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Α.5 Λειτουργία της Πληροφόρησης. Η δράση του ανθρώπου, των επιχειρήσεων και των οργανισµών
συνδέεται άµεσα µε την εύρεση, τη δηµιουργία και την αξιοποίηση πληροφοριών. Στη σηµερινή
πραγµατικότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και συνεχείς αλλαγές, η λήψη αποφάσεων κι η
υλοποίηση αυτών, η συνεργασία και ο συντονισµός απαιτούν αρκετές πληροφορίες. Αυτή η αναγκαιότητα
έχει κάνει τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς να αναπτύσσουν ένα οργανωµένο σύνολο ενεργειών,
προκειµένου να αποκτούν, να επεξεργάζονται, να αποθηκεύουν, να διανέµουν και να υλοποιούν τις
απαραίτητες πληροφορίες. Το σύνολο αυτών των ενεργειών αποτελεί τη λειτουργία της Πληροφόρησης.

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ
Β.1 Ασαφείς στόχοι. 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 (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 αποτελεσµατικός.
Απαιτείται, λοιπόν, σαφήνεια στο στόχο.
Μη σωστά µηνύµατα. Συχνά από πίεση χρόνου αλλά και για άλλους λόγους (αδιαφορία, ικανότητες κτλ.), ο
ποµπός δε διαµορφώνει σωστά µηνύµατα, δηλαδή δεν εµπεριέχουν ακριβώς αυτό που επιθυµεί να
µεταβιβάσει ή είναι δύσκολο να κατανοηθούν από το δέκτη. Συνήθη προβλήµατα που παρουσιάζονται στα
µηνύµατα είναι η ασάφεια, η µη ακρίβεια, η έλλειψη πληρότητας, περιεκτικότητας, συντοµίας και ορθότητας
και γενικά η κακή τους κωδικοποίηση. Έτσι το ίδιο µήνυµα συχνά εµποδίζει την αποτελεσµατική επικοινωνία
µεταξύ των ανθρώπων. Την ευθύνη αυτού βέβαια έχει ο ποµπός, ο οποίος το διαµορφώνει.
Προδιάθεση / προκατάληψη. Κάθε άνθρωπος χαρακτηρίζεται λίγο ή πολύ από προδιαθέσεις και
προκαταλήψεις έναντι άλλων ανθρώπων. Έτσι, όταν λειτουργεί ως δέκτης, τα µηνύµατα που συλλαµβάνει
περνούν µέσα από το φίλτρο των προδιαθέσεων και προκαταλήψεών του. Αυτό έχει συνέπεια να µη δίνεται
προσοχή στο πραγµατικό νόηµα του µηνύµατος, αλλά να διαστρεβλώνεται σύµφωνα µε την προκατάληψη
που έχει ο δέκτης προς τον ποµπό. Για παράδειγµα, συχνά βελτιωτικές προτάσεις των εργαζοµένων για την
αύξηση της αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης δεν κατανοούνται σωστά από τη διοίκηση και
απορρίπτονται, γιατί η τελευταία έχει την προκατάληψη ότι οι εργαζόµενοι πάντα διεκδικούν σε βάρος της
επιχείρησης.

Σχέσεις µεταξύ ποµπού και δέκτη. Οι ανθρώπινες σχέσεις, οι σχέσεις εξουσίας, η κοινωνική και διοικητική
θέση καθώς και οι σχέσεις συµφερόντων δυσχεραίνουν την επικοινωνία. Όταν οι ανθρώπινες σχέσεις είναι
κακές, η επικοινωνία είναι δύσκολη (και το αντίθετο βέβαια σε κάποιο βαθµό). Όταν η εξουσία ασκείται
αυταρχικά, η αποτελεσµατικότητα της επικοινωνίας µειώνεται. Όταν η διαφορετική κοινωνική και διοικητική
θέση δεν επιτρέπει την ισότιµη και ελεύθερη έκφραση, η επικοινωνία ασφαλώς περιορίζεται. Τέλος, όταν
µεταξύ ποµπού και δέκτη αναπτύσσεται σχέση έντονου ανταγωνισµού ή πόλωση συµφερόντων, η
επικοινωνία περιορίζεται.
Β.2 Ο Προγραµµατισµός
Είναι η διαδικασία ή το σύστηµα των ενεργειών µε τις οποίες καθορίζονται οι στόχοι της επιχείρησης,
προβλέπεται η µελλοντική εξέλιξη των µεταβλητών του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντός της και
προσδιορίζονται οι τρόποι, οι ενέργειες και τα µέσα µε τα οποία θα επιτευχθούν οι στόχοι στο συγκεκριµένο
περιβάλλον. Αναφέρεται, δηλαδή, στο “τι” θα γίνει, “γιατί”, “µε ποια µέσα”, “πότε” α γίνει και “ποιος” θα το
κάνει. Είναι “η σκέψη πριν τη δράση”, η σχεδίαση για το “τι”, “ποιος” και “γιατί” θα πραγµατοποιηθεί µια
ενέργεια, ποια µέσα θα χρησιµοποιηθούν και τελικά ποιες θα είναι οι οικονοµικές επιπτώσεις στην
επιχείρηση (ή σε οποιονδήποτε άλλο οργανισµό). Ο προγραµµατισµός, εποµένως, περιλαµβάνει:
1. τον καθορισµό στόχων,
2. τη διαµόρφωση των στρατηγικών και πολιτικών,
3. τα λειτουργικά προγράµµατα δράσης.
Ο Έλεγχος
Είναι η συστηµατική παρακολούθηση των ενεργειών των διαφόρων µελών της επιχείρησης, για την
εξακρίβωση και τη διόρθωση τυχόν αποκλίσεων από τους στόχους που έχουν τεθεί. Υπάρχουν πολλοί τρόποι
µε τους οποίους µπορεί να γίνει ο έλεγχος και ο σχεδιασµός του κατάλληλου συστήµατος ελέγχου. Η
λειτουργία του ελέγχου δεν είναι ανεξάρτητη από τη λειτουργία του προγραµµατισµού. Οι δύο λειτουργίες
είναι ή θα πρέπει να είναι οργανικά δεµένες. Η ανάπτυξη των κριτηρίων ελέγχου δεν µπορεί να είναι
αποκοµµένη από τους στόχους που έχουν τεθεί κατά τη διαδικασία.
Β.3 Κανόνες- ∆ιαδικασίες- Μέθοδοι.
Η αποτελεσµατικότητα της οµάδας προϋποθέτει την ύπαρξη σωστών κανόνων, σωστή διαδικασία
λειτουργίας, σωστή κατανοµή εργασιών στα µέλη της, µέθοδο και σύστηµα εργασίας. Ιδιαίτερα σηµαντικό
στοιχείο είναι κάθε µέλος της οµάδας να γνωρίζει τι ακριβώς τα άλλα µέλη περιµένουν απ’ αυτό. Επίσης
σηµαντικές είναι οι διαδικασίες µε τις οποίες τα µέλη της οµάδας λύνουν προβλήµατα, αποφασίζουν,
επικοινωνούν και συντονίζονται. Όπως, για παράδειγµα, σε µια οµάδα ποδοσφαίρου κάθε παίχτης έχει το
ρόλο του και εφαρµόζεται συγκεκριµένο σύστηµα στο παιχνίδι, έτσι και στις οµάδες εργασίας κάθε µέλος
έχει το δικό του ρόλο και εφαρµόζεται συγκεκριµένο σύστηµα και µέθοδος για τη λειτουργία τους.
Κλίµα-Επικοινωνία
Η αποτελεσµατική λειτουργία της οµάδας προϋποθέτει την ύπαρξη καλού κλίµατος. Βασικά στοιχεία του
είναι ο αµοιβαίος σεβασµός, η αµοιβαία εµπιστοσύνη µεταξύ των µελών, η ελευθερία έκφρασης, η ανοιχτή
και η ειλικρινής επικοινωνία, οι καλές ανθρώπινες σχέσεις, η προδιάθεση για συναίνεση, η αλληλεγγύη και η
αλληλοϋποστήριξη.
Ηγέτης
Ο ηγέτης παίζει ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο. Μπορεί να βοηθήσει την οµάδα να αποκτήσει κοινό όραµα και
στόχους, διαµορφώνει το οµαδικό πνεύµα και το κατάλληλο κλίµα, ενθαρρύνει και εµψυχώνει τα υπόλοιπα
µέλη, συµβάλλει στον συντονισµό της οµάδας, συλλαµβάνει και προτείνει σύστηµα και µέθοδο λειτουργίας.
Σε µια οµάδα, ανάλογα µε τη φύση της και την ωριµότητά της, µπορεί να υπάρχουν περισσότεροι τυπικοί ή
άτυποι ηγέτες και τυπικά ή άτυπα να συναλλάσσονται, ανάλογα µε το έργο και την κατάσταση της οµάδας.

