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ΔΊΑΧΕΊΡΊΣΗ 
ΕΠΊΚΟΊΝΩΝΊΩΝ

Η διαχείριση επικοινωνιών είναι πολύ σημαντική για τα έργα και η κατάλληλη εφαρ-
μογή της καθορίζει συχνά την επιτυχία ή την αποτυχία ενός έργου (Müller, 2007; 
Grisham, 2010). Η πρόσφατη βιβλιογραφία στην διαχείριση έργων τόσο στον κα-
τασκευαστικό κλάδο, αλλά και γενικότερα, αναδεικνύει την σημασία της καλής επι-
κοινωνίας για την επίτευξη επιτυχίας στα έργα (Smit κα, 2017; Dossick et al., 2014; 
Manata et al., 2018; Henderson, 2016; Turner και Müller, 2004). Ο Badir κα (2012) 
αναφέρουν ότι η επικοινωνία είναι ένα από τα βασικά συστατικά της βελτιωμένης 
επίδοσης. Επιπρόσθετα, η επικοινωνία αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική σε έργα 
που υλοποιούνται από διεσπαρμένες, διεθνείς ομάδες (Sidawi, 2012). Η διαχείριση 
επικοινωνιών περιλαμβάνει διεργασίες που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι οι 
ανάγκες πληροφόρησης για το έργο και τους εμπλεκόμενους φορείς συναντώνται 
μέσω της ανάπτυξης τεχνασμάτων και της εφαρμογής δραστηριοτήτων που σχεδι-
άζονται για την επίτευξη αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφορίας. Η διαχείριση 
επικοινωνιών του έργου περιλαμβάνει δυο μέρη. Το πρώτο μέρος αναπτύσσει μια 
στρατηγική για να διασφαλίσει ότι η επικοινωνία είναι αποτελεσματική για τους 
εμπλεκόμενους φορείς και το δεύτερο μέρος υλοποιεί τις απαραίτητες δραστηριό-
τητες για την εφαρμογή της στρατηγικής των επικοινωνιών.

Η επικοινωνία είναι η ανταλλαγή πληροφοριών, η οποία μπορεί να έχει την μορ-
φή ιδεών, οδηγιών ή συναισθημάτων. Οι μηχανισμοί με τους οποίους ανταλλάσσε-
ται η πληροφορία μπορεί να είναι:

• Γραπτής μορφής (φυσική ή ηλεκτρονική)
• Προφορική (πρόσωπο με πρόσωπο, απομακρυσμένη)
• Επίσημη ή ανεπίσημη (επίσημα έγγραφα ή μέσα δικτύωσης)
• Μέσω χειρονομιών (τόνος φωνής και εκφράσεις προσώπου)

10 



194

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

• Μέσω μέσων μαζικής ενημέρωσης (εικόνες, δράσεις ή απλά επιλογή λέξεων)
• Επιλογή λέξεων. Υπάρχουν συνήθως περισσότερες από μια λέξεις για να 

εκφράσουν μια ιδέα και μπορούν να υπάρχουν βασικές διαφορές στην ση-
μασία καθεμίας από τις λέξεις και τις φράσεις που χρησιμοποιούνται.

Υπάρχουν δυο μέρη για την επίτευξη μιας επιτυχημένης επικοινωνίας. Το πρώτο μέ-
ρος περιλαμβάνει την ανάπτυξη κατάλληλης στρατηγικής για την επικοινωνία που 
βασίζεται τόσο στις ανάγκες του έργου, όσο και στις απαιτήσεις των εμπλεκομένων 
στο έργο. Από την στρατηγική αυτή, ένα σχέδιο διαχείρισης επικοινωνιών έργου 
αναπτύσσεται για να διασφαλίσει ότι τα κατάλληλα μηνύματα επικοινωνούνται 
στους εμπλεκόμενους σε διάφορες μορφές και διάφορα μέσα που έχουν καθορι-
στεί στην στρατηγική. Αυτά τα μέσα είναι οι επικοινωνίες του έργου και αποτελούν 
το δεύτερο μέρος της επιτυχημένης επικοινωνίας και είναι προϊόντα της διεργασίας 
σχεδιασμού. Αναφέρονται επίσης στο διαχειριστικό πλάνο του έργου, το οποίο κα-
θορίζει την συλλογή, την δημιουργία, την διάδοση, την αποθήκευση, την ανάκτηση, 
την διαχείριση, την παρακολούθηση αυτών των τεχνασμάτων επικοινωνίας.

Η επικοινωνία του έργου υποστηρίζεται από προσπάθειες για την αποφυγή πα-
ρανοήσεων και κακής επικοινωνίας, καθώς επίσης και από προσεκτική επιλογή με-
θόδων, μηνυμάτων και πληροφοριοδοτών από την διεργασία του σχεδιασμού.

Οι παρανοήσεις και η μη ορθή επικοινωνία μπορούν να εξαλειφθούν με την χρή-
ση των 5C της γραπτής επικοινωνίας για την σύνθεση ενός παραδοσιακού γραπτού 
ή προφορικού μηνύματος.

Τα 5C περιλαμβάνουν:
1.  Σωστή γραμματική και ορθογραφία (Correct grammar and spelling)
2. Συνοπτική έκφραση και εξάλειψη των υπερβολικών λέξεων (Concise 

expression and elimination of excess words)
3.  Σαφής σκοπός και έκφραση (Clear purpose and expression)
4.  Συνεκτική λογική ροή ιδεών (Coherent logical flow of ideas)
5.  Έλεγχος ροής λέξεων και ιδεών (Controlling flow of words and ideas)

Σημαντικοί πόροι αποδίδονται στην επικοινωνία, καθώς οι διαχειριστές έργων αφι-
ερώνουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους για την επικοινωνία (Grisham, 2010; 
Binder, 2016). Οι διαχειριστές έργου δαπανούν τον περισσότερο χρόνο τους στο 
να επικοινωνούν με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς στον οργανισμό εμπλεκόμε-
νους. Η αποτελεσματική επικοινωνία δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ των διαφόρων 
εμπλεκομένων που μπορεί να έχουν διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, διαφο-
ρετικά επίπεδα εμπειρίας και διαφορετικά ενδιαφέροντα και επιδιώξεις, τα οποία 
επιδρούν ή επηρεάζουν την εκτέλεση του έργου και τα αποτελέσματα αυτού.
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Οι διάφορες διαστάσεις των δραστηριοτήτων της επικοινωνίας περιλαμβάνουν με-
ταξύ άλλων:

i. την εσωτερική και εξωτερική
ii. την επίσημη και ανεπίσημη
iii. την κατακόρυφη και οριζόντια
iv. την γραπτή, προφορική και λεκτική

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι διαχειριστές έργων έχουν εκτελέσει άψογα τις τεχνι-
κές εργασίες του έργου και έχουν διαπιστώσει την δυσαρέσκεια των εμπλεκομένων 
λόγω αστοχίας στην επικοινωνία του έργου. Η επικοινωνία του έργου είναι μερικές 
φορές πιο σημαντική ακόμα και από την τεχνική εργασία.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο διαχειριστής του έργου επικοινωνεί όταν συμ-
βαίνουν απρόβλεπτα συμβάντα, το οποίο εμπίπτει στην γνωστική περιοχή της δια-
χείρισης επικινδυνότητας. Η συνεχής και σταθερή όμως επικοινωνία με τα ενδιαφε-
ρόμενα μέρη, η οποία εμποδίζει την εμφάνιση διαφόρων ζητημάτων, εμπίπτει στο 
γνωστικό πεδίο της διαχείρισης επικοινωνιών του έργου. Εξάλλου, ο διαχειριστής 
έργου δαπανά περίπου το 80%-90% του χρόνου του στην διαχείριση της επικοινω-
νίας. Έτσι, ο διαχειριστής έργου αφιερώνει πολύ χρόνο στο να μετρά και να αναφέ-
ρει την απόδοση του έργου, να συνθέτει και να διαβάζει μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, να διεξάγει συναντήσεις, να επιμελείται του σχεδίου του έργου, να 
συναντά τα μέλη της ομάδας, να επιβλέπει την εργασία που εκτελείται, να συναντά 
πελάτες κατά τη διάρκεια του γεύματος και πολλές άλλες δραστηριότητες που σχε-
τίζονται με τα έργα.

Τρεις είναι οι κύριες διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην διαχείριση επικοι-
νωνιών έργου (Πίνακας 10.1): ο σχεδιασμός διαχείρισης επικοινωνιών, η διαχείριση 
επικοινωνιών και η παρακολούθηση επικοινωνιών.

Ομάδες	διεργασιών

Γνωστική 
περιοχή έναρξη Προγραμματισμός εκτέλεση παρακολούθη-

ση-έλεγχος ολοκλήρωση

10.
Διαχείριση
επικοινωνιών

10.1 σχεδιασμός 
διαχείρισης επικοι-
νωνιών

10.2 διαχείριση 
επικοινωνιών

10.3 παρα-
κολούθηση 
επικοινωνιών

Πίνακας 10.1: Διεργασίες της Διαχείρισης Επικοινωνιών του έργου
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10.1 Σχεδιασμός διαχείρισης επικοινωνιών
Πολλές αστοχίες έργων έχουν συγχωρεθεί λόγω της καλής επικοινωνίας. Επιπρό-
σθετα, όταν προτείνεται ένα αμφιλεγόμενο έργο, η λύση είναι συχνά η επικοινωνία 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το έργο μπορεί να μην αλλάξει καθόλου από το αρ-
χικό πλάνο, αλλά η απλή επικοινωνία με τα εμπλεκόμενα μέρη να είναι ο διακόπτης 
διαπραγμάτευσης που τελικά επιτρέπει την υλοποίηση του έργου.

Η διεργασία της διαχείρισης επικοινωνιών είναι η διεργασία της ανάπτυξης μιας 
κατάλληλης προσέγγισης και σχεδίου για τις δραστηριότητες επικοινωνιών του έρ-
γου, που στηρίζεται στις ανάγκες των εμπλεκόμενων, του έργου και των διαθέσιμων 
ενεργητικών διεργασιών του οργανισμού. Το βασικό όφελος της διαδικασίας είναι 
μια τεκμηριωμένη προσέγγιση για την αποτελεσματική και επαρκή εμπλοκή των 
συμμετεχόντων με την έγκαιρη παρουσίαση της σχετικής πληροφορίας.

Η διεργασία της διαχείρισης των επικοινωνιών περιλαμβάνει τον προσδιορισμό 
της μορφής της αποτελεσματικής και επαρκούς επικοινωνίας που θα σχεδιαστεί για 
το έργο, πότε, για ποιόν, με ποια μέθοδο και πόσο συχνά. Στα περισσότερα έργα, 
ο σχεδιασμός επικοινωνιών πραγματοποιείται πολύ νωρίς και κατά τη διάρκεια του 
προσδιορισμού των εμπλεκομένων και την ανάπτυξη του διαχειριστικού σχεδίου 
του έργου. Σε όλα τα έργα είναι απαραίτητη η επικοινωνία της πληροφορίας του 
έργου, αλλά διαφέρουν οι απαιτήσεις της πληροφορίας και οι μέθοδοι διανομής 
της πληροφορίας. Στην διεργασία του σχεδιασμού της πληροφορίας, πρέπει να εξε-
τάζονται και να τεκμηριώνονται οι μέθοδοι αποθήκευσης, ανάκτησης και απόλυτης 
διάθεσης των αναγκών πληροφόρησης του έργου.

Το βασικό προϊόν του σχεδιασμού της διαχείρισης των επικοινωνιών είναι το δι-
αχειριστικό πλάνο των επικοινωνιών, το οποίο στην ουσία καταγράφει πως διαχει-
ρίζεται και ελέγχεται η επικοινωνία. Ο Πίνακας 10.2 αποτελεί μια απλή μορφή ενός 
σχεδίου διαχείρισης επικοινωνιών.

Τι	πρέπει	να	
γνωστοποι-
ηθεί

Γιατί Μεταξύ	
ποιων

Βέλτιστη	
μέθοδος	επι-
κοινωνίας

Υπεύθυνος	
για	την	επι-
κοινωνία

Πότε	και	
πόσο	συχνά

Πίνακας 10.2: Διαχειριστικό πλάνο διαχείρισης επικοινωνιών

Η επικοινωνία λαμβάνει χώρα εσωτερικά και εξωτερικά της ομάδας έργου, κατα-
κόρυφα (στα διάφορα επίπεδα του οργανισμού) και οριζόντια (μεταξύ των έργων), 
όπως φαίνεται στο Σχήμα 10.1. Ο διαχειριστής έργου οφείλει να διασφαλίσει ότι ο 
σχεδιασμός της επικοινωνίας καλύπτει όλες τις κατευθύνσεις.
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Πελάτης, Σπόνσορας, 
Διευθυντές Λειτουργιών, 

Μέλη Ομάδας

Λοιποί εμπλεκόμενοι

Έργο Άλλα ΈργαΛοιποί 
Διαχειριστές Έργων

Σχήμα 10.1: Κατευθύνσεις σχεδιασμού επικοινωνίας

Ο Διαχειριστής έργου προκειμένου να επικοινωνήσει με τους εμπλεκόμενους στο 
έργο μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιον ή κάποιους από τους παρακάτω τέσσερις 
τύπους επικοινωνίας που κάθε φορά θεωρεί κατάλληλους:

1.  Επίσημη γραπτή (πχ πολύπλοκα προβλήματα, διαχειριστικά σχέδια έργου, 
καταστατικό έργου, φαξ)

2.  Επίσημη προφορική (πχ παρουσιάσεις, διαλέξεις)
3.  Ανεπίσημη γραπτή (πχ χειρόγραφες σημειώσεις, e-mail)
4.  Ανεπίσημη προφορική (πχ συναντήσεις, συζητήσεις)

Τα εργαλεία και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην διεργασία αυτή είναι: οι 
κρίσεις των ειδικών, η ανάλυση απαιτήσεων επικοινωνίας, η τεχνολογία επικοινωνι-
ών, τα μοντέλα επικοινωνίας, οι μέθοδοι επικοινωνίας, οι διαπροσωπικές και ομα-
δικές δεξιότητες (αξιολόγηση τρόπων επικοινωνίας, πολιτική επίγνωση, πολιτισμική 
επίγνωση), oι τεχνικές αναπαράστασης δεδομένων (μήτρα αξιολόγησης εμπλοκής 
ενδιαφερομένων) και οι συναντήσεις.

10.1.1 Κρίσεις ειδικών
Οι κρίσεις των ειδικών μαζί με τις συναντήσεις αποτελούν γενικά εργαλεία και τε-
χνικές και χρησιμοποιούνται σχεδόν σε όλες τις διαδικασίες σχεδιασμού που δη-
μιουργούν τμήματα διαχείρισης για τις διάφορες γνωστικές περιοχές του έργου. 
Παρακάτω, παρατίθενται οι τομείς εμπειρογνωμοσύνης που σχετίζονται με την επι-
κοινωνία:

• πολιτικές και δομές εξουσίας στον οργανισμό
• περιβάλλον και κουλτούρα του οργανισμού και άλλων οργανισμών πελατών
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ΑΝΤΊΚΕΊΜΕΝΟΥ  
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2.1 Δημιουργία νέου αρχείου έργου
Για να δημιουργηθεί ένα καινούργιο αρχείο έργου από την κορδέλα επιλέγεται η 
καρτέλα Αρχείο	–	Καινούργιο	–	Κενό	έργο	(File	–	New	–	Blank	Project). Μπορεί ακό-
μα να χρησιμοποιηθεί κάποιο πρότυπο από αυτά που υπάρχουν διαθέσιμα στο δί-
κτυο (Σχήμα 2.1). Παρέχεται η δυνατότητα επίσης να χρησιμοποιηθεί κάποιο φύλλο 
εργασίας του Excel ή κάποιο από τα υπάρχοντα έργα ή από τη λίστα του Sharepoint.

Σχήμα 2.1: Διαθέσιμα πρότυπα στο MS Project

2 
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Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί είναι η εισαγωγή της ημερο-
μηνίας που θα σηματοδοτήσει την έναρξη του έργου. Ο προγραμματισμός μπορεί 
να πραγματοποιηθεί, είτε εισάγοντας την ημερομηνία έναρξης του έργου, είτε την 
ημερομηνία λήξης του έργου. Για να εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου των πληροφο-
ριών του έργου επιλέγεται από την κορδέλα η καρτέλα Έργο	–	Πληροφορίες	έργου	
(Project	–	Project	Information). Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.2 μπορεί να εισαχθεί 
είτε η ημερομηνία έναρξης (start date) του έργου, είτε η ημερομηνία λήξης (finish 
date). Για να ενεργοποιηθεί η ημερομηνία λήξης του έργου, θα πρέπει από το πεδίο 
‘Προγραμματισμός από’ (schedule from) να επιλεγεί η ημερομηνία λήξης του έργου 
(project finish date).

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να τροποποιήσει την ημερομηνία έναρξης 
μπορεί από το ίδιο πεδίο να μεταβάλει την ημερομηνία έναρξης (Start date) ή εναλλα-
κτικά να επιλέξει Έργο	–	Προγραμματισμός	–	Μετακίνηση	Έργου	(Project	–	Schedule	
–	Move	Project) και να καταχωρήσει την επιθυμητή ημερομηνία στο πεδίο Νέα	ημε-
ρομηνία	έναρξης	έργου	(New	project	start	date) του πλαισίου που προκύπτει.

Σχήμα 2.2: Πλαίσιο διαλόγου πληροφοριών του έργου

Ορίζοντας το MS Project να προγραμματίσει με βάση την ημερομηνία έναρξης, όλες 
οι νέες δραστηριότητες φέρουν τον περιορισμό της ενωρίτερης δυνατής έναρξης (as 
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soon as possible - ASAP). Αντίστοιχα, ορίζοντας στο MS Project να προγραμματίσει 
με βάση την ημερομηνία τέλους, όλες οι νέες δραστηριότητες φέρουν τον περιορι-
σμό της αργότερης δυνατής έναρξης (as late as possible - ALAP). Όταν ο προγραμ-
ματισμός πραγματοποιείται με βάση την ημερομηνία έναρξης του έργου, ο προεπι-
λεγμένος περιορισμός που εισάγεται στις δραστηριότητες είναι το ταχύτερο δυνατό 
(As Soon As Possible), ενώ όταν πραγματοποιείται με βάση την ημερομηνία τέλους, 
τότε ο προεπιλεγμένος περιορισμός που εισάγεται στις δραστηριότητες είναι το αρ-
γότερο δυνατό (As Late As Possible).

Η αποθήκευση του αρχείου πραγματοποιείται με την επιλογή Αρχείο - Αποθή-
κευση (File - Save As). Υπάρχει η δυνατότητα να προσδιοριστεί κωδικός πρόσβασης 
καθώς και να χαρακτηριστεί το αρχείο μόνο για ανάγνωση, αν στην επιφάνεια που 
προκύπτει από την επιλογή Αποθήκευση ως, επιλεγεί το πεδίο	Εργαλεία	–	Γενικές	
Επιλογές	–	Κωδικός	ή	Μόνο	για	Ανάγνωση	(Tools	–	General	Options	–	Password	ή	
Read	Only	Recommended) από το πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση, όπως φαίνεται 
στο Σχήμα 2.3.

Σχήμα 2.3: Ιδιότητες αποθήκευση αρχείου

Η προεπιλεγμένη προβολή (Σχήμα 2.4) με το άνοιγμα του προγράμματος είναι το 
γράφημα/διάγραμμα Gantt, το οποίο χωρίζεται κάθετα σε δυο βασικά τμήματα, 
ενώ κάτω από την Κορδέλα	 (Ribbon) βρίσκεται η Λωρίδα	Χρόνου	 (Timeline), αν 
βέβαια αυτή έχει επιλεγεί από το πεδίο Διαχωρισμός	Προβολής	(Split	View) από 
την καρτέλα της Προβολής	(View).
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Σχήμα 2.4: Διάγραμμα Gantt

Το αριστερό τμήμα μοιάζει με φύλλο εργασίας Excel και το δεξί εμφανίζει ημερολο-
γιακά, σε κλίμακα χρόνου (timescale), τις γραμμές των εργασιών σε γράφημα Gantt.

Η κλίμακα χρόνου, χωρίζεται σε τρεις σειρές (επάνω – top, μεσαία – middle και 
κάτω – bottom) και η ρύθμιση τους μπορεί να αλλάξει με διπλό κλικ επάνω στην κλί-
μακα χρόνου, με το οποίο εμφανίζεται το πλαίσιο της Κλίμακας	χρόνου	(Timescale), 
όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.5.
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Σχήμα 2.5: Εμφάνιση κλίμακας χρόνου

Η προβολή μπορεί να αλλάξει, ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε χρήστη του 
προγράμματος MS Project, είτε από την καρτέλα Προβολή	(View)	της κορδέλας και 
επιλογή της επιθυμητής προβολής, είτε με δεξί κλικ πάνω στην γκρι λωρίδα στην 
αριστερή πλευρά της οθόνης όπου και εμφανίζονται όλες οι προβολές. Ακόμα, επι-
λέγοντας από αυτές τις προβολές την Προβολή	γραμμής	 (View	bar) εμφανίζεται 
μενού συντόμευσης που περιλαμβάνει μια κάθετη γραμμή με εικονίδια επιλογής 
των συνηθέστερων προβολών (Σχήμα 2.6).


