οι διαδικασίες που δυσκολεύουν την επικοινωνία ανήκουν: 

 α) στα φυσιολογικά εμπόδια. β) στα ψυχοσυγκινησιακά  εμπόδια   γ) στα περιβαλλοντικά 

εμπόδια. δ) σε όλα τα παραπάνω. 

 Απ.  (γ) ` 

15) Η διαφορετική κοινωνική και διοικητική θέση, όταν δεν επιτρέπει την ισότιμη και 

ελεύθερη έκφραση, περιορίζει την επικοινωνία. Αυτό αναφέρεται: 

 α) στις δομές/διαδικασίες.  β)στις σχέσεις μεταξύ πομπού και δέκτη.  γ) στους κώδικες. δ) 

στην υπερφόρτωση.  

 Απ.  (β) ` 

16)  Τα βασικά εμπόδια επικοινωνίας αφορούν όλα της τα στάδια και πηγάζουν από: 

 α) τον πομπό,  β) τον δέκτη.  γ) το περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτή πραγματοποιείται. δ) 

όλα τα παραπάνω.  

 Απ.  (δ) ` 

17) Η έλλειψη ικανοτήτων επικοινωνίας αναφέρεται στους ανθρώπους: α) ως πομπούς,  β) ως 

δέκτες.  γ) είτε ως πομπούς είτε ως δέκτες. δ) κανένα από τα παραπάνω. 

 Απ.  (γ) 

18) Η προκατάληψη ως εμπόδιο επικοινωνίας ανήκει: α) στα φυσιολογικά εμπόδια,  β) στα 

ψυχοσυγκινησιακά εμπόδια.  γ) στα περιβαλλοντικά εμπόδια. δ) όλα τα παραπάνω 

 Απ.  (β) 

19)  Η κακή κωδικοποίηση των μηνυμάτων αποτελεί εμπόδιο και αναφέρεται: α) στους 

ασαφείς στόχους. β) στα μη σωστά μηνύματα. γ) στις δομές/διαδικασίες. δ) στην 

υπερφόρτωση 

 Απ.  (β) 

20)  Οι διαφορετικές αντιλήψεις των ατόμων διαμορφώνονται ανάλογα με: α) τις εμπειρίες 

τους. β)  τις γνώσεις και τις αξίες τους. γ) τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. δ) όλα τα 

παραπάνω.  

 Απ.  (δ) 

21) Οι σχέσεις εξουσίας μεταξύ των ανθρώπων μπορούν να αποτελέσουν εμπόδια στην 

επικοινωνία, που οφείλεται: α) στα βιαστικά συμπεράσματα. β) στην υπερευαισθησία, γ) 

στις σχέσεις μεταξύ πομπού και δέκτη. δ) στους κώδικες.  

 Απ.  (γ) 

22) Οι περίπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες ροής των πληροφοριών αποτελούν εμπόδιο 

στην επικοινωνία και αναφέρονται: α) στους κώδικες. β) στις δομές/διαδικασίες.  γ) στις 

σχέσεις μεταξύ πομπού και δέκτη. δ) στην έλλειψη ενδιαφέροντος/απροσεξία. 
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 Απ.  (β) 

 
23) O κώδικας κάθε ανθρώπου διαμορφώνεται κυρίως από: α) τις γνώσεις του. β) τις 

εμπειρίες του. γ) την προσωπικότητά του. δ) όλα τα παραπάνω.  

Απ.  (δ) 

24) Πολλές φορές οι συνομιλητές χρησιμοποιούν τις ίδιες ακριβώς λέξεις, όμως η σημασία 

τους για τον καθένα είναι διαφορετική. Αυτό αποτελεί ένα εμπόδιο επικοινωνίας και 

ανήκει: α) στις δομές/διαδικασίες. β) στις σχέσεις μεταξύ πομπού και δέκτη. γ) στους 

κώδικες. δ) στην υπερευαισθησία.  

Απ.  (γ) 

25) Η βελτίωση της επικοινωνίας μπορεί να είναι: α) ποσοτική.  β)ποιοτική. γ) τα (α) και (β) 

μαζί. δ) κανένα από τα παραπάνω.  

Απ.  (γ) 

26) Ποιο από τα παρακάτω δεν ανήκει στη διαδικασία μετάδοσης μηνύματος: α) Η 

προετοιμασία της επικοινωνίας.  β) η μετάδοση του μηνύματος. γ) Η βελτίωση του 

μηνύματος. δ) Ο έλεγχος (feed back).  

Απ.  (γ) 

27) Ποιο από τα παρακάτω δεν ανήκει στην προετοιμασία της επικοινωνίας; α) Ο καθορισμός 

του στόχου της επικοινωνίας.  β) Ο έλεγχος του δέκτη και των διαφορών του με τον πομπό. 

γ) Η επιλογή του κατάλληλου τρόπου, χρόνου και τόπου για τη μετάδοση του μηνύματος. 

δ) Η επιλογή των κατάλληλων μέσων-τρόπων μετάδοσης του μηνύματος που χρησιμοποιεί 

ο πομπός.  

Απ.  (δ) 

28) Η προσπάθεια και ο χρόνος της προετοιμασίας της επικοινωνίας εξαρτώνται από: α) τη 

σημαντικότητα του στόχου της επικοινωνίας. β) τη σαφήνεια του στόχου της επικοινωνίας. 

γ) την πληρότητα του μηνύματος. δ) την καλή κωδικοποίηση του μηνύματος.  

Απ. (α) 

29) Η αποτελεσματικότητα της μετάδοσης του μηνύματος εξαρτάται από: α) την 

προετοιμασία της επικοινωνίας. β) τα μέσα-τρόπους μετάδοσης του μηνύματος που 

χρησιμοποιεί ο πομπός.  γ) τα (α) και (β) μαζί. δ) κανένα από τα παραπάνω.  

Απ.  (γ) 

30) Ο τρόπος μετάδοσης του μηνύματος: α) αποτελεί τον πιο κρίσιμο παράγοντα της 

διαπροσωπικής προφορικής επικοινωνίας. β) αφορά ουσιαστικά τη διαδικασία 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των συνομιλητών. γ) προσδιορίζει τελικά και το αποτέλεσμα της 

επικοινωνίας. δ) περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω.  

 Απ.  (δ) 

31) Ο πιο κρίσιμος παράγοντας στη διαπροσωπική προφορική επικοινωνία είναι: α) η 

«γλώσσα του σώματος». β) ο τόνος, η ένταση και το χρώμα της φωνής. γ) η προετοιμασία 

της επικοινωνίας. δ) η κατανόηση των διαφορών μεταξύ πομπού και δέκτη.  

Απ. (α) 

32) Το πιο σημαντικό στην προφορική επικοινωνία είναι: α) τι λέμε. β) πως το λέμε. γ) πότε το 

λέμε. δ) γιατί το λέμε.  

Απ.  (β) 

33) Η «γλώσσα του σώματος» είναι: α) όλες οι στάσεις και οι κινήσεις του σώματος. β) οι 

χειρονομίες. γ) οι εκφράσεις και οι κινήσεις του προσώπου και των ματιών.  δ) όλα τα 

παραπάνω.  

Απ.  (δ) 

34) Oι διαφορές μεταξύ πομπού και δέκτη εντοπίζονται κυρίως: α) στην αντίληψη. β) στον 

κώδικα που χρησιμοποιούν. γ) στα (α) και (β)  μαζί. δ) σε κανένα από τα παραπάνω. 

Απ.  (γ) 
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35) Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο ενός σωστού 

μηνύματος; α) η σαφήνεια και η ακρίβεια. β) η καλή ακρόαση. γ) η πληρότητα. δ) η 

περιεκτικότητα και η συντομία 

Απ.  (β) 

36) Η σαφήνεια και η ακρίβεια του μηνύματος εξαρτώνται από: α) το χρησιμοποιούμενο 

κώδικα. β) τη δομή του μηνύματος. γ) τη διαδικασία μετάδοσης του μηνύματος. δ) τα (α) 

και (β) μαζί.  

Απ.  (δ) 

37) Η ένδειξη ΚΙSS(Keep it simple stupid) χρησιμοποιείται από Αμερικανικούς Οργανισμούς 

γι να δηλώσουν: α) την ασάφεια των μηνυμάτων. β) την έλλειψη πληρότητας των 

μηνυμάτων. γ) την έλλειψη περιεκτικότητας και συντομίας των μηνυμάτων.  δ) κανένα 

από τα παραπάνω.  

Απ. (α) 

38) Όταν το μήνυμα περιέχει όλες εκείνες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να γίνει 

κατανοητό από το δέκτη αυτό που θέλουμε να του μεταβιβάσουμε, τότε το μήνυμα 

χαρακτηρίζεται από: α) σαφήνεια-ακρίβεια. β) πληρότητα. γ) περιεκτικότητα. δ) όλα τα 

παραπάνω.  

Απ.  (β) 

39) Ποια από τις παρακάτω ενέργειες δεν ανήκει στις βασικές ενέργειες της παθητικής 

ακρόασης; α) η εξάλειψη των θορύβων. β) η συγκέντρωση της προσοχής του δέκτη. γ) η 

οπτική επαφή και τα νεύματα. δ) οι ερωτήσεις του δέκτη προς τον πομπό.  

Απ.  (δ) 

40) Ποια από τις παρακάτω ενέργειες δεν ανήκει στις βασικές ενέργειες της ενεργητικής 

ακρόασης; α) η ενθάρρυνση του πομπού να εκφράσει άνετα αυτό που επιθυμεί.  β) ο 

έλεγχος από το δέκτη αν έχει συλλάβει και κατανοήσει σωστά το μήνυμα. γ) ο έλεγχος των 

προκαταλήψεων του δέκτη και της πιθανής ευαισθησίας του στις λέξεις ή τα 

χαρακτηριστικά του πομπού.  δ) η ενσυναίσθηση.  

Απ.  (γ) 

41) Η παθητική ακρόαση χαρακτηρίζεται από: α) την προσπάθεια του δέκτη να βοηθήσει τον 

πομπό να εκφράσει και να μεταβιβάσει με σωστό τρόπο αυτό που επιθυμεί. β) τη σωστή 

σύλληψη, επεξεργασία και ερμηνεία από το δέκτη των μηνυμάτων που του στέλνει ο 

πομπός. γ) την προσπάθεια του δέκτη να ενθαρρύνει τον πομπό να εκφράσει άνετα αυτό 

που επιθυμεί.  δ) την προσπάθεια του δέκτη να μπει στη θέση του πομπού. 

Απ.  (β) 

 

 

 ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Α ΜΕ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ 

ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ Β.    

1)  

ΣΤΗΛΗ Α  ΣΤΗΛΗ Β 

1. Κώδικας α.   αισθήσεις 

2. Μήνυμα β.   Ατμόσφαιρα 

3. Δίκτυα μεταβίβασης γ. αποτέλεσμα επικοινωνίας 

4. Σύλληψη δέκτη δ. μηχανισμός ανατροφοδότησης 

5. Κώδικας του δέκτη ε. κινήσεις και στάσεις του σώματος 

6. Κατανόηση μηνύματος στ. φυσική έκφραση του νοήματος 

7. Ελεγχος –feed back ζ. αποκωδικοποίηση 

 Απ.  1- ε, 2-στ, 3-β, 4-α,     5-ζ,     6-γ,     7-δ 

 

 

 ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Α ΜΕ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ 

ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ Β. 
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2) 

ΣΤΗΛΗ Α  ΣΤΗΛΗ Β 

1. Σχέσεις μεταξύ πομπού και δέκτη α.   πολυάριθμα ιεραρχικά επίπεδα 

2. κώδικες β.   έλλειψη πληρότητας μηνύματος 

3. Δομές/διαδικασίες  γ.   Ίδιες λέξεις με διαφορετική σημασία 

4. υπερφόρτωση δ.   Διαστρέβλωση του πραγματικού 

νοήματος του μηνύματος 

5. μη σωστά μηνύματα ε.   σχέσεις συμφερόντων 

6. προδιάθεση/προκατάληψη στ. αποφυγή πληροφοριών  

   Απ.  1- ε, 2-γ, 3-α,    4-στ,     5-β,    6-δ 

 

 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα σε κάθε 

αριθμό τα δύο γράμματα της στήλης Β που αντιστοιχούν σε κάθε αριθμό..  

3) 
ΣΤΗΛΗ Α  ΣΤΗΛΗ Β 

1. Φυσιολογικά εμπόδια επικοινωνίας α. Δομές 

2. Ψυχοσυγκινησιακά εμπόδια β.  Συναισθήματα 

3. Περιβαλλοντικά εμπόδια επικοινωνίας.  γ.  Κόπωση 

 δ.  Προκατάληψη 

 ε.   Διαδικασίες 

 στ. Ικανότητα μετάδοσης και σύλληψης 

του μηνύματος 

 Απ.  1- γ, στ  2-β, δ             3-α, ε         

 

 ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Α ΜΕ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ 

ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ Β.  
4) 

ΣΤΗΛΗ  Α ΣΤΗΛΗ  Β 
1. Ποσοτική βελτίωση 

επικοινωνίας 

α.   συγκέντρωση προσοχής του δέκτη για να 

συλλάβει συνολικά το μήνυμα.  

2. Διαδικασία μετάδοσης 

μηνύματος 

β.   ο δέκτης μπαίνει στη θέση του πομπού.  

3. Βελτίωση μηνύματος γ.   αύξηση των πληροφοριών που μεταβιβάζονται 

4. Παθητική ακρόαση δ.   προετοιμασία επικοινωνίας. 

5. Ενεργητική ακρόαση ε.   σαφήνεια-ακρίβεια 

Απ.    1-γ 2-δ     3-ε 4-α        5-β  

 

 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα σε κάθε 

αριθμό τα τρία γράμματα της στήλης Β που αντιστοιχούν σε κάθε αριθμό.   

5) 

ΣΤΗΛΗ  Α ΣΤΗΛΗ  Β 
1. Παθητική ακρόαση  α.     εξάλειψη θορύβων.  

2. Ενεργητική ακρόαση  β.    ερωτήσεις.  

 γ.     έλεγχος 

 δ.     συγκέντρωση της προσοχής του δέκτη. 

 ε.     ενσυναίσθηση. 

 στ.   έλεγχος των προκαταλήψεων του δέκτη. 

Απ.    1-(α,  δ,  στ),       2-(β,  γ,  ε )       

 ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Α ΜΕ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ 

ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ Β.  
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6) 

ΣΤΗΛΗ  Α ΣΤΗΛΗ  Β 
1. «γλώσσα του σώματος α.   περιεκτικότητα-συντομία.  

2. Διαδικασία μετάδοσης 

μηνύματος 

β.   οπτική επαφή και νεύματα.  

3. Βελτίωση μηνύματος γ.   ερωτήσεις του δέκτη προς τον πομπό 

4. Παθητική ακρόαση δ.   καθορισμός στόχου επικοινωνίας. 

5. Ενεργητική ακρόαση ε.   στάσεις και κινήσεις του σώματος  

Απ.    1-ε,      2-δ,   3-α,      4-β,     5-γ   

 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της στήλης Α και δίπλα σε κάθε γράμμα έναν 

αριθμό  της στήλης Β που αντιστοιχεί σε κάθε γράμμα. (δύο αριθμοί δεν θα χρησιμοποιηθούν)  
7) 

ΣΤΗΛΗ  Α ΣΤΗΛΗ  Β 
α. κωδικοποίηση είναι η διαδικασία 

με την οποία…. 

1. ..ο δέκτης μετατρέπει το μήνυμα σε νόημα 

β. το μήνυμα είναι …. 2. ..ο δέκτης συλλαμβάνει το μήνυμα που ο 

πομπός έχει στείλει.  

γ. τα δίκτυα(κανάλια) επικοινωνίας 

είναι……. 

3. ..η φυσική έκφραση του νοήματος . 

δ. Αποκωδικοποίηση είναι η 

διαδικασία με την οποία… 

4. ..το μήνυμα μεταφέρεται από το δέκτη στον 

πομπό.  

 5. ..ο πομπός μετατρέπει το νόημα σε μήνυμα..  

 6. ..τα μέσα με τα οποία το μήνυμα μεταφέρεται 

στο δέκτη.  

 Απ.    α-5,       β-3,       γ-6,       δ-1 

 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της στήλης Α και δίπλα σε κάθε 

γράμμα δύο αριθμούς  της στήλης Β που αντιστοιχούν σε κάθε γράμμα  
8) 

ΣΤΗΛΗ  Α ΣΤΗΛΗ  Β 
α. «από πάνω προς τα κάτω» 

επικοινωνία. 

1. Επικοινωνία μεταξύ εργαζομένων που 

ανήκουν σε διαφορετικά τμήματα.  

β. «από κάτω προς τα πάνω» 

επικοινωνία 

2. Σημαντική αλλοίωση των μηνυμάτων.  

γ. οριζόντια επικοινωνία 3. Αρχίζει από τα κατώτερα κλιμάκια και 

καταλήγει στα ανώτερα.  . 

 4. Αποτελεσματικός συντονισμός και συνεργασία 

μεταξύ διαφορετικών τμημάτων, 

υποτμημάτων και ομάδων. 

 5. Ξεκινά από τα ανώτερα κλιμάκια και 

καταλήγει στα κατώτερα.  

 6. Τακτικές συναντήσεις προϊσταμένων-

υφισταμένων.   

 Απ.    α-2,5      β-3,6       γ-1,4  

 

 

 Να σημειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος κάθε πρότασης: 
1) Η επικοινωνία ταυτίζεται με την ανθρώπινη ύπαρξη          Απ. Σ 

2) Στο χώρο των επιχειρήσεων έχει υπολογιστεί ότι τα διοικητικά στελέχη δαπανούν για 

επικοινωνία λιγότερο από το 30% του χρόνου τους.  Απ. Λ 
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3) Συχνά τα πραγματικά αίτια δυσλειτουργιών και συγκρούσεων σε επιχειρήσεις και 

οργανισμούς συνδέονται με την κακή επικοινωνία.   Απ. Σ  

4) Η αποτελεσματικότητα των τυπικών και άτυπων ομάδων και ιδιαίτερα των ευρύτερων 

κοινωνικών οργανώσεων δεν είναι συνάρτηση της αποτελεσματικής επικοινωνίας. Απ. Λ 

5) Η επικοινωνία είναι απλή μεταβίβαση πληροφοριών ή νοημάτων. Απ. Λ 

6) Σύμφωνα με τη συμπεριφορική διάσταση της επικοινωνίας, επικοινωνία είναι η διαδικασία 

με την οποία μεταβιβάζονται ερεθίσματα, με σκοπό να αλλάξουν τη συμπεριφορά του δέκτη. 

Απ. Σ  

7) Η συνεργασία και ο συντονισμός των μελών μιας ομάδας ή μιας οργάνωσης δεν μπορεί σε 

καμιά περίπτωση να επιτευχθεί χωρίς την επικοινωνία. Απ. Σ 

8) Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος –δύο από τις λειτουργίες του management- βασίζονται 

κυρίως στη διαδικασία και τα συστήματα πληροφόρησης.  Απ. Σ   

9) Οι ανθρώπινες σχέσεις και το κοινωνικό κλίμα στις επιχειρήσεις και οργανισμούς 

επιτυγχάνονται μόνο με αποτελεσματική επικοινωνία.     Απ. Σ 

10) Οι επιχειρήσεις δίνουν ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή στην επικοινωνία τόσο σε επίπεδο 

εκπαίδευσης όσο και σε επίπεδο διοικητικής πρακτικής.        Απ. Λ 

11) Λόγω του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης των στελεχών των επιχειρήσεων σε θέματα 

επικοινωνίας, το 80% του περιεχομένου ενός μηνύματος ανταποκρίνεται από αρχικό νόημά 

ου.     Απ. Λ  

12) Η επικοινωνία επιφέρει συνήθως αποτελέσματα, με την έννοια ότι επηρεάζει τη συμπεριφορά 

του δέκτη. Απ. Σ 

13) Οι «θόρυβοι» είναι συστατικό στοιχείο της διαδικασίας διαπροσωπικής επικοινωνίας.  Απ. Λ 

14) Η κατανόηση του μηνύματος ή αποτέλεσμα δεν είναι βασικό στοιχείο της διαδικασίας 

διαπροσωπικής επικοινωνίας.  Απ. Λ 

15) Οτιδήποτε θέλει να μεταβιβάσει ο πομπός πρέπει να το μετατρέψει σε νόημα με τη μορφή 

μηνύματος. Απ. Σ 

16) Η κωδικοποίηση είναι μία διανοητική διαδικασία.    Απ. Σ 

17) Το μήνυμα είναι το αποτέλεσμα της διανοητικής διαδικασίας της κωδικοποίησης.   Απ. Σ 

18) Το μήνυμα είναι η φυσική έκφραση του νοήματος.   Απ. Σ 

19) Τα μέσα τηλεπικοινωνιών αποτελούν δίκτυο (κανάλι)μεταβίβασης ενός μηνύματος. Απ. Σ 

20) Ο δέκτης συλλαμβάνει το μήνυμα κατά κύριο λόγο με την αφή και τη γεύση. Απ. Λ 

21) Ο δέκτης αποκωδικοποιεί το μήνυμα βασιζόμενος στο δικό του κώδικα και με διανοητική 

διεργασία.   Απ. Σ 

22) Ο μηχανισμός ανατροφοδότησης/ελέγχου(feed back) μεταφέρει στον πομπό το αποτέλεσμα 

που έχει επιφέρει το μήνυμα στο δέκτη.   Απ. Σ 

23) Η παραδοσιακή μορφή επικοινωνίας στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, η οποία 

παρατηρείται και σήμερα σε πολλές περιπτώσεις, είναι η από τα κάτω προς τα πάνω 

επικοινωνία.     Απ. Λ 

24) Η από τα πάνω προς τα κάτω κάθετη επικοινωνία, αν και απαραίτητη, όταν είναι η μοναδική, 

αντιστοιχεί σε αυταρχικές οργανώσεις και τα προβλήματά της είναι πολυάριθμα.   Απ. Σ 

25) Τα μηνύματα που στέλνονται από τα πάνω προς τα κάτω περνώντας από όλα τα ιεραρχικά 

επίπεδα δεν υφίστανται καμία αλλοίωση.   Απ. Λ 

26) Η από τα κάτω προς τα πάνω κάθετη επικοινωνία είναι πολύ σημαντική και απαραίτητη 

μορφή επικοινωνίας, γιατί συμπληρώνει την από πάνω προς τα κάτω κάθετη επικοινωνία. 

Απ. Σ 

27) Τα κουτιά παραπόνων ανήκουν στους βασικούς τρόπους οριζόντιας επικοινωνίας.  Απ. Λ 

28) Οι τακτικές συναντήσεις προϊσταμένων-υφισταμένων ανήκουν στους βασικούς τρόπους της 

κάθετης, από πάνω προς τα κάτω, επικοινωνίας. Απ. Λ 

29) Οι έρευνες γνωμών και ικανοποίησης των εργαζομένων ανήκουν στους βασικούς τρόπους της 

κάθετης, από τα κάτω προς τα πάνω, επικοινωνίας.   Απ. Σ 
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30) Η επικοινωνία μεταξύ εργαζομένων που βρίσκονται σε διαφορετικά τμήματα της επιχείρησης 

είναι μορφή οριζόντιας επικοινωνίας.  Απ. Σ 

31) Η κάθετη επικοινωνία προσκρούει στα στεγανά που δημιουργούνται μεταξύ τμημάτων ή 

υποτμημάτων ή ομάδων.   Απ. Λ 

32) Η επιτροπή που δημιουργείται από το διευθυντή της επιχείρησης για τη δημιουργία ενός νέου 

προϊόντος αποτελεί μορφή κάθετης επικοινωνίας. Απ. Λ 

33) Στις διατμηματικές ομάδες η μορφή επικοινωνίας είναι οριζόντια. Απ. Σ 

34) Στις λειτουργικές ομάδες η μορφή επικοινωνίας είναι συνήθως κάθετη.  Απ. Σ 

35) Τα βασικά εμπόδια επικοινωνίας αφορούν μερικά μόνο στάδια της διαδικασίας 

διαπροσωπικής επικοινωνίας.   Απ. Λ 

36) Τα βασικά εμπόδια επικοινωνίας πηγάζουν τόσο από τον πομπό και το δέκτη όσο και από το 

περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτή πραγματοποιείται.  Απ. Σ 

37) Η έλλειψη ικανοτήτων επικοινωνίας των ανθρώπων είτε ως πομποί είτε ως δέκτες αποτελεί 

την πηγή μιας σειράς εμποδίων στην επικοινωνία.   Απ. Σ 

38) Η διάθεση και η προκατάληψη ανήκουν στα φυσιολογικά εμπόδια επικοινωνίας.  Απ. Λ 

39) Οι δομές, οι διαδικασίες, οι τεχνικές, τα μέσα επικοινωνίας ανήκουν στα περιβαλλοντικά 

εμπόδια επικοινωνίας.   Απ. Σ 

40) Η ικανότητα μετάδοσης και σύλληψης μηνύματος συμπεριλαμβάνεται στα 

ψυχοσυγκινησιακά εμπόδια.   Απ. Λ 

41) Όταν ο στόχος της επικοινωνίας είτε σε επίπεδο ατόμου είτε σε επίπεδο επιχειρήσεων δεν 

είναι σαφής και συγκεκριμένος, τότε είναι λογικό να μην είναι αποτελεσματική η 

επικοινωνία.    Απ. Σ 

42) Η κακή κωδικοποίηση ενός μηνύματος δεν αποτελεί βασικό εμπόδιο στην αποτελεσματική 

επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων.   Απ. Λ  

43) Το μη σωστό μήνυμα συχνά εμποδίζει την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των 

ανθρώπων. Απ. Σ 

44) Η κακή επιλογή του χρόνου και του χώρου της επικοινωνίας μειώνει σημαντικά την 

αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας.   Απ. Σ 

45) Ο δέκτης συνήθως είναι αυτός που καθορίζει το χρόνο και το χώρο της επικοινωνίας. Απ. Λ 

46) Για κάθε στόχο, μήνυμα, συνθήκες επικοινωνίας υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι και μέσα 

πραγματοποίησής της, που είναι πάντοτε εξίσου αποτελεσματικοί.  Απ. Λ 

47) Η κακή επιλογή τρόπου και μέσου επικοινωνίας συνιστά εμπόδιο στην αποτελεσματική 

επικοινωνία.     Απ. Σ 

48) Ο λόγος, ο τόνος, το σώμα, το τηλέφωνο αναφέρονται στον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ 

πομπού και δέκτη.   Απ. Λ 

49) Η έλλειψη ενδιαφέροντος, διάθεσης αλλά και ικανοτήτων του δέκτη να συγκεντρώνει την 

προσοχή του στο μήνυμα που του μεταβιβάζει ο πομπός αποτελεί βασικό εμπόδιο 

επικοινωνίας.      Απ. Σ 

50) Η τάση του δέκτη να βγάζει βιαστικά συμπεράσματα σε  ό,τι αφορά το νόημα του μηνύματος 

που του μεταβιβάζεται δεν αποτελεί εμπόδιο επικοινωνίας.  Απ. Λ  

51) Η προκατάληψη που έχει ο δέκτης προς τον πομπό μπορεί να διαστρεβλώσει το πραγματικό 

νόημα του μηνύματος.   Απ. Σ 

52) Ένα σημαντικό μέρος του νοήματος μπορεί να χάνεται, λόγω της υπερευαισθησίας που 

χαρακτηρίζει κάποια άτομα ως προς ορισμένες λέξεις, φράσεις ή γεγονότα.   Απ. Σ 

53) Οι διαφορετικές αντιλήψεις των ανθρώπων, παρότι οδηγούν σε διαφορετικές αξιολογήσεις 

και ερμηνείες των ίδιων μηνυμάτων, δεν αποτελούν βασικό εμπόδιο επικοινωνίας.  Απ. Λ 

54) Η αντίληψη του ανθρώπου διαμορφώνεται μόνο με βάση τις γνώσεις του.  Απ. Λ 

55) Η αυταρχική άσκηση της εξουσίας περιορίζει την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας.  

Απ. Σ 

56) Η επικοινωνία δε δυσχεραίνεται από την ανάπτυξη σχέσεων συμφερόντων μεταξύ πομπού και 

δέκτη. Απ. Λ 
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57) Οι ανελαστικοί γραπτοί και άγραφοι κανόνες και κανονισμοί επικοινωνίας διευκολύνουν τους 

ανθρώπους να επικοινωνούν αποτελεσματικά.  Απ. Λ 

58) Η στεγανοποίηση των διάφορων τμημάτων μιας επιχείρησης αποτελεί βασικό εμπόδιο 

επικοινωνίας.    Απ. Σ 

59) Ο μεγάλος όγκος πληροφοριών που δέχεται καθημερινά κάθε άνθρωπος σε συνδυασμό με το 

χρόνο και τις ικανότητες σύλληψης, ερμηνείας και αξιοποίησής τους δεν αποτελεί εμπόδιο 

στην επικοινωνία.  Απ. Λ 

60) Συνέπειες της υπερφόρτωσης του ανθρώπου με πληροφορίες είναι και η λανθασμένη και η 

καθυστερημένη επεξεργασία τους.  Απ. Σ 

61) Όταν οι συνομιλητές χρησιμοποιούν διαφορετικούς κώδικες, αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο 

επικοινωνίας.   Απ. Λ 

62) Εμπόδιο στην επικοινωνία προκύπτει, όταν οι συνομιλητές χρησιμοποιούν τις ίδιες ακριβώς 

λέξεις, των οποίων όμως η σημασία είναι διαφορετική για τον καθένα. Απ. Σ  

63) Ο κώδικας κάθε ανθρώπου διαμορφώνεται αποκλειστικά από τις εμπειρίες του.  Απ. Λ 

64) Η αποτελεσματική επικοινωνία απαιτεί τη συνειδητοποίηση από τους συνομιλητές των 

διαφορών που υπάρχουν σε επίπεδο κωδίκων.  Απ. Σ 

65) Η ποσοτική βελτίωση της επικοινωνίας επικεντρώνεται στην αύξηση των πληροφοριών που 

μεταβιβάζονται.   Απ. Σ 

66) Η ποιοτική βελτίωση της επικοινωνίας επιδιώκει τον περιορισμό των αποκλίσεων μεταξύ 

αυτών που οι πομποί επιθυμούν να μεταβιβάσουν και εκείνων που οι δέκτες αντιλαμβάνονται.  

Απ. Σ 

67) Η προετοιμασία της επικοινωνίας είναι ανεξάρτητη από τον καθορισμό του στόχου της 

επικοινωνίας.   Απ. Λ 

68) Η προσπάθεια και ο χρόνος της προετοιμασίας της επικοινωνίας εξαρτώνται από τη 

σαφήνεια του στόχου.   Απ. Λ 

69) Η αποτελεσματικότητα της μετάδοσης του μηνύματος είναι ανεξάρτητη από την 

προετοιμασία της επικοινωνίας.   Απ. Λ 

70) Η «γλώσσα του σώματος» ανήκει στα μέσα-τρόπους μετάδοσης του μηνύματος που 

χρησιμοποιεί ο πομπός.   Απ. Σ 

71) Ένα στοιχείο της διαδικασίας αποτελεσματικής μετάδοσης του μηνύματος είναι ο έλεγχος 

από τον πομπό αν τελικά το μήνυμά του ελήφθη, ερμηνεύτηκε και κατανοήθηκε από το 

δέκτη.   Απ. Σ 

72) Ο τρόπος μετάδοσης του μηνύματος αποτελεί τον πιο κρίσιμο παράγοντα της διαπροσωπικής 

προφορικής επικοινωνίας.   Απ. Σ 

73) Μέσω της διαπροσωπικής προφορικής επικοινωνίας ανταλλάσσονται μόνον πληροφορίες, όχι  

και συναισθήματα.   Απ. Λ 

74) Το αποτέλεσμα της προφορικής επικοινωνίας προσδιορίζεται αποκλειστικά από τον τόνο, την 

ένταση και το χρώμα της φωνής.  Απ. Λ 

75) Ο πιο κρίσιμος παράγοντας στη διαπροσωπική προφορική επικοινωνία είναι κυρίως η 

«γλώσσα του σώματος».   Απ. Σ 

76) Το πιο σημαντικό στην προφορική επικοινωνία δεν είναι πως το λέμε, αλλά τι λέμε. Απ. Λ 

77) Τα λόγια παίζουν μικρό ρόλο σε σχέση με τη φωνή και το σώμα στη διαπροσωπική 

προφορική επικοινωνία.   Απ. Σ 

78) Η σημασία των λέξεων στην προφορική επικοινωνία μπορεί να διαφοροποιείται όχι μόνο με 

το χρώμα, την ένταση και τον τόνο της φωνής αλλά και με τις εκφράσεις του σώματος. Απ. Σ 

79) Η «γλώσσα του σώματος» συνήθως είναι λιγότερο ειλικρινής από τη «γλώσσα του λόγου» 

στην προφορική επικοινωνία.   Απ. Λ 

80) Πολλές εκφράσεις του σώματος έχουν διαπολιτισμική σημασία στη διαπροσωπική 

προφορική επικοινωνία. Απ. Σ 

81) Οι διαφορές μεταξύ πομπού και δέκτη εντοπίζονται κυρίως στην αντίληψη και τον κώδικα 

που χρησιμοποιούν. Απ. Σ 
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82) Η καλή επικοινωνία απαιτεί ο πομπός να προσπαθεί να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο ο 

δέκτης αντιλαμβάνεται το γύρω κόσμο του, ενώ η ίδια προσπάθεια δεν απαιτείται και από 

την πλευρά του δέκτη.   Απ. Λ 

83) Η προσπάθεια να επικοινωνούμε με τον ίδιο κώδικα αποτελεί βασική παράμετρο βελτίωσης 

της επικοινωνίας.   Απ. Σ 

84) Το μήνυμα προσδιορίζει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας.  Απ. Σ 

85) Ο δέκτης πρέπει να έχει την υπομονή να πάρει ολόκληρο το μήνυμα κατά τη διαδικασία της 

επικοινωνίας.  Απ. Σ 

86) Η περιεκτικότητα και η συντομία του μηνύματος δεν επηρεάζουν το κόστος της 

επικοινωνίας.   Απ. Λ 

87) Από την πλευρά του δέκτη η βελτίωση της επικοινωνίας αφορά κυρίως την αποτελεσματική 

ακρόαση.   Απ. Σ 

88) Τα χαρακτηριστικά της παθητικής ακρόασης είναι η σωστή σύλληψη, η επεξεργασία και η 

ερμηνεία από το δέκτη των μηνυμάτων που του στέλνει ο πομπός. Απ. Σ 

89) Η ενσυναίσθηση είναι βασική ενέργεια της παθητικής ακρόασης.   Απ. Λ 

90) Ο έλεγχος των προκαταλήψεων του δέκτη είναι βασική ενέργεια της ενεργητικής ακρόασης. 

Απ. Λ 

91) Ενσυναίσθηση στην επικοινωνία σημαίνει και συμπαθώ και συμπάσχω.  Απ. Λ 

92) Η ενεργητική ακρόαση χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια του δέκτη να βοηθήσει τον 

πομπό να  εκφράσει και να μεταβιβάσει με σωστό τρόπο αυτό που επιθυμεί. Απ. Σ 

93) Η παθητική ακρόαση περιλαμβάνει επίσης την προσπάθεια του δέκτη να κατανοήσει και να  

αισθανθεί το μήνυμα.   Απ. Λ 

94) Οι ερωτήσεις του δέκτη προς τον πομπό αποτελούν βασική ενέργεια της παθητικής 

ακρόασης.   Απ. Λ 

 

 Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 

1) Η διαδικασία της επικοινωνίας αρχίζει από τη στιγμή που ένα άτομο ή μια ομάδα 

(………………………) έχει την επιθυμία να……………………….μία πληροφορία ή σκέψη  σ 

ένα άλλο  άτομο ή μία άλλη ομάδα (…….………………..). Στη συνέχεια ο πομπός    

………………….αυτό  που θέλει να μεταβιβάσει και σχηματίζει ένα……………… 

Με τη βοήθεια …………………ή……………..μεταβιβάζει το μήνυμα στο ……………….Ο 

δέκτης ……………………….το μήνυμα, το……………………, το ερμηνεύει και τελικά 

το………………………Στη συνέχεια, ο δέκτης μπορεί να γίνει ……………………..και ο 

πομπός …………………και έτσι πραγματοποιείται η…………………..,  ……………………. 

 Απ. Πομπός, μεταβιβάσει, δέκτης, κωδικοποιεί, μήνυμα, καναλιών, δικτύων, δέκτη, 

λαμβάνει, αποκωδικοποιεί, κατανοεί, πομπός, δέκτης, αμφίδρομη, επικοινωνία.  

 

2) Η «από τα κάτω προς τα πάνω» επικοινωνία αρχίζει από τα………………..ιεραρχικά 

κλιμάκια και καταλήγει στα…………………Είναι ιδιαίτερα σημαντική και απαραίτητη 

μορφή επικοινωνίας, γιατί δίνει τη δυνατότητα στους……………………να 

……………………αυτά που θέλουν και να αισθάνονται……………………..,αλλά και 

στους…………………να …………………..την…........................των δικών τους μηνυμάτων 

και γενικά να……………………….καλύτερα την………………….στην οποία προΐστανται. 

 Απ. Κατώτερα, ανώτερα, υφιστάμενους, μεταβιβάζουν, ικανοποίηση, προϊστάμενους, 

ελέγχουν, τύχη, γνωρίζουν, κατάσταση.  

 

3) Η «υπερφόρτωση» δηλαδή ο ……………..….όγκος …………………….που δέχεται 

καθημερινά κάθε άνθρωπος, σε συνδυασμό με το………….....και τις 

………………………...σύλληψης, ερμηνείας και αξιοποίησής τους, αποτελεί συχνά εμπόδιο 

στην επικοινωνία. Συνήθεις συνέπειες του εμπόδιου αυτού είναι:  

 Η………………..του ανθρώπου να………………….και να …………………..ένα μέρος 

αυτών, 
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 Η…………………….   ………………………. 

 Η…………………….   ………………………. 

 Η…………………….   ……………………....και 

 Η…………………….   ………………………. 

 Απ. Μεγάλος, πληροφοριών, χρόνο, ικανότητες, αδυναμία, συλλάβει, επεξεργαστεί, 

λανθασμένη, επεξεργασία, καθυστερημένη, επεξεργασία, επιλεκτική, σύλληψη, αποφυγή, 

πληροφοριών.    

4) Ο πιο πιο κρίσιμος παράγοντας στην προφορική επικοινωνία είναι η «……………………του 

……………….» και στη συνέχεια ο…………………,η………………….και το 

………………..της …………………..Οι άνθρωποι, συνειδητά ή αυθόρμητα, όταν 

επικοινωνούν, χρησιμοποιούν αρκετά το ………………τους, για να δώσουν σημασία στα 

…………………….και να ……………………     ……………………, όπως τα 

………………………….., που δε μεταβιβάζονται με τα λόγια. Η «……………….του 

…………………..»συνήθως είναι πιο ειλικρινής από τη «……………………του 

…………………………», αφού το άτομο μπορεί να ελέγχει πολύ καλύτερα τα 

………………του απ’ ό,τι την………………….του ………………………..του.  

Απ. Γλώσσα, σώματος, τόνος, ένταση, χρώμα, φωνής, σώμα, λόγια, μεταβιβάσουν 

πληροφορίες, συναισθήματα, γλώσσα, σώματος, γλώσσα, λόγου, λόγια, έκφραση, σώματος 

 

5) Τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία που συνθέτουν ένα σωστό μήνυμα είναι:   

 …………………     …………………..Kάθε μήνυμα, για να γίνει 

εύκολα…………………και ………………………από το δέκτη, πρέπει να διακρίνεται 

από τη μέγιστη δυνατή …………………..Αυτή εξαρτάται τόσο από το 

χρησιμοποιούμενο………………….όσο και από τη……………………..του.  

 …………………….Το μήνυμα πρέπει να περιέχει όλες εκείνες τις …………………που 

είναι αναγκαίες, για να γίνει…………………………..από το δέκτη αυτό που 

………………..να του……………………. 

 ……………………     ……………………Η…………………..και η …………………του 

μηνύματος………………………τις δυνατότητες…………………….του από το δέκτη 

και βέβαια ……………………το………………………..της επικοινωνίας.  

Απ. Σαφήνεια, ακρίβεια, αντιληπτό, κατανοητό, σαφήνεια, κώδικα, δομή. 

       Πληρότητα,  πληροφορίες, κατανοητό, θέλουμε, μεταβιβάσουμε 

 Περιεκτικότητα, συντομία, περιεκτικότητα, συντομία, αυξάνει, σύλληψης, μειώνει, 

κόστος. 

6) Η αποτελεσματική ακρόαση απαιτεί τόσο τη σωστή «παθητική ακρόαση» όσο και τη σωστή 

«ενεργητική ακρόαση». Το χαρακτηριστικό της παθητικής ακρόασης είναι η 

……………………    …………………….., ή …………………….και η ……………………από 

το………………των μηνυμάτων που του στέλνει ο……………………..Η ενεργητική ακρόαση 

χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια του ………………..να βοηθήσει τον …………………να 

………….……..και να……………………με σωστό τρόπο αυτό επιθυμεί. Επίσης, η 

ενεργητική ακρόαση περιλαμβάνει την προσπάθεια του ………………να 

…………………..και να………………..το μήνυμα.  

Απ. Σωστή, σύλληψη, επεξεργασία, ερμηνεία, δέκτη, πομπός, δέκτη, πομπό, εκφράσει, 

μεταβιβάσει, δέκτη, κατανοήσει, αισθανθεί.  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
1) Από τι αποτελείται ο κώδικας του πομπού και τι είναι η κωδικοποίηση;  

 Oτιδήποτε  θέλει να μεταβιβάσει ο πομπός πρέπει να το μετατρέψει σε νόημα. 

Ο κώδικας αποτελείται κυρίως από τη γλώσσα (το σύνολο των λέξεων), τα 

σύμβολα, τις κινήσεις του σώματος, την οπτική επαφή, τις στάσεις του 

σώματος. Κωδικοποίηση είναι η διαδικασία με την οποία ο πομπός μετατρέπει 
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αυτό που θέλει να μεταβιβάσει σε ένα νόημα με τη μορφή του μηνύματος. 

Είναι διανοητική διαδικασία.  

 

2) Mε ποιον τρόπο ο δέκτης συλλαμβάνει το μήνυμα που ο πομπός έχει στείλει;   

     O δέκτης με τις αισθήσεις του, κατά κύριο λόγο την ακοή και την όραση και 

κατά δεύτερο την όσφρηση, την αφή, τη γεύση, συλλαμβάνει το μήνυμα που ο 

πομπός έχει στείλει.  

 

3) Ποιο  είναι το αποτέλεσμα της κατανόησης του μηνύματος μετά την 

αποκωδικοποίησή του; 

 Ο δέκτης μετά την αποκωδικοποίηση του μηνύματος πληροφορείται, 

κατανοεί, αισθάνεται, αλλάζει ιδέες, γνωρίζει κλπ., πράγμα που είναι βέβαια το 

αποτέλεσμα της επικοινωνίας. .   

 

4) Να περιγράψετε την από τα κάτω προς τα πάνω επικοινωνία στο πλαίσιο της 

τυπικής οργάνωσης.  

 Η  ροή των πληροφοριών σ’ αυτή τη μορφή επικοινωνίας ξεκινά από τα 

κατώτερα επίπεδα και καταλήγει στα ανώτερα. Είναι πάρα πολύ σημαντική 

και απαραίτητη μορφή επικοινωνίας, γιατί συμπληρώνει την προηγούμενη, α) 

αφού δίνει τη δυνατότητα στους υφισταμένους να μεταβιβάζουν αυτά που 

θέλουν και να αισθάνονται ικανοποίηση. β) αλλά και στους προϊσταμένους να 

ελέγχουν την τύχη των δικών τους μηνυμάτων και γενικά να γνωρίζουν 

καλύτερα την κατάσταση στην οποία προΐστανται.  

Βασικοί τρόποι αυτής της επικοινωνίας είναι κυρίως οι τακτικές συναντήσεις 

προϊσταμένων-υφισταμένων, οι επιστολές, τα κουτιά παραπόνων,, προτάσεων 

ή υποδείξεων, τα διάφορα έντυπα, οι έρευνες γνωμών και ικανοποίησης των 

εργαζομένων.   

Συχνά οι έχοντες την εξουσία στις οργανώσεις αγνοούν τη σπουδαιότητά της ή 

την επιδιώκουν περιστασιακά. Αυτό είναι σημαντικό λάθος και έχει έντονα 

αρνητικές συνέπειες στην αποτελεσματική λειτουργία και την ικανοποίηση 

των μελών της οργάνωσης.  

.  

5) Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα βασικά εμπόδια επικοινωνίας με βάση την 

πηγή προέλευσης; Nα δώσετε παραδείγματα.  

 Τα βασικά εμπόδια επικοινωνίας αφορούν όλα της τα στάδια και πηγάζουν 

τόσο από τον πομπό και το δέκτη όσο και από το περιβάλλον μέσα στο οποίο 

αυτή πραγματοποιείται 

α)  Πράγματι, οι άνθρωποι δε διαθέτουν ικανότητες επικοινωνίας είτε ως 

πομποί είτε ως δέκτες. Αυτό αποτελεί πηγή για μία σειρά εμποδίων (ικανότητα 

μετάδοσης και σύλληψης μηνύματος, κόπωση κ.λ.π.), τα οποία θα μπορούσαν 

να ονομαστούν φυσιολογικά.   

β) Επίσης, η ψυχοσυγκινησιακή κατάσταση του ατόμου συχνά δημιουργεί 

σημαντικά εμπόδια (διάθεση, προκατάληψη, συναισθήματα κ.λ.π.), τα οποία 

θα μπορούσαν να ονομαστούν ψυχοσυγκινησιακά.   
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γ)   Παράλληλα, το περιβάλλον αποτελεί πολλές φορές σημαντική πηγή 

εμποδίων (περιβαλλοντικά εμπόδια: δομές, διαδικασίες, τεχνικές, μέσα κ.λ.π.) 

τα οποία δυσκολεύουν την επικοινωνία, παρά τη διάθεση και τις ικανότητες 

των ατόμων να επικοινωνήσουν. 

 

6) Να περιγράψετε τους ασαφείς στόχους ως βασικό εμπόδιο στη διαδικασία της 

επικοινωνίας.  

 Όπως φαίνεται από τη διαδικασία της επικοινωνίας, το σημείο εκκίνησής της 

ή ο λόγος για τον οποίο αυτή επιδιώκεται είναι η επιθυμία του πομπού να 

επικοινωνήσει με το δέκτη, για να πετύχει κάποιο σκοπό ή στόχο. Για 

παράδειγμα, ο προϊστάμενος, ως πομπός επικοινωνεί με τον υφιστάμενό του 

(δέκτης) με οδηγίες, παροτρύνσεις, επαίνους κτλ, για να επηρεάσει τη 

συμπεριφορά του (δέκτη) και να  πετύχει ο ίδιος τους στόχους του. Όταν ο 

στόχος της  επικοινωνίας είτε σε επίπεδο ατόμου είτε σε επίπεδο επιχειρήσεων 

δεν είναι σαφής και συγκεκριμένος, τότε είναι λογικό να μην είναι 

αποτελεσματική. Απαιτείται λοιπόν σαφήνεια στο στόχο.  

 

7) Να εξηγήσετε με τη βοήθεια παραδείγματος γιατί η κακή επιλογή χρόνου και 

χώρου μειώνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας.  

 O πομπός συνήθως είναι αυτός που καθορίζει το χρόνο και το χώρο της 

επικοινωνίας. Για παράδειγμα, κανείς προϊστάμενος δε θα ακούσει 

αποτελεσματικά τον υφιστάμενό του, όταν προσπαθεί να του εξηγήσει ένα 

προσωπικό του πρόβλημα, τη στιγμή που ο πρώτος καθυστερημένος τρέχει 

στο διάδρομο να προλάβει τη σύσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

8) Να περιγράψετε πώς η κακή επιλογή τρόπου και μέσου δυσχεραίνουν την 

επικοινωνία. 

 Εμπόδιο στην αποτελεσματική επικοινωνία αποτελούν οι κακές επιλογές του 

πομπού σε ό,τι  αφορά τον τρόπο(γραπτή, προφορική, οπτική) και τα μέσα 

(λόγος, τόνος, σώμα, τηλέφωνο κ.λ.π.) Για κάθε στόχο, μήνυμα, συνθήκες κτλ. 

Επικοινωνίας υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι και μέσα. Όταν δεν επιλέγονται 

οι πλέον αποτελεσματικοί, η επικοινωνία δυσχεραίνεται.  

 

9) Να εξηγήσετε γιατί συχνά οι οργανωτικές δομές και οι εφαρμοζόμενες 

διαδικασίες αποτελούν εμπόδια αποτελεσματικής επικοινωνίας;  

 Συχνά εμπόδια αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων στις 

επιχειρήσεις και στους οργανισμούς αποτελούν οι οργανωτικές δομές και οι 

διαδικασίες που εφαρμόζονται. 1) Η στεγανοποίηση των διάφορων τμημάτων, 

2) τα πολυάριθμα ιεραρχικά επίπεδα, 3) οι περίπλοκες και χρονοβόρες 

διαδικασίες ροής των πληροφοριών, 4) οι ανελαστικοί γραπτοί και άγραφοι 

κανόνες και κανονισμοί επικοινωνίας (συμβούλια, επιτροπές, συναντήσεις, 

ακροάσεις, έγγραφα κ.λ.π.) δε διευκολύνουν τους ανθρώπους να επικοινωνούν 

αποτελεσματικά.   
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10) Να περιγράψετε την υπερφόρτωση ως βασικό εμπόδιο στη διαδικασία 

επικοινωνίας και τις συνήθεις συνέπειες αυτής.  

 Ο μεγάλος όγκος πληροφοριών που δέχεται καθημερινά κάθε άνθρωπος σε 

συνδυασμό με το χρόνο και τις ικανότητες σύλληψης, ερμηνείας και 

αξιοποίησής τους συχνά αποτελεί εμπόδιο στην επικοινωνία. Συνήθεις 

συνέπειες του εμποδίου αυτού είναι:  

 η αδυναμία του ανθρώπου να συλλάβει και να επεξεργαστεί ένα μέρος 

πληροφοριών 

 η λανθασμένη επεξεργασία, 

 η καθυστερημένη επεξεργασία,  

 η επιλεκτική σύλληψη, 

 η αποφυγή πληροφοριών.  

 

11) Να περιγράψετε με ποιον τρόπο οι διαφορετικές αντιλήψεις των ανθρώπων 

συνιστούν εμπόδιο στην αποτελεσματική επικοινωνία. .  

 Κάθε  άνθρωπος βλέπει τον κόσμο (αυτά που υπάρχουν έξω και γύρω από τον 

ίδιο) και τον εαυτό του με ένα συγκεκριμένο προσωπικό τρόπο. .  Η αντίληψή 

του αυτή διαμορφώνεται ανάλογα με τις εμπειρίες, τις γνώσεις, τις αξίες, τις 

ανάγκες και τις επιθυμίες. Έτσι, κάθε άνθρωπος αποτελεί μία ξεχωριστή 

προσωπικότητα με αντίληψη διαφορετική απ αυτή των άλλων, που αποτελεί 

όμως φίλτρο για την αξιολόγηση και την ερμηνεία των μηνυμάτων που 

δέχεται. Συνεπώς, οι διαφορετικές αντιλήψεις των ανθρώπων οδηγούν σε 

διαφορετικές αξιολογήσεις και ερμηνείες των ίδιων μηνυμάτων,, με συνέπεια 

να δημιουργούνται σημαντικά εμπόδια στην επικοινωνία.  

 

12) Να περιγράψετε με ποιον τρόπο οι σχέσεις μεταξύ πομπού και δέκτη 

δυσχεραίνουν την επικοινωνία.  

 1) οι ανθρώπινες σχέσεις, 2) οι σχέσεις εξουσίας, 3) η κοινωνική και 

διοικητική θέση, καθώς και 4) οι σχέσεις συμφερόντων δυσχεραίνουν την 

επικοινωνία. α) Όταν οι ανθρώπινες σχέσεις είναι κακές, η επικοινωνία είναι 

δύσκολη (και το αντίθετο βέβαια σε κάποιο βαθμό). β) Όταν η εξουσία 

ασκείται αυταρχικά, η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας μειώνεται. γ) 

Όταν η διαφορετική κοινωνική και διοικητική θέση δεν επιτρέπει την ισότιμη 

και ελεύθερη έκφραση, η επικοινωνία ασφαλώς περιορίζεται. Τέλος, δ) όταν 

μεταξύ πομπού και δέκτη αναπτύσσεται σχέση έντονου ανταγωνισμού ή 

πόλωση συμφερόντων, η επικοινωνία περιορίζεται.  

 

13) Να περιγράψετε με ποιον τρόπο οι κώδικες που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για 

να  επικοινωνήσουν αποτελούν ένα παράγοντα-κλειδί για την 

αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας.  

 Οι κώδικες που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να επικοινωνήσουν αποτελούν 

ένα παράγοντα-κλειδί για την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας. Τα 

πιθανά προβλήματα που δημιουργούν εντοπίζονται σε δύο περιπτώσεις.  
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 Όταν οι συνομιλητές  δε χρησιμοποιούν τους ίδιους ακριβώς κώδικες, 

δηλαδή λέξεις, σύμβολα, κινήσεις κ.λπ. Για παράδειγμα ο κώδικας που 

χρησιμοποιούν οι στρατιωτικοί στη δουλειά τους είναι αρκετά 

διαφορετικός από αυτόν που χρησιμοποιούν οι γιατροί. Πολλές λέξεις, 

πολλά σύμβολα ή κινήσεις είναι άγνωστες ή ακατανόητες στους μη 

στρατιωτικούς. Το ίδιο μπορεί να συμβεί ακόμη και μεταξύ των 

εργαζομένων σε διαφορετικά τμήματα της ίδιας επιχείρησης.  

  Πολλές φορές οι συνομιλητές χρησιμοποιούν τις ίδιες ακριβώς λέξεις, 

όμως η σημασία τους για τον καθένα είναι διαφορετική.  Για 

παράδειγμα, οι λέξεις «εθνική αντίσταση» δε σημαίνουν ακριβώς το 

ίδιο πράγμα για τους ανθρώπους που τη δημιούργησαν και την έζησαν 

και γι αυτούς που τη διάβασαν στα ιστορικά βιβλία. Επίσης, ο όρος 

«κέρδος» δε σημαίνει το ίδιο ακριβώς πράγμα για τον επιχειρηματία, 

τον επαγγελματία μάνατζερ και τον εργάτη.  

 Ο κώδικας κάθε ανθρώπου διαμορφώνεται κυρίως από τις γνώσεις του, τις 

εμπειρίες του και την προσωπικότητά του. Η αποτελεσματική επικοινωνία 

απαιτεί τη συνειδητοποίηση από τους συνομιλητές των διαφορών που 

υπάρχουν σε επίπεδο κωδίκων. Η προσπάθειά τους για την ελαχιστοποίηση 

αυτών είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων της επικοινωνίας.  

 

14) Σε τι συνίσταται η ποσοτική και σε τι η ποιοτική βελτίωση της επικοινωνίας; 

 H  γνώση και η ικανότητα επικοινωνίας είναι απαραίτητη σε κάθε άτομο, 

αφού είναι χρήσιμη τόσο για την αποτελεσματικότητά του στον επαγγελματικό 

χώρο, όσο και για τις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους. Ακόμη πιο 

απαραίτητη και αναγκαία είναι σε κάθε διοικητικό στέλεχος, βασικό καθήκον 

του οποίου αποτελεί η συνεχής βελτίωσής της.  

 Ποσοτικά, η προσπάθεια βελτίωσης επικεντρώνεται στην αύξηση των 

πληροφοριών που μεταβιβάζονται.   

 Ποιοτικά, επιδιώκει τον περιορισμό των αποκλίσεων μεταξύ αυτών που 

οι πομποί επιθυμούν να μεταβιβάσουν και εκείνων που οι δέκτες 

αντιλαμβάνονται.  

 

15) Να περιγράψετε την προετοιμασία της επικοινωνίας στο πλαίσιο της 

διαδικασίας μετάδοσης του μηνύματος.  

 Η προετοιμασία της επικοινωνίας αφορά α) τον καθορισμό του στόχου της 

επικοινωνίας, β) τον έλεγχο του δέκτη (ψυχική διάθεση, ανάγκες, αξίες, 

μόρφωση κ.λ.π.) και των διαφορών με τον πομπό, και γ) ην επιλογή του 

κατάλληλου τρόπου, χρόνου και τόπου για τη μετάδοση του μηνύματος. Η 

προσπάθεια και ο χρόνος της προετοιμασίας ασφαλώς εξαρτάται από τη 

σημαντικότητα του στόχου.  

 

16) Να περιγράψετε τη σαφήνεια και την ακρίβεια ως βασικά χαρακτηριστικά 

στοιχεία ενός σωστού μηνύματος.  

 Κάθε μήνυμα, για να γίνει εύκολα αντιληπτό και κατανοητό από το δέκτη, 

πρέπει να διακρίνεται από τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια. Αυτή εξαρτάται 1) 
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τόσο από το χρησιμοποιούμενο κώδικα, 2) όσο και από τη δομή του. Οι 

πληροφορίες που περιέχει θα πρέπει να είναι ακριβείς και λέξεις όπως 

«αρκετά», «σύντομα» κ.α. θα πρέπει να αποφεύγονται 3) Επίσης προτάσεις 

πολυσύνθετες και αφηρημένες κάνουν δυσκολονόητο το μήνυμα και έχουν 

αρνητική χρησιμότητα. Οι Αμερικανικοί οργανισμοί χρησιμοποιούν 

χαρακτηριστικά την ένδειξη ΚΙSS (keep it simple stupid) για να δηλώσουν ην 

ασάφεια των μηνυμάτων.  

 

17) Να περιγράψετε την πληρότητα ως βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο ενός 

σωστού μηνύματος. 

 Το μήνυμα πρέπει να περιέχει όλες εκείνες τις πληροφορίες που είναι 

αναγκαίες για να γίνει κατανοητό από το δέκτη αυτό που θέλουμε να του 

μεταβιβάσουμε α) Όταν οι πληροφορίες είναι ελλιπείς, ο δέκτης έχοντας την 

τάση να συμπληρώνει από μόνος του τα πληροφοριακά κενά μπορεί, χωρίς να 

το θέλει, να διαστρεβλώσει το νόημα του μηνύματος, β) Επίσης, ο δέκτης 

πρέπει να έχει την υπομονή να πάρει ολόκληρο το μήνυμα. Πολλές φορές οι 

άνθρωποι δεν περιμένουν ολόκληρο το μήνυμα, αλλά σπεύδουν να βγάλουν 

συμπεράσματα μόνον από ένα πρώτο μέρος του.  

 

18) Nα περιγράψετε την περιεκτικότητα και τη συντομία ως βασικά 

χαρακτηριστικά στοιχεία ενός σωστού μηνύματος.  

 Η περιεκτικότητα και η συντομία του μηνύματος 1) αυξάνουν τις δυνατότητες 

σύλληψής του από το δέκτη και 2) μειώνουν το κόστος της επικοινωνίας. Οι 

φλυαρίες και οι επαναλήψεις κουράζουν το δέκτη και επιδρούν αρνητικά στη 

διάθεσή του για επικοινωνία. Συχνό είναι το φαινόμενο να γράφουμε πολλές 

σελίδες ή να μιλάμε πολύ ώρα, για να πούμε πράγματα που μπορούν να 

διατυπωθούν με δύο προτάσεις. Είναι  χρήσιμο να δίνεται το περιεχόμενο του 

μηνύματος με όσο λιγότερες λέξεις γίνεται. Βέβαια η περιεκτικότητα δε θα 

πρέπει να λειτουργεί σε βάρος της πληρότητας.  

 

19) Να σχολιάσετε τις παρακάτω προτάσεις: 1) H «γλώσσα του σώματος» συνήθως 

είναι πιο ειλικρινής από τη «γλώσσα του λόγου». 2) πολλές εκφράσεις του 

σώματος έχουν διαπολιτισμική σημασία.  

 1)  Η «γλώσσα του σώματος»  συνήθως είναι πιο ειλικρινής από τη «γλώσσα 

του λόγου», αφού το άτομο μπορεί να ελέγχει πολύ καλύτερα τα λόγια του από 

ό,τι την έκφραση του σώματός του. 2) πολλές εκφράσεις του σώματος(π.χ. 

χαμόγελο, έκφραση λύπης κ.λπ) έχουν διαπολιτισμική σημασία, με την έννοια 

ότι σημαίνουν τα ίδια πράγματα σε διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς.  

 

20) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της παθητικής ακρόασης; Ποιες βασικές 

ενέργειες απαιτεί η επιτυχημένη παθητική ακρόαση; 

 Tα χαρακτηριστικά της παθητικής ακρόασης είναι 1) η σωστή σύλληψη, 2) η 

επεξεργασία και 3) η ερμηνεία από το δέκτη των μηνυμάτων που του στέλνει ο 

πομπός. Η επιτυχημένη παθητική ακρόαση απαιτεί τις παρακάτω βασικές 

ενέργειες:  
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α) εξάλειψη των θορύβων με την ευρεία έννοια και των ενοχλήσεων που 

εμποδίζουν τον πομπό να εκφραστεί και προκαλούν αλλοιώσεις και 

παρερμηνείες στο μήνυμα. 

β) συγκέντρωση της προσοχής του δέκτη, για να συλλάβει το μήνυμα και να 

αποφύγει τα βιαστικά συμπεράσματα, πριν ακόμη ολοκληρωθεί το μήνυμα.  

γ) Οπτική επαφή και νεύματα, ώστε να αντιλαμβάνεται ο πομπός ότι ο δέκτης 

τον παρακολουθεί και ότι έχει συγκεντρωμένη την προσοχή του σ’ αυτόν 

(τον πομπό). 

δ) Έλεγχο των προκαταλήψεων του δέκτη και της πιθανής ευαισθησίας του 

στις λέξεις ή τα χαρακτηριστικά του πομπού, ώστε να γίνεται κατανοητό το 

πραγματικό νόημα του μηνύματος.    

 

21) Από τι χαρακτηρίζεται και τι περιλαμβάνει η ενεργητική ακρόαση; Ποιες είναι 

οι βασικές ενέργειες της ενεργητικής ακρόασης; 

 

 Η ενεργητική ακρόαση χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια του δέκτη να 

βοηθήσει τον πομπό να εκφράσει και να μεταβιβάσει με σωστό τρόπο αυτό που 

επιθυμεί. Επίσης η ενεργητική ακρόαση περιλαμβάνει την προσπάθεια του 

δέκτη να κατανοήσει και να αισθανθεί το μήνυμα. Οι βασικές ενέργειες της 

ενεργητικής ακρόασης είναι:  

α) ερωτήσεις. Με τις ερωτήσεις ο δέκτης μπορεί να βοηθήσει τον πομπό να 

γίνει σαφής, κατανοητός και πλήρης.  

β) ενθάρρυνση του πομπού να εκφράσει άνετα αυτό που επιθυμεί. Αυτή 

επιτυγχάνεται με το καλό κλίμα επικοινωνίας που μπορεί να δημιουργήσει ο 

δέκτης.  

γ) Έλεγχος από το δέκτη αν έχει συλλάβει και κατανοήσει σωστά το μήνυμα, ο 

οποίος γίνεται με ερωτήσεις που εκφράζουν με άλλα λόγια το μήνυμα.  

δ) Ενσυναίσθηση, που σημαίνει ότι ο δέκτης ακούει και κατανοεί από τη θέση 

του πομπού όσα ο τελευταίος του μεταβιβάζει, δηλαδή, μπαίνει ο ίδιος στη 

θέση του πομπού. Ταυτόχρονα δείχνει στον τελευταίο ότι ακούει από τη 

θέση του. Ενσυναίσθηση δε σημαίνει ούτε συμπαθώ ούτε συμπάσχω. Είναι 

όμως ενέργεια ιδιαίτερα σημαντική για την αποτελεσματικότητα της 

ακρόασης, αφού ο δέκτης μπαίνοντας στη θέση του πομπού μπορεί να 

κατανοεί καλύτερα όσα ο τελευταίος θέλει να του μεταβιβάσει.  

 

 

 


