
ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ ΔΗΜΟΣΊΩΝ 

ΣΦΈΣΕΩΝ 

 
Πξηλ αθνινπζήζεη ε εξγαζία ηνπ Γηεπζπληή Γεκνζίσλ ρέζεσλ, κε αθνξκή ηελ βηνκεραλία καο ε 

νπνία έρεη σο ζέκα ηα κπηζθόηα, ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ηνπο. 

Σν κπηζθόην είλαη γιύθηζκα από δύκε δηακνξθσκέλε ζε κηθξά θαη ιεπηά θνκκάηηα, ηα νπνία ςήλνληαη 

θαιά ζην θνύξλν, ώζηε λα γίλνπλ ηξαγαλά. Σα κπηζθόηα κπνξεί λα είλαη γιπθά, αικπξά, γεκηζηά … 

Σν κπηζθόην πήξε ην όλνκά ηνπ ηελ επνρή ηνπ κεζαίσλα ζηελ Αγγιία. Η νλνκαζία ηνπ πξνέξρεηαη 

από ηελ ιαηηληθή θξάζε ‘’panis biscotus’. Μηα δεύηεξε νλνκαζία από ηελ Ακεξηθή είλαη ην cookieπνπ 

πηζαλόηαηα έκεηλε από ην Οιιαλδηθό koekje. Η βαζηθή δηαθνξά ηνπο είλαη όηη ην ‘cookie’δελ 

θνύζθσλε ‘όηαλ ςελόηαλ ζε αληίζεζε κε ην κπηζθόην. 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΣΉ ΔΗΜΟΊΩΝ ΥΈΕΩΝ 
Οη δεκόζηεο ζρέζεηο αλαθέξνληαη ζηελ πξνζπάζεηα κηαο επηρείξεζεο, ελόο νξγαληζκνύ ή ελόο 

θόκκαηνο… λα πξνβιεζεί επξέσο θαη λα δεκηνπξγήζεη ζεηηθή εηθόλα γύξσ από ην πξόζσπό ηνπ. 

ύκθσλα  κε ηνλ νξηζκό πνπ δηαηππώζεθε ην 1994 ζε παγθόζκην ζπλέδξην θαη είλαη γλσζηόο σο 

‘’Mexican Statement ‘’. Γεκόζηεο  ρέζεηο είλαη ε δηαρείξηζε ηεο θήκεο ησλ πξάμεσλ , ησλ 

κελπκάησλ θαη ηεο αληίιεςεο ησλ άιισλ γηα απηά. Οη δεκόζηεο ζρέζεηο δηαθέξνπλ από ηελ 

Γηαθήκηζε ζην γεγνλόο όηη νη πξώηεο βαζίδνληαη ζηελ δεκνζηόηεηα ε θαη κε γηα ηελ αύμεζε ηεο 

δεκνζηόηεηαο αιιά ε ελέξγεηα απηή δηαθέξεη ζεκαληηθά από ηελ δηαθήκηζε.  

Κύξηα εξγαιεία ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ απνηεινύλ¨ 

1). Σα δειηία Σύπνπ όπνπ ν απνζηνιέαο ηνπ κελύκαηνο αλαγγέιιεη ηελ ύπαξμε ή έιεπζε ελόο 

ζεκαληηθνύ γεγνλόηνο ην νπνίν αθνξά ην θνηλό. 

2).Οη ηειεθσληθέο γξακκέο εμππεξέηεζεο νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ελεκέξσζεο ησλ 

θαηαλαισηώλ. 

3).Ιζηνζειίδεο θαη άιια δηαδξαζηηθά εξγαιεία όπνπ πξνβάιινληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξία θαη ηα 

πξντόληα ηεο. 

4).Οη εηαηξηθέο Υνξεγίεο θαη ζπλαθείο ελέξγεηεο (όπσο εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνύ ζε έλα 

ζέκα) .Αλ θαη ηέηνηεο ελέξγεηεο εληάζζνληαη πνιιέο θνξέο ζηα πιαίζηα πξνγξακκάησλ ηεο Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζύλεο ζεσξνύληαη θαη σο έλα εξγαιείν δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 

5).Lobbying :Σν Lobbying είλαη ε πξνζπάζεηα επεξεαζκνύ θαη δεκηνπξγίαο ζεηηθά πξνζθείκελσλ 

θνξέσλ . Γηα παξάδεηγκα ην Lobbying κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δεκηνπξγεζεί έλαο ζεηηθά 

πξνζθείκελνο λένο λόκνο πνπ ζα επλνεί ηελ επηρείξεζε ή γηα ηελ άξζε ελόο απαγνξεπηηθνύ κέηξνπ. 

Άιιεο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινύληαη ζην ηκήκα δεκνζίσλ ζρέζεσλ είλαη ε δηαρείξηζε θαη 

δηεθπεξαίσζε ησλ παξαπόλσλ θαη παξαηεξήζεσλ ηνπ θνηλνύ θαη ε επηθνηλσληαθή  ζύλδεζε ηεο 

επηρείξεζεο κε νπνηαδήπνηε ελδηαθεξόκελα κέξε… 

Ο ξόινο ζηε Βηνκεραλία ζαο  

Πξνηείλεηο ηξόπνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ηεο βηνκεραλίαο θαη ηελ πξνβνιή ηεο ζηνλ θνηλσληθό ρώξν. 

Ο ξόινο ζηελ θαηαζθεπή ηνπ νκνηώκαηνο  

Οξγαλώλεηο ηελ επίζθεςε ησλ ζπκκαζεηώλ ζνπ ζην  ρώξν ηεο παξαγσγηθήο κνλάδαο πνπ ζα κειεηήζεηε. πληνλίδεηο ηελ ηειηθή εθδήισζε παξνπζίαζεο ηεο 

έθζεζεο . 

 

 

 

 

 
 

ηόρνο ηνπ Γηεπζπληή ηκήκαηνο Γεκνζίσλ ρέζεσλ- Δπηθνηλσλίαο είλαη 



*Η θαιή επηθνηλσλία ηεο δηνίθεζεο κε ηνπο κεηόρνπο θαη ηνπο εξγαδόκελνπο ηεο επηρείξεζεο. 

*Η επηθνηλσλία ηεο επηρείξεζεο κε πειάηεο, θαηαλαισηέο, πξνκεζεπηέο θαη κέζα καδηθήο 

επηθνηλσλίαο. 

*Η πξνβνιή ηεο επηρείξεζεο θαη ε επξύηεξε απνδνρή ηεο από ην θνηλσληθό ζύλνιν. 

*Η ζπλερήο ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνύλ. 

Μεξηθά παξαδείγκαηα δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηκήκαηνο Γεκνζίσλ ρέζεσλ είλαη 

1). Πξνώζεζε έληππνπ θαη ειεθηξνληθνύ πιηθνύ θαζώο θαη ελεκέξσζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο εηαηξίαο , 

όπνπ πεξηγξάθνληαη νη δξαζηεξηόηεηεο θαη ε πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο ζην θνηλσληθό ζύλνιν. 

2). Πξνβνιή ζηα ΜΜΔ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ εθαξκόδεη ε βηνκεραλία. 

3).Γσξεά ηζηκέληνπ από κηα ηζηκεληνβηνκεραλία γηα ηελ αλέγεξζε ελόο θνηλσθεινύο ηδξύκαηνο θαη 

δεκνζηνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο απηήο. 

4).Γηνξγάλσζε γηνξηήο γηα ηα παηδηά ησλ εξγαδόκελσλ κε ηελ επθαηξία ηνπ λένπ έηνπο. 

 

 

ΠΡΚΛΗΗ 

Αγαπεηνί κνπ ζπλεξγάηεο, κε αθνξκή ηνλ ενξηαζκό ηνπ Νένπ Έηνπο, κε κεγάιε κνπ ραξά ζα ήζεια λα πξνζθαιέζσ εζάο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ζαο γηα λα γηνξηάζνπκε 

όινη καδί ζην θέληξν ‘’Υάλη ‘’.Η κηθξή καο απηή γηνξηή ζα γίλεη ην άββαην 02 Ιαλνπαξίνπ 2015 ζηηο 20 κκ. Θα ππάξρεη επίζεο έλαο εηδηθά δηακνξθσκέλνο ρώξνο 

γηα ηα κηθξά ζαο παηδάθηα ηα νπνία ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα πεξάζνπλ ππέξνρα γλσξίδνληαο θαηλνύξγηνπο θίινπο θαη ζην ηέινο ζα  ππάξρεη έλα δώξν έθπιεμε 

γηα ην θάζε έλα. Δπηπξνζζέησο ζα γίλεη θνπή πίηαο θαη ν ηπρεξόο πνπ ζα θεξδίζεη ην θινπξί, ζα πάξεη κηα επηηαγή 1.500 επξώ. Θα ήζεια λα ηνλίζσ πσο ζα γίλεη 

βξάβεπζε ησλ επηηπρόλησλ ζε αλώηεξεο ζρνιέο θαη ζα δνζνύλ έπαηλνη θαη δηάθνξα δώξα. 

                     

                                                                                                                                            Με εθηίκεζε,  

                                                                                                  Γηεπζπληήο Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

 

Πξνβνιή ζηα ΜΜΔ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ εθαξκόδεη ε Βηνκεραλία 

 

 

Η εηαηξία καο είλαη νηθνινγηθήο θύζεσο ε νπνία επειπηζηεί ζηελ  πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Έηζη ρξεζηκνπνηνύκε νηθνινγηθά πιηθά γηα ηελ ζπζθεπή θαη 

πξνώζεζε ησλ κπηζθόησλ καο ώζηε λα δηαιύνληαη ζην πεξηβάιινλ ρσξίο λα ππάξμεη θακία είδνπο ξύπαλζε ηνπ ή λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ μαλά  ύζηεξα 

από νηθνινγηθή επεμεξγαζία . Μέιεκά καο είλαη ν ζεβαζκόο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη γη’ απηό θαη όιε καο ε εηαηξία δνπιεύεη κε αλαθπθιώζηκα πιηθά θαη πεγέο 

ελέξγεηαο νη νπνίεο εμνηθνλνκνύλ ρξήκαηα αιιά ηαπηόρξνλα δελ πξνθαιεί θζνξά ζην πεξηβάιινλ όπσο ην θπζηθό αέξην. 

Έηζη, ειπίδσ κε ηελ ζύληνκε παξνπζίαζή κνπ λα ζαο παξόηξπλα λα επηιέμεηε θαη εζείο κε ηελ ζεηξά ζαο έλαλ νηθνινγηθό ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ βηνκεραληώλ ν 

νπνίνο ζα σθειήζεη νηθνλνκηθά ηελ εηαηξία ζαο αιιά θαη λα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ… 

 
ΣΈΛΟ ΔΡΓΑΊΑ ΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΣΉ ΓΗΜΟΊΩΝ ΥΈΔΩΝ 

Η εξγαζία πινπνηήζεθε από ηελ καζήηξηα Δπζηαζίνπ Αλαζηαζία –Νηόβε . 

  Από ην 3ν Γπκλάζην Σξηθάισλ, 
     Σάμε Β1’ 


