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Αληί πξνιόγνπ 

Ζ ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ην κεηαίρκην αλάκεζα ζε δπν πνιχ 

θξίζηκεο θαη δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο ηεο δσήο ηνπ ζπγγξαθέα θαη φρη κφλν. 

Πεκαηνδνηεί ηε ιήμε ηεο θνηηεηηθήο δσήο θαη ηαπηφρξνλα ηελ έλαξμε κηαο λέαο αξρήο 

κε πνιχ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. Ζ κεηάβαζε απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ θνηηεηή ζε απηή 

ηνπ εξγαδφκελνπ ή ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία θξχβεη πξνθιήζεηο. Ηδηαίηεξα ηε 

ζηηγκή πνπ γξάθνληαη απηέο νη γξακκέο, ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή ζπγθπξία επηβάιιεη 

ην ζπλεηφ ζρεδηαζκφ ηνπ κέιινληνο απφ πιεπξάο ησλ ηζπλφλησλ αιιά θαη 

πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο κε αίζζεκα επζχλεο απφ ην επηζηεκνληθφ δπλακηθφ. 

Έγηλε ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα λα ηεξεζνχλ νη φξνη ηελ επηζηεκνληθφηεηαο, ηεο έξεπλαο 

θαη ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαηά ηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο απηήο ηεο εξγαζίαο. Άιισζηε 

πηζηεχσ φηη αθφκα θαη κηα δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη κηα κηθξή ζπκβνιή ζην ςεθηδσηφ 

ηεο επηζηήκεο. Αλ απηφ είλαη ζεκάδη έπαξζεο ή αθέιεηαο ζα ην θξίλεη ε ζηάζε δσήο 

ζην επφκελν ζηάδηφ ηεο.  

Πηελ 8ρξνλε, επίπνλε πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιια ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ 

βξήθα άμηνπο θίινπο, ζπλεξγάηεο θαη ζπκπαξαζηάηεο. Γε ζα κπνξνχζα λα κελ 

αλαθεξζψ ζηε βνήζεηα απφ ηνπο γνλείο κνπ, νη νπνίνη κε ζηήξημαλ εζηθά θαη 

νηθνλνκηθά. Σσξίο ηε ζπκβνιή ησλ γνληψλ ηνπ θάλελαο θνηηεηήο δε ζα κπνξνχζε λα 

θέξεη ζε πέξαο ηηο ζπνπδέο ηνπ, πφζν κάιινλ αλ απαηηνχλ δίδαθηξα.  

Ρέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο εθείλνπο ηνπο θίινπο πνπ θξφληηζαλ ψζηε ην 

εξσηεκαηνιφγηφ κνπ λα θηάζεη παληνχ, άζρεηα κε ην αλ απηνί πνπ απάληεζαλ ήηαλ 

πνιχ ιίγνη. Έλα κεγάιν επραξηζηψ ζην Λίθν Θνπξνπλάθε θαη ζηνλ Ξαλαγηψηε Κάγθν 

γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπο θαη ζηνλ θ. Ηνξδάλε Διεπζεξηάδε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή επίβιεςε απηήο ηεο εξγαζίαο. 
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Δηζαγσγή – έλλνηεο – νξηζκνί 

Γηνίθεζε έξγσλ 

Ωο έξγν (project) νξίδεηαη έλα θαζήθνλ πνπ αλαιακβάλεηαη λα εθπιεξσζεί θαη έρεη 

θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο, αξρή θαη ηέινο (Wideman, 1990). Πηνλ θαηαζθεπαζηηθφ 

ηνκέα, σο έξγν ινγίδεηαη ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο κηαο θαηαζθεπήο απφ ηε θάζε ηεο 

ζχιιεςεο κηαο ηδέαο σο ηελ πιήξε εθαξκνγή θαη παξάδνζή ηεο. Πε θάζε εηαηξεία 

παξνρήο ππεξεζηψλ, φπσο κειεηεηηθή, εξγνιεπηηθή ή ζπκβνπιεπηηθή, θάζε θνξά ην 

αληηθείκελν είλαη δηαθνξεηηθφ θαη δελ κπνξεί λα παξάγεηαη απφ κηα ζηαζεξή 

νξγαλσηηθή δνκή, νπφηε είλαη απαξαίηεηε ε ζπγθξφηεζε νκάδσλ θαη ε αληηκεηψπηζε 

ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ ηεο σο δηαθεθξηκέλα έξγα. 

Κε ηνλ φξν Γηνίθεζε Έξγνπ (Project Management) ελλνείηαη ε αλάιεςε ηεο επζχλεο 

νινθιήξσζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ απφ ηε ζχιιεςε κέρξη ηελ πινπνίεζε 

ηνπ. Οφινο ηεο είλαη ν ζπληνληζκφο ησλ αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ πφξσλ γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ (Verzuh, 2005). Οφινο ηνπ project management δελ είλαη κφλν ε 

παξαθνινχζεζε ηεο θαηαζθεπήο, φπσο παξαδνζηαθά έθαλε ε επίβιεςε, αιιά ν 

απνηειεζκαηηθφο ρεηξηζκφο θαη ζπληνληζκφο φισλ ησλ εξγαζηψλ κε θξηηήξηα ηελ 

ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ. 

Ρίζθν θαη αβεβαηόηεηα 

Ζ δσή είλαη γεκάηε απφ αβεβαηφηεηα. Σσξίο ακθηβνιία, θαζεηί πνπ επηρεηξείηαη απφ ηνλ 

άλζξσπν ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε απνπζία ζηγνπξηάο θαη αζθάιεηαο. Ζ άθζνλε ξνή 

πιεξνθνξίαο θαη γλψζεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζχγρξνλε επνρή παξφιν πνπ εμνπιίδεη 

ηνπο επηζηήκνλεο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ θάζε ρψξνπ κε ζεκαληηθά γλσζηηθά 

εθφδηα, εληνχηνηο δεκηνπξγεί πξφζζεηα πξνβιήκαηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηε 

δηνίθεζε.  

Νη δηαδηθαζίεο πνπ βαζίδνληαη ζε ξνπηίλα θαη πεξηνδηθφηεηα ζπρλά μεθεχγνπλ απφ ηνλ 

θαλφλα, θαζψο ηα ζχγρξνλα επηζηεκνληθά εξγαιεία, ε πξφνδνο ηεο ζηαηηζηηθήο 

επηζηήκεο θαη νη ζπρλνί πνηνηηθνί έιεγρνη έρνπλ ζπκβάιιεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

ξίζθνπ. Πε κηα δηαθνξεηηθή θαηεγνξία πξέπεη λα εληαρζνχλ έξγα (projects), κε ηελ 

έλλνηα φηη είλαη πξσηφηππα σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ 

πεξάησζή ηνπο θαη σο πξνο ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Αθφκα θαη έλα ζπίηη, πνπ ρηίδεηαη 

απφ ηνλ ίδην εξγνιάβν, ζηελ ίδηα γεηηνληά θαη κε ηα ίδηα πιηθά πξέπεη λα ζεσξεζεί σο 

θάηη δηαθνξεηηθφ, κνλαδηθφ θαη αλεπαλάιεπην θαη φρη σο κηα ηππνπνηεκέλε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο.  

Δίλαη ινηπφλ πξνθαλέο φηη ζε πξσηφηππα έξγα ε αβεβαηφηεηα είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε 

θχζε ηνπ θάζε έξγνπ θαη ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ εμέιημή ηνπ. Έηζη ηα ηειεπηαία ρξφληα 
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έρεη αλαπηπρζεί πινχζηα βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο πνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ νη θίλδπλνη απφ ηνπο project managers.  

Πχκθσλα κε ηνλ Elmaghraby (2005) ε αβεβαηφηεηα έγθεηηαη ζε δχν πεδία:  

 ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κηαο δξαζηεξηφηεηαο φπσο ε απνπζία εξγαδνκέλσλ, 

ε θαθνθαηξία, ε αζηνρία ελφο κεραλήκαηνο θηι θαη  

 ζην εζσηεξηθφ κηαο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αθνξά ζηηο εθηηκήζεηο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο θαη ηεο πξνζπάζεηαο 

Ν Elmaghraby (2005) ππνζηεξίδεη φηη παξαδνζηαθά δίλεηαη κεγάιε ζεκαζία ζην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κηαο δξαζηεξηφηεηαο θαη κηθξφ ελδηαθέξνλ απνζπά ε 

απαηηνχκελε πξνζπάζεηα γηα έλα απνηέιεζκα. Δηδηθφηεξα, projects πνπ εκπεξηέρνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ δηαδηθαζίεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, είλαη δειαδή πξσηφηππα, 

εκπεξηέρνπλ αβεβαηφηεηα φρη κφλν σο πξνο ηελ πξνζπάζεηα πνπ απαηηνχλ αιιά θπξίσο 

σο πξνο ηελ αξρηθή ηνπο πξνζέγγηζε. Όζνλ αθνξά βέβαηα ζηελ εθηίκεζε γηα ηελ 

απαηηνχκελε πξνζπάζεηα, πάιη πξέπεη λα γίλνπλ θάπνηεο ππνζέζεηο θαη πξνβιέςεηο 

αιιά θαη ζπλερήο αλαπξνζαξκνγή ηνπο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Δίλαη άιισζηε 

γλσζηφ φηη ηα άηνκα ζπκπεξηθέξνληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν φηαλ εμνηθεηψλνληαη 

κε κηα εξγαζία, απνδεηθλχνληαο φηη φζν αζρνινχληαη κε έλα αληηθείκελν καζαίλνπλ. Ζ 

παξαθάησ εηθφλα εμεγεί κε απιφ ηξφπν ηελ εμέιημε ηεο κάζεζεο. 

 

Δηθόλα 1 - Κακπύιε κάζεζεο (Πεγή: 

http://www.psywww.com/intropsych/ch07_cognition/learning_curve.html [accessed 

26.02.2010]) 

Ζ έλλνηα ηνπ ξίζθνπ (risk) πξνέξρεηαη απφ ηα καζεκαηηθά, ζπλδέεηαη κε ηα ηπρεξά 

παηρλίδηα θαη γηα απηφ ζπρλά ζεσξείηαη πνζνηηθή (Bowen et al., 2003). Οίζθν ζηνλ 

http://www.psywww.com/intropsych/ch07_cognition/learning_curve.html
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θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν ζεσξείηαη θάζε πηζαλφ κειινληηθφ πεξηζηαηηθφ ή πξφβιεκα κε 

δπζκελή - ή κε-επίδξαζε ζηνπο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ θαη θαη' επέθηαζε ζε φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο. O παξαπάλσ νξηζκφο πεξηιακβάλεη ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ ξίζθνπ: 

 Ρν πηζαλφ κειινληηθφ πεξηζηαηηθφ, δειαδή κηα πξάμε πνπ ππάξρεη ελδερφκελν 

λα ζπκβεί. 

 Ρν πξφβιεκα, δειαδή κηα πξάμε ε νπνία έρεη ήδε ζπκβεί, ζεσξείηαη γεγνλφο θαη 

γηα ηελ νπνία έρνπλ ιεθζεί κέηξα. 

 Ρε δπζκελή επίδξαζε ζηνπο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ, πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηνπο 

ηνκείο ηνπ θφζηνο, ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ πεδίνπ ηνπ έξγνπ. Ζ 

επκελήο επίδξαζε απνηειεί ηε ζεηηθή φςε ηνπ ξίζθνπ, φηαλ απηφ δελ αληηκεησπίδεηαη 

σο απεηιή (threat) , αιιά σο επθαηξία (opportunity) επίηεπμεο επηζπκεηψλ 

απνηειεζκάησλ. 

Ζ έλλνηα ηνπ ξίζθνπ γίλεηαη πην μεθάζαξε ζπγθξηλφκελε κε ηνπο παξεκθεξείο φξνπο 

ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηνπ θηλδχλνπ. O θίλδπλνο (hazard) αθνξά ζε νπνηνδήπνηε 

γεγνλφο ή θαηλφκελν κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκηά; ζε εξγαδφκελν, ζην έξγν ή ζηελ 

εηαηξεία. Πε αληίζεζε κε ην ξίζθν, ν θίλδπλνο είλαη απζχπαξθηε νληφηεηα, πνπ δελ 

ειέγρεηαη απφ ηνλ ιήπηε ησλ απνθάζεσλ θαη δελ κπνξεί λα επεξεαζηεί (Lichtenstein et 

al., 1999) . Ζ αβεβαηφηεηα (uncertainty) αθνξά ζε έλα γεγνλφο ηνπ νπνίνπ δε 

γλσξίδνπκε ηελ εμέιημε θαη νθείιεηαη ζην ράζκα κεηαμχ ηεο δηαζέζηκεο θαη 

απαηηνχκελεο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηνχ ηνπ 

γεγνλφηνο.  

Νη Kaplan θαη Garrick (1981) ππνζηεξίδνπλ φηη ν θίλδπλνο ζαλ έλλνηα ζπλδέεηαη άκεζα 

κε ηελ αβεβαηφηεηα θαη ηε δεκηά. Πε έλα αξθεηά απινπνηεκέλν παξάδεηγκα αλ θάπνηνο 

θεξδίζεη ζην ιαρείν αιιά δελ μέξεη αλ θέξδηζε ην ηδαθ-πνη ή κνηξάζηεθε ην πνζφ κε 

θάπνηνλ ή θάπνηνπο άιινπο δε δηαηξέρεη θίλδπλν. πάξρεη φκσο ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

έληνλε παξνπζία αβεβαηφηεηαο. Άξα ζχκθσλα κε ηνπο Kaplan θαη Garrick: 

Θίλδπλνο= αβεβαηφηεηα + δεκηά 

Άξα πξέπεη λα γίλεη έλαο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζην ξίζθν θαη ηελ επηθηλδπλφηεηα. Γηα 

παξάδεηγκα ν σθεαλφο είλαη επηθίλδπλνο. Αλ δνθηκάζεη θάπνηνο λα ηνλ δηαζρίζεη κε 

βάξθα ξηζθάξεη πνιχ. Αλ φκσο ην δηαζρίζεη κε θάπνην ππεξζχγρξνλν κέζν ην ξίζθν 

πνπ αλαιακβάλεη είλαη απεηξνειάρηζην (Kaplan and Garrick, 1981).  

Ξξαθηηθά ε παληειήο εμάιεηςε ηνπ ξίζθνπ είλαη αδχλαηε θαη γηα απηφ θαζίζηαηαη 

απαξαίηεηε ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ. Ζ ζπγθξάηεζε ηνπ ξίζθνπ εληφο ησλ 

αλεθηψλ νξίσλ επηηπγράλεηαη είηε κε ηελ εμάιεηςε ησλ πεξηνξηζκψλ είηε κε ηελ 

ειάηησζε ηεο αβεβαηφηεηαο. Ζ πξψηε πεξίπησζε -αλ θαη επθηαία- ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη κάιινλ απίζαλε, δηφηη νη επθαηξίεο ειάηησζεο ησλ πεξηνξηζκψλ 



 

4 

είλαη ειάρηζηεο θαη ζπλεπψο ε πξνζνρή πξέπεη λα ζηξαθεί ζηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ θαη 

ζηελ ειάηησζε ηεο αβεβαηφηεηαο . 

θνπόο ηεο εξγαζίαο 

Ζ παξνχζα εξγαζία ζθνπφ έρεη λα παξνπζηάζεη ηελ παγθφζκηα βηβιηνγξαθία πνπ έρεη 

αλαπηπρζεί γχξσ απφ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Ζ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη νη επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ ζπαηαινχλ πνιχηηκν 

ρξφλν γηα λα θσηίζνπλ φιεο ηηο πιεπξέο, λα αλαπηχμνπλ λέεο κεζφδνπο, λα 

βειηηψζνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο πξαθηηθέο, λα αλαζεσξήζνπλ πξνθαηαιήςεηο ηνπ 

παξειζφληνο θαη ηειηθά λα νδεγήζνπλ ζε κεγαιχηεξε απφδνζε ησλ project. Πε απηή 

ηελ θαηεχζπλζε έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζεκαληηθά βήκαηα, αλ θαη ππάξρνπλ 

αξθεηέο δηαθσλίεο θαη «δηακάρεο» αλάκεζα ζηνπο επηζηήκνλεο αλά ηνλ θφζκν. Κε ηελ 

παξνχζα εξγαζία ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα θαιπθζνχλ φιεο νη πηπρέο, νη ζχγρξνλεο 

πξαθηηθέο θαη ηαπηφρξνλα ζα γίλεη κηα ζπλνπηηθή αιιά νπζηαζηηθή παξνπζίαζε φισλ 

ησλ ξεπκάησλ θαη ησλ απφςεσλ πνπ επηθξαηνχλ ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζα βαζηζηνχκε ζε κηα 

πεπαηεκέλε πνπ νξίδεηαη θπξίσο απφ ην Project Management Institute θαη ηνλ Interna-

tional Standard Organization, θαζψο είλαη κηα δνκή πνπ αθελφο είλαη θνηλψο απνδεθηή 

θαη αθεηέξνπ πξνηείλεηαη απφ απηνχο ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο. Νη 

ελαιιαθηηθέο δνκέο πνπ πξνηείλνληαη απφ άιινπο ζπγγξαθείο απνηεινχλ ζαθψο 

έγθξηηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζην επηζηεκνληθφ αληηθείκελν ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, γηα 

ράξε επθνιίαο φκσο ζα πξνηηκεζεί κηα πην απιντθή θαη ζπκπαγήο δνκή.  

Πην δεχηεξν ζηάδηφ ηεο ε εξγαζία έρεη ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη ην αληηθείκελν ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηελ Διιάδα. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην κε εξσηήζεηο αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ 

ην νπνίν δηακνηξάζηεθε ζε πεξηζζφηεξεο απφ 550 θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο ηεο 

ρψξαο.  

Ρν «εκβξπαθφ» ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ σο επηζηεκνληθφ 

αληηθείκελν θαη πξαθηηθή δηαδηθαζία ζηελ Διιάδα (Θεξπηηφπνπινο θαη Γηακάληαο, 

2008) έρεη απνδεηρηεί ζην παξειζφλ απφ αληίζηνηρεο έξεπλεο. Θχξηνο ζηφρνο εξγαζηψλ 

φπσο ε παξνχζα δε ζα κπνξνχζε παξά λα είλαη ε πξφνδνο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 

θνηλσλίαο. Κε απηφ ην ζθεπηηθφ έγηλε θαη ε επηινγή ηνπ ζέκαηνο αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ 

αλάπηπμεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  
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Γηαρείξηζε θηλδύλσλ 

Γεληθά 

Ζ θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία είλαη επάισηε ζηνπο θηλδχλνπο πην πνιχ απφ θάζε άιιε 

βηνκεραλία (Flanagan and Norman, 1993). Ζ δηαδηθαζία ηεο κεηακφξθσζεο ηνπ έξγνπ 

απφ κηα αξρηθή επέλδπζε ζε θάηη νινθιεξσκέλν θαη έηνηκν γηα ρξήζε ζπλεπάγεηαη 

ρξνλνβφξν ζρεδηαζκφ, παξαγσγηθέο δηεξγαζίεο, αλάκεημε πιήζνπο αλζξψπσλ κε 

δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα θαη ηθαλφηεηεο θαη νξγάλσζε πνιιψλ νκνεηδψλ θαη κε 

δξαζηεξηνηήησλ. Δθηφο απφ ηελ πνιππινθφηεηα πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, ην έξγν 

επεξεάδεηαη απφ πνιινχο εμσηεξηθνχο θαη αλεμέιεγθηνπο παξάγνληεο (Flanagan and 

Norman, 1993).  

Πηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ φηαλ έλα έξγν απνηχγραλε λα πεηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ, νη managers πξνζπαζνχζαλ λα απνθχγνπλ ηε ρξέσζε ηεο απνηπρίαο ηνπ 

έξγνπ ηνπο θαη αλέπηπζζαλ δηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο φπσο (Royer, 2000): 

 Ξξνζέζεηαλ αδηθαηνιφγεηα ζην ζρέδην ηνπ έξγνπ ρξφλν, θφζηνο θαη πφξνπο 

έθηαθηεο αλάγθεο «απιψλνληαο» ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο 

 Θαηεγνξνχζαλ άιινπο γηα ηε απνηπρία ηνπ έξγνπ 

 «Ηθέηεπαλ» γηα ζπγρψξεζε θαη δηαπξαγκαηεχνληαλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ 

φηαλ ην «αλαπφθεπθην» ζπλέβαηλε 

 Δθηεινχζαλ βηαζηηθά ηηο δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο γηα λα πξνιάβνπλ 

νξφζεκα ηνπ έξγνπ ή λα απνθχγνπλ θάπνηνπο θηλδχλνπο 

 Σξέσλαλ ηελ απνηπρία ζε γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ αλαπφθεπθηα θαη 

πξνζπαζνχζαλ λα πείζνπλ ηνλ πειάηε λα δερηεί ην απνηέιεζκα σο έρεη. 

Πηε ζχγρξνλε επνρή ηέηνηεο πξαθηηθέο είλαη απαξαίηεην λα εγθαηαιεηθζνχλ θαζψο ε 

φμπλζε ηνπ αληαγσληζκνχ ηηο θαζηζηά αζχκθνξεο, κε ηελ έλλνηα φηη ν πειάηεο δε 

δέρεηαη λα επηβαξπλζεί κε πξφζζεηα θφζηε θαη αλαδεηά κνλίκσο ηε θζελφηεξε θαη πην 

αμηφπηζηε ιχζε (Flanagan and Norman, 1993).  

Πήκεξα, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θάπνηα κέζα, κε ηα 

νπνία γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αληηκεησπηζηεί ζπζηεκαηηθά ε αβεβαηφηεηα θαη λα 

απμεζνχλ νη πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ελφο project. Ρα ζπζηεκαηνπνηεκέλα απηά κέζα 

απνηεινχλ ζην ζχλνιφ ηνπο κηα ζρεηηθά λέα πξαθηηθή, ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ. Ρν 

θιεηδί ζε απηφ ηνλ νξηζκφ είλαη ν φξνο «ζπζηεκαηνπνηεκέλν» ζχκθσλα κε ην Verzuh 

(2005) θαζψο φζν πην πεηζαξρεκέλεο είλαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη ηφζν 

κεγαιχηεξε ζα είλαη θαη ε επηηπρία ησλ κεζφδσλ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε κείσζε ησλ 

θηλδχλσλ.  
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Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ είλαη δηαδηθαζία πνπ εθαξκφδεηαη ζε έλα πιήζνο απφ επηζηήκεο. 

Γελ αθνξά κφλν ζε εηαηξείεο ή δεκφζηνπο νξγαληζκνχο αιιά κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε 

νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα είηε απηή είλαη βξαρππξφζεζκε είηε καθξνπξφζεζκε 

(AIRMIC, ALARM, IRM, 2002). Πηε Λνκηθή εθαξκφδεηαη ζε κνληέια ιήςεο απνθάζεσλ, 

ζην πεξηβάιινλ γηα λα βνεζήζεη ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα πνπ 

ζα έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, 

ζηελ πνιηηηθή ζε απνθάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά δεηήκαηα, ηελ νηθνλνκηθή 

επηζηήκε γηα αλάιπζε ραξηνθπιαθίσλ θαη δηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ. 

(Θεξπηηφπνπινο, 2009) 

Ν νξηζκφο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ είλαη ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ αλαγλψξηζεο 

(identification), αλάιπζεο (analysis), αληαπφθξηζεο (response) θαη παξαθνινχζεζεο 

(establish reserves and continuous management) θηλδχλσλ. Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ 

έξγσλ γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ρξεηάδεηαη λα βαζηζηεί ζε κηα δνκεκέλε 

πξνζέγγηζε ε νπνία λα ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο ζην ζρέδην δηαρείξηζεο θηλδχλνπ πνπ 

θαηαξηίδεηαη θάζε θνξά. (ISO 10006:2003) 

Απφ ηνλ νξηζκφ θαη ηελ εθηεηακέλε βηβιηνγξαθία είλαη μεθάζαξν φηη ζα ηππηθά δνκηθά 

ζηάδηα – βήκαηα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ είλαη ηα παξαθάησ:  

 Αλαγλψξηζε 

 Αλάιπζε 

 Γηαρείξηζε – αληαπφθξηζε – αληηκεηψπηζε 

 Ππλερήο παξαθνινχζεζε  

 

Δηθόλα 2 – Βαζηθά ζηάδηα ηεο Γηαρείξηζεο θηλδύλσλ 

Νη Chapman θαη Ward (2003) πξνηείλνπλ ελλέα θάζεηο ζηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ:  
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1. Νξηζκφο ηνπ project θαη ησλ θχξησλ πηπρψλ ηνπ 

2. Δζηίαζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε 

3. Ξξνζδηνξηζκφο ησλ δεηεκάησλ 

4. Γηάξζξσζε θαη δνκή ησλ δεηεκάησλ 

5. Απνζαθήληζε ηεο θπξηφηεηαο  

6. Δθηίκεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο  

7. Αμηνιφγεζε ησλ ζπλνιηθψλ ζπλεπεηψλ 

8. Γηαρείξηζε ησλ πιάλσλ 

9. Γηαρείξηζε ηεο πινπνίεζεο 

Πε έλα επξχηεξν πιαίζην ε δηεξγαζία ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζπλνςίδεηαη ζην 

παξαθάησ δηάγξακκα: 

 

Δηθόλα 3 - Γηεξγαζία δηαρείξηζεο θηλδύλσλ (πεγή: AIRMIC/ALARM/IRM (2002), ζει. 7) 

Πχκθσλα κε ηνπο νξγαληζκνχο AIRMIC/ALARM/IRM (2002) ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ 

πξνζηαηεχεη θαη πξνζζέηεη αμία ζηνλ νξγαληζκφ θαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

(stakeholders) ππνζηεξίδνληαο ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ, κε:  
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 ηελ παξνρή ελφο πιαηζίνπ ζηνλ νξγαληζκφ πνπ θαζηζηά δπλαηφ κειινληηθή 

δξαζηεξηφηεηα λα ιακβάλεη ρψξα κε έλα ζηαζεξφ θαη ειεγρφκελν ηξφπν  

 ηε βειηίσζε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ, ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνπ θαζνξηζκνχ 

πξνηεξαηφηεηαο κέζσ ηεο επξείαο θαη δνκεκέλεο θαηαλφεζεο ηεο επηρεηξεζηαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ηεο αζηάζεηαο θαη ησλ επθαηξηψλ απεηιψλ ησλ έξγσλ  

 ηε ζπκβνιή ζε κία πην απνδνηηθή ρξήζε / θαηαλνκή ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ 

πφξσλ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ 

 ηε κείσζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ζηηο κε βαζηθέο επηρεηξεζηαθέο πεξηνρέο  

 ηελ πξνζηαζία θαη βειηίσζε ησλ παγίσλ θαη ηεο εηθφλαο ηεο εηαηξείαο. 

 ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ αλζξψπσλ θαη ηεο βάζεο γλψζεο ηνπ 

νξγαληζκνχ  

 ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο απνδνηηθφηεηαο. 

Πχκθσλα κε ην ISO 31000:2009 γηα λα είλαη ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ απνδνηηθή ν 

εθάζηνηε νξγαληζκφο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο αξρέο πνπ παξαηίζεληαη 

παξαθάησ: 

Α) Η δηαρείξηζε θηλδύλσλ δεκηνπξγεί αμία θαη ηελ πξνζηαηεύεη. Ππλεηζθέξεη 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ζηελ πγηεηλή θαη ηελ 

αζθάιεηα, ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία, ηελ θνηλή απνδνρή, ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο, ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο, ζηε θήκε ηεο.  

Β) Η δηαρείξηζε θηλδύλσλ είλαη αλαπόζπαζην θνκκάηη όισλ ησλ δηεξγαζηώλ 

ηνπ νξγαληζκνύ. Γελ είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ζηέθεηαη κφλε ηεο θαη είλαη 

μερσξηζηή απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο δηεξγαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ. Απνηειεί κέξνο 

ησλ επζπλψλ ηεο δηνίθεζεο θαη αλαπφζπαζην κέξνο φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ θαη 

δεκηνπξγηθψλ δηεξγαζηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ project θηι. 

Γ) Η δηαρείξηζε θηλδύλσλ είλαη κέξνο ηεο ιήςεο απνθάζεσλ. Βνεζά ηα άηνκα 

πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο λα θάλνπλ ηηο ζσζηέο επηινγέο, λα ζέηνπλ πξνηεξαηφηεηεο 

θαη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο πνπ έρνπλ. 

Γ) Η δηαρείξηζε θηλδύλσλ θαηαπηάλεηαη κε ηελ αβεβαηόηεηα. Ιακβάλεη ππφςε 

ηελ αβεβαηφηεηα, ηε θχζε ηεο θαη ην πψο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί. 

Δ) Η δηαρείξηζε θηλδύλσλ είλαη ζπζηεκαηηθή, δνκεκέλε θαη έγθαηξε. Κηα ηέηνηα 

πξνζέγγηζε ζπκβάιιεη ζην λα έρεη ν νξγαληζκφο ζπλεπή, ζπγθξίζηκα θαη αμηφπηζηα 

απνηειέζκαηα. 
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ΠΡ) Η δηαρείξηζε θηλδύλσλ βαζίδεηαη ζηηο θαιύηεξεο δπλαηέο πιεξνθνξίεο. Νη 

εηζξνέο ζηε δηαδηθαζία είλαη πεγέο πιεξνθνξίαο φπσο ηζηνξηθά δεδνκέλα, εκπεηξία, 

αλάδξαζε απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, παξαηήξεζε, πξνβιέςεηο, γλψκεο εηδηθψλ. 

Ξαξφια απηά ηα άηνκα πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο δελ πξέπεη λα ακεινχλ ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ησλ κνληέισλ, ηελ πηζαλφηεηα απφθιηζεο αλάκεζα ζηηο γλψκεο ησλ 

εηδηθψλ, ηελ αλεπάξθεηα ησλ δεδνκέλσλ θηι.  

Ε) Η δηαρείξηζε θηλδύλσλ είλαη πξνζαξκνζκέλε ζην εζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό 

πξνθίι θαη αληηθείκελν ηνπ θάζε νξγαληζκνύ.  

Ζ) Η δηαρείξηζε θηλδύλσλ ιακβάλεη ππόςε ηεο αλζξώπηλνπο θαη 

πνιηηηζκηθνύο παξάγνληεο. Αλαγλσξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο 

πξνζέζεηο ησλ αλζξψπσλ εληφο θαη εθηφο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ή λα ζέζνπλ εκπφδηα.  

Θ) Η δηαρείξηζε θηλδύλσλ είλαη πεξηεθηηθή θαη μεθάζαξε. Ζ θαηάιιειε θαη 

έγθαηξε ελαζρφιεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θαη ησλ αηφκσλ πνπ ιακβάλνπλ 

απνθάζεηο, δηαζθαιίδεη φηη ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ παξακέλεη ζρεηηθή θαη 

επηθαηξνπνηεκέλε. Ζ εκπινθή ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ δηαζθαιίδεη επίζεο φηη ε 

γλψκε ηνπο αθνχγεηαη θαη ζπλππνινγίδεηαη.   

Η) Η δηαρείξηζε θηλδύλσλ είλαη δπλακηθή, επαλαιεπηηθή θαη αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο αιιαγέο. Όζν ζπκβαίλνπλ δηάθνξα γεγνλφηα ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ηνπ 

νξγαληζκνχ, ε γλψζε αιιάδεη, λένη θίλδπλνη εκθαλίδνληαη, άιινη κεηαβάιινληαη, άιινη 

εμαθαλίδνληαη. Έηζη ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζπλερψο εληνπίδεη ηηο κεηαβνιέο θαη 

πξνζαξκφδεηαη ζε απηέο. 

Θ) Η δηαρείξηζε θηλδύλσλ δηεπθνιύλεη ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ νξγαληζκνύ. 

Νη νξγαληζκνί πξέπεη λα αλαπηχμνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ζηξαηεγηθέο γηα λα 

βειηηψζνπλ ηελ σξηκφηεηα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ καδί κε άιιεο πηπρέο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

Ρν ζρέδην δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πξνθχπηεη απφ ηηο απνθάζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ην 

πψο ζα θηλεζεί ε νκάδα ηνπ έξγνπ ψζηε λα δηαρεηξηζηεί ηνπο θηλδχλνπο θαη ηη ελέξγεηεο 

ζα αθνινπζήζεη. Έλα ζρέδην δηαρείξηζεο θηλδχλσλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηε 

κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί, ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηνπο ξφινπο ηνπ θάζε κέινπο 

ηεο νκάδαο, ηα ρξνληθά φξηα θηι. Ρα ζηάδηα πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ θαη 

αλαπηχζζνληαη ιεπηνκεξψο ζηε ζπλέρεηα είλαη ελδεηθηηθά. Ν θάζε νξγαληζκφο 

πξνζαξκφδεη ην κνληέιν ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο, ηηο δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη δίλεη 

έκθαζε φπνπ νξίδνπλ νη αλάγθεο ηνπ.  

Θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πξαγκαηνπνηείηαη κηα κνληεινπνίεζε ησλ 

αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηνπ project πάληα ζε ζπλάξηεζε κε ηηο δηάθνξεο κεηαβιεηέο 

πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ην θάζε έξγν, φπσο ην θφζηνο, νη απαηηνχκελνη πφξνη, νη 
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εμσηεξηθνί παξάγνληεο θ.α. (Jaafari, 2001). Απφ ηε ζηηγκή ινηπφλ πνπ νη κεηαβιεηέο 

απηέο εκθαλίδνπλ ζπρλά κηα ζηνραζηηθφηεηα, είλαη επφκελν φηη νη αληηθεηκεληθέο 

ιεηηνπξγίεο ζα εκθαλίδνπλ αβεβαηφηεηα κε ηελ έλλνηα φηη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ project δε 

ζα θηάζνπλ ηηο ηηκέο πνπ είραλ ηεζεί σο ζηφρνη ζην ζηάδην ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ.  

Ζ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ δελ είλαη πάληα ηφζν εχθνιε φηαλ νη 

κεηαβιεηέο είηε δε κπνξνχλ λα νξηζηνχλ κε αθξίβεηα εθ ησλ πξνηέξσλ, είηε αιιάδνπλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ project κε απνηέιεζκα νη επηπηψζεηο ηνπ θάζε γεγνλφηνο αιιά θαη 

νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ γεγνλφησλ λα κελ είλαη δπλαηφ λα ππνινγηζηνχλ. 

Ρέηνηνπ είδνπο δπζθνιίεο θαζηζηνχλ ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ εμαηξεηηθά επίπνλε 

(Jaafari, 2001).   

Πε έξγα πνπ εμειίζζνληαη νκαιά θαη κέζα ζε έλα ζηαζεξνπνηεκέλν πεξηβάιινλ ε 

αβεβαηφηεηα είλαη ζπλήζσο κεγάιε θαηά ηε ζχιιεςε ηνπ έξγνπ θαη ζπλερψο κεηψλεηαη 

φζν ην έξγν πξνρσξά, δεδνκέλνπ φηη βαζίδεηαη ζε πξνιεπηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζπλεηή 

ιήςε απνθάζεσλ. Πε πην πνιχπινθα έξγα πνπ εμειίζζνληαη ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ 

ζπλερψο κεηαβάιιεηαη, δελ είλαη θαζφινπ ζίγνπξν φηη ε αβεβαηφηεηα ζα κεηψλεηαη κε 

ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ θαη άξα ηελ εμέιημε ηνπ project (Jaafari, 2001). Δίλαη ινηπφλ 

απαξαίηεην λα γίλεηαη ζπλερήο έιεγρνο ησλ παξακέηξσλ ηνπ έξγνπ, λα 

επαλαμηνινγείηαη ε θαηάζηαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη λα δηακνξθψλεηαη θαηάιιεια θαη 

ζε αληηζηνηρία κε ηηο κεηαβνιέο ε ζηξαηεγηθή ηνπ έξγνπ.  

Ζ δηεξγαζία ινηπφλ ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη αβεβαηφηεηαο πξέπεη λα είλαη ζπλερήο, 

νιηζηηθή θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα λα κπνξεί λα έρεη αμία γηα ηνπο project managers. 

Θαηαξράο, ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ δελ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε κηα απιή ζπιινγή θαη 

θαηαγξαθή κεηαβιεηψλ αιιά ζηε δηεξεχλεζε θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο λα 

εθπιεξσζνχλ νη ζηφρνη ηνπ έξγνπ. Δπηπιένλ, ε αλάιπζε ηνπ ξίζθνπ δελ πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη ζα κηα μερσξηζηή δηαδηθαζία αιιά ζαλ έλα ζπζηαηηθφ ηεο δηαδηθαζίαο 

ιήςεο απνθάζεσλ πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζπλερψο ζηε δπλακηθή ηνπ έξγνπ. 

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ γηα λα έρεη λφεκα θαη λα απνηειεί κηα απνδνηηθή δηεξγαζία 

πξέπεη λα είλαη κέξνο ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο. Πχκθσλα κε ηνλ 

Haimes (1991) ε απαίηεζε απηή είλαη επηηαθηηθή ζε «ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαζψο ε απνηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα νθείιεηαη ζην 

software, ζην hardware, ζηνλ νξγαλσηηθφ ή ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα». Νη ηέζζεξηο 

απηνί παξάγνληεο κπνξεί λα θαίλνληαη δηαθνξεηηθνί φκσο ζπρλά, ζηα πιαίζηα ελφο 

νξγαληζκνχ, εκπιέθνληαη, αιιειεπηδξνχλ θαη ζπρλά ηα φξηά ηνπο είλαη δπζδηάθξηηα. 

Πηα πιαίζηα ινηπφλ ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη φινη νη ζρεηηθνί πφξνη θαη φιεο νη πηπρέο ηνπ management.  

Ν Haimes (1991) ζπλερίδεη ππνζηεξίδνληαο πσο ν ζπλππνινγηζκφο απηψλ ησλ 

ηεζζάξσλ παξαγφλησλ ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ είλαη ζεκαληηθφο γηα δχν 

ιφγνπο: 
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Πξώηνλ εμαηηίαο ηεο επξχηεξεο αληίιεςεο πνπ έρνπλ ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ, ηελ 

θαηαζθεπή, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηηο δηεξγαζίεο θαη ην management θαη  

Γεύηεξνλ εμαηηίαο ηεο θαζνιηθήο ζπκκεηνρήο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε δηαδηθαζία 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 
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Δληνπηζκόο θαη αλαγλώξηζε θηλδύλσλ 

Ρν πξψην ζηάδην ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ είλαη ινγηθά ν εληνπηζκφο θαη ε αλαγλψξηζε 

ησλ θηλδχλσλ πνπ ειινρεχνπλ. Θα πξέπεη λα νξηζηεί κε αθξίβεηα απφ ηελ νκάδα 

δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ ηί ζεσξείηαη θίλδπλνο, ηί επθαηξία θαη ηί αδηάθνξν γεγνλφο. Γηα 

παξάδεηγκα ε αζηάζεηα ηνπ θαηξνχ κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν ζην 

ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη πξέπεη λα θαηαρσξεζεί ζαλ παξάγνληαο πνπ πξνθαιεί 

αβεβαηφηεηα. Όκσο ε αζηάζεηα κπνξεί λα ζεκαίλεη θαινθαηξία ή θαθνθαηξία. Ζ νκάδα 

πνπ έρεη αλαιάβεη ην project management πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα νξίζεη ηε θχζε 

ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα ιάβεη ππφςε ηεο ην ζεηηθφ αληίθηππν ή 

ηελ επθαηξία πνπ γελληέηαη απφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θάζε απεηιήο. 

Ν Verzuh (2005) επηζεκαίλεη πσο θαηά ην ζηάδην ηεο αλαγλψξηζεο ησλ απεηιψλ κπνξεί 

λα γίλεη έλαο δηαρσξηζκφο ηνπο ζε άγλσζηεο θαη γλσζηέο κεηαβιεηέο. Νη γλσζηέο 

κεηαβιεηέο αλαπαξηζηνχλ πηζαλά πξνβιήκαηα γηα ηα νπνία κπνξνχκε λα είκαζηε 

πξνεηνηκαζκέλνη αλ θαη δελ είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίζνπκε ηη ζα ζπκβεί θαη πφηε. Νη 

άγλσζηεο κεηαβιεηέο είλαη φια εθείλα ηα γεγνλφηα πνπ είλαη αλαπάληερα θαη δε 

κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ. Ξαξφια απηά έλαο επαγγεικαηίαο project manager είλαη 

πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηέηνηνπ είδνπο γεγνλφηα θαζψο ζε φια ηα εγρεηξήκαηα ζπκβαίλεη 

θάηη ην απξφβιεπην.  

Ζ αλαγλψξηζε θηλδχλνπ ζθνπφ έρεη ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο έθζεζεο ηνπ νξγαληζκνχ ζηελ 

αβεβαηφηεηα. Απηφ απαηηεί κία βαζηά γλψζε ηνπ νξγαληζκνχ, ηεο αγνξάο ζηελ νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη, ην λνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

ππάξρεη, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε κηαο νξζήο θαηαλφεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη 

ιεηηνπξγηθψλ ζηφρσλ, εζσθιεηφκελσλ θαη παξαγφλησλ θξηζίκσλ γηα ηελ επηηπρία ηνπ 

θαη ηηο απεηιέο θαη επθαηξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ.  

Ζ αλαγλψξηζε θηλδχλνπ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζηελ αξρηθή θάζε ηνπ έξγνπ, ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ δηεξγαζηψλ θαη γεληθφηεξα φπνηε ρξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ ζεκαληηθέο 

απνθάζεηο πνπ ζα θξίλνπλ ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ (ISO 10006:2003). Δπηπιένλ πξέπεη 

λα πξνζεγγηζζεί κε έλα κεζνδηθφ ηξφπν γηα λα δηαζθαιίζεη φηη φιεο νη ζεκαληηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ έρνπλ αλαγλσξηζζεί θαη φηη φινη νη θίλδπλνη πνπ 

απνξξένπλ απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ πξνζδηνξηζζεί. Θάζε ζπγγελήο 

αζηάζεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζζεί θαη λα 

θαηεγνξηνπνηεζεί.  

Πχκθσλα κε ηo PMI (Project Management Institute) νη ηερληθέο πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ είλαη: 

 Αλαζθφπεζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ην θάζε project, 

αξρείν απφ παξφκνηα έξγα ζην παξειζφλ, ππνζέζεηο, πξνβιέςεηο, ζρέδηα θηι 
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 Ρερληθέο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ φπσο brainstorming, ζπλεληεχμεηο, SWOT 

αλάιπζε θ.α. 

 Ρήξεζε κηαο ιίζηαο κε ζπλεζηζκέλνπο θηλδχλνπο πνπ αθνξνχλ ζε φια ηα 

παξφκνηα έξγα. Πηελ ηερληθή απηή πξέπεη λα δνζεί κεγάιε πξνζνρή ζε δεδνκέλα πνπ 

δελ ππάξρνπλ κέζα ζηε ιίζηα. 

 Αλάιπζε θαη έιεγρνο ησλ αξρηθψλ ππνζέζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ην 

θάζε έξγν ψζηε λα πξνιεθζνχλ νη θίλδπλνη πνπ νθείινληαη ζε ιαλζαζκέλεο 

πξνβιέςεηο θαη ζελάξηα. 

 Γηαγξακκαηηθέο ηερληθέο φπσο δηαγξάκκαηα ξνήο, δηαγξάκκαηα Cause and ef-

fect. 

Απφ ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο, φπνηα ή φπνηεο θη αλ επηιεγνχλ, ε νκάδα ηνπ project 

management ζα απνθηήζεη κηα μεθάζαξε εηθφλα ζρεηηθά κε ηα είδε ησλ θηλδχλσλ πνπ 

πθίζηαληαη, ηε ζνβαξφηεηά ηνπο, ηνλ πηζαλφ αληίθηππν πνπ ζα έρνπλ ζην έξγν, ηηο 

αηηίεο πνπ ηνπο πξνθαινχλ θηι. Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη κεηά απφ ην ζηάδην απηφ ε νκάδα 

δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ κπνξεί λα πξνρσξήζεη κε κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζηελ πνηνηηθή 

θαη πνζνηηθή αλάιπζε ησλ ξίζθσλ θαη λα νδεγεζεί ζηε ζπλέρεηα ζηελ αληηκεηψπηζή 

ηνπο. 

 

Δηθόλα 4 – Η εμέιημε ησλ θηλδύλσλ ζηε δηάξθεηα ελόο έξγνπ (πεγή: Κεξπηηόπνπινο Κ., 2009) 

Πην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί ε δηαθνξά αηηίαο θαη ζπκπηψκαηνο. Όηαλ 

ζέηνπκε σο ζηφρν ηελ έγθαηξε νινθιήξσζε ελφο έξγνπ, ε θαζπζηέξεζε δελ πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηεί σο θίλδπλνο αιιά σο ζπλέπεηα θάπνηνπ γεγνλφηνο. Αθνχ, ινηπφλ, 

πξφθεηηαη γηα ην ζχκπησκα, πξέπεη λα εξεπλήζνπκε ην ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ γηα λα 

εληνπίζνπκε ηα αίηηα θαη ηα ζεκεία πνπ θσιπζηεξγνχλ. 

Ζ δηαδηθαζία Ξξνζδηνξηζκνχ ησλ Θηλδχλσλ πξέπεη λα γίλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα θαη φρη κφλν ζηελ αξρή θάζε έξγνπ, αθνινπζψληαο κία ή πεξηζζφηεξεο απφ 

ηηο παξαπάλσ ηερληθέο.  
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Πην δηεζλέο πξφηππν ISO 31000 επηζεκαίλεηαη πσο ε νκάδα έξγνπ πξέπεη λα 

αλαγλσξίζεη ηηο πεγέο ηνπ θηλδχλνπ, ηηο πεξηνρέο πνπ είλαη επάισηεο, ηα γεγνλφηα, ηηο 

αηηίεο ηνπο θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπο. Πθνπφο απηνχ ηνπ βήκαηνο είλαη λα δεκηνπξγεζεί κηα 

πιήξεο θαη θαηαλνεηή ιίζηα κε φια εθείλα ην ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα ππνβαζκίζνπλ, 

λα θαζπζηεξήζνπλ, λα απνηξέςνπλ αιιά θαη λα εκβαζχλνπλ, λα επηηαρχλνπλ ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ project.  

Ζ αλαγλψξηζε θηλδχλσλ ζχκθσλα κε ην ίδην πξφηππν πξέπεη λα θαηαιήμεη ζε έλα 

πιήξεο απνηέιεζκα σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο ιίζηαο ησλ θηλδχλσλ, κε ηελ έλλνηα 

φηη ζε απηή πξέπεη λα πεξηέρνληαη φρη κφλν νη θίλδπλνη πνπ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ απφ 

ηελ νκάδα έξγνπ αιιά θαη απηνί ησλ νπνίσλ ε πεγή ή ε αηηία δελ είλαη πξνθαλήο. 

Δπηπιένλ, ζηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θάζε γεγνλφηνο 

είλαη απαξαίηεην λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαηλφκελα ρηνλνζηηβάδαο θαη αιπζηδσηέο 

αληηδξάζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ θάπνηα γεγνλφηα θαη δελ είλαη αληηιεπηά κε ηελ πξψηε 

καηηά.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ην ξίζθν ή ν θίλδπλνο δελ είλαη ην ίδην αληηιεπηφο 

απφ φινπο. Ρν γλσζηηθφ ππφβαζξν, νη εκπεηξίεο ηνπ θαζέλα, ε ζθνπηά παξαηήξεζεο 

ησλ γεγνλφησλ θαζηζηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο θχζεο ηνπ ππνθεηκεληθή 

δηαδηθαζία (Kaplan and Garrick, 1981). Άξα είλαη απαξαίηεην ζηε δηαδηθαζία πνπ 

πεξηγξάθεθε παξαπάλσ λα ζπκκεηέρνπλ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε ψζηε λα 

ζπλεηζθέξεη ν θαζέλαο κε ηηο εκπεηξίεο, ηηο γλψζεηο ή αθφκα θαη κε ηε δηαίζζεζή ηνπ 

ζηελ θαηάξηηζε ηε ιίζηαο ησλ θηλδχλσλ. Δπηπιένλ, είλαη απαξαίηεην λα ιακβάλνληαη 

ππφςε φρη κφλν εθείλνη νη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρξφλν ην θφζηνο θαη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ έξγνπ αιιά θαη απηνί πνπ επεξεάδνπλ ηελ αζθάιεηα, ηελ αμηνπηζηία, ηελ 

ηερλνινγία, ηε λνκνζεζία, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. Απφ απηφ ην ζπλππνινγηζκφ 

είλαη ινγηθφ λα πξνθχςνπλ αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θηλδχλσλ. Νη 

αιιειεπηδξάζεηο απηέο είλαη επίζεο απαξαίηεην λα ειεγρζνχλ θαη λα θαηαγξαθνχλ. 

(ISO 10006:2003) 

Γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ πεξηνρψλ αβεβαηφηεηαο θαη θαη' επέθηαζε ησλ θηλδχλσλ, είλαη 

ρξήζηκε ε αλαγλψξηζε ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία εκπίπηεη θάζε ξίζθν, 

 Ρν εηδηθφ ξίζθν αθνξά ζε ηδηαίηεξα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ε εκπεηξία απφ ηα νπνία 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ κειινληηθψλ έξγσλ. Πηελ 

πεξίπησζε απηή, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη πνζνηηθέο κέζνδνη. 

 Ρν γεληθφ ξίζθν -αλ θαη γλσζηφ- δελ παξέρεη επαξθή πιεξνθφξεζε γηα ην 

κέγεζνο ηνπ θαη γηα απηφ πξνηηκψληαη νη πνηνηηθνί κέζνδνη (Bowen, 2003). 

Ρν ξίζθν κπνξεί λα δηαθξηζεί θαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θηλδχλνπ ζην νπνίν 

νθείιεηαη: 
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 Δζσηεξηθνί είλαη νη θίλδπλνη πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη θαη λα ειέγμεη ε νκάδα 

ηνπ έξγνπ, φπσο ηα ρξνληθά πεξηζψξηα θαη νη εθηηκήζεηο ηνπ θφζηνπο. 

 Δμσηεξηθνί είλαη νη θίλδπλνη πνπ δελ ειέγρνληαη απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο, φπσο 

νη ηερλνινγηθέο αιιαγέο θαη νη θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο. 

Ν Elmaghraby (2005) επηζεκαίλεη πσο ην θπξηφηεξν ζηάδην ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

δελ είλαη ε αλαγλψξηζή ηνπο. Αλ φιεο νη δηαδηθαζίεο ηεξεζνχλ ζσζηά θαη ιεθζνχλ φιεο 

νη παξάκεηξνη ππφςε είλαη βέβαην πσο ζηελ ηαπηνπνίεζε θαη ζηελ απαξίζκεζε ησλ 

πηζαλψλ απεηιψλ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ φια ηα πηζαλά ζηνηρεία. Ρν θξίζηκν ζηάδην 

ζχκθσλα κε ηνλ Elmaghraby είλαη απηφ ηεο κέηξεζεο ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο αιιά θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα αληηκεησπηζηνχλ, απφ ηε ζηηγκή 

πνπ εκπιέθνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο εθηηκήζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηελ project team 

ζρεηηθά κε ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ην θφζηνο ελφο έξγνπ.  
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Δηθόλα 5 - Καηεγνξίεο θηλδύλσλ [πεγή: Edwards and Bowen (1998) 
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Αλάιπζε θηλδύλσλ  

Θάλνληαο έλα βήκα παξαπάλσ, ε απιή θαηαγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ ή πηζαλψλ 

θηλδχλσλ απφ κφλε ηεο είλαη αλεπαξθήο αλ δε ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν γηα ηελ 

αλάιπζή ηνπο. Κεηά ηελ αλαγλψξηζε θαη ησλ εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ είλαη 

απαξαίηεην λα γίλεη έλα θηιηξάξηζκα. Γελ είλαη δπλαηφ λα δαπαλψληαη πφξνη γηα λα 

θαηαξηηζηνχλ ζρέδηα δξάζεηο γηα φινπο ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο. Ρν ζηάδην ηεο 

αλάιπζεο θηλδχλσλ πεξηιακβάλεη ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο θάζε 

γεγνλφηνο θαη ηεο αλακελφκελεο ζπλέπεηαο θαη ηελ θαηάηαμε ησλ θηλδχλσλ ψζηε λα 

αληηκεησπηζηνχλ νη πην ζεκαληηθνί αλάινγα κε ηνπο πφξνπο πνπ ζα δηαηεζνχλ.  

Πε έλα επφκελν ζηάδην ινηπφλ, ε νκάδα ηνπ έξγνπ πξέπεη λα αλαπηχμεη εθείλεο ηηο 

κεζφδνπο, ψζηε λα αμηνινγήζεη ηε ζνβαξφηεηα ηνπ θάζε θηλδχλνπ, ηελ πηζαλφηεηα 

εκθάληζήο ηνπ θαη ηειηθά λα θαηαξηίζεη έλα νινθιεξσκέλν πιάλν θαη κηα ζηξαηεγηθή 

πνπ λα είλαη ηθαλή λα απνθχγεη ηνλ αξλεηηθφ αληίθηππν θαη λα εθκεηαιιεπηεί θάζε 

ζεηηθή έθβαζε.  

Πην ζηάδην ηεο εθηίκεζεο - αλάιπζεο κηα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ είλαη 

απαξαίηεηε θαζψο βνεζά ηνπο managers λα ιάβνπλ απνθάζεηο (Ward, 1999) φπσο: 

 Λα δηεξεπλήζνπλ βαζχηεξα ή φρη κηα ζεηξά απφ πηζαλά γεγνλφηα 

 Ξφζν ρξφλν λα αθηεξψζνπλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ απνθξίζεσλ γηα θάζε πηζαλφ 

γεγνλφο 

 Ξφζνπο πφξνπο αμίδεη λα αθηεξψζνπλ ζην ζρεδηαζκφ θάζε απφθξηζεο  

Πηε θάζε ηεο εθηίκεζεο πξέπεη λα γίλνπλ πξνζπάζεηεο λα δνκεζνχλ ηα δεδνκέλα 

ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο απνθξίζεηο γηα θάζε θίλδπλν απφ ηελ πξνεγνχκελε 

θάζε ηεο αλαγλψξηζεο – ηαπηνπνίεζεο θηλδχλσλ. Πθνπφο είλαη λα εθηηκεζνχλ νη 

ζρέζεηο αλάκεζα ζε πεγέο θηλδχλσλ, λα δηεξεπλεζεί ε ζεκαληηθφηεηα δηαθνξεηηθψλ 

πεγψλ θηλδχλνπ, λα ειεγρζνχλ γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο νη ππνζέζεηο πνπ έγηλαλ ζε 

πξνεγνχκελα ζηάδηα θαη ελ ηέιεη λα πξνθχςεη κηα πην εμειηγκέλε κνξθή απνθξίζεσλ 

θαη λα βειηησζνχλ νη απηέο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κέρξη εθείλν ην ζεκείν (Ward, 

1999).  

Ζ εμέηαζε ηεο ζπζρέηηζεο αλάκεζα πεγέο θηλδχλνπ είλαη απαξαίηεηε θαζψο αθφκα θη 

αλ νη ζπλέπεηεο πξνβιέπνληαη λα είλαη αζήκαληεο, ν ζπλδπαζκφο αιιεινεμαξηψκελσλ 

γεγνλφησλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππνινγίζηκα πξνβιήκαηα. Πχκθσλα πάληα κε ηνλ 

Ward (1999) κηα πξνζέγγηζε πνπ κπνξεί λα δψζεη ιχζε ζε απηφ ην θαηλφκελν είλαη λα 

νκαδνπνηνχληαη νη ζρεηηθά αζήκαληνη θίλδπλνη ζε ζχλνια, γηα ηα νπνία δε ζα ππάξρεη ε 

πηζαλφηεηα λα κε ιεθζνχλ ππφςε θαη ζα εμαζθαιίδεηαη ε απαηηνχκελε πξνζνρή πνπ 

ζα δίλεηαη νχησο ή άιισο ζε ελ γέλεη πηζαλνχο θηλδχλνπο.  

Ζ αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ κπνξεί λα είλαη είηε πνηνηηθή είηε πνζνηηθή. 
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Πνηνηηθή αλάιπζε 

Θαηά ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ γίλεηαη κηα εθηίκεζε ησλ πηζαλνηήησλ 

εκθάληζεο θάζε γεγνλφηνο αιιά θαη κηα πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξηζηεί ν αληίθηππνο ηνπ 

θάζε γεγνλφηνο, ζεηηθνχ ή αξλεηηθνχ. Πηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θαηαξηίδεηαη έλαο 

πίλαθαο Ξηζαλφηεηαο – Αληηθηχπνπ (Probability and Impact). Πθνπφο ηνπ πίλαθα απηνχ 

είλαη λα θαηαηαγνχλ ηα γεγνλφηα κε βάζε ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηεη ε θάζε νκάδα 

έξγνπ, κε βάζε ην πφζν ζεκαληηθφ ζα είλαη ην απνηέιεζκά ηνπο αλ ζπκβνχλ αιιά θαη 

κε ην πνηα αλακέλνληαη λα ζπκβνχλ ζχληνκα θαη πνηα καθξνπξφζεζκα. 

 

Δηθόλα 6 – Παξάδεηγκα πίλαθα Πηζαλόηεηαο – Αληίθηππνπ [πεγή: PMI, 2004, figure 11-8, page 

252] 

Πνζνηηθή αλάιπζε 

Ζ πνηνηηθή αλάιπζε είλαη θξηζηκφηεξε, πξνηηκάηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία δε 

δηαζέηεη επάξθεηα πφξσλ. Όκσο, ε πνζνηηθή αλάιπζε έρεη ην ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα 

φηη κπνξεί λα δψζεη ηηο βάζεηο γηα λα αμηνπνηεζνχλ ηζρπξά ππνινγηζηηθά εξγαιεία πνπ 

ζα δηαρεηξίδνληαη ηα πνζνηηθά κνληέια. Πηνλ αληίπνδα, ην κεγαιχηεξν κεηνλέθηεκα ηεο 

πνζνηηθήο αλάιπζεο είλαη ε ιαλζαζκέλε αίζζεζε αθξίβεηαο πνπ πξνζδίδεη θαζψο 

κπνξεί ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε λα κελ είλαη αμηφπηζηε.  

Πηελ πεξίπησζε πνπ ε νκάδα δηαρείξηζεο ηνπ project ζα επηρεηξήζεη πνζνηηθή αλάιπζε 

ησλ θηλδχλσλ είλαη απαξαίηεην λα πνζνηηθνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ θάζε 

γεγνλφηνο. Πχκθσλα κε ηελ PMI, κε ηε ρξήζε ζπλεληεχμεσλ, θαηαλνκψλ πηζαλνηήησλ 

θαη γλψκεο απφ εηδηθνχο ζην ζέκα, αιιά θαη κε πνζνηηθέο (quantitative) ηερληθέο νη 

project managers πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εμάγνπλ απηά απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ. Ρέηνηα απνηειέζκαηα κπνξεί λα 

είλαη κηα ιεπηνκεξήο αλάιπζε πηζαλφηεηαο ηνπ έξγνπ, κηα ιίζηα πξνηεξαηνηήησλ γηα 

ηνπο θηλδχλνπο, αλάιπζε θάπνησλ ηάζεσλ κείσζεο ή αχμεζεο δηαθφξσλ παξαγφλησλ 

θαη πηζαλφηεηα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ θφζηνπο θαη ρξφλνπ.  
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Κε ηελ πνζνηηθή αλάιπζε θηλδχλσλ, πεξηνξίδεηαη ε εκθάληζε θξίζεσλ, εθπιήμεσλ ή 

πξνβιεκάησλ ζε έλα έξγν, ελψ ηαπηφρξνλα απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα επηηπρίαο ηνπ θαη 

θαιχηεξεο δηαρείξηζεο ηνπ. Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε πιήξεο θαηαλφεζε ησλ ζηφρσλ 

ην έξγνπ θαη ε γλψζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα 

δεηήκαηα ησλ ελδηαθεξφκελσλ κειψλ. Νη πηζαλέο ζπλέπεηεο απφ ηελ εκθάληζε ηνπ 

ξίζθνπ πνζνηηθνπνηνχληαη σο πξνο: 

 Ρν απμεκέλν θφζηνο, δειαδή ην πνζφ πνπ ππεξβαίλεη ηελ αξρηθή εθηίκεζε.  

 Ρνλ επηπιένλ ρξφλν, δειαδή ηηο θαζπζηεξήζεηο πνπ θαηαπαηνχλ ηελ 

εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ έξγνπ. 

 Ρε ρακειή πνηφηεηα θαη απφδνζε, δειαδή ηελ αδπλακία ηνπ έξγνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα πξφηππα πνπ ηέζεθαλ εμαξρήο.  

Νη θπξηφηεξεο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πνζνηηθή αλάιπζε είλαη ε κέζνδνο 

ηεο αλακελφκελεο ηηκήο, ηα δέληξα ζθαικάησλ, ηα δέληξα γεγνλφησλ, ε πξνζνκνίσζε 

Monte Carlo, ε αλάιπζε επαηζζεζίαο, ε ηερληθή PERT, ε δηεξγαζία αλαιπηηθήο 

ηεξάξρεζεο.  

Ζ πην δηαδεδνκέλε κέζνδνο είλαη απηή ηεο αλακελφκελεο ηηκήο. Νη ζπληζηψζεο ηνπ 

ξίζθνπ είλαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπ θηλδχλνπ (likelihood of occurrence) θαη ε 

έθηαζε ηεο επίδξαζεο απφ ηελ εκθάληζε ηνπ (severity of impact) , απφ ην γηλφκελν 

ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη ε ζνβαξφηεηα ηνπ θηλδχλνπ. 

ΟΗΠΘΝ=ΞΗΘΑΛΝΡΖΡΑ*ΔΞΗΓΟΑΠΖ 

Θεσξψληαο ηηο δπν απηέο κεηαβιεηέο σο ζπληεηαγκέλεο ελφο νξζνγψληνπ ζπζηήκαηνο 

κπνξνχκε λα αλαπαξαζηήζνπκε ην ξίζθν ηνπ θάζε γεγνλφηνο κε έλα ζεκείν πάλσ ζην 

επίπεδν x,y. Mε βάζε απηφ ην δηάγξακκα ξίζθνπ κπνξνχκε λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε 

ηνπο θηλδχλνπο.  
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Δηθόλα 7 – Γηάγξακκα πηζαλόηεηαο - επίδξαζεο 

Κε κηα πξψηε αλάγλσζε ηνπ πίλαθα, ε πάλσ δεμηά ζεσξείηαη ε πιένλ επηθίλδπλε 

πεξηνρή θαη ε θάησ αξηζηεξή ε ζρεδφλ αθίλδπλε. Ξην ζπγθεθξηκέλα, πξνθχπηνπλ νη 

εμήο ζπλδπαζκνί:  

Μεγάιε Πηζαλόηεηα/ Μεγάιε Δπίδξαζε. Ξξφθεηηαη γηα θξίζηκνπο θηλδχλνπο κε 

ζνβαξή επίδξαζε θαη κεγάιε πηζαλφηεηα εκθάληζεο, πνπ πξέπεη λα εμαιεηθζνχλ. 

Μηθξή Πηζαλόηεηα/ Μεγάιε Δπίδξαζε. Ξξφθεηηαη γηα ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο ρσξίο 

κεγάιε πηζαλφηεηα εκθάληζεο, αιιά ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ ζα έρνπλ νπζηψδε 

επίδξαζε ζην έξγν θαη γη' απηφ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ κε πξνζνρή ή αθφκα θαη λα 

απνθεπρζνχλ. 

Μεγάιε Πηζαλόηεηα/ Μηθξή Δπίδξαζε. Ξξφθεηηαη γηα ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο πνπ 

κπνξεί λα απνθεπρζνχλ κε πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ θαη έιεγρν. Αθφκα θαη αλ 

εκθαληζηνχλ, φκσο, ε επίδξαζε ηνπο ζην έξγν είλαη κηθξή θαη ζπλήζσο ειέγμηκε θαη 

κπνξεί λα πεξηνξηζηνχλ κε κηθξή ζρεηηθά πξνζπάζεηα θαη θαηάιιειε εθπαίδεπζε. 

Μηθξή Πηζαλόηεηα/ Μηθξή Δπίδξαζε. Αλ θαη ηέηνηνη θίλδπλνη ζπαλίσο απνηεινχλ 

πεγή πξνβιεκάησλ, πξέπεη λα είλαη ππφ έιεγρν γηα λα κελ κεηαπεδήζνπλ ζε άιιε 

θαηεγνξία. Γηα ηελ πξφιεςε ηνπο, πξέπεη λα κελ ζπαηαινχληαη άζθνπα ελέξγεηα, 

πφξνη, ρξφλνο θαη ρξήκα.  

Πηελ πνζνηηθνπνίεζε ηνπ ξίζθνπ κπνξεί λα πεξηιεθζεί θαη κηα ηξίηε κεηαβιεηή, ε 

δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο (detection), δειαδή ε ηθαλφηεηα έγθαηξνπ εληνπηζκνχ ηνπ 

θηλδχλνπ ψζηε λα ππάξρεη ρξνληθφ πεξηζψξην ζρεδηαζκνχ θαη δξάζεο (Carbone, 2004). 

Ζ απφδνζε ηηκήο ζηελ αλίρλεπζε είλαη εμίζνπ ππνθεηκεληθή κε ηελ απφδνζε ηηκήο ζηελ 
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πηζαλφηεηα εκθάληζεο θαη ζηελ επίδξαζε ηνπ θηλδχλνπ. Ζ δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο 

πξέπεη λα ιακβάλεηαη εμίζνπ ζνβαξά ππφςε θαζψο κπνξεί λα ππάξρνπλ θίλδπλνη κε 

κεγάιν γηλφκελν πηζαλφηεηαο εκθάληζεο θαη ζνβαξφηεηαο ζπλεπεηψλ αιιά αλακέλεηαη 

λα αληρλεπζνχλ λσξίο. Πηελ πεξίπησζε απηή, ε νκάδα εξγαζίαο πξέπεη λα θξίλεη αλ νη 

θίλδπλνη απηνί αθφκα θη αλ αληρλεπηνχλ εγθαίξσο- είλαη ηφζν ζνβαξνί ψζηε λα 

απαηηνχλ έλα ζρέδην δξάζε απφ λσξίο. Βέβαηα, ε έγθαηξε αλίρλεπζε θαη αληηκεηψπηζε 

ηνπο κπνξεί λα κε απνβεί ρξήζηκε, αλ νη ζπλέπεηεο είλαη ηφζν ζνβαξέο ψζηε λα 

θαζηζηνχλ ην έξγν απνηπρία. 

Πεκαληηθφ φθεινο απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία είλαη ε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, θαζψο 

ε νκάδα εξγαζίαο κε ηε ρξήζε ησλ ηηκψλ αλίρλεπζεο δελ αληηκεησπίδεη φινπο ηνπο 

θηλδχλνπο απφ ηα πξψηα ζηάδηα, πξνεηνηκάδνληαο παξάιιεια ηελ θαηάιιειε ζηηγκή 

αληηκεηψπηζεο ηνπ θαζελφο (Carbone, 2004). Ζ νκάδα εξγαζίαο δηαζέηεη αθελφο κηα 

κέζνδν θαζνξηζκνχ ησλ θηλδχλσλ ησλ νπνίσλ ε αληηκεηψπηζε κπνξεί λα αλαβιεζεί θαη 

αθεηέξνπ πεξηζζφηεξν ρξφλν λα εζηηάζεη ζηνπο θξίζηκνπο θηλδχλνπο θαη λα βειηηψζεη 

ηα ζρέδηα δξάζεο ηνπο. Ζ αλαβνιή ηεο αληηκεηψπηζεο ελφο θηλδχλνπ είλαη κηα ηαθηηθή 

πνπ πξνηηκάηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, θαζψο κε ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ νη παξάκεηξνη 

ησλ θηλδχλσλ γίλνληαη επθξηλέζηεξνη θαη ππάξρεη κεγαιχηεξε επρέξεηα ζηε δηαρείξηζε 

ηνπο. Δπίζεο, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ε αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο αλίρλεπζεο ηνπ 

θηλδχλνπ είλαη θηελφηεξε θαη επθνιφηεξε ιχζε απφ ηελ θαηάζηξσζε ελφο ζρεδίνπ 

δξάζεο, ην νπνίν αλαβάιιεηαη γηα αξγφηεξα. Αληί γηα ην ζρέδην δξάζεο, ζπρλά 

πξνηηκάηαη ε ρξήζε επηπιένλ κεζφδσλ αλίρλεπζεο ηνπ θηλδχλνπ. Ζ επηινγή απηή 

κεηψλεη ην δεχηεξν γηλφκελν, θαζηζηψληαο ηνλ θίλδπλν ιηγφηεξν θξίζηκν ψζηε λα 

επηβάιιεη έλα ζρέδην δξάζεο. 

Ζ κέζνδνο ηεο αλακελφκελεο ηηκήο γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ είλαη ε πην 

δηαδεδνκέλε δηαδηθαζία. Ξαξφια απηά είλαη κηα κέζνδνο πνπ δε ηπγράλεη ηεο θαζνιηθήο 

απνδνρήο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο νχηε ηελ ππνζηεξίδνπλ φινη νη επαγγεικαηίεο 

ηνπ ρψξνπ.  

Όηαλ φκσο γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ρξεζηκνπνηείηαη ην κέηξν ηεο αλακελφκελεο ηηκήο, 

ν θίλδπλνο, απφ κέηξν πηζαλφηεηαο θαη ζθνδξφηεηαο αληίμνσλ ζπλζεθψλ κεηαηξέπεηαη 

ζε κηα εμαηξεηηθά απινπζηεπκέλε αξηζκεηηθή ηηκή πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ιαλζαζκέλεο εξκελείεο θαη θαθέο απνθάζεηο. Ζ κέζνδνο απηή έρεη ηελ ηάζε λα 

εμνκαιχλεη ηε δξηκχηεηα ησλ γεγνλφησλ απιψο επεηδή ε πηζαλφηεηα λα ζπκβνχλ είλαη 

απεηξνειάρηζηε. Αο δνχκε έλα απινπζηεπκέλν αιιά αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα. 

Έζησ φηη έλαο ζεηζκφο 4 Οίρηεξ ζα ζπκβεί κε πηζαλφηεηα 2% θαη ζα θνζηίζεη ζε έλα 

έξγν 10000€, ελψ έλαο ζεηζκφο 8 Οίρηεξ ζπκβαίλεη κε πηζαλφηεηα 0,01% θαη ην θφζηνο 

ηνπ είλαη 1 εθαηνκκχξην €. Έλαο project manager δελ είλαη δπλαηφ λα αγλνήζεη ηελ 

πηζαλφηεηα ηνπ ηζρπξνχ ζεηζκνχ εμαηηίαο ηεο κηθξήο αξηζκεηηθήο ηεο ηηκήο. Αλ 

δψζνπκε ιίγε παξαπάλσ πξνζνρή ζηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ε 

αλακελφκελε ηηκή ηνπ κηθξνχ ζεηζκνχ είλαη κεγαιχηεξε θαη κάιηζηα δηπιάζηα απφ απηή 

ηνπ κεγάινπ ζεηζκνχ. Σξεηάδεηαη ινηπφλ πξνζνρή ζηελ εξκελεία αιιά θαη ζηελ 
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αληηκεηψπηζε ησλ καζεκαηηθψλ εξγαιείσλ. Ν Haimes (1991) πξνηείλεη έλα πνιχ-

παξαγνληηθφ ζχζηεκα γηα ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ην νπνίν ππνζηεξίδεη πσο ζα 

εκβαζχλεη ηε ξεαιηζηηθφηεηα θαη ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

θηλδχλνπ ζηελ νιηθή δηαρείξηζε ηνπ project. 

Ν Williams (1996) ππνζηεξίδεη πσο ε κέζνδνο ηεο αλακελφκελεο ηηκήο κπνξεί λα είλαη 

παξαπιαλεηηθή θαη λα νδεγήζεη ζε εζθαικέλα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

επηθηλδπλφηεηα θάπνησλ πηζαλψλ ζπκβάλησλ. Ν ίδηνο ηεθκεξηψλεη ηελ άπνςή ηνπ 

αλαθέξνληαο φηη ζπρλά κία ηέηνηα «ιίζηα» κε επηθίλδπλα γεγνλφηα είλαη πηζαλφ λα κελ 

απεηθνλίδεη κε ζσζηφ ηξφπν ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη φηη είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν νη 

project managers λα δίλνπλ ζεκαζία κφλν ζηνπο θηλδχλνπο πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

θνξπθή ηεο ιίζηαο. 

Ν Williams (1996) πξνηείλεη ε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ λα πξαγκαηνπνηείηαη 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο δχν δηαζηάζεηο ηνπο (πηζαλφηεηα, αληίθηππνο) θαη φρη ην 

γηλφκελφ ηνπο θαζψο έλα πηζαλφ γεγνλφο κε κηθξφ αληίθηππν πξέπεη λα μερσξίδεη απφ 

έλα απίζαλν γεγνλφο κε κεγάιν αληίθηππν. Γηα παξάδεηγκα έζησ έλα γεγνλφο Α πνπ ζα 

θνζηίζεη 10.000.000 € αλ ζπκβεί κε πηζαλφηεηα 10-8 θαη έλα δεχηεξν ζπκβάλ Β ζα 

θνζηίζεη 100€ κε πηζαλφηεηα 0,1. Αλ αθνινπζήζνπκε ηελ απινπνηεκέλε ινγηθή ηεο 

αλακελφκελεο ηηκή ηα δχν γεγνλφηα ζα «θαηαηαγνχλ» ηζάμηα ζηε ιίζηα κε ηελ 

πξνηεξαηφηεηα ησλ θηλδχλσλ. Γηαπηζηψλνπκε απφ έλα ηέηνην εηθνληθφ παξάδεηγκα φηη ε 

κέζνδνο απηή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ιάζε θαη παξαιείςεηο. Δπνκέλσο κηα εκκνλή ζε 

κεραληθέο θαη απινπνηεκέλεο «ιίζηεο» κε θηλδχλνπο θαιφ ζα ήηαλ λα απνθεχγεηαη 

εηδηθφηεξα φηαλ ηα νηθνλνκηθά κεγέζε πνπ δηαθπβεχνληαη είλαη ζεκαληηθά. 

Κεξηθέο απφ ηηο πην γλσζηέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη παγθνζκίσο γηα ηελ 

εθηίκεζε - αλάιπζε θηλδχλνπ είλαη (Nieto Morote, Ruz-Vila, 2010): 

 Ζ αλάιπζε πηζαλνηήησλ 

 Ρν δέληξν απνθάζεσλ (Fault tree analysis, Event tree analysis) 

 Ζ αλάιπζε επαηζζεζίαο (Sensitivity analysis) 

 Ρν δηάγξακκα επηξξνήο (impact grid) 

Ζ Αλάιπζε Πηζαλνηήησλ θαζνξίδεη ηελ θαηαλνκή ηεο πηζαλφηεηαο θάζε θηλδχλνπ. Ζ 

πην ζπλεζηζκέλε κνξθή ηεο είλαη ε Αλαπαξάζηαζε Monte Carlo κε ηε δνθηκή ηεο 

επίδξαζεο θπκαηλφκελσλ κεηαβιεηψλ ζην απνηέιεζκα κηαο απφθαζεο. Ζ κέζνδνο 

επηιέγεη ηπραία ηηκέο, γηα λα δεκηνπξγήζεη ζελάξηα γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. Ζ 

πνιιαπιή επαλάιεςε δεκηνπξγεί κηα εηθφλα φισλ ησλ πηζαλψλ απνηειεζκάησλ ηεο 

θαηαλνκήο απφ ηελ νπνία ιακβάλνληαη νη ηηκέο. Σξεζηκνπνηείηαη ζε πξνβιήκαηα κε 

ηπραίεο κεηαβιεηέο θαη γλσζηή ή ππνζεηηθή θαηαλνκή πηζαλνηήησλ. Ρν 

πνζνηηθνπνηεκέλν ξίζθν ζπλήζσο πεξηιακβάλεηαη ζην κνληέιν κε ηελ απφδνζε κηαο 
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απαηζηφδνμεο, κηαο αηζηφδνμεο θαη κηα κέζεο ηηκήο (Norris, 2000). Ζ κέζνδνο απηή 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ αλάιπζε πηζαλνηήησλ ηνπ θφζηνπο, εηδηθά αλ ην 

θφζηνο κπνξεί λα θαηαθεξκαηηζηεί ζε θαηεγνξίεο ή δξαζηεξηφηεηεο κε βάζε ην 

ρξνλνδηάγξακκα θαη αλ νη θίλδπλνη ηνπ θφζηνπο ζρεηίδνληαη κε εθείλνπο ηνπ ρξφλνπ. 

Η Αλάιπζε Δπαηζζεζίαο θαζνξίδεη ηελ επίδξαζε ζην ζχλνιν ηνπ έξγνπ πνπ 

πξνθαιεί ε κεηαβνιή κίαο απφ ηηο κεηαβιεηέο ηνπ, φπσο ε θαζπζηέξεζε ζην 

ζρεδηαζκφ ή ην θφζηνο ησλ πιηθψλ. Ζ ηερληθή απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί, θαζψο θαη γηα λα θαηαδείμεη ηελ 

επίδξαζε ελφο θηλδχλνπ ζηελ νηθνλνκηθή απφδνζε ηνπ έξγνπ. 

Ρν Γηάγξακκα Δπηξξνήο δεκηνπξγεί έλα κνληέιν πνπ επηηξέπεη ζηελ εηαηξεία λα 

ζπλνςίζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη ηε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. 

Έρνληαο αλαπηχμεη ην βαζηθφ κνληέιν κε ηνπο παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο θαη ηνπο 

δεζκνχο ηνπο, ην κνληέιν ξπζκίδεηαη κε ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ εηζαγσγή 

λέσλ ζηνηρείσλ (Norris, 2000). 

Ρν Γέληξν Απνθάζεσλ ζπγθεληξψλεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο γηα ηηο απνθάζεηο 

πιεξνθνξίεο, ελψ παξάιιεια παξνπζηάδεη ηηο ελδερφκελεο ελέξγεηεο θαη ηα πηζαλά 

απνηειέζκαηα (Norris, 2000). Νπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα έλα δηάγξακκα πνπ απεηθνλίδεη 

ηελ αιιεινπρία απνθάζεσλ θαη γεγνλφησλ. Δίλαη ρξήζηκν γηα ηελ αμηνιφγεζε πνιιψλ 

παξαγφλησλ θαη ηε δηεξεχλεζε πνιιψλ ελαιιαθηηθψλ, ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνθάζεσλ 

θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ εθηίκεζε θηλδχλσλ θαη επθαηξηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε επηινγή. Αλ θαη ζεσξείηαη πνηνηηθή κέζνδνο, αλ 

απνδνζνχλ πηζαλφηεηεο εκθάληζεο θάζε ελέξγεηαο ζηα θιαδηά ηνπ, γίλεηαη πνζνηηθή. 

Πχκθσλα κε ηνπο Ward θαη Chapman (2000) ε εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο 

αβεβαηφηεηαο πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά απφ ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ φπσο  

 Θαηαλφεζε ηεο αβεβαηφηεηαο γεληθά 

 Θαηαλφεζε ησλ πεγψλ πνπ γελλνχλ αβεβαηφηεηα 

 Θαζνξηζκφο ησλ κεγεζψλ πνπ πξέπεη λα πνζνηηθνπνηεζνχλ 

 Δπαλαιεπηηθέο δηεξγαζίεο 

 Κηα αξρηθή θαη απινπνηεκέλε εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε 

 Απνθπγή αηζηφδνμσλ πξνθαηαιήςεσλ 

 Απιφηεηα κε θαηαζθεπαζηηθή πνιππινθφηεηα 



 

24 

Ιεξάξρεζε Κηλδύλσλ 

Ζ Ιεξάξρεζε Κηλδύλσλ (Risk prioritization) είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ 

ζε εθείλνπο πνπ: 

 πξέπεη λα εμαιεηθζνχλ εληειψο, ιφγσ ηεο ηζρπξήο ηνπο επίδξαζεο ζην έξγν, 

 είλαη αξθεηά ζεκαληηθνί, ψζηε λα απαηηνχλ ηαθηηθφ έιεγρν. 

 έρνπλ κηθξή επίδξαζε θαη δελ απαηηνχλ ελδειερή παξαθνινχζεζε θαη  

 ζε απηνχο πνπ αλ θαη δελ πξέπεη λα αγλνεζνχλ εληειψο, δελ απαηηνχλ κεγάιε 

πξνζνρή.  

Ζ δηαδηθαζία απηή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ νκάδα εξγαζίαο λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή 

ηεο ζηηο πεξηνρέο κε ηε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα ζνβαξφηεξεο επίδξαζεο ζην έξγν. Ζ 

ηεξάξρεζε κπνξεί λα γίλεη κε βάζε έλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο ηνπ έξγνπ (πεδίν, 

νξγάλσζε, θφζηνο, ρξφλνο, πνηφηεηα). Ππλήζσο, πξνηηκάηαη ην θξηηήξην ηνπ θφζηνπο 

κε ηε ρξήζε ησλ δεηθηψλ θηλδχλσλ, δηφηη δελ είλαη ρξνλνβφξν, κπνξεί εχθνια λα 

πνζνηηθνπνηεζεί θαη δηαζέηεη επαξθή πιεξνθφξεζε αθφκα θαη απφ ηα πξψηα ζηάδηα 

ηνπ έξγνπ.  

Risk breakdown structure 

Δλψ ππάξρεη κηα πιεζψξα πξνγξακκάησλ θαη software ζηελ αγνξά θαη νη επθνιίεο πνπ 

παξέρνληαη απφ ηέηνηνπ είδνπο παθέηα έρνπλ πνιχ επξχ θάζκα, νη αξρέο θαη κέζνδνη 

ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη ρξνλνινγνχληαη ζηηο δεθαεηίεο ηνπ ’50 θαη ηνπ ’60. Ζ 

πνιππινθφηεηα φκσο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ απαηηεί πην δπλακηθέο ηερληθέο γηα 

ηελ αλάιπζε ηνπ ξίζθνπ.  

WBS  

Ζ δνκηθή αλάιπζε έξγνπ (WBS) απνηειεί ηε ιεπηνκεξή θαηαγξαθή φισλ ησλ 

επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλεη έλα έξγν θαη πξνθχπηεη αλ «ζπάζνπκε» 

ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα θνκκάηηα ηηο βαζηθέο εξγαζίεο. Ζ δνκηθή αλάιπζε 

έξγνπ απνηειεί ην ζεκέιην γηα ην ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ, ηελ θαηάξηηζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηε ιεπηνκεξή αλάζεζε θαζεθφλησλ θαη παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ. Δίλαη πξνθαλέο απφ ηα παξαπάλσ φηη αλ ε 

WBS γίλεη ζσζηά, είλαη ε βάζε γηα έλα πεηπρεκέλν project management.   

Θαηά παξφκνην ηξφπν κε ηε WBS έρεη πξνηαζεί θαη κηα αλάινγε ηεξαξρηθή δνκή, ε 

δνκηθή ηεξαξρηθή αλάιπζε ξίζθνπ (HRBS) (Carr and Tah, 2001). Ζ δνκή απηή απνηειεί 

κηα βάζε γηα ηε δηαδηθαζία ηεξάξρεζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ηε δεκηνπξγία κηαο 

νλνκαηνινγίαο – λνκελθιαηνχξαο γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ξίζθσλ ζηα έξγα. Ζ HRBS 

επηηξέπεη ην δηαρσξηζκφ ησλ θηλδχλσλ ζε απηνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο εζσηεξηθνχο 



 

25 

πφξνπο θαη έηλαη εχθνιν λα ειεγρζνχλ θαη ζε απηνχο πνπ επηθξαηνχλ ζην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ θαη είλαη ζρεηηθά αλεμέιεγθηνη.  

 

Δηθόλα 8 – Η δνκηθή ηεξαξρηθή αλάιπζε ξίζθνπ [πεγή Carr V., Tah J.H.M., 2001, figure 1, page 

838] 

Πίλαθαο 1 – Παξάδεηγκα δνκηθήο αλάιπζεο ξίζθνπ 

Κσδηθόο Σύπνο Πεξηνρή Ρίζθν Κίλδπλνο 

1.01.03.01 Δζσηεξηθφο Δξγαζία Ξαξαγσγηθφηεηα Αληνρή 

1.01.03.02 Δζσηεξηθφο Δξγαζία Ξαξαγσγηθφηεηα Αζθάιεηα 

1.02.01.00 Δζσηεξηθφο Κεραλήκαηα Θαηαιιειφηεηα Θαηαιιειφηεηα 

1.02.01.01 Δζσηεξηθφο Κεραλήκαηα Θαηαιιειφηεηα Βιάβε 

1.03.01.00 Δζσηεξηθφο ιηθά Θαηαιιειφηεηα Θαηαιιειφηεηα 

1.03.02.00 Δζσηεξηθφο ιηθά Γηαζεζηκφηεηα Γηαζεζηκφηεηα 

1.04.01.00 Δζσηεξηθφο πεξγνιάβνο Ξνηφηεηα Ξνηφηεηα 

1.04.02.00 Δζσηεξηθφο πεξγνιάβνο Γηαζεζηκφηεηα Γηαζεζηκφηεηα 

1.05.01.00 Δζσηεξηθφο Δξγνηάμην Θαηξφο Θαηξφο 

1.05.01.01 Δζσηεξηθφο Δξγνηάμην Θαηξφο Θεξκνθξαζία 

1.05.02.00 Δζσηεξηθφο Δξγνηάμην Ππλζήθεο εδάθνπο Ππλζήθεο εδάθνπο 
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1.05.02.01 Δζσηεξηθφο Δξγνηάμην Ππλζήθεο εδάθνπο 
Δπηζεψξεζε 
εξγνηαμίνπ 

2.00.00.00 Δμσηεξηθφο Δμσηεξηθφο Δμσηεξηθφο Δμσηεξηθφο 

2.01.00.00 Δμσηεξηθφο Νηθνλνκηθφ Νηθνλνκηθφ Νηθνλνκηθφ 

2.01.01.00 Δμσηεξηθφο Νηθνλνκηθφ Ύθεζε Ύθεζε 

Ζ δνκηθή αλάιπζε έξγνπ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηε δνκηθή αλάιπζε ξίζθνπ ψζηε λα 

ζπζρεηηζηνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο κε ηνπο αληίζηνηρνπο θηλδχλνπο. Νη Hillson, Grimaldi 

θαη Rafele (2006) πξνηείλνπλ ηε δεκηνπξγία ελφο πίλαθα κε δχν δηαζηάζεηο κε ηε 

ρξήζε ηνπ νπνίνπ λα ζπλδένληαη νη ζηνηρεηψδεηο εξγαζίεο κε ηνπο εθάζηνηε θηλδχλνπο. 

 

Δηθόλα 9 - Παξάδεηγκα πίλαθα αλάιπζεο ξίζθνπ (Risk breakdown matrix) [πεγή: Hillson D., 

Grimaldi S., Rafele C., 2006, figure 1, page 64] 
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Αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ 

Ζ Αληηκεηψπηζε ησλ Θηλδχλσλ (Risk response) αθνξά ζηελ πξνιεπηηθή ιήςε κέηξσλ 

θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο 

εκθάληζεο ή ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ. Ζ επέλδπζε ρξεκάησλ ζε ελέξγεηεο 

απηήο ηεο θάζεο είλαη πξνηηκφηεξε απφ ηελ αληηκεηψπηζε απξφνπησλ γεγνλφησλ θαηά 

ην Πρεδηαζκφ. Γελ πξέπεη, φκσο, λα ζπγρέεηαη κε απηφλ, αθνχ νη ελέξγεηεο ηεο είλαη 

πξνιεπηηθέο. Αληίζεηα, ν Πρεδηαζκφο πξνεηνηκάδεη ηηο ελέξγεηεο κεηά ηελ εκθάληζε ηνπ 

θηλδχλνπ θαη αθνχ έρεη θαηαζηεί πξφβιεκα πνπ αξρίδεη λα επηδξά αξλεηηθά ζην έξγν.  

Οίζθν θαη επθαηξία ζπκπνξεχνληαη ζε έλα έξγν. Ρα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ θηλδχλσλ κπνξεί λα έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζε άιινπο ηνκείο ηνπ έξγνπ θαη 

γηα απηφ δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη ζπλεπάγνληαη κφλν έμνδα αιιά θαη νθέιε. Πε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο βέβαηα, ε έθζεζε ζηνλ θίλδπλν γηα ην έξγν είλαη ηφζν κεγάιε 

πνπ δελ αληηζηαζκίδεηαη απφ ηηο επθαηξίεο πνπ παξέρεη ην έξγν. Πε άιιεο πεξηπηψζεηο, 

φκσο, ε αληηκεηψπηζε ησλ πην ζνβαξψλ θηλδχλσλ κεγηζηνπνηεί ηα νθέιε απφ ηελ 

επθαηξία. Όια ηα παξαπάλσ πξνυπνζέηνπλ ηε ζπκθσλία ηεο νκάδαο εξγαζίαο θαη 

φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κειψλ γηα ην αλεθηφ επίπεδν θηλδχλνπ θαη γηα ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ άκεζα. 

Νη Chapman θαη Ward (2003) ππνζηεξίδνπλ φηη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη ζηνλ 

ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ είλαη πεξηνξηζκέλεο επξχηεηαο κε ηελ έλλνηα φηη 

αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν κε ηελ πνιχ ζηελή ζεκαζία ηνπ φξνπ, θπξίσο 

ζπλδεδεκέλε κε αηπρή ή κε επηζπκεηά γεγνλφηα. Νη ζπγγξαθείο πξνηείλνπλ κηα 

επξχηεξε ζεψξεζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη managers ζα δηαρεηξίδνληαη πεξηζζφηεξν 

ηελ αβεβαηφηεηα, θάηη πνπ ζα νδεγήζεη ζε βειηίσζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ project man-

agement άξα θαη ζε βειηίσζε ηεο απφδνζεο.  

Ζ θπξηφηεξε αηηία πνπ αλάγθαζε ηνπο Chapman θαη Ward λα θαηαιήμνπλ ζε απηή ηελ 

άπνςε είλαη φηη ε ζεψξεζε ηνπ θηλδχλνπ σο έλα ζχλνιν γεγνλφησλ πνπ «κπνξεί λα 

πάλε ζηξαβά» θαζηζηά ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ κηα ζηελή θαη πεξηνξηζκέλε δηαδηθαζία 

αλαγλψξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ απεηιψλ πνπ ειινρεχνπλ. Κε ηνλ ηξφπν απηφ ε 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ έξγσλ αδπλαηεί λα ζπκπεξηιάβεη δηαδηθαζίεο εχξεζεο θαη 

εθκεηάιιεπζεο επθαηξηψλ πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ. Όκσο ζε έλα πξσηφηππν 

εγρείξεκα εκθαλίδνληαη απεηιέο αιιά θαη επθαηξίεο, άξα ακθφηεξεο πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ κε ηε δένπζα πξνζνρή. Δπηπιένλ, νη δχν ζπγγξαθείο πξνηείλνπλ φηη 

κηα επθαηξία θαη κηα απεηιή κπνξεί λα απνηεινχλ ηηο δχν φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο θαη 

κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ είηε ζαλ ζχλνιν είηε μερσξηζηά.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά ε δηαρείξηζε ηεο αβεβαηφηεηαο ζπκπεξηιακβάλεη πνιχ πεξηζζφηεξα 

απφ κηα ζπλνιηθή ζεψξεζε ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ απεηιψλ αιιά θαη ησλ ζπλεπεηψλ 

ηνπο. Ζ δηαρείξηζε ηεο αβεβαηφηεηαο αθνξά ζηελ ηαπηνπνίεζε θαη αληηκεηψπηζε φισλ 

εθείλσλ ησλ πεγψλ πνπ πξνθαινχλ αβεβαηφηεηα θαη ηειηθά γελλνχλ επθαηξίεο ή 
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απεηιέο. Δπηπιένλ αθνξά πεξηζζφηεξν ζηε δηεξεχλεζε θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο 

πξνέιεπζεο ηεο αβεβαηφηεηαο πξηλ λα ρξεηαζηεί λα αληηκεησπηζηεί θαη ρσξίο λα 

εμεηάδεηαη ηη είλαη επηζπκεηφ θαη ηη φρη.  

Ζ αβεβαηφηεηα κπνξεί λα πεγάδεη απφ ηε κεηαβιεηφηεηα, ηελ έιιεηςε πιεξνθφξεζεο, 

ηηο πξνβιέςεηο θαη ηε ζπζρέηηζε ησλ ζηφρσλ κε αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Κε ηελ 

πξνυπφζεζε ινηπφλ φηη δίλεηαη ε απαηηνχκελε έκθαζε ζηελ αβεβαηφηεηα θαη φρη ζηε 

ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ θίλδπλνο, ζχκθσλα κε ηνπο Ward θαη Chapman κπνξνχλ λα 

γίλνπλ θάπνηεο κεηαηξνπέο θαη βειηηψζεηο ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ φπσο: 

I. Ξεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ ζε θαηάιιειε κνξθή 

ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα εθηηκήζεηο θαη αλαιχζεηο 

II. Ξεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ δεκηνπξγνχλ 

αβεβαηφηεηα 

III. Γεκηνπξγία θαηάιιεισλ κεζφδσλ γηα άξηηα ζχλδεζε ζηφρσλ – απνηειεζκάησλ 

αιιά θαη ζχγθξηζή ηνπο εθ ησλ πζηέξσλ 

IV. Ξεξηζζφηεξε έκθαζε ζε πνζνηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ δελ παξάγνπλ 

κεηαβιεηφηεηα θαη εμαξηψληαη ιηγφηεξν ζηνπο θιαζζηθνχο πίλαθεο πηζαλφηεηαο – 

απνηειέζκαηνο 

Πην ζηάδην ηεο δηαρείξηζεο ην θχξην κέιεκα είλαη ε παξαθνινχζεζε ησλ αιιαγψλ, ε 

εμέιημε ηεο έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν θαη ε εθαξκνγή ησλ απνθξίζεσλ πνπ είραλ 

ζρεδηαζηεί. Πε απηή ηε θάζε ινηπφλ νη θίλδπλνη πξέπεη λα εμεηαζηνχλ σο πξνο ην 

αλακελφκελν αληίθηππν πνπ κπνξεί λα έρνπλ αιιά θαη σο πξνο ηε δηάζηαζε ηνπ 

ρξφλνπ. Ζ έλλνηα ηεο ζεκαληηθφηεηαο θαη ηεο πξνηεξαηφηεηαο πνπ ηζρχεη ζηηο θάζεηο 

ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηεο εθηίκεζεο παξακέλεη, ζε απηήλ φκσο πξνζηίζεηαη θαη ε 

παξάκεηξνο ηνπ ρξφλνπ κε ηελ έλλνηα φηη θάπνηα δεηήκαηα ζηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ 

κπνξεί λα εκθαλίδνπλ κηα πην επείγνπζα θχζε. (Ward, 1999) Δίλαη δειαδή πηζαλφ έλαο 

θίλδπλνο κε ζνβαξέο επηπηψζεηο λα έξζεη ζε δεχηεξε κνίξα πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηεί έλαο πην επείγσλ πιελ φκσο κε ιηγφηεξν ζνβαξέο επηπηψζεηο.  

Κηα ζεκαληηθή πηπρή ηεο θάζεο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ είλαη ε παξαηήξεζε ηεο 

ηάζεο πνπ εκθαλίδνπλ νη αλαγλσξηζκέλνη θίλδπλνη θαη ε πνξεία ηεο εθαξκνγήο ησλ 

αληίζηνηρσλ απνθξίζεσλ. Ζ ζρεηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ θηλδχλσλ αλαπφθεπθηα 

κεηαβάιιεηαη φζν έλα έξγν πξνρσξά γηα δηάθνξνπο ιφγνπο θαη νη αιιαγέο απηέο είλαη 

απαξαίηεην λα εληνπηζηνχλ(Ward, 1999).  

Πηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη νη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ κε ηε 

ζπλεζηζκέλε ζεηξά επηινγήο ηνπο; 

 Νηθνλνκηθνί, εμαηηίαο αιιαγψλ ζηηο ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκίαο ή ηεο αγνξάο. 
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 Θνηλσληθνί, απφ αληηδξάζεηο ησλ πνιηηψλ. 

 Φπζηθνί, πνπ απνδίδνληαη ζε θαηξηθά θαηλφκελα ή θαη βαλδαιηζκνχο. 

 Ξεξηβαιινληηθνί, κε ηελ θάζε είδνπο κφιπλζε θαη ηελ εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ. 

 Ζζηθνί, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεξνιεςία εθπξνζψπσλ ηνπ θξάηνπο, πνιηηηθέο 

παξεκβάζεηο θαη έιιεηςε πξνζηαηεπηηθνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ.  

 Νξγαλσζηαθνί, ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ, αζάθεηαο ησλ ζηφρσλ, 

έιιεηςεο εθπαίδεπζεο θαη αδπλακίαο θαζνξηζκνχ ησλ αξκνδηνηήησλ. 

 

Δηθόλα 10 - Δίδε θηλδύλσλ (πεγή: 

http://www.theirm.org/Qualifications/images/Wheel%20Image.JPG [accessed 

20.05.2010]) 

Ρππηθνί θίλδπλνη ζε έλα θαηαζθεπαζηηθφ έξγν κπνξεί λα είλαη (Flanagan and Norman, 

1993): 

http://www.theirm.org/Qualifications/images/Wheel%20Image.JPG
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 Απνηπρία λα νινθιεξσζεί ην έξγν κέζα ζηα φξηα ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ζρεδίνπ 

θαη ρξφλνπ 

 Απνηπρία λα απνθηεζνχλ νη ζρεηηθέο άδεηεο 

 Απξφζκελεο αξλεηηθέο ζπλζήθεο εδάθνπο πνπ θαζπζηεξνχλ ην έξγν 

 Δμαηξεηηθά δξηκείο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

 Απεξγίεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

 Αλαπάληερεο απμήζεηο ζηηο ηηκέο ηεο εξγαζίαο θαη ησλ πιηθψλ 

 Απνηπρία λα βξεζεί ελνηθηαζηήο κεηά ηελ νινθιήξσζε 

 Αηχρεκα πνπ πξνθαιεί ηξαπκαηηζκνχο 

 Πεκαληηθά ειαηηψκαηα ζηε δνκή εμαηηίαο εξγαζίαο θαθήο πνηφηεηαο 

 Αλψηεξε βία (ζεηζκφο, πιεκκχξα)  

 Απνηπρία λα νινθιεξσζεί ην έξγν κέζα ζην ζπκθσλεκέλν πξνυπνινγηζκφ 

Πχκθσλα κε ην Verzuh (2005), ππάξρνπλ πέληε θιαζζηθέο ζηξαηεγηθέο απφθξηζεο 

ζηνπο θηλδχλνπο: 

 Απνδνρή ηνπ θηλδχλνπ, δειαδή θαηαλφεζε ησλ ζπλεπεηψλ ελφο γεγνλφηνο αιιά 

ελέξγεηα κφλν αλ ζπκβεί 

 Απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ, δειαδή επηινγή δηαθνξεηηθνχ αληηθεηκέλνπ ή 

δηαθνξεηηθνχ project ζην νπνίν δελ εκθαλίδεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο 

 Ξαξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ θαηάξηηζε ζρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο 

 Κεηαθνξά ηνπ θηλδχλνπ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 

 Δμνκάιπλζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θηλδχλνπ 

Πχκθσλα κε ηνπο Flanagan and Norman (1993) νη εηδήκνλεο ζπκθσλνχλ πσο 

ππάξρνπλ ηέζζεξηο ηξφπνη λα αληηκεησπηζηεί ν θίλδπλνο ζηηο θαηαζθεπέο : 

 Ζ πξνζέγγηζε – νκπξέια (umbrella), φπνπ θάζε πηζαλφ ελδερφκελν γίλεηαη 

απνδεθηφ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην έξγν ζα ππεξηηκνινγεζεί 

 Ζ πξνζέγγηζε – ζηξνπζνθακήινπ (ostrich), φπνπ γίλεηαη ε παξαδνρή φηη φια ζα 

πάλε φπσο έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί 
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 Ζ πξνζέγγηζε – ελζηίθηνπ (intuitive), φπνπ αθνινπζείηαη ην έλζηηθην φζσλ 

ιακβάλνπλ απνθάζεηο 

 Ζ πξνζέγγηζε ηεο «θηελψδνπο βίαο» (brute force), φπνπ γίλεηαη πξνζπάζεηα 

φια ηα ελδερφκελα λα ειεγρζνχλ ρσξίο απαξαίηεηα λα είλαη δπλαηφ θάηη ηέηνην. 
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Παξαθνινύζεζε θαη έιεγρνο θηλδύλσλ 

Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θηλδχλνπ απαηηεί κία δνκή αλαθνξψλ θαη αλαζθφπεζεο 

γηα λα δηαζθαιίζεη φηη νη θίλδπλνη αλαγλσξίδνληαη θαη απνηηκψληαη απνηειεζκαηηθά θαη 

φηη θαηάιιεια κέηξα ειέγρνπ θαη απνθξίζεηο είλαη ζε ηζρχ. Ραθηηθέο επηζεσξήζεηο 

ειέγρνπ ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηα πξφηππα ζα έπξεπε λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ε επίδνζε σο πξνο ηα πξφηππα λα αλαζθνπείηαη γηα λα 

αλαγλσξίδνληαη επθαηξίεο γηα βειηίσζε. Γελ πξέπεη λα παξαβιέπεηαη ην γεγνλφο φηη νη 

νξγαληζκνί είλαη δπλακηθνί θαη ιεηηνπξγνχλ ζε δπλακηθά πεξηβάιινληα. Νη αιιαγέο ζηνλ 

νξγαληζκφ θαη ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ιεηηνπξγεί πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη θαη νη 

θαηάιιειεο κεηαβνιέο λα γίλνληαη ζηα ζπζηήκαηα. Ζ δηεξγαζία παξαθνινχζεζεο ζα 

έπξεπε λα παξέρεη ηε δηαζθάιηζε φηη ππάξρνπλ κέηξα ειέγρνπ ζε εθαξκνγή 

θαηάιιεια γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη φηη νη δηαδηθαζίεο θαηαλννχληαη 

θαη αθνινπζνχληαη. 

Δίλαη απηνλφεην φηη ε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κηα θνξά 

αιιά νπζηαζηηθά πξνεγείηαη ηνπ project θαη νινθιεξψλεηαη καδί κε απηφ, δηαηξέρνληαο 

φιν ηνλ θχθιν δσήο ηνπ φζν ρξνληθφ δηάζηεκα θη αλ δηαξθέζεη. Δίλαη ινηπφλ 

απαξαίηεην λα ππάξρνπλ εθείλεο νη δηαδηθαζίεο πνπ λα δηαζθαιίδνπλ φηη ε δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ είλαη ζπλερήο θαη αδηάιεηπηε θαζψο ηα δεδνκέλα αιιάδνπλ, ην πεξηβάιινλ 

αλαδεηθλχεη λέεο επθαηξίεο θαη απεηιέο, θαη επηπιένλ πξέπεη ε νκάδα λα ειέγρεη ζπλερψο 

αλ νη αξρηθέο ππνζέζεηο θαη απνθάζεηο ηζρχνπλ θαη εθαξκφδνληαη.  

Νη αιιαγέο ζηνλ νξγαληζκφ θαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν απηφο ιεηηνπξγεί πξέπεη λα 

αλαγλσξίδνληαη θαη νη θαηάιιειεο αιιαγέο λα γίλνληαη ζηα ζπζηήκαηα. Νπνηαδήπνηε 

δηεξγαζία παξαθνινχζεζεο θαη αλαζθφπεζεο ζα έπξεπε επίζεο λα θαζνξίδεη εάλ θαη 

θαηά πφζνλ:  

 ηα κέηξα πνπ πηνζεηήζεθαλ είραλ σο απνηέιεζκα φηη είρε ηεζεί σο αξρηθή 

πξφζεζε  

 νη αξρηθέο ππνζέζεηο ηζρχνπλ αθφκα 

 νη δηαδηθαζίεο πνπ επηιέρζεθαλ εμ αξρήο αθνινπζνχληαη αθφκα  

 νη δηαδηθαζίεο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαη ε πιεξνθνξία πνπ ζπιιέρζεθε γηα ηε 

δηεμαγσγή ηεο απνηίκεζεο ήηαλ νη θαηάιιειεο  

 ε βειηησκέλε γλψζε ζα είρε βνεζήζεη λα ιεθζνχλ θαιχηεξεο απνθάζεηο θαη λα 

αλαγλσξηζζεί ηη δηδάγκαηα ζα κπνξνχζαλ λα απνθηεζνχλ γηα ηηο κειινληηθέο 

απνηηκήζεηο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ. 

Θάπνηεο απφ ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφ ην ζηάδην είλαη νη 

επηζεσξήζεηο, ε κέηξεζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ έξγνπ ζε θάζε θάζε ηνπ, ε αλάιπζε ησλ 
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ηάζεσλ θαη ηεο κεηαβιεηφηεηαο θηι. Απφ απηή ηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ 

λέα δεδνκέλα, λένη θίλδπλνη, πξνηάζεηο γηα βειηίσζε, δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, 

αλαβαζκίζεηο θαη βειηηψζεηο ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο εηαηξείαο.  

Γηαρείξηζε θξίζεσλ θαη πξνεηνηκαζία γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηαζηξνθώλ 

Πχκθσλα κε ηνπο Bier et. Al (1999) έρνπλ πξνηαζεί αξθεηά θξηηήξηα ψζηε λα 

ραξαθηεξηζηεί έλα γεγνλφο σο «αθξαίν» (extreme). Κηα πξφηαζε είλαη λα νξίδνληαη σο 

αθξαία ηα γεγνλφηα πνπ έρνπλ πνιχ κηθξή πηζαλφηεηα εκθάληζεο. Έλαο ηέηνηνο 

νξηζκφο φκσο δείρλεη λα είλαη αλεπαξθήο. Γηα παξάδεηγκα έλα δσκάηην κε ζεξκνθξαζία 

αθξηβψο 23,56431νC (Bier et. Al, 1999) είλαη εμαηξεηηθά ζπάλην λα βξεζεί, δελ 

αληηκεησπίδεηαη φκσο ζαλ αθξαίν γεγνλφο ζχκθσλα κε ηε δηαίζζεζε θαη ηα θξηηήξηα 

ησλ πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ. Άξα ην πην πξέπνλ ζα ήηαλ λα ραξαθηεξίδνπκε ηα 

γεγνλφηα γηα ηελ αθξφηεηά ηνπο ζχκθσλα κε ηε δξηκχηεηα (severity), δεδνκέλνπ φηη 

ηα δξηκέα γεγνλφηα είλαη θαη ζπάληα. Ξάλησο πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην 

νξηζκφ ηνπ αθξαίνπ γεγνλφηνο θαζψο δξηκχ ζε έλα ζχζηεκα κπνξεί λα είλαη κέζνο 

φξνο ζε θάπνην άιιν. Δίλαη δειαδή απαξαίηεην λα ιεθζνχλ φιεο νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 

ζπζηεκάησλ ππφςε πξνθεηκέλνπ λα δνζεί έλαο απνηειεζκαηηθφο νξηζκφο θαη λα 

θαηαξηηζηεί έλα ζπγθεθξηκέλν ζρέδην δξάζεο.   

Ζ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ φηαλ ζρεηίδεηαη κε αθξαία θαηλφκελα είλαη θξίζηκε θαη 

θξχβεη παγίδεο. Νπζηαζηηθά ηα γεγνλφηα κε κηθξή πηζαλφηεηα θαη κεγάιν αληίθηππν, ηα 

νπνία ραξαθηεξίδνληαη ζπλήζσο σο αθξαία, πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη θαηά ηνλ ίδην 

ηξφπν κε πην ζπλεζηζκέλα θαη κηθξφηεξεο έληαζεο γεγνλφηα, δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα 

επηθέξνπλ απψιεηεο ίδηνπ κεγέζνπο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε κηθξή πηζαλφηεηα 

αληηζηαζκίδεηαη απφ ην κεγάιν αληίθηππν θαη έρνπκε εμεγήζεη παξαπάλσ κε πνιιέο 

ιεπηνκέξεηεο φηη κε ηε ρξήζε κεζφδσλ φπσο ε αλακελφκελε ηηκή, κπνξνχλ νη manag-

ers λα νδεγεζνχλ ζε ζθάικαηα εθηίκεζεο.  

Ρα έξγα πεξηιακβάλνπλ πνιχ ζεκαληηθή παξαθνινχζεζε, θαζψο θαη παξαθνινχζεζε 

θαη δηεξγαζίεο ειέγρνπ ησλ αιιαγψλ ζε δηάθνξα επίπεδα. Όπσο ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πηπρέο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ησλ έξγσλ, ηα απιά κέζα είλαη ζπλήζσο ηα 

θαιχηεξα, εθηφο αλ ππάξρεη ζαθήο ιφγνο γηα ηε ρξήζε πην πνιχπινθσλ κέζσλ (Chap-

man and Ward, 2009). Έλα κέζν πνπ έρεη απνδεηρζεί ρξήζηκν εδψ θαη έλα αηψλα είλαη 

ην δηάγξακκα Gannt, ην νπνίν δείρλεη ηελ πξνγξακκαηηζκέλε πξφνδν ζε ζρέζε κε ηελ 

επηηεπρζείζα πξφνδν έσο ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία κε απιφ, νπηηθφ ηξφπν. 
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Δηθόλα 11 - Παξάδεηγκα δηαγξάκκαηνο Gannt 

Ππλήζσο νη άλζξσπνη πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ζε έλα έξγν γλσξίδνπλ πνιχ θαιά πφηε 

ηα πξάγκαηα δελ πεγαίλνπλ θαιά. Δπνκέλσο ην πξφβιεκα δελ είλαη ε αλαγθαηφηεηα λα 

βξεζνχλ κέζα πνπ ζα εληνπίδνπλ πφηε ηα πξάγκαηα δελ πεγαίλνπλ θαιά αιιά λα 

ππάξρνπλ ηξφπνη επεμήγεζεο ησλ πξνβιεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα πεηζηνχλ ηα 

θαηάιιεια πξφζσπα λα αλαιάβνπλ ηελ θαηάιιειε δξάζε. Γεληθφηεξα, ην δεηνχκελν 

είλαη λα δηαζθαιηζηεί φηη ππάξρνπλ δηεξγαζίεο πνπ ελζαξξχλνπλ απηφ ην επίπεδν 

επηθνηλσλίαο κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. (Chapman and Ward, 2009)  

Ζ δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξάζεσλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηηο απνθιίζεηο 

εκθαλίδνληαη ζηα βαζηθά πιάλα θαη πνπ είηε απαηηνχλ ελαιιαθηηθέο δξάζεηο είηε φρη. 

Πεκαληηθφ κέιεκα ηεο ηππηθήο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ είλαη ε απνθπγή δπζάξεζησλ 

εθπιήμεσλ πνπ πξνθαινχλ θξίζεηο, νη νπνίεο απαηηνχλ ζηε ζπλέρεηα δηαρείξηζε 

θξίζεσλ. Ωζηφζν, δελ είλαη θαζφινπ ζπλεηφ λα κελ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία γηα 

ηηο θξίζεηο. 

Ωο θξίζε λνείηαη κηα «ρξνληθή ζηηγκή έληνλνπ θηλδχλνπ ή δπζθνιίαο» ή έλα «ζεκαληηθφ 

ζεκείν θακπήο». Νη βέιηηζηεο απνθξίζεηο γεληθά βαζίδνληαη ζε πιεξνθνξίεο, 

απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο, πξνεηνηκαζία, ηθαλφηεηα 

γξήγνξεο απφθξηζεο θαη απνθαζηζηηθφηεηα. Δάλ εθιάβνπκε ηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ 

σο ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε γηα ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ δελ είραλ πξνζδηνξηζηεί νχηε 

πξνβιεθζεί, κηα πην απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ ζα 

θαηαζηήζεη απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ηε δηάζεζε ιηγφηεξνπ ρξφλνπ ζηνλ 

ελαιιαθηηθφ πξνγξακκαηηζκφ γηα πξνζδηνξηζζέληα θαη πξνβιεθζέληα γεγνλφηα.  

Δάλ απνδερζνχκε ηελ θξίζε ππφ ηελ έλλνηα πνπ ηεο δφζεθε αλσηέξσ σο κηα 

θαηάζηαζε πνπ πξέπεη λα είκαζηε πξνεηνηκαζκέλνη λα δηαρεηξηζηνχκε, εμππαθνχεηαη 

φηη κηα «θαηαζηξνθή», ππφ ηελ έλλνηα κηαο «θξίζεο πνπ δελ κπνξέζακε λα 

δηαρεηξηζηνχκε απνηειεζκαηηθά», είλαη κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία πξέπεη λα είκαζηε 

πξνεηνηκαζκέλνη λα απνθξηζνχκε.  
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Πξόηππα θαη νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε θηλδύλσλ 

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ έξγσλ είλαη έλα αληηθείκελν πνπ εκθαλίδεη ηα ηειεπηαία ρξφληα 

κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη απνζπά ηελ πξνζνρή φιν θαη πεξηζζφηεξσλ θξαηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ηλζηηηνχησλ θαη νξγαληζκψλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Γηα ην 

ιφγν απηφ έρνπλ γίλεη αξθεηέο πξνζπάζεηεο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα γηα λα 

δεκηνπξγεζνχλ πξφηππα πνπ λα ηππνπνηνχλ ηηο δηαδηθαζίεο αιιά θαη ην ιεμηιφγην πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε, ψζηε λα πξνσζεζεί ε ζπλελλφεζε, ε επηθνηλσλία 

θαη ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο δηάθνξνπο νξγαληζκνχο (Cooper et.al, 2005).  

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ έξγσλ σο θνκκάηη ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ (project management) 

ππαθνχεη ζηηο ίδηεο αξρέο. πάξρνπλ πνιινί επαγγεικαηηθνί νξγαληζκνί πνπ εθδίδνπλ 

νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε έξγσλ, κε ζεκαληηθφηεξνπο ην PMI (Project Management In-

stitute) κε έδξα ηηο ΖΞΑ θαη ε APM (Association for Project Management) κε έδξα ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην. Νη νδεγίεο, ηα πξφηππα αιιά θαη ζπγθεθξηκέλα θνκκάηηα ηνπο πνπ 

είλαη ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ έξγσλ θαη ζηα νπνία κπνξεί λα βαζηζηεί έλαο 

project manager είλαη ηα παξαθάησ: 

 ην πξφηππν AS/NZS 4360 (2004), Risk Management, ηεο Απζηξαιίαο θαη Λέαο 

Εειαλδίαο 

 ην θεθάιαην 11 ηνπ Project Management Body of Knowledge (PMBνK) πνπ 

εθδφζεθε απφ ην PMI (2003) 

 ε νδεγία Project Risk Analysis and Management (PRAM) Guide ηεο APM (1997) 

 ε νδεγία Management of Risk (M_o_R) (2002) ηνπ the UK Office of Govern-

ment Commerce (OGC)  

 ε νδεγία IEC 62198 (2001), Project Risk Management—Application Guidelines 

 ε νδεγία IEC 31010 (2009), Risk management – Risk assessment guidelines 

 ε νδεγία ISO Guide 73:2002, Risk Management - Vocabulary  

 Ρν θεθάιαην §7.7 ηνπ πξνηχπνπ ISO 10006:2003, Quality management sys-

tems – Guidelines for quality management in projects 

 Ρν πιαίζην απφ ην Treasury Board of Canada (2001), Integrated Risk Manage-

ment Framework 

 Ρν πξφηππν απφ ηνπο νξγαληζκνχο AIRMIC-ALARM-IRM, 2002, A risk manage-

ment standard 
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 Ρν λέν πξφηππν ηνπ International Standard Organization ISO/FDIS 31000:2009, 

Risk management – Principles and Guidelines 

 Ρν «Management of risk – a strategic overview» ηνπ νξγαληζκνχ HM-Treasury 

ηεο Αγγιίαο, γλσζηφ θαη σο ―Orange Book‖. 

Δίλαη βέβαην φηη θαζέλα απφ απηά ηα πξφηππα θαη ηηο νδεγίεο έρεη πνιιά λα πξνζθέξεη 

ζην αληηθείκελν ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ αλ θαη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνπο 

ζηφρνπο θαη ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπο. Θεσξήζεθε ζθφπηκν ζηελ παξνχζα εξγαζία λα 

αλαιπζνχλ εθείλα πνπ απνιακβάλνπλ ηελ επξχηεξε απνδνρή απφ ηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα θαη ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ, ρσξίο βέβαηα λα ππνβαζκίδεηαη ε 

πξνζθνξά θαη ην θχξνο ησλ ππφινηπσλ νξγαληζκψλ.  

AS/NZS 4360 

Ρν πξφηππν AS/NZS 4360 ηεο Απζηξαιίαο θαη Λέαο Εειαλδίαο εθδφζεθε ην 1995 θαη 

αλαζεσξήζεθε ην 1999 θαη ην 2004. Δίλαη έλα γεληθφ πξφηππν δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη 

εθαξκφδεηαη εχθνια ζηε δηαρείξηζε έξγσλ θαη ζε φια ηα επίπεδα, απφ κηα αηνκηθή θαη 

κεκνλσκέλε δξαζηεξηφηεηα κέρξη ζε κηα νιφθιεξε επηρείξεζε. (Cooper et. al, 2005) 

 

Δηθόλα 12 - Η δηεξγαζία δηαρείξηζεο θηλδύλσλ ζύκθσλα κε ηελ AS/NZS 4360 [πεγή: Cooper 

et. al, 2005, figure 12.1, page 138)  

Ρν πξφηππν πεξηγξάθεη κία νιηθή πξνζέγγηζε ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ, φρη κφλν ηελ 

αλάιπζε θαη ηελ εθηίκεζε ησλ ξίζθσλ. Αζρνιείηαη κε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ζηηο δηεξγαζίεο 

ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηηο θαζεκεξηλέο ελέξγεηεο. 

(Cooper et. al, 2005) Όκσο, επεηδή είλαη κηα γεληθή πξνζέγγηζε δε ζίγεη ζπγθεθξηκέλα 

δεηήκαηα ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ θαη πξέπεη λα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ πξνθεηκέλνπ λα 

απνηειέζεη κηα ιεηηνπξγηθή κέζνδν γηα δηαρείξηζε θηλδχλσλ έξγσλ.  
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PMBOK, θεθάιαην 11 

Ρν θεθάιαην 11 ηνπ PMBoK ηνπ PMI είλαη γξακκέλν εηδηθά γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ 

έξγσλ. Δίλαη έλα δνκεκέλν πιαίζην εηζξνψλ, δηεξγαζηψλ θαη εθξνψλ. Ξξαγκαηεχεηαη 

ηελ ππεπζπλφηεηα ηεο δηνίθεζεο θαη ηε ζπλδέεη κε ηηο επξχηεξεο δηεξγαζίεο ηεο 

δηαρείξηζεο έξγσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ππφινηπν PMBoK. (Cooper et. al, 2005).  

Νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ μερσξηζηά δελ είλαη ηφζν μεθάζαξεο φζν 

ζηελ πξνζέγγηζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζην AS/ NZS 4360. (Cooper et. al, 2005) Γηαηξέρεη 

ηηο κεζφδνπο γηα πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε θηλδχλσλ αιιά δελ ηηο ζπλδέεη άκεζα. 

Οδεγία PRAM 

Ζ νδεγία PRAM είλαη έλαο απηνηειήο νδεγφο γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ έξγσλ. (Coop-

er et. al, 2005) Γηαθξίλεη εζθεκκέλα ηε δηεξγαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ απφ ιεπηνκεξείο 

ηερληθέο ή κεζφδνπο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δηάθνξα ζηάδηά ηεο.  

Αζρνιείηαη κε ηε δηεξγαζία ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ηηο ππεπζπλφηεηεο γηα ηε 

δηνίθεζε απηήο ηεο δηεξγαζίαο. Ξαξέρεη παξαδείγκαηα ηερληθψλ γηα φια ηα βήκαηα ηεο 

δηεξγαζίαο θαη έρεη αλαπηπρζεί απφ πξαθηηθνχο, ζπκβνχινπο θαη αθαδεκατθνχο. (Chap-

man, 1997) 

Οδεγία M_o_R 

Ζ νδεγία M_o_R (Management of Risk) είλαη γξακκέλε γηα νξγαληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα. (Cooper et. al, 2005) Ξξαγκαηεχεηαη κε φ, ηη ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ επηηπρία ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη πεξηιακβάλεη νδεγίεο γηα ηε δηεξγαζία ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ηε 

δνκή ηεο δηνίθεζεο, ην ξφιν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο αιιά θαη ιίζηεο ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ 

λα βνεζήζεη ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο.  

ISO/FDIS 31000:2009 

Ρν δηεζλέο πξφηππν ISO 31000 ηνπ 2009 είλαη έλα γεληθφ πξφηππν θαη παξέρεη γεληθέο 

νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ. Κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ νπνηαδήπνηε 

ηδησηηθή ή δεκφζηα εηαηξεία, απφ νξγαληζκνχο, νκάδεο ή άηνκα. Δπνκέλσο δελ 

αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν θιάδν ή ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο.  

Orange Book 

Ρν 2001 ν νξγαληζκφο HM-Treasury ηεο Αγγιίαο εμέδσζε ην «Management of risk – a 

strategic overview» ην νπνίν  έγηλε γλσζηφ σο ην ―Orange Book‖ (πνξηνθαιί βηβιίν). Ζ 

έθδνζε απηή απνηειεί κηα εηζαγσγή ζηηο έλλνηεο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πνπ 

απνδείρηεθε πνιχ δεκνθηιήο σο πεγή γηα λα αλαπηπρζνχλ δηεξγαζίεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ ζε θξαηηθνχο νξγαληζκνχο. Ρν βηβιίν απνηειεί πεξηζζφηεξν έλα κνληέιν γηα 

εθαξκνγή δηεξγαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη επηπξφζζεηα κε απηφ κπνξεί έλαο 
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νξγαληζκφο λα εθαξκφζεη θη άιια πξφηππα ή νδεγίεο. Απεπζχλεηαη πεξηζζφηεξν ζε 

θπβεξλεηηθνχο – θξαηηθνχο νξγαληζκνχο θαη παξέρεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ risk man-

agement ζε ζπλδπαζκφ κε κέζα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο σξηκφηεηαο ησλ δηεξγαζηψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη. (HM Treasury, 2004) 

ύγθξηζε ησλ δηεξγαζηώλ (Cooper et. al, 2005)  

Αλάκεζα ζηηο ελαιιαθηηθέο πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαθάησ δελ ππάξρεη θακηά δηέλεμε θαη 

ε θαζεκηά έρεη μερσξηζηή αμία. Ξαξαθάησ παξαηίζεληαη θάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη.  

 

Δηθόλα 13 - ύγθξηζε ησλ δηεξγαζηώλ (πεγή: Cooper D., Grey S., Raymond G., Walker P., 

2005, figure 12.5, page 142) 

AS/NZS 4360 

 Αμηνινγεί ηα ξίζθα μερσξηζηά, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ θνηλνί 

παξάγνληεο πνπ ζπλδένπλ θηλδχλνπο κεηαμχ ηνπο θαη δίλνπλ επθαηξίεο γηα ζηξαηεγηθέο 

πξσηνβνπιίεο πνπ αλαθέξνληαη ζε αξθεηά ξίζθα ηαπηφρξνλα. 

 Δθαξκφδεηαη θπξίσο κε πνηνηηθέο θιίκαθεο αμηνιφγεζεο 

 πνζηεξίδεηαη εχθνια απφ εξγαιεία δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ 

 Ξξνζαξκφδεηαη εχθνια ζην κέγεζνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ θάζε έξγνπ 

Κεθάιαην 11 ηνπ PMBoK θαη Οδεγία PRAM 

1. Δίλαη πξσηαξρηθά δνκέο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο 

2. Δληάζζνληαη ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ 
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3. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ αλαθέξεηαη θαη γηα μερσξηζηνχο θηλδχλνπο θαη γηα 

ην ζπγθεληξσκέλν θίλδπλν ζε έλα νινθιεξσκέλν project 

4. Ξεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε πνηνηηθψλ θιηκάθσλ, δέληξσλ απνθάζεσλ, 

δηαγξακκάησλ επηξξνήο, αλάιπζεο επαηζζεζίαο θαη πξνζνκνίσζεο Monte Carlo 

Οδεγία M_o_R 

Ζ νδεγία απηή είλαη θαηά βάζε γεληθά εθαξκφζηκε φπσο ην πξφηππν AS/NZS 4360 κε 

ηε δηαθνξά φηη ζηνρεχεη θαη πεξηγξάθεηαη κε φξνπο δεκνζίνπ ηνκέα. Ξεξηγξάθνληαη 

θάπνηεο ηερληθέο αλάιπζεο θαη γίλνληαη εθηελείο αλαθνξέο ζε άιιεο ζρεηηθέο εθδφζεηο 

ηνπ OGC. Ζ θάιπςε ησλ κεζφδσλ αλάιπζεο είλαη ηφζν πιαηηά φζν ηεο νδεγίαο PRAM 

θαη αληηκεησπίδνληαη ρσξηζηά απφ ηε δηεξγαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ φπσο ζηελ νδεγία 

PRAM. Νη κέζνδνη πνπ πξνηείλνληαη ζην επίπεδν ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλνπλ θάπνηεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ κεκνλσκέλνπο θηλδχλνπο θαη άιιεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζπγθεληξσκέλνπ ξίζθνπ ζε έλα έξγν σο κηα νιφηεηα. Ρέινο ην 

πεξηερφκελν ηεο νδεγίαο είλαη ν νξγαληζκφο κέζα ζηνλ νπνίν εθαξκφδεηαη ε δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ θαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ.  

ISO 31000 

Νη αξρέο παξακέλνπλ νη ίδηεο φπσο ζην πξφηππν AS/NZS 4360, φκσο ππάξρνπλ αξθεηέο 

αιιαγέο: 

 Ρν ISO 31000 έρεη ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα φηη απνιακβάλεη ηεο παγθφζκηαο 

αλαγλψξηζεο ράξε θαη ζηα ππφινηπα γλσζηά πξφηππα ηνπ νξγαληζκνχ θαη απνηειεί 

πξαγκαηηθά έλα παγθφζκην πξφηππν 

 Θάπνηνη ζεκαληηθνί νξηζκνί έρνπλ θαηαξγεζεί θαη θάπνηνη άιινη έρνπλ εηζαρζεί.  

 Νη βαζηθέο αξρέο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ 

ηνπο εμεγνχληαη θαη πεξηγξάθνληαη θαιχηεξα ζην ISO 31000 

 Δηζάγνληαη 11 λέεο αξρέο πνπ ζα θάλνπλ ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ πην απνδνηηθή 

 Ρν ISO 31000 θαηαγξάθεη θαη πεξηγξάθεη πέληε ηδηφηεηεο γηα πην απνδνηηθφ 

πιαίζην δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

Ζ γεληθφηεξε θηλεηηθφηεηα πνπ έρεη θαηαγξαθεί απφ ηα κέζα ηεο πξνεγνχκελεο 

δεθαεηίαο πξνο ηε δεκηνπξγία πξνηχπσλ γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ παγθνζκίσο κφλν 

σο ζεηηθή εμέιημε κπνξεί λα ζεσξεζεί. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, νη 

επαγγεικαηίεο, νη νξγαληζκνί έρνπλ πιένλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο 

θάπνηαο λφξκαο πνπ λα νξίδεη κε ιηγφηεξε ή πεξηζζφηεξε αθξίβεηα θαη απζηεξφηεηα ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζεζνχλ. Δηδηθφηεξα ζε πεξηφδνπο θξίζεο, 

φπσο απηή ηεο ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, είλαη αλαγθαία ε 
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χπαξμε ελφο πξνηχπνπ θνηλήο απνδνρήο, βαζηζκέλν ζηηο βέιηηζηεο εθαξκνγέο ζε φιν 

ηνλ θφζκν θαη ζηηο γλψκεο εηδηθψλ θαη επηζηεκφλσλ. Βέβαηα, ζηνλ αληίινγν, ζα 

ηζρπξηδφηαλ θαλείο πσο ε χπαξμε πνιιψλ, δηαθνξεηηθψλ πξνηχπσλ θαη δηακνξθσκέλσλ 

απφ εηδηθνχο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ θφζκνπ ίζσο λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα 

ζπλελλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο. Νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ε θνπιηνχξα, ε αλάπηπμε 

θάζε ρψξαο θαη πεξηνρήο, ζέηνπλ εκπφδηα ζηε γελίθεπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ θάζε 

επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ελ ηέιεη ζηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Κε ηελ έλλνηα απηή, ν κεγάινο αξηζκφο πξνηχπσλ, νδεγηψλ 

πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ηελ ηειεπηαία δεθαεηία κπνξεί λα πξνθαιέζεη πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα απφ απηά πνπ επηιχεη θαη θπζηθά λα μεθχγεη εληειψο απφ ην ζηφρν ηεο 

ζπλεξγαζίαο.  

Ζ ιχζε θαίλεηαη λα δίλεηαη απφ ην πξφηππν ISO 31000:2009 απφ ην Γηεζλή Νξγαληζκφ 

Ρππνπνίεζεο, έλαλ νξγαληζκφ πνπ απνιακβάλεη ήδε ηεο εθηίκεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ησλ εηδηθψλ αλά ηνλ θφζκν απφ ηα επηηπρεκέλα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

πνπ έρνπλ πξνεγεζεί. Ρν πξφηππν απηφ παξφιν πνπ αλαθέξεηαη γεληθά ζηε δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ, κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε κεγάιε επηηπρία θαη ρσξίο θακηά απψιεηα ηεο 

γεληθφηεηάο ηνπ ζην ζχγρξνλν project management.  
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Υξήζηκεο επηζεκάλζεηο 

Πεξηβάιινλ θαη ελδηαθεξόκελα κέξε 

Ρν πεξηβάιινλ ελφο έξγνπ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ 

δπλάκεσλ, αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ, πνπ βνεζνχλ ή εκπνδίδνπλ ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ έξγνπ. Πηνπο παξάγνληεο πνπ ζπληζηνχλ απηφ ην πεξηβάιινλ θαη ζηελ 

ηάζε λα κεηαβάιινληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ νθείινληαη νη θίλδπλνη, ν βαζκφο 

αβεβαηφηεηαο θαη ην επίπεδν ξίζθνπ γηα ην έξγν. 

Ζ νκάδα εξγαζίαο πξέπεη λα ζπλδηαιιάζζεηαη κε φζνπο ζπληζηνχλ ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ έξγνπ, νη νπνίνη καδί κε ηνπο ρξεκαηνδφηεο, ηνλ εξγνδφηε, ηνπο 

κεραληθνχο, ηνπο εξγάηεο θαη ηνπο ρξήζηεο ζπληζηνχλ ηα άκεζα θαη έκκεζα 

ελδηαθεξφκελα κέιε (stakeholdres) ηνπ έξγνπ. Αλάινγα κε ην βαζκφ επίδξαζεο ηνπο 

ζην έξγν, δηαθξίλνληαη ζε εθείλνπο πνπ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ, εθείλνπο πνπ κπνξνχλ 

λα επεξεαζηνχλ ή εθείλνπο πνπ απιά πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη εκπίπηνπλ ζε κηα 

απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο (Wideman, 1990) : 

 Ρνπο άκεζα ζπζρεηηδφκελνπο κε ην έξγν, φπσο νη πξνκεζεπηέο. 

 Απηνχο πνπ επεξεάδνπλ ηηο θπζηθέο, ηερλνινγηθέο, θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο, 

πνιηηηθέο θαη λνκηθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ. 

 Ρνπο ηεξαξρηθά αλψηεξνπο, δειαδή ηηο αξρέο ζε θπβεξλεηηθφ ή ηνπηθφ επίπεδν. 

 Ρα άηνκα, νκάδεο ή νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ ζπκθέξνληα απφ ην έξγν θαη 

επηδηψθνπλ νθέιε κέζσ απηνχ.  

Ζ αξρηθή έλλνηα ηνπ ζπκκεηέρνληα δηεπξχλζεθε θαη θαηέιεμε ζηνλ φξν ελδηαθεξφκελνο 

γηα λα πεξηιάβεη άηνκα ή νξγαληζκνχο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

έξγνπ θαη ην ηειηθφ ηνπ απνηέιεζκα. Ππλεπψο, ε ηθαλνπνίεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

εμαξηάηαη απφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ θαη θαη' επέθηαζε απφ ηελ επηηπρία ηνπ 

έξγνπ. Αλ θαη ε θχζε ηεο θάζε ζρέζεο είλαη δηαθνξεηηθή θαη δηέπεηαη απφ 

δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο, εληφο ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο θαη ζε φια ηα επίπεδα ηεο, 

θάζε ελδηαθεξφκελν κέινο είλαη ηαπηφρξνλα πξνκεζεπηήο, εθηειεζηήο θαη πειάηεο. 

Ν κειεηεηήο είλαη πειάηεο ηνπ εξγνδφηε, ελψ παξάιιεια αζρνιείηαη κε ην ζρεδηαζκφ 

θαη πξνκεζεχεη κε ζρέδηα θαη πξνδηαγξαθέο ηνλ εξγνιάβν. Θαηά ζπλέπεηα, ν εξγνιάβνο 

είλαη πειάηεο ηνπ κειεηεηή, ηνπ νπνίνπ ηα ζρέδηα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ρξεζηκνπνηεί 

γηα λα δηεθπεξαηψζεη ηελ θαηαζθεπή θαη λα παξαδψζεη ζηνλ εξγνδφηε ην έξγν. Ν 

εξγνδφηεο θαηαζέηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζην κειεηεηή θαη παξαιακβάλεη ην έξγν απφ 

ηνλ εξγνιάβν. 
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Πνηόηεηα - Ιθαλνπνίεζε πειαηώλ 

Ζ πνηφηεηα κε ηελ έλλνηα πνπ ιακβάλεη ζήκεξα σο ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ κεξψλ απφ ηελ απφδνζε ηνπ πξντφληνο είλαη αθφκα έλαο δείθηεο 

κέηξεζεο ηεο επηηπρίαο ελφο έξγνπ, μεθεχγνληαο ελ κέξεη απφ ηα ζηελά φξηα θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη απφ ηηο πνζνηηθνπνηεκέλεο εθθξάζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ, 

ηνπ  θφζηνπο θαη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ stakeholders, δειαδή 

ηνπ θαηαζθεπαζηή, ηνπ πειάηε, ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ησλ εξγαδνκέλσλ απνθηά 

βαξχηεηα κε ην δεδνκέλν ηξφπν πξνζέγγηζεο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ.  

Πνιππινθόηεηα  

Θάπνηα έξγα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ απφ πςειφ βαζκφ πνιππινθφηεηαο ηφζν 

ψζηε νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ απνδεηθλχνληαη αλεπαξθείο. 

Σξεηάδνληαη λέεο κέζνδνη αλάιπζεο θαη δηαρείξηζεο. Ζ έλλνηα ηεο πνιππινθφηεηαο 

πξέπεη λα μεπεξάζεη ηα ζηελά φξηα ηνπ κεγέζνπο ελφο έξγνπ. Κηα έλλνηα ηεο 

πνιππινθφηεηαο πνπ πξνηείλεη ν Williams (1999) ζρεηίδεηαη κε ην φηη έλα project 

ζπλίζηαηαη ζε πνιιά θαη ζπζρεηηζκέλα κέξε θαη αθνξά ζηε δνκή ελφο έξγνπ θαη φρη 

ζην κέγεζφο ηνπ. 

Δηδηθά γηα project πνπ πεξηιακβάλνπλ ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή, είλαη δειαδή 

πνιχπινθα έξγα γηα ηε δεκηνπξγία πνιχπινθσλ πξντφλησλ, ε πνιππινθφηεηά ηνπο 

πεγάδεη απν ηελ πνιππινθφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ ζα παξάγνπλ ζαλ απνηέιεζκα. 

Θαηά ην ζηάδην ηεο κνληεινπνίεζεο ή ηεο αλάιπζεο ε πνιππινθφηεηα πνπ πεγάδεη απφ 

ηα δηάθνξα ππνζπζηήκαηα θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο πξέπεη λα πνζνηηθνπνηεζεί. Γηα 

παξάδεηγκα ν βαζκφο ηεο πνιππινθφηεηαο γηα έλα ππνζχζηεκα i πνπ αιιειεπηδξά κε 

άιια δχν ππνζπζηήκαηα j θαη k είλαη 3. Δπηπιένλ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ε 

πνιππινθφηεηα αλάδξαζεο, φηαλ δειαδή κηα αιιαγή ζε έλα ππνζχζηεκα i επηθέξεη 

αιιαγέο ζην ίδην ππνζχζηεκα ζην κέιινλ. 

Γηεξεπλψληαο ινηπφλ ηελ πνιππινθφηεηα ελφο πξντφληνο πνπ πξνθχπηεη απφ έλα 

Project νδεγνχκαζηε ηειηθά θαη  ζηελ αλάιπζε ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ project. Δθηφο 

απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ κεξψλ ελφο project είλαη απαξαίηεην λα εμεηαζηεί 

θαη ε θχζε ηεο θάζε επίδξαζεο. Πχκθσλα κε ηνλ Williams (1999) ππάξρνπλ 3 είδε 

αιιειεπηδξάζεσλ:  

 ζπλεηζθνξάο (pooled), φπνπ ην θάζε κέξνο έρεη μεθάζαξε ζπλεηζθνξά ζην 

έξγν,  

 ζεηξηαθή, φπνπ ε εθξνή ηνπ θάζε κέξνπο είλαη εηζξνή γηα ην επφκελν θαη  

 ακνηβαία.  

Απηή ε ηειεπηαία κνξθή εμάξηεζεο είλαη θαη απηή πνπ εληείλεη ηελ πνιππινθφηεηα. 

Δπηπιένλ φια ηα έξγα απφ ηε θχζε ηνπο εκθαλίδνπλ δνκηθή πνιππινθφηεηα κε ηελ 
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έλλνηα φηη φια είλαη πηζαλφ λα έρνπλ αληηθξνπφκελνπο ζηφρνπο θαη φια αθνξνχλ ζε 

αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα ησλ εθάζηνηε stakeholders.  

Ζ αβεβαηφηεηα δε ζα κπνξνχκε παξά λα απνηειεί κέξνο ηεο πνιππινθφηεηαο ελφο 

έξγνπ. Ρα έξγα κπνξνχλ λα θαηαηαγνχλ ζε θαηεγνξίεο κε βάζε δχν θξηηήξηα: 

 Ρν θαηά πφζν έρνπλ νξηζηεί κε αθξίβεηα νη ζηφρνη ηνπο θαη  

 Ξφζν θαιά είλαη νξηζκέλεο νη κέζνδνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

επηηεπρζνχλ απηνί νη ζηφρνη 

Αλ νη κέζνδνη φπσο ε Γνκηθή Αλάιπζε Έξγνπ (WBS), ην νξγαλφγξακκα θαη ε αλάιπζε 

αξκνδηνηήησλ (OBS) θηι. δελ είλαη νξηζκέλεο κε αθξίβεηα, ην αξρηθφ ζρέδην είλαη 

επάισην ζε αιιαγέο.  

Νκνίσο ε αλεπαξθήο αθξίβεηα ζηνλ νξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ εμ αξρήο είλαη 

πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε απμεκέλε πνιππινθφηεηα κε δχν ηξφπνπο: 

 Νη αιιαγέο ζηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ απμάλνπλ ηελ 

πνιππινθφηεηα θαη  

 Ππρλά δεκηνπξγνχλ αιιειεπηδξάζεηο θαη ζε άιια ραξαθηεξηζηηθά κε 

απνηέιεζκα αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο ζε φ, ηη αθνξά ζηελ ηήξεζε ησλ αξρηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ. Νη αιιαγέο απηέο πνπ πηζαλφ λα πξνθχςνπλ κπνξεί λα έρνπλ 

επηπηψζεηο φρη κφλν ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο θαηαζθεπήο αιιά θαη ζε φιε 

ηεο δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ έξγνπ.   

Έξεπλεο ζην εμσηεξηθό 

Πην άξζξν ηνπ ν Simister (1994), πξνζθέξεη θάπνηα πξψηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε 

ηε γλψζε ησλ κεζφδσλ γηα αλάιπζε θαη αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ θαη ην θαηά πφζν 

απηέο εθαξκφδνληαη. Ξαξφιν πνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Simister 

απεηθνλίδνπλ ηελ θαηάζηαζε ζηνλ θιάδν πξηλ απφ αξθεηά ρξφληα, είλαη ρξήζηκν λα 

εμεηαζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπκε θάπνηεο πξψηεο πιεξνθνξίεο. Ππγθεθξηκέλα 

ε έξεπλα είρε σο ζηφρν λα εμεηάζεη: 

 Ρν επίπεδν γλψζεο θαη ρξήζεο ησλ ηερληθψλ αλάιπζεο ξίζθνπ 

 Ρε ρξήζε παθέησλ Ζ/ γηα αλάιπζε θαη αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ 

 Ρηο γλψκεο ησλ εξσηψκελσλ ζρεηηθά κε ηα νθέιε  

Ρα εξσηεκαηνιφγηα ηνπ Simister εζηάιεζαλ ζε 37 νξγαληζκνχο ζηε Βξεηαλία πνπ 

ιεηηνπξγνχζαλ κε βάζε ην PRAM (Project Risk Analysis and Management) ηεο APM. 

Απφ απηά ηα 25 (ην 67%) επεζηξάθεζαλ ζπκπιεξσκέλα.  
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Νη εξσηψκελνη απάληεζαλ φηη εθαξκφδνπλ ηελ νδεγία PRAM κεηά απφ απαίηεζε ησλ 

πειαηψλ ηνπο (60%), γηα ρξήζε κέζα ζηελ εηαηξεία (36%), ιφγσ ηεο πνιηηηθήο ηεο 

εηαηξείαο (36%) ή απαηηείηαη απφ έλα κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ(20%).  

Ρα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε ηνπ PRAM θαίλεηαη λα είλαη ην φηη 

επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία πην ξεαιηζηηθψλ πιάλσλ θαη φηη πξνζθέξεη θαηαλφεζε ησλ 

θηλδχλσλ ηνπ θάζε έξγνπ.  

Όζνλ αθνξά ζηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ην 76% ρξεζηκνπνηνχζε ιίζηεο 

ειέγρνπ (checklists), ην 72% ηελ ηερληθή Monte Carlo, ην 64% ηελ ηερληθή PERT, θαη 

ην 60% ηελ αλάιπζε επαηζζεζίαο.  

Ν Zhi (1995) παξνπζηάδεη ζην άξζξν ηνπ κηα κειέηε πεξίπησζεο απφ κηα θαηαζθεπή ζε 

κηα επαξρηαθή πφιε ηεο Θίλαο απφ κηα θνηλνπξαμία (50% απφ κηα μέλε εηαηξεία θαη 50% 

απφ κηα εληφπηα θξαηηθή).  

Ξξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε μέλε εηαηξεία δηελήξγεζε έξεπλα γηα λα 

πξνζδηνξίζεη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο γηα ην έξγν. Ζ έξεπλα θάιπςε ηα κέιε έξγνπ, 

ππάιιεινπο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζπκβνπιεπηηθέο εηαηξείεο θαη θαηνίθνπο ηεο 

πεξηνρήο. Δίθνζη έλαο παξάγνληεο θηλδχλνπ πξνζδηνξίζηεθαλ απφ ηελ έξεπλα: πςειφο 

πιεζσξηζκφο, γξαθεηνθξαηία, έιιεηςε θνηλσληθήο αζθάιεηαο ζηελ ηνπνζεζία, 

δηαθζνξά, έιιεηςε θνληηλψλ εγθαηαζηάζεσλ εθπαίδεπζεο, έιιεηςε κέζσλ κεηαθνξάο 

ζηελ πεξηνρή, αιιαγέο ζην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή, δηαθπκάλζεηο ζηηο ηζνηηκίεο, 

έιιεηςε λνκηθνχ ζπζηήκαηνο, πξφβιεκα ξχπαλζεο, γισζζηθά εκπφδηα, αζπλεπείο 

πνιηηηθέο, έιιεηςε κεραληζκνχ ειεχζεξεο αγνξάο, έιιεηςε θνληηλνχ λνζνθνκείνπ, 

έιιεηςε ζηήξημεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θηι. Πηε ζπλέρεηα έγηλε πξνζπάζεηα λα 

εθηηκεζνχλ νη επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη θάζε παξάγνληαο αιιά θαη ε 

πηζαλφηεηα θάζε επίπησζεο.  

Γελ θξίλεηαη ζθφπηκν λα παξνπζηαζηεί ην άξζξν κε θάζε ιεπηνκέξεηα. Απφ ηα 

παξαπάλσ φκσο είλαη θαλεξή ε ζεκαζία ηεο πξνζεθηηθήο αλαγλψξηζεο ησλ θηλδχλσλ 

αιιά θαη ηεο επηζηεκνληθήο δνπιεηάο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ζπληειεζηψλ πηζαλφηεηαο 

– αληίθηππνπ.  

Ρα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Zhi είλαη φηη ηα ξίζθα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο θαηαζθεπήο θαη ηδηαίηεξα ζηα ζηάδηα πνπ είλαη ρξνληθά θνληά ζηελ 

πεξίνδν πνπ ππνγξάθνληαη ηα ζπκβφιαηα. Ν ίδηνο πξνηείλεη κηα πην «παγθφζκηα» 

ζεψξεζε φρη κφλν φζνλ αθνξά ζην έξγν απηφ θαζεαπηφ αιιά θαη ζηα 

καθξννηθνλνκηθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά δεδνκέλα ηεο θάζε πεξηνρήο.  

Νη Edwards θαη Bowen (1998) επηρείξεζαλ λα παξάγνπλ κηα αλαζθφπεζε ηεο 

πθηζηάκελεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζηηο θαηαζθεπέο απφ ην 

1960 σο ην 1997. Ζ παξαγσγή άξζξσλ ηα ρξφληα εθείλα θαηαγξάθεηαη πνιχ 

παξαζηαηηθά ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 
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Δηθόλα 14 - Γεκνζηεύζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θηλδύλσλ θαηά ηα έηε 1960-1997 [πεγή: 

Edwards and Bowen, 1998, figure 1, page 340] 

Πηελ έξεπλα ησλ Akintoye θαη MacLeod (1997) ην δείγκα ήηαλ νη 100 θνξπθαίεο 

θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο ζηε βηνκεραλία ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, νη νπνίεο 

απάξηηδαλ ην 1994 ην 20% (7 δηο £) ηνπ παξαγφκελνπ πινχηνπ ζηηο θαηαζθεπέο θαη 

απαζρνινχζαλ πεξηζζφηεξνπο απφ 50.000 εξγαδφκελνπο. Νη απαληήζεηο ζηελ έξεπλα 

πξνήιζαλ απφ 13/30 εηαηξείεο project management θαη 30/70 εξγνιάβνπο (ζπλνιηθφ 

πνζνζηφ 43%).  

Ρα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία ζην ΖΒ πξνζπαζνχζε λα 

απνθχγεη ηνπο θηλδχλνπο, κεηαθέξν ληαο ηνπο ζηνπο ππεξγνιάβνπο ή 

αληηκεησπίδνληαο ηνπο κε αζθάιηζηξα (risk premium). Δπηπιένλ ε έξεπλα έδεημε πσο νη 

εηαηξείεο αληηιακβάλνληαη ην ξίζθν σο ηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί έλα απξφβιεπην 

γεγνλφο πνπ ζα επεξεάζεη αξλεηηθά ην θφζηνο, ηελ πνηφηεηα ή ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

έξγνπ.  

Νη εηαηξείεο ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα θαίλνληαη λα αληηκεησπίδνπλ ηε δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ σο κηα δηαδηθαζία πνπ ιεηηνπξγεί βάζεη ελζηίθηνπ, θξηηηθήο ζθέςεο θαη κεηά 

απφ ελζσκάησζε ηεο εκπεηξίαο απφ πξνεγνχκελα έξγα. Ν θχξηνο ιφγνο γηα ηε κε 
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ρξεζηκνπνίεζε εμειηγκέλσλ ηερληθψλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ εκθαλίδεηαη λα είλαη ε 

έιιεηςε ρξφλνπ.  

Πηελ έξεπλά ηνπο νη Raz, Shenhar θαη Dvir (2002) πξνζπαζνχλ λα εμεηάζνπλ θαηά 

πφζν είλαη ρξήζηκα ζηελ πξάμε ηα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα 

ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ έξγσλ. Ζ έξεπλά ηνπο βαζίζηεθε ζε έξγα ζην Ηζξαήι θαη ην 

εξσηεκαηνιφγην δηαλεκήζεη ζε 182 project managers. Απφ απηνχο νη 127 απάληεζαλ, 

είρε δειαδή ε έξεπλα response rate πεξίπνπ 70%.  

Ζ έξεπλα απέδεημε φηη παξφιν πνπ ππάξρνπλ εξγαιεία, δε ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά 

θφξνλ. Θαηά ηνπο ζπγγξαθείο απηφ νθείιεηαη ζε έιιεηςε ζσζηήο ελεκέξσζεο θαη 

εθπαίδεπζεο αιιά θαη ζε ππεξβνιηθά αηζηφδνμν ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ 

θαηαζηάζεσλ. Δπηπιένλ ε έξεπλα έδεημε κηα ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε ρξήζε κεζφδσλ 

risk management θαη ζηελ επηηπρία ησλ έξγσλ θάηη πνπ θαηαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηνπο.  
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Η Διιεληθή Πξαγκαηηθόηεηα 

Ν θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο ζεσξείηαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο θαη ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε γεληθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, ηα δηεζλή 

θαη εζληθά γεγνλφηα θαη ην γεληθφηεξν επελδπηηθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί. Απφ ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990 ν θιάδνο εκθάληζε έληνλνπο αλαπηπμηαθνχο ξπζκνχο, κε ζπλέπεηα νη 

επελδχζεηο ζε θαηνηθίεο θαη άιιεο θαηαζθεπέο λα αλέιζνπλ ζην 16.6% ηνπ Αθαζάξηζηνπ 

Δγρψξηνπ Ξξντφληνο (ΑΔΞ) ην 2006 (ICAP, 2007). Ξαξάγνληεο πνπ έδσζαλ ψζεζε ζηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν ηα ηειεπηαία έηε ζηε ρψξα καο ήηαλ: ε εηζξνή επξσπατθψλ 

θνλδπιίσλ, ε αλάγθε πξαγκαηνπνίεζεο κεγάισλ δεκνζίσλ έξγσλ ιφγσ θαη ηεο 

αλάιεςεο ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ, νη λέεο κέζνδνη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ θαη ε 

επέθηαζε ηνπ θιάδνπ ζε λέεο αγνξέο. Δληνχηνηο, ε αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ παξνπζίαζε 

χθεζε ηε δηεηία 2004-2005, θαζψο αλαθφπεθαλ νη ξπζκνί αλάπηπμεο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ Νιπκπηαθψλ έξγσλ, ελψ παξάιιεια δηεθφπεζαλ γηα ζεκαληηθφ 

δηάζηεκα νη αλαζέζεηο λέσλ δεκφζησλ έξγσλ. Ωζηφζν, ην 2006 θάλεθε κηα ηάζε 

αλάθακςεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ θιάδνπ. 

Ν θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο δηήιζε θάζε αλαδηάξζξσζεο ην 2002, ν νπνίνο νδήγεζε ζε 

πιήζνο ζπγρσλεχζεσλ κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ, θαηλφκελα πνπ ζπλέβαιαλ ζηε κείσζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ ηερληθψλ εηαηξεηψλ θαη ζηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο απηψλ. Απφ απηή ηε 

ζπγθέληξσζε – ζπγθεληξνπνίεζε θεθαιαίσλ δεκηνπξγήζεθαλ αθελφο κελ ηζρπξά 

εηαηξηθά ζρήκαηα / φκηινη κε πςεινχο θχθινπο εξγαζηψλ θαη κεγάιεο δπλαηφηεηεο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ζηελ εγρψξηα θαη ζηε δηεζλή αγνξά, αθεηέξνπ δε νξηζκέλεο 

επηρεηξήζεηο νδεγήζεθαλ ζηα φξηα ηεο βησζηκφηεηαο. Ξξάγκαηη, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, 

ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ην 2002 γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπγρσλεχζεσλ 

ζπζζψξεπζε ππεξβνιηθά ρξέε ζε επηρεηξήζεηο, ηα νπνία θαη επηδείλσζαλ ηε ξεπζηφηεηα 

θαη ηε βησζηκφηεηα ηνπο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη κεγάιεο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο/φκηινη πνπ πξνέθπςαλ 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εθηεηακέλεο ζπκκεηνρήο ζην λέν ηξφπν εθηέιεζεο δεκνζίσλ 

έξγσλ κε απηνρξεκαηνδφηεζε (Built operate and transfer), ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη 

επξέσο ζην δηεζλή θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν, ζε έξγα φπνπ ε πνιππινθφηεηα ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπο, νη ηερλνινγηθέο απαηηήζεηο ηνπο θαη νη αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη 

απμεκέλεο (ICAP, 2007). 

Δπηπιένλ απμεκέλν ελδηαθέξνλ εθδειψζεθε απφ εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ γηα ηελ είζνδν 

ηνπο ζην ρψξν ηνπ Real estate, ν νπνίνο παξνπζηάδεη πςειά πεξηζψξηα αλάπηπμεο θαη 

απνηειεί δηέμνδν γηα ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θνξείο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα. Δπίζεο, 

κεγάινη επηρεηξεκαηηθνί φκηινη ηνπ θιάδνπ ζηαδηαθά δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζηνλ ηνκέα 

ηεο ελέξγεηαο, ηδηαίηεξα δε ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν εμεηαδφκελνο θιάδνο ζηελ 

παξνχζα θάζε ζρεηίδεηαη κε ηηο πξφζθαηεο θαζπζηεξήζεηο πιεξσκψλ ησλ δεκνζίσλ 
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έξγσλ. Ξαξάιιεια, ζχκθσλα κε παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ ην θαηλφκελν ηεο παξνρήο 

ελίνηε κεγάισλ εθπηψζεσλ ζε έξγα πνπ δεκνπξαηνχληαη, σο απνηέιεζκα ηνπ έληνλνπ 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ, δεκηνπξγεί δπζκελείο επηπηψζεηο ζηνλ εμεηαδφκελν 

θιάδν. Δπηπιένλ, νη πςειέο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ απαηηνχληαη πεξηνξίδνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο δηεθδίθεζεο έξγσλ απφ ζεκαληηθφ αξηζκφ εηαηξεηψλ, κε αξλεηηθά 

επαθφινπζα. 

Ρέινο, νξηζκέλνη παξάγνληεο ηνπ εμεηαδφκελνπ θιάδνπ παξαηεξνχλ φηη ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο δελ ππάξρεη επαξθήο γλψζε εθκεηάιιεπζεο έξγσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ 

ραξαθηήξα. Κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε έξγσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηέιεζε ηεο 

Νιπκπηάδαο, ππήξμε κηα αλάζρεζε ηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

θιάδνπ. 

Ρα λέα ηζρπξά ζρήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ζπληεξεζνχλ θαη λα 

ζπλερίζνπλ ηελ αλαπηπμηαθή ηνπο πνξεία, επέθηεηλαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο θαη εθηφο 

εζληθψλ ζπλφξσλ ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη θπξίσο ζε ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο, ηεο 

Θεληξηθήο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο (ICAP, 2007). Ζ έιιεηςε βαζηθήο ππνδνκήο πνπ 

παξαηεξείηαη ζηηο ρψξεο απηέο ηηο θαζηζηά ειθπζηηθέο γηα ηηο ειιεληθέο ηερληθέο 

εηαηξείεο, νη νπνίεο έρνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο γεσγξαθηθήο γεηηλίαζεο, θαζψο θαη ηεο 

ζπζζσξεπκέλεο ηερλνγλσζίαο. Ρα ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα ζηελ αλάπηπμε ηεο 

εμσζηξέθεηαο ησλ ειιεληθψλ ηερληθψλ εηαηξεηψλ (φπσο επηζεκαίλνπλ παξάγνληεο ηνπ 

θιάδνπ) είλαη νη θαζπζηεξήζεηο θαη ε επηζθάιεηα ησλ πιεξσκψλ, ε αδπλακία ζηήξημεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ κε εγγπνδνζία θαη ε αλεπαξθήο αζθάιηζε ησλ ηερληθψλ έξγσλ απφ 

πνιηηηθνχο θηλδχλνπο. 

Πνζνηηθά ζηνηρεία  

Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γ' ηξηκήλνπ ηνπ 2009, ε θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ 

Διιάδα ζπλέρηζε λα θαηαγξάθεη αξλεηηθά ζηνηρεία (TEE, 2010): 

 ν δείθηεο παξαγσγήο ζηηο θαηαζθεπέο (ζχλνιν θιάδνπ) εκθαλίδεηαη κεησκέλνο 

θαηά 13% έλαληη ηνπ Γ' ηξηκήλνπ 2008, 

 ε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ζηνλ θιάδν είλαη κεησκέλε θαηά 5,4% έλαληη ηνπ Γ' 

ηξηκήλνπ 2008, 

 ε ζπκκεηνρή ηνπ θιάδνπ ζηε δεκηνπξγία ηνπ ΑΔΞ θαηαγξάθεη ηε ρακειφηεξε 

ζπκβνιή ηεο ηα ηειεπηαία 13 έηε, κφιηο 3,5%, έλαληη 4,4% ηνπ Γ ηξηκήλνπ ηνπ 2008, 

 ν δείθηεο παξαγσγήο έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ (δεκφζηα έξγα) ζπξξηθλψζεθε 

θαηά 10,5% έλαληη ηνπ Γ' ηξηκήλνπ ηνπ 2008, 

 ν δείθηεο παξαγσγήο νηθνδνκηθψλ έξγσλ (ηδησηηθά έξγα) εκθαλίδεη κείσζε θαηά 

17,6% έλαληη ηνπ Γ' ηξηκήλνπ ηνπ 2008 
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Δηδηθφηεξα σο πξνο ηνλ φγθν θηηξηαθψλ έξγσλ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο νηθνδνκηθέο άδεηεο 

πνπ εθδφζεθαλ ην πξψην δεθάκελν ηνπ 2009, ε κείσζε ήηαλ 28,8%, έλαληη ηεο 

αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2008, ε νπνία ήηαλ, επίζεο, κεησκέλε θαηά 16,1 % έλαληη ηνπ 

πξψηνπ δεθάκελνπ ηνπ 2007 (Πηνηρεία ΔΠΔ). 

Πχκθσλα κε ηά ζηνηρεία ηνπ ΠΑΡΔ, θαηά ην 2009, ζπλερίζηεθε ε κείσζε, έλαληη ησλ 

εηψλ 2005,2006 θαη 2007, ησλ δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ πξνυπνινγηζκνχ άλσ ησλ 2 εθ. 

επξψ θαη σο πξνο ηνλ αξηζκφ, αιιά θαη σο πξνο ηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπο. Ρα 

δεδνκέλα απηά αληηθαηνπηξίδνληαη: 

Πηνλ απμαλφκελν ξπζκφ δηαγξαθήο εηαηξεηψλ απφ ην Κεηξψν Δξγνιεπηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ (ΚΔΔΞ), θαηά 9,0% ην 2009/08, έλαληη 2,5% ην 2008/07, αιιά θαη ζηνπο 

ηζνινγηζκνχο ησλ εηαηξεηψλ γηα ην 2008, ε ηειηθή επεμεξγαζία ησλ νπνίσλ 

νινθιεξψζεθε ην θζηλφπσξν ηνπ 2009 απφ ηνλ ΠΑΡΔ, θαη απφ ηνπο νπνίνπο πξνθχπηεη 

εληππσζηαθή αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ ππνρξεψζεσλ έλαληη ηνπ 2007 (θαηά 63% νη κεζν-

καθξνπξφζεζκεο). 

ύλνιν θιάδνπ (δεκόζηα θαη ηδησηηθά έξγα)  

Ζ αλάιπζε βάζεη ηνπ δείθηε παξαγσγήο ζηηο θαηαζθεπέο, ηνλ νπνίν ε ΔΠΔ θαηαξηίδεη 

απφ ην 2000 θαη αλαθνηλψλεη απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2006, αλαδεηθλχεη δηαξθή πησηηθή ηάζε 

ηεο ζπλνιηθήο θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απφ ην 2002 έσο θαη ην 2005, κε ηε 

κείσζε λα θηάλεη έσο 49% Α' ηξίκελν 2005) (TEE, 2010). Έθηνηε, ε ηάζε είλαη ειαθξψο 

αλνδηθή, κέρξη θαη ην Γ' ηξίκελν ηνπ 2008, φκσο ν δείθηεο δελ θαηαθέξλεη λα μεπεξάζεη 

ηα επίπεδα ηνπ 2000. Απφ ην Γ' ηξίκελν ηνπ 2008 ε ζπλνιηθή παξαγσγή ζηηο θαηαζθεπέο 

παξνπζηάδεη εθ λένπ ζπλερείο κεηψζεηο, γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη θπξίσο ζηηο αξλεηηθέο 

κεηαβνιέο ζηελ αγνξά ησλ ηδησηηθψλ έξγσλ, αιιά θαη ζε απηέο πνπ παξαηεξνχληαη ζην 

ρψξν ησλ δεκφζησλ έξγσλ. Θαηά ην Γ' ηξίκελν ηνπ 2009 ε ηηκή ηνπ δείθηε παξαγσγήο 

ζηηο θαηαζθεπέο αλήιζε ζε 111,7, κεησκέλε θαηά 13% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο ηνπ 2008, 

θαη ππνδηπιάζηα απφ ηελ πςειφηεξε ηηκή φιεο ηεο πεξηφδνπ (250,48 ην Γ' ηξίκελν ηνπ 

2002). 

Απφ ηα ζηνηρεία ηεο ΔΠΔ δηαπηζηψλεηαη φηη απφ ην Γ' ηξίκελν ηνπ 2007, νπφηε θαη ζε 

απφιπην κέγεζνο ν θιάδνο απαζρφιεζε ηνπο πεξηζζφηεξνπο εξγαδνκέλνπο (402 ρηι.), 

άξρηζε κηα δηαξθήο ζπξξίθλσζε, γηα λα θηάζεη ζηηο 366,6 ρηι. ην Β' ηξίκελν ηνπ 2009, 

δειαδή, κία ζπλνιηθή απψιεηα, 35,2 ρηιηάδσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Θαηά ην Γ' ηξίκελν 2009 ν αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ θιάδν εκθαλίδεηαη κελ 

πςειφηεξνο απφ ην Β' ηξίκελν ηνπ έηνπο θαηά 10 ρηιηάδεο, φκσο, ζπγθξηλφκελνο κε ην 

αληίζηνηρν κέγεζνο ηνπ 2008, είλαη θαη πάιη κεησκέλνο θαηά 5,4%. Ζ πεξαηηέξσ αλάιπζε 

ησλ ζηνηρείσλ αλαδεηθλχεη φηη πιένλ ζηνλ θιάδν ε απψιεηα 22.000 ζέζεσλ εξγαζίαο έρεη 

ιάβεη κφληκν ραξαθηήξα -πέξαλ ηνπ έηνπο-, ελψ θαη φιεο νη ζρεηηθέο πξνβιέςεηο θάλνπλ 

ιφγν γηα ζεκαληηθή επηδείλσζε θαη θαηά ην Γ' ηξίκελν ηνπ 2009. 
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Νη θαηαζθεπέο απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, αθνχ θαηά κέζν φξν ηελ πεξίνδν 2000-2004 ζπκκεηείραλ θαηά, πεξίπνπ, 

7% ζηε δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΞ θαη πάλσ απφ 8% ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε. 

Ωζηφζν, ε ζπλνιηθή ζπκβνιή ηνπ θιάδνπ, άκεζε θαη έκκεζε, ππεξβαίλεη ην 15% ηνπ 

ΑΔΞ θαη ην 17% ηεο απαζρφιεζεο. Ζ ζπκβνιή ηνπ ηνκέα ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο 

είλαη θαζνξηζηηθή, ιφγσ ησλ ηζρπξψλ δηαζπλδέζεσλ ηνπ κε βαζηθνχο βηνκεραληθνχο θαη 

άιινπο θιάδνπο (κεηαιινπξγίαο, κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ, ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ, 

μχινπ, πξντφλησλ απφ κέηαιιν, κεηαθνξψλ, εκπνξίνπ θιπ.) θαη ηεο ζεκαληηθήο 

αλαπηπμηαθήο ηνπ δηάζηαζεο. Δθηφο ησλ αλσηέξσ, ε αγνξά θαηνηθίαο επεξεάδεη ηνλ 

νηθνλνκηθφ θχθιν θαη κέζσ ηεο θαηαλάισζεο, δηφηη νη πςειέο ηη κεο ησλ θαηνηθηψλ 

επηδξνχλ ζηνλ πινχην θαη ηελ ςπρνινγία ησλ λνηθνθπξηψλ, εληζρχνληαο ηελ 

θαηαλαισηηθή ξνπή ηνπο. 

Ζ επίδξαζε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε είλαη, 

επίζεο, ζεκαληηθή, αθνχ εληζρχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη δεκνγξαθηθή ηζνξξνπία θζηλνπζψλ 

πεξηνρψλ ηεο ρψξαο (κεγάιε ζπκβνιή ζην ΑΔΞ θαη ηελ απαζρφιεζε, άξζε γεσγξαθηθήο 

απνκφλσζεο, πνιιαπιαζηαζηηθέο επηπηψζεηο ησλ ππνδνκψλ θιπ.). Πχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ησλ πεξηθεξεηαθψλ Δζληθψλ Ινγαξηαζκψλ, ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, 

φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεγάια έξγα ππνδνκψλ, ε ζπκκεηνρή ησλ θαηαζθεπψλ ζηε 

ζπλνιηθή πξνζηηζέκελε αμία είλαη ηδηαίηεξα πςειή (Γπηηθή Καθεδνλία, Ήπεηξνο) (TEE, 

2010). 

Ρέινο, ζεκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ησλ θαηαζθεπψλ ζηε δεκηνπξγία αθαζάξηζησλ 

επελδχζεσλ παγίνπ θεθαιαίνπ, αθνχ έσο θαη ην 2007 είλαη ππεχζπλεο γηα πεξηζζφηεξεο 

απφ ηηο κηζέο ζρεηηθέο επελδχζεηο, μεπεξλψληαο ζεκαληηθά ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

κεηαιιηθψλ πξντφλησλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ. 

Πξόζθαηεο εμειίμεηο 

Δζηηάδνληαο ζηα πην πξφζθαηα αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία ηνπ ΑΔΞ, δηαπηζηψλεηαη φηη ε 

ζπκκεηνρή ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ ζηε δεκηνπξγία ηνπ ΑΔΞ ηεο ρψξαο 

ζπξξηθλψλεηαη ζπλερψο: απφ 7% ην Α' ηξίκελν ηνπ 2004 ζε 5,9% ην Γ ηξίκελν ηνπ 

2005, θαη, ηιηγγησδψο, απφ ην Γ' ηξίκελν ηνπ 2006 απφ 6,55% ζε κφιηο 3,48% ην Γ' 

ηξίκελν ηνπ 2009 (TEE, 2010). 
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Δηθόλα 15 – πκκεηνρή ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ ζην ΑΔΠ ηελ πεξίνδν 2004-2010 [πεγή: 

ΣΔΔ (2010)] 

Φπζηθή ζπλέπεηα ησλ εμειίμεσλ είλαη θαη ε δηαξθψο ζπξξηθλνχκελε ζπκκεηνρή ηνπ 

θιάδνπ ζηα κεγέζε ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο. Ππγθεθξηκέλα, ν θιάδνο απαζρνιεί, 

απφ ην 2003 θαη κεηά, άλσ ηνπ 8% ησλ ζπλνιηθά απαζρνινπκέλσλ ζηε ρψξα, 

πξνζεγγίδνληαο ην 9% ην Γ' ηξίκελν ηνπ 2007. Έθηνηε ε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ηεο 

απαζρφιεζεο ζηηο θαηαζθεπέο βαίλεη κεηνχκελε, θαηαιήγνληαο ην Γ' ηξίκελν ηνπ 2009 

ζην 8,3%. Πην ζεκείν απηφ ηνλίδεηαη φηη νη πεξηζζφηεξεο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο (ην 19%), 

ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο, ηελ ηειεπηαία 10εηία, δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηηο δξάζεηο ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ. Κε απηφλ έρνπλ ζπλάθεηα 400 επαγγέικαηα, εθ ησλ νπνίσλ 

γηα ηα 200 είλαη ε θχξηα απαζρφιεζε ηνπο. 

Απφ ην 2007, φκσο, άξρηζε λα δεκηνπξγείηαη πιενλάδνπζα πξνζθνξά θαηνηθηψλ, ελψ ην 

2008, ιφγσ θαη ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θαη ηεο χπαξμεο ζεκαληηθνχ 

απνζέκαηνο αδηάζεησλ θαηνηθηψλ, ε θαηάζηαζε επηδεηλψζεθε, κε απνηέιεζκα ηελ 

εκθάληζε πξνβιεκάησλ βησζηκφηεηαο ζε κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα. Νη ζπλνιηθέο αθαζάξηζηεο επελδχζεηο ζε θαηαζθεπέο κεηψζεθαλ 

απφ 7 δηζ. επξψ ην Γ' ηξίκελν ηνπ 2006 ζε 4,3 δηζ. επξψ ην Γ' ηξίκελν ηνπ 2009 -

κείσζε 38,8%- ε νπνία νθείιεηαη ζηελ θαηά 44,7% κείσζε ησλ επελδχζεσλ ζε 

θαηνηθίεο θαη ζηελ θαηά 27,5% κείσζε ησλ επελδχζεσλ ζηηο ππφινηπεο θαηαζθεπέο, σο 

επί ην πιείζηνλ δεκφζηα ηερληθά έξγα(TEE, 2010). 
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Κέξνο Γεχηεξν: 

Έξεπλα, απνηειέζκαηα θαη 

ζπκπεξάζκαηα 
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Μεζνδνινγία 

Ρα δεδνκέλα γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζεο έξεπλαο ζπιιέρζεθαλ κε ηε ρξήζε ελφο 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα. Ρν εξσηεκαηνιφγην, πνπ είλαη 

γξακκέλν ζηα ειιεληθά, εζηάιε κέζσ e-mail ζε πεξηζζφηεξεο απφ 550 θαηαζθεπαζηηθέο 

εηαηξείεο ζηελ Διιάδα, ησλ νπνίσλ νη ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο είλαη δεκνζηεπκέλεο 

ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Ξαλειιήληνπ Ππλδέζκνπ Αλσλχκσλ, Ξεξηνξηζκέλεο 

Δπζχλεο θαη Ξξνζσπηθψλ Ρερληθψλ Δηαηξηψλ (ΠΑΡΔ) (ζειίδα: www.sate.gr). Ν ζπλνιηθφο 

θαηάινγνο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ είλαη δηαζέζηκνο ζηε δηεχζπλζε: 

http://www.sate.gr/reports/sinolikoskatalogos.pdf [ηειεπηαία πξφζβαζε: 14.07.2010]. Ζ 

καδηθή απνζηνιή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, πνπ ζπλνδεπφηαλ απφ αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

ησλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ ζθνπνχ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ηεο έξεπλαο, 

νινθιεξψζεθε ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ Ηνπλίνπ 2010. Πην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ηεο 

έξεπλαο (31 Απγνχζηνπ 2010) είραλ ζπιιερζεί 13 ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα. Ρν 

εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ πέληε (5) κέξε. Ρν πξψην κέξνο πεξηέρεη ελλέα (9) 

γεληθέο εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ γηα ηελ εηαηξεία πνπ απαληψληαη κνλνιεθηηθά. Ρν 

δεχηεξν κέξνο πεξηέρεη 23 εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, βαζκνιφγεζεο, θιίκαθαο 1-3 

θαη θιίκαθαο 1-5 θαη αθνξά ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ. Ρν ηξίην 

κέξνο απνηειείηαη απφ νθηψ (8) εξσηήζεηο θιίκαθαο 1-5 πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ ζηελ εηαηξεία θαη ην ηέηαξην κέξνο απφ 23 εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηίκεζε θηλδχλνπ ζε έλα κέζν έξγν ηεο εηαηξείαο. Ρέινο ην πέκπην 

κέξνο πεξηέρεη πέληε (5) εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ πνπ αθνξνχλ ζην έξγν πνπ ιήθζεθε 

ππφςε θαη ζην πξνεγνχκελν κέξνο.  

  

http://www.sate.gr/
http://www.sate.gr/reports/sinolikoskatalogos.pdf
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Απνηειέζκαηα έξεπλαο 

Νη εηαηξείεο πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηελ απνζηνιή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ παξαηίζεληαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

Πίλαθαο 2 – ηνηρεία εηαηξεηώλ πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζην εξσηεκαηνιόγην 

Α/Α Όλνκα εηαηξείαο Έδξα 

1 Πηδεξνδξνκηθά έξγα ΑΡΔ Ξνιπηερλείνπ 65 

Ξπιαία Θεζζαινλίθεο 

2 ΕΖΛΩΛ ΑΘΑΛΑΠΗΑΓΖΠ 

ΑΡΔ 

Κάξθνπ Κπφηζαξε 63 

Θεζζαινλίθε 

3 Ξαληέρλεκα ΑΡΔΔ Βεξβαηλψλ 14 & 

Κηραιαθνπνχινπ 125, 

115 27 Αζήλα 

4 ΚΑΙΙΗΝΛΡΑ ΑΡΔ Βαζ. Θσλζηαληίλνπ 7, 

15122 Καξνχζη 

Αηηηθήο 

5 ΗΩΠΖΦ ΘΡΔΛΗΓΖΠ Α.Δ. Θεζζαινλίθεο 12, Λέα 

Κνπδαληά Σαιθηδηθήο 

6 ΡΠΗΩΛΑ ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ Θνινθνηξψλε 21 & 

Θνξαή, Θαξδίηζα 

Θεζζαιίαο 

7 ΒΟΑΘΑΠ ΡΔΣΛΗΘΖ 

Α.Ρ.Δ.Β.Δ 

Θαπηδηζηξίνπ 14, 

Ρξίθαια Θεζζαιίαο  

8 Γ. ΓΝΛΑΙΑΘΖΠ – Η. 

ΚΑΟΗΛΝΠ – Κ. ΣΩΟΑΦΑΠ 

Ν.Δ. 

Ονχζνπ Θαπεηαλάθε 

13, Άγηνο Ληθφιανο 

Θξήηεο  
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9 «ΑΘΑΚΑΠ ΑΡΔ» - 

Γ.ΣΑΟΗΡΝΠ 

Γψγνπ Κπαθφια 59, 

Άξηα Ζπείξνπ 

10 COMTEC ΑΡΔΔ Θξηεδψηνπ 19 

Θεζζαινλίθε 

11 Αλδξεάδεο Εεζηάδεο ΑΡΔ Λ Ξιαζηεξα 45 

Θεζζαινλίθε 

12 ΦΟΗΓΘΝ ΠΡΑΙ ΑΔ ΝΡ 54 ΒΗΞΔ 

Θεζζαινλίθεο 

13 A.TZOVARAS GROUP OF 

ENGINEERS 

Γηαλληηζψλ 31 

Θεζζαινλίθε 

Tν επίπεδν εκπεηξίαο θαη γλψζεο ησλ εηαηξεηψλ (εξ. Β1) θαηαγξάθεθε σο εμήο: 

Πίλαθαο 3 – Δπίπεδν εκπεηξίαο θαη γλώζεο ησλ εηαηξεηώλ 

Πηε κειέηε 3,25 

Πηελ εξγνιαβία 4,54 

Πηελ επίβιεςε 4,23 

Πηε δηαρείξηζε έξγνπ 4,38 

Νη εξσηεζέληεο ζεσξνχλ θαηαιιειφηεξεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Risk management ηηο 

θαηαζθεπαηηθέο εηαηξείεο κε πνζνζηφ 38%, ηηο εηαηξείεο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ κε 

πνζνζηφ 15% θαη ηηο εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείεο δηαρείξηζεο έξγσλ κε 46%. Ρα 

αξρηηεθηνληθά γξαθεία θξίλνληαη αθαηάιιεια απφ ην δείγκα ησλ εξσηεζέλησλ. Ρα 

απνηέιέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 1.  
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Γηάγξακκα 1 – Καηαιιειόηεξνη νξγαληζκνί γηα εθαξκνγή Risk Management 

Ζ εηδηθφηεηα ηνπ Project Manager ζεσξείηαη ε θαηαιιειφηεξε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ risk 

management κε πνζνζηφ 46% (Δξ. Β4).  

Πρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ δελ έρεη δηαδνζεί ε ρξήζε ηνπ risk management (Δξ. Β5) νη 

απαληήζεηο ήηαλ απηέο πνπ θαίλνληαη ζην δηάγξακκα 2.  

 

Γηάγξακκα 2 – Λόγνη πνπ δελ έρεη δηαδνζεί ε ρξήζε ηνπ Project Management 

Νη ζεκαληηθφηεξεο δεμηφηεηεο πνπ θξίλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Risk manager 

ζχκθσλα κε ηνπο εξσηεζέληεο είλαη νη παξαθάησ:  

0%

39%

15%

46%

Δξ. Β3: Πνηνο από ηνπο παξαθάησ νξγαληζκνύο είλαη 
θαηαιιειόηεξνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Risk management; 

Ρα αξρηηεθηνληθά γξαθεία

Νη θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο

Νη εηαηξίεο παξνρήο 
ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ

Νη εμεηδηθεπκέλεο εηαηξίεο 
δηαρείξηζεο έξγσλ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

νη αλεπαξθείο γλψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο

ε απνπζία θαηάιιεινπ έξγνπ πνπ ζα 
θαηαζηήζεη απαξαίηεηε ηε ρξήζε

ε επηζπκία ηνπ πειάηε

ε επηινγή ηεο δηνίθεζεο

ε απξνζπκία κειψλ ηεο νκάδαο

Δξ. Β5: Οη ιόγνη πνπ δελ έρεη δηαδνζεί ε ρξήζε ηνπ risk 
management είλαη:
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Γηάγξακκα 3 – Οη ζεκαληηθόηεξεο δεμηόηεηεο ηνπ Risk Manager 

Πα ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο απνθπγήο ησλ θηλδχλσλ ζεσξνχληαη απφ ην 92% ε 

ελζσκάησζε ηεο εκπεηξίαο απφ παιηφηεξα έξγα, απφ ην 69% ε ελδειερήο κειέηε ησλ 

απαηηήζεσλ θαη απφ ην 54% ν ζπληνληζκφο ησλ ηκεκάησλ.(Γηάγξακκα 4). Δληχπσζε 

πξνθαιεί πσο ν «Σεηξηζκφο ησλ πξνζδνθηψλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ 

(stakeholders)» δελ έιαβε θακηά απάληεζε παξφιε ηε ζεκαζία πνπ δίλεηαη ζηε 

βηβιηνγξαθία.  

Όηαλ νη εξσηεζέληεο θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ζε θιίκαθα 1-3 ηε ζπκβνιή θάπνησλ 

ζηνηρείσλ (Δξ. Β8) ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ηηο πξψηεο 

ζέζεηο θαηέιαβαλ:  

 Ζ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ζηνπο θηλδχλνπο θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπο κε κ.ν 2,5  

 Ζ απνηειεζκαηηθή θνπιηνχξα θαη νξγάλσζε κε κ.ν 2,33 

 Ζ θαηάιιειε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ θαηαγξαθήο ησλ θηλδχλσλ κε κ.ν. 2,33 

Νη εζσηεξηθέο αλαθνξέο εθηίκεζεο θαη ειέγρνπ ησλ θηλδχλσλ θαη ε ζχλδεζε ηνπ risk 

management κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηέιαβαλ ηηο 

ηειεπηαίεο ζέζεηο κε κέζνπο φξνπο 1,8 πεξίπνπ (κάιινλ κηθξή ζπκβνιή).  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

H άλεζε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

Ζ θαιιηέξγεηα ηεο νκαδηθφηεηαο

H δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα

Ζ αλαιπηηθή ζθέςε

Ζ ζπλζεηηθή ζθέςε

Ζ δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ

Ζ δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ

Ζ επθνιία ζηελ επηθνηλσλία

Ζ ηερληθή θαηάξηηζε

Δξ. Β6: Οη ζεκαληηθόηεξεο δεμηόηεηεο πνπ θξίλνπλ ηελ 
απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Risk manager είλαη:
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Γηάγξακκα 4 – Οη ζεκαληηθόηεξνη παξάγνληεο απνθπγήο ησλ θηλδύλσλ 

Πηελ εξψηεζε Β9 νη εξσηψκελνη αμηνιφγεζαλ ηε ζπκβνιή θάπνησλ ζηνηρείσλ ηεο 

Γηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηελ επηηπρία ησλ έξγσλ. Ρε κεγαιχηεξε ζπκβνιή έρνπλ 

ζχκθσλα κε ηνπο εξσηεζέληεο: O ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ, ν έιεγρνο ηνπ θφζηνπο, 

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ελψ ε δηνίθεζε ησλ πξνκεζεπηψλ κε κ.ν 1,67 παξνπζηάδεηαη λα 

έρεη ηε κηθξφηεξε ζπκβνιή.  

Πρεηηθά κε ηα θξηηήξηα επηηπρίαο ηνπ Risk management νη εξσηεζέληεο απάληεζαλ ηα 

ζηνηρεία πνπ απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 5. Σαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ε αληίιεςε ηνπ 

πειάηε απνηειεί θξηηήξην επηηπρίαο κφλν γηα ην 23%.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Ζ ελδειερήο κειέηε ησλ απαηηήζεσλ

Ζ πξνζνρή ζηηο δηαδηθαζίεο

Ν ζπληνληζκφο ησλ ηκεκάησλ

θαηαλφεζε ηνπ έξγνπ απφ ηνπο 
εξγαδφκελνπο

Ζ δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ

Ζ ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο

ρεηξηζκφο ησλ πξνζδνθηψλ ησλ 
stakeholders 

εθπαίδεπζε εξγαδνκέλσλ γηα 
αληηκεηψπηζε αιιαγψλ 

Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο  

Ζ ελζσκάησζε ηεο εκπεηξίαο απφ 
παιηφηεξα έξγα

Ζ κέηξεζε θαη ν έιεγρνο ηεο απφδνζεο 
ηνπ έξγνπ

Δξ. Β7: Οη ζεκαληηθόηεξνη παξάγνληεο απνθπγήο ησλ 
θηλδύλσλ είλαη:
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Γηάγξακκα 5 – Κξηηήξηα επηηπρίαο ηνπ Risk Management 

Πηηο εξσηήζεηο Β11 θαη Β12 νη εξσηψκελνη είραλ λα θξίλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο 

ησλ θηλδχλσλ ζηελ εηαηξεία αιιά θαη ην επίπεδν ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε 

εηαηξεία αληίζηνηρα. Ρα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.  

 

Γηάγξακκα 6 – Δπίπεδν ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ risk management 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ρελ αληίιεςε ηνπ πειάηε 

Ρελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

Ρελ αληαπφθξηζε ζηηο αιιαγέο

Ρελ ηήξεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

Ρελ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

Ρε ζπλερή αηνκηθή θαη ζπλνιηθή βειηίσζε

Δξ. Β10: Πνηα από ηα παξαθάησ ζεσξείηε θξηηήξηα 
επηηπρίαο ηνπ Risk management; 

58%

0%

42%

Δξ. Β12: Σα ηειεπηαία ρξόληα, νη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο 
ησλ θηλδύλσλ ζηελ εηαηξία έρνπλ:

βειηησζεί

επηδεηλσζεί

παξακείλεη ζηαζεξέο
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Γηάγξακκα 7 – Δπίπεδν ησλ θηλδύλσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε εηαηξεία 

Νη εξσηήζεηο Β13 θαη Β14 ζθνπφ είραλ λα δηεξεπλεζεί ην θαηά πφζν αθνινπζνχληαη 

ζπγθεθξηκέλεο κέζνδνη γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ πνζνηηθνπνίεζε θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ. Ρα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζηα δηαγξάκκαηα 8 θαη 9.  

 

Γηάγξακκα 8 – Μέζνδνη επηζήκαλζεο θηλδύλσλ 

62%15%

23%

Δξ. Β12: Σα ηειεπηαία ρξόληα, ην επίπεδν ησλ θηλδύλσλ πνπ 
αληηκεησπίδεη ε εηαηξία έρεη:

Απμεζεί

Κεησζεί

παξακείλεη ην ίδην.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

κέζσ brainstorming

Κε ζπλεληεχμεηο

Κε SWOT αλάιπζε

κε εξσηεκαηνιφγηα

αλαηξέρνληαο ζε παιηά ηεο έξγα

πξνζιακβάλνληαο εηδηθνχο ζπκβνχινπο

πξνζιακβάλνληαο έκπεηξνπο project 
managers θαη πξνζσπηθφ

Άιιν

Δξ. Β13: Η εηαηξία επηζεκαίλεη ηνπο θηλδύλνπο: 
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Γηάγξακκα 9 – Μέζνδνη πνζνηηθνπνίεζεο θηλδύλσλ 

Ρα θξηηήξηα ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξσηψκελνπο ήηαλ απηά πνπ θαίλνληαη ζην 

παξαθάησλ δηάγξακκα.  

 

Γηάγξακκα 10 – Κξηηήξηα ησλ θηλδύλσλ γηα ηελ εηαηξεία 

Αθνινχζσο νη εηαηξείεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ κε ηη είδνπο θηλδχλνπο έξρεηνληαη 

αληηκέησπεο. Νη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα 11. Πην δηάγξακκα 12 

θαηαγξάθνληαη νη δεκνθηιέζηεξεο απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ 

απνηεινχλ πεγή θηλδχλσλ. 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Αλάιπζε Ξηζαλνηήησλ 

Αλαπαξάζηαζε Monte Carlo 

Αλάιπζε Δπαηζζεζίαο 

Γηάγξακκα Δπηξξνήο 

Γέληξν Απνθάζεσλ 

Άιιν

%

Δξ. Β14: Η εηαηξία πνζνηηθνπνηεί ηνπο θηλδύλνπο κε:

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

ε νηθνλνκηθή ηνπο επίδξαζε.

ε επίδξαζε ηνπο ζηε θήκε ηεο.

ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπο.

ε επίδξαζε ηνπο ζηελ επίηεπμε ησλ 
ζηφρσλ ηεο.

Δξ. Β16: Σα θξηηήξηα ησλ θηλδύλσλ γηα ηελ εηαηξεία είλαη:
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Γηάγξακκα 11 – Κίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη ε εηαηξεία 

 

Γηάγξακκα 12 – Παξάγνληεο πνπ απνηεινύλ πεγή θηλδύλσλ 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ζηξαηεγηθνχο θηλδχλνπο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
απνθάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ πνιηηηθή ηεο.

ρακέλσλ επθαηξηψλ, πνπ ζα ζπλέβαιιαλ ζηελ 
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο.

πνπ νθείινληαη ζηελ αδπλακία αμηνπνίεζεο ησλ 
γλψζεσλ θαη ηεο εκπεηξίαο.

πνπ πιήηηνπλ ηε θήκε θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο. 

ηνπ έξγνπ, φπσο απφ ηελ εηζαγσγή λέαο 
ηερλνινγίαο.

ιεηηνπξγηθνχο , φπσο απηνί πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηελ παξνρή ππεξεζηψλ.

νηθνλνκηθνχο

ζπκκφξθσζεο, φπσο κε θπβεξλεηηθά πξφηππα 
θαη λφκνπο.

πνπ νθείινληαη ζε λένπο ηξφπνπο εξγαζίαο.

πεξηβαιινληηθνχο 

ζρεηηθνχο κε ην θνηλφ πνπ εκπίπηεη ζηελ πεξηνρή 
ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο εηαηξίαο

Δξ. Β18: Η εηαηξία έξρεηαη αληηκέησπε κε θηλδύλνπο:

65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%

Ζ εκπινθή δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ/ 
ηκεκάησλ ζην ίδην έξγν.

Ζ αζάθεηα ζηνπο ξφινπο θαη ηηο 
αξκνδηφηεηεο

Ζ κε έγθαηξε ή ιαλζαζκέλε επηινγή 
ζηειερψλ

Ζ ζχληαμε κε ξεαιηζηηθνχ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο

Ν αλεπαξθήο θαζνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ 
ηνπ έξγνπ

Δξ. Β19: Πνηνί παξάγνληεο απνηεινύλ πεγή θηλδύλσλ;
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Πηελ εξψηεζε Β20 πνπ δεηνχζε απφ ηηο εηαηξείεο λα εθηηκήζνπλ ηελ πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο θάπνησλ θηλδχλσλ ζηελ θιίκαθα 1-5 ηελ πξψηε ζέζε θαηέρεη ε «Κε νκαιή 

ξνή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο» κε κέζν φξν 4,08. Αθνινπζνχλ ηα «Ρερληθά πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ» κε κέζν φξν 3,92 θαη νη «πεξβάζεηο ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο» κε 3,69. Ρελ ηειεπηαία ζέζε (πην κηθξή πηζαλφηεηα) θαηαιακβάλεη 

ε «Κεηαθνξά ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο» κε κέζν φξν απαληήζεσλ 1,85. 

Πηελ επφκελε εξψηεζε (Β21) νη εηαηξείεο θαινχληαλ λα εθηηκήζνπλ ηε ζνβαξφηεηα ησλ 

ίδησλ θηλδχλσλ. Ζ «Κε νκαιή ξνή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο» ήηαλ θαη πάιη πξψηε κε 4,54 

ελψ αθνινπζνχζαλ ηα «Ρερληθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

έξγνπ» κε 3,85, νη «Αιιαγέο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ» (3,85), νη «πεξβάζεηο ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο» (3,77), ε «Αχμεζε ησλ ηηκνινγίσλ (π.ρ. θφζηνο εξγαζίαο), ηνπ 

θφζηνπο ζπληήξεζεο θαη άιισλ ακνηβψλ» (3,77) θαη ε «Κε δηαζεζηκφηεηα πφξσλ ζε 

πεξίπησζε πνπ απαηηεζνχλ» (3,77). Αλάινγα κε ηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε ε 

«Κεηαθνξά ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο» ραξαθηεξίδεηαη ν ιηγφηεξν ζνβαξφο 

θίλδπλνο κε κέζν φξν 2,15. 

 

Γηάγξακκα 13 – Δπηπηώζεηο θηλδύλσλ ζηηο ηξεηο πηπρέο ηεο επηηπρίαο ηνπ έξγνπ 

0 50 100 150 200 250

Θαζπζηέξεζε ζηελ πξνκήζεηα πιηθψλ.

πεξβάζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο.

Αχμεζε ησλ ηηκνινγίσλ (π.ρ. θφζηνο εξγαζίαο), 
ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο θαη άιισλ ακνηβψλ

Κε δηαζεζηκφηεηα πφξσλ ζε πεξίπησζε πνπ 
απαηηεζνχλ.

Αιιαγέο ζην πξνζσπηθφ κε πξσηνβνπιία ηνπ 
εξγνιάβνπ ή ηνπ

Κεηαθνξά ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο.

Δθπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ ιφγσ 
βηαζχλεο.

Αληηδξάζεηο ησλ ππαιιήισλ.

Αδπλακία ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ.

Κε νκαιή ξνή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο.

Αιιαγέο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ.

Ρερληθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ έξγνπ.

Απνπζία ησλ θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ ή ηεο 
θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο ηεο νκάδαο εξγαζίαο.

Δξ. Β22: ε πνηεο από ηηο ηξεηο ζπληζηώζεο ηνπ έξγνπ 
ζεσξείηε όηη έρνπλ επίπησζε νη παξαθάησ θίλδπλνη;

ΣΟΝΛΝΠ ΘΝΠΡΝΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑ
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Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε εξψηεζε Β22, ζηελ νπνία νη εξσηψκελνη έπξεπε λα 

αμηνινγήζνπλ ζε πνηεο απφ ηηο 3 πηπρέο ηεο επηηπρίαο ηνπ έξγνπ έρνπλ επίπησζε θάπνηνη 

θίλδπλνη. Ρα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζην δηάγξακκα 13. Αληίζηνηρα, ζηελ εξψηεζε 

Β23 νη εθπξφζσπνη ησλ εηαηξεηψλ έπξεπε λα θαηαηάμνπλ 8 θάζεηο-ηνκείο ηνπ έξγνπ. Ζ 

θαηάηαμε πνπ πξνέθπςε θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 4.  

Πίλαθαο 4 – Καηάηαμε ηνκέσλ έξγνπ 

Κειέηε 
εθηθηφηεηαο 

4 

Ξξνγξακκαηηζκφο 2 

Πρεδίαζε 1 

Γηαζεζηκφηεηα ηνπ 
αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ 

6 

Ξξνκήζεηα πιηθψλ 7 

Πχκβαζε 3 

Ξαξαθνινχζεζε 
θαη έιεγρνο 

5 

Ξαξάδνζε 8 

Πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαρείξηζε θηλδύλσλ ζηελ εηαηξεία 

Ρν Γ κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηε δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ ζηελ εηαηξεία. Νη εξσηψκελνη ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζην Γ κέξνο 

θαίλνληαη λα έρνπλ ηηο παξαθάησ απφςεηο ζρεηηθά κε ην risk management: 

 Ρν Risk management είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ απφδνζε θαη ηελ επηηπρία ηεο 

εηαηξίαο (κ.ν. 4,25 κε ηππηθή απφθιηζε 0,45) 

 Ζ εηαηξεία κάιινλ επηζεκαίλεη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

θαζέλαλ απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο. (κ.ν 3,83) 

 Ζ εηαηξεία καιινλ δε δπζθνιεχεηαη λα ηεξαξρήζεη ηνπο θηλδχλνπο ηεο. (κ.ν. γηα 

ην αληίζεην 2,83) 

 Ζ εηαηξεία καιινλ δε δπζθνιεχεηαη λα εθηηκήζεη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ησλ 

θηλδχλσλ. (κ.ν. γηα ην αληίζεην 2,5) 
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 Ζ εηαηξεία δε δπζθνιεχεηαη λα εθηηκήζεη ηηο ζπλέπεηεο ησλ θηλδχλσλ. (κ.ν. γηα ην 

αληίζεην 2,33) 

 Ζ εηαηξεία κάιινλ αλαζεσξεί ηνπο θηλδχλνπο κε βάζε ηελ επίηεπμε ή κε ησλ 

ζηφρσλ. (κ.ν. 3,42) 

 Ζ εηαηξία καιινλ ππνζηεξίδεη ηελ αλάιεςε ξίζθσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ηεο. (κ.ν. 3,33) 

Πην Γ κέξνο νη εξσηψκελνη έπξεπε λα επηιέμνπλ κία απφ ηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο πνπ 

αληηζηνηρνχζε ζε θάζε θξάζε έρνληαο ππφςε ηνπο έλα πξφζθαην έξγν ηεο εηαηξείαο. Νη 

πην αληηπξνζσπεπηηθέο απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη κε δηαγξάκκαηα παξαθάησ.  

 

Γηάγξακκα 14 – Βαζκόο θαζνξηζκνύ ηνπ ζθνπνύ ηνπ έξγνπ 

69%

31%

0%

Δξ. Γ1: Ο ζθνπόο ηνπ έξγνπ είλαη:

επθξηλψο θαζνξηζκέλνο 
θαη θαηαλνεηφο

ελ κέξεη θαζνξηζκέλνο κε 
πηζαλφηεηα αιιαγψλ

ειάρηζηα θαζνξηζκέλνο 
θαη ππφθεηηαη ζε αιιαγέο
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Γηάγξακκα 15 – Απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ 

 

Γηάγξακκα 16 – Γηαζεζηκόηεηα πνπ απαηηείηαη 

69%

31%

0%

Δξ. Γ2: Οη απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ είλαη:

θαηαλνεηέο θαη απιέο

θαηαλνεηέο αιιά 
πεξίπινθεο ή απιέο αιιά 
κε θαζνξηζκέλεο

πνιχ αζαθείο ή πνιχ 
πεξίπινθεο.

23%

77%

Δξ. Γ3: Σν έξγν απαηηεί:

νξηζκέλε δηαζεζηκφηεηα 
θαη επηηξέπεη 
θαζπζηεξήζεηο

δηαζεζηκφηεηα επί 
ζπλερνχο βάζεο
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Γηάγξακκα 17 – Οξόζεκα ηνπ έξγνπ 

 

Γηάγξακκα 18 – Υξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ 

Πηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε θάπνηα δεδνκέλα ηα νπνία δελ θξίζεθε ζθφπηκν λα 

απεηθνληζηνχλ μερσξηζηά κε δηάγξακκα. Θαηαξράο απφ ηηο απαληήζεηο πξνθχπηεη φηη 

ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ηα κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν (69%) 

θαη νη ζπγθξνχζεηο εληφο ηεο εηαηξίαο είλαη απφ ιίγεο (92%) σο πεξηνδηθέο (8%).  

Έπεηηα ην πξνζσπηθφ σο πξνο ηελ εκπεηξία ηνπ ζηα εξγαιεία θαη ηηο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη έκπεηξν ζηε ρξήζε ηνπο ελψ κνηξαζκέλεο είλαη νη απαληήζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ηεο νκάδαο εξγαζίαο ε νπνία είηε κπνξεί λα ρξεηαζηεί ζε 

31%

61%

8%

Δξ. Γ7: Οη θξίζηκνη ζηαζκνί (νξόζεκα) θαη νη ζεκαληηθέο 
εκεξνκελίεο ηνπ έξγνπ είλαη:

ειαζηηθέο θαη κπνξνχλ λα 
θαζνξηζηνχλ απφ ηελ 
νκάδα ηνπ έξγνπ

ζηαζεξέο θαη 
πξνθαζνξηζκέλεο θαη αλ 
θαηαπαηεζνχλ ζα έρνπλ 

πνιιαπιέο επηξξνέο ζηελ 
εηαηξία

ζηαζεξέο θαη 
πξνθαζνξηζκέλεο κε 
ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγηθέο 
ή λνκηθέο αμηψζεηο πνπ δελ 
ειέγρνληαη απφ ηελ νκάδα

15%

77%

8%

Δξ. Γ9: Η ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ είλαη:

κεγαιχηεξε απφ ηελ 
εθηηκψκελε αλάγθε θαη 
αλακέλεηαη λα παξακείλεη 
ζηαζεξή

νξηαθά επαξθήο θαη 
αλακέλεηαη λα παξακείλεη 
ζρεηηθά ζηαζεξή

κηθξφηεξε απφ ηελ 
αλακελφκελε αλάγθε θαη ε 
ζηαζεξφηεηα ηεο είλαη 

εμαηξεηηθά αβέβαηε
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θάπνηα θάζε ηνπ έξγνπ (46%) είηε είλαη απαξαίηεηε θαη ζα γίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

έξγνπ (38%).  

Πρεηηθά κε ην θφζηνο ησλ πιηθψλ θαη ησλ κεραλεκάησλ (Δξ. Γ15) νη απαληήζεηο 

νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ξπζκίδεηαη απφ ηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο ή ηνπ 

αληαγσληζκνχ είηε είλαη πξνθαζνξηζκέλν (54%) είηε φρη (46%).  

 

Γηάγξακκα 19 – πκκεηνρή ηνπ εξγνδόηε ζην έξγν 

Πην ζχλνιν ησλ έξγσλ πνπ ιήθζεθαλ ππφςε νη ζηφρνη ηεο απφδνζεο είλαη θαζνξηζκέλνη 

θαη ινγηθνί. Γηα ηα θξηηήξηα νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ (Δξ. Γ19) ππάξρεη ζπκθσλία κε ηνλ 

εξγνδφηε ζε πνζνζηφ 92% θαη νη πξνζδνθίεο ηνπ εξγνδφηε ηαπηίδνληαη κε απηέο ηεο 

νκάδαο εξγαζίαο ζε πνζνζηφ 85%, ελψ ε αλνρή ζε αιιαγέο σο πξνο ηελ εγθεθξηκέλε 

βάζε είλαη απφ ειάρηζηε (25%) σο κεξηθή (75%).   

Πην πέκπην (Δ) θαη ηειεπηαίν κέξνο έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα θαηαγξαθνχλ νη απνθιίζεηο 

(αλ ππήξραλ) ζηνπο ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ δειαδή ηνπ 

ρξφλνπ, ηνπ θφζηνπο θαη ηεο πνηφηεηαο. Όζνλ αθνξά ζην πξνυπνινγηδφκελν θαη ην 

πξαγκαηηθφ θφζηνο ππήξραλ απνθιίζεηο ζην 50% πεξίπνπ ησλ πεξηπηψζεσλ. Απφ απηέο 

ηηο πεξηπηψζεηο κφλν ζηηο δχν (2) ην έξγν απνδείθηεθε αθξηβφηεξν ηνπ αλακελνκέλνπ. 

Πηα ππφινηπα έξγα ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ήηαλ κηθξφηεξν απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

έξγνπ θάζψο ζηνλ ηειεπηαίν ζπλήζσο ελζσκαηψλεηαη ην θέξδνο ηεο εηαηξείαο.  

Όζνλ αθνξά ζηηο ρξνληθέο απνθιίζεηο, ππήξραλ ζηηο έμη (6) πεξηπηψζεηο. Νη απνθιίζεηο 

απηέο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ κήλα πεξίπνπ θαη θπκαίλνληαη απφ 15 εκέξεο σο θαη 8 κήλεο. 

Σαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππήξμαλ κεγάιεο 

θαζπζηεξήζεηο δελ κεηαβιήζεθε ην θφζηνο ηνπ έξγνπ. Απηφ θαηαδεηθλχεη πσο ε 

απαηηνχκελε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ δελ ήηαλ θαη απνιχησο δεζκεπηηθή θαη δελ επηβιήζεθαλ 

15%

39%

46%

Δξ. Γ18: Η ζπκκεηνρή ηνπ εξγνδόηε είλαη ζην έξγν:

κηθξή

κέηξηα

κεγάιε
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θπξψζεηο γηα ηελ φπνηα θαζπζηέξεζε. Ρέινο, φζνλ αθνξά ζηηο απνθιίζεηο ζηηο 

πξνδηαγξαθέο, ηέηνηεο ππήξραλ ειάρηζηεο. 

Ππκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε πσο ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ έξγσλ 

ζηελ Διιάδα βξίζθεηαη ζε αξθεηά πξψηκν ζηάδην. Νη θαζηεξσκέλεο έλλνηεο θαη 

δηαδηθαζίεο δελ έρνπλ ιάβεη ηελ εθηίκεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ 

ρψξνπ. Νη φπνηεο πξνζπάζεηεο γηα αλαβάζκηζε είλαη ζπαζκσδηθέο θαη ε πιεηνςεθία ησλ 

εηαηξεηψλ ιεηηνπξγεί κε βάζε ην έλζηηθην, ηελ εκπεηξία ησλ ζηειερψλ ηεο θαη 

αλαηξέρνληαο ζε παιηφηεξα θαη αλάινγα έξγα.  
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πκπεξάζκαηα 

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζα έπξεπε λα είλαη κία ζπλερήο θαη αλαπηπζζφκελε δηεξγαζία, ε 

νπνία δηαηξέρεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο 

ζηξαηεγηθήο. Θα έπξεπε λα πξνζεγγίδεη κεζνδηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ πεξηβάιινπλ 

ηηο παιαηφηεξεο, ηξέρνπζεο θαη ηδηαηηέξσο ηηο κειινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Ξξέπεη λα είλαη ελζσκαησκέλε ζηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ καδί κε κία 

απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή θαη έλα πξφγξακκα κε επηθεθαιή ηελ πην αλψηεξε δηνίθεζε. 

Ξξέπεη λα κεηαθξάδεη ηε ζηξαηεγηθή ζε ηαθηηθνχο θαη επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο, 

θαζνξίδνληαο ππεπζπλφηεηεο ζε θάζε επίπεδν ηνπ νξγαληζκνχ, κε θάζε δηνηθεηηθφ 

ζηέιερνο θαη εξγαδφκελν ππεχζπλν γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ σο κέξνο ηεο 

πεξηγξαθήο ηεο εξγαζίαο ηνπ. πνζηεξίδεη ηελ επζχλε, ηελ κέηξεζε επίδνζεο θαη ηελ 

αληακνηβή, έηζη ψζηε λα πξνσζείηαη ε ιεηηνπξγηθή απνδνηηθφηεηα ζε φια ηα επίπεδα.  

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλνπ είλαη θεληξηθφο ππξήλαο ηεο δηαρείξηζεο ζηξαηεγηθήο θάζε 

νξγαληζκνχ. Δίλαη ε δηεξγαζία κε ηελ νπνία νη νξγαληζκνί πξνζεγγίδνπλ κεζνδηθά ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε αεηθφξνπ 

νθέινπο ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα θαη επί ηνπ ραξηνθπιαθίνπ φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Ρν επίθεληξν ηεο θαιήο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ είλαη ε αλαγλψξηζε θαη ν ρεηξηζκφο απηψλ 

ησλ θηλδχλσλ. Πηφρνο ηεο είλαη λα πξνζζέζεη ηε κέγηζηε αεηθφξν αμία ζε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ. Ραμηλνκεί ηελ θαηαλφεζε ησλ πηζαλψλ νθειψλ 

(upside) θαη απεηιψλ (downside) φισλ εθείλσλ ησλ παξαγφλησλ πνπ κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηνλ νξγαληζκφ. Απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα επηηπρίαο, θαη κεηψλεη ακθφηεξα, 

ηελ πηζαλφηεηα απνηπρίαο θαη ηελ αβεβαηφηεηα επίηεπμεο ησλ ζπλνιηθψλ ζηφρσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζήκεξα απνθηά φιν θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία. Ρν πεξηβάιινλ 

γίλεηαη απξφβιεπην, ν απαηηήζεηο γηα αζθαιείο επηινγέο απμάλνληαη, νη πιεξνθνξίεο πνπ 

πξέπεη λα δηαηίζεληαη είλαη επίζεο πνιιέο θαη δηάζπαξηεο. Δίλαη ινηπφλ αλάγθε ηεο θάζε 

επηρείξεζεο λα αλαγλσξίδεη αθελφο ηηο απεηιέο κε ηηο νπνίεο έξρεηαη αληηκέησπε θαη λα 

εθαξκφδεη ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα ηηο απνθχγεη ή λα ηηο εμαιείςεη 

εληειψο.  

Νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 

 λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη πάληα γηα ηα ρεηξφηεξα 

 λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα επηθνηλσλνχλ ηνλ θίλδπλν 

 λα θαηαλννχλ ηελ ππεπζπλφηεηά ηνπο ζε κεκνλσκέλνπο θηλδχλνπο 

 λα θαηαλννχλ πσο απηνί κπνξνχλ λα ελδπλακψζνπλ ηελ ζπλερή βειηίσζε ηεο 

απφθξηζεο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ 
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 λα θαηαλννχλ φηη ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ζηνλ θίλδπλν 

είλαη έλα βαζηθφ κέξνο ηεο θνπιηνχξαο ηνπ νξγαληζκνχ 

 λα αλαθέξνπλ ζπζηεκαηηθά θαη άκεζα ζηελ αλψηαηε δηνίθεζε θάζε λέν θίλδπλν 

ή αζηνρία ησλ ππαξρφλησλ κέηξσλ ειέγρνπ πνπ γίλνληαη αληηιεπηά. 

 λα ειέγρνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ 

 λα εθπαηδεχνληαη ζσζηά 

 λα ρξεζηκνπνηνχλ θνηλή ινγηθή  

 λα αλαπηχζζνπλ ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζα πξέπεη: 

 λα πιεξνθνξείηαη ηνπο πην ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη ν 

νξγαληζκφο λα γλσξίδεη ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ζηε κεηνρηθή αμία ησλ απνθιίζεσλ απφ ην 

αλακελφκελν εχξνο επίδνζεο 

 λα δηαζθαιίδεη ηα θαηάιιεια επίπεδα ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ζε 

νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ 

 λα γλσξίδεη πψο ν νξγαληζκφο ζα δηαρεηξηζζεί κία θξίζε 

 λα γλσξίδεη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ ερφλησλ έλλνκν 

ελδηαθέξνλ (stakeholders) ζηνλ νξγαληζκφ 

 λα γλσξίδεη πψο λα δηαρεηξίδεηαη επηθνηλσλίεο κε ηελ επελδπηηθή θνηλφηεηα, φπνπ 

έρεη εθαξκνγή 

 λα είλαη πεπεηζκέλν φηη ε δηεξγαζία δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ιεηηνπξγεί 

απνηειεζκαηηθά 

 λα εθδίδεη κία μεθάζαξε πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλνπ πνπ λα θαιχπηεη ηε 

θηινζνθία θαη ηηο ππεπζπλφηεηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ 

Πιενλεθηήκαηα risk management 

Ρα νθέιε απφ ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ αληαλαθιψληαη ζηηο ζπληζηακέλεο θάζε έξγνπ 

(Ξεδίν, νξγάλσζε, πνηφηεηα, θφζηνο θαη ρξφλνο) νη νπνίεο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο.  

Ν έιεγρνο ηεο αβεβαηφηεηαο, ε πξνζνρή ζηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο θαη ε 

εκπεξηζηαησκέλε ιήςε ησλ απνθάζεσλ εμαξγπξψλνληαη σο νθέιε ζηηο παξαπάλσ 

ζπληζηακέλεο ηνπ έξγνπ. Ρα παξαθάησ ζεκεία ζπλνςίδνπλ ηα νθέιε απφ ηε Γηαρείξηζε 

Θηλδχλσλ (Norris, 2000) 



 

72 

 Ππκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ έξγνπ, κε απνηέιεζκα ηε ζχληαμε ξεαιηζηηθψλ 

ζρεδίσλ σο πξνο ην ρξφλν θαη ην θφζηνο. 

 Ππκβάιιεη θαηαλφεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ 

ειαρηζηνπνίεζή ηνπο θαη ηελ αλάζεζε ηνπο ζην κέινο κε ηε κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα 

 Ππκβάιιεη ζηε ζχληαμε θαηαιιειφηεξσλ ζπκβάζεσλ. 

 Ξαξέρεη κηα άπνςε ησλ θηλδχλσλ ελφο έξγνπ πνπ βνεζάεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο. 

 Ξαξέρεη γλψζε πάλσ ζην έξγν, επηηξέπνληαο ηελ εθηίκεζε ησλ θαηαζηάζεσλ 

πνπ ππνζάιπνπλ θηλδχλνπο θαη ηελ απφξξηςε έξγσλ πνπ δε ζπκθέξνπλ ζηελ εηαηξεία.  

 Ππκβάιιεη ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε κειινληηθψλ 

έξγσλ. 

 Δληζρχεη ηελ αλάιεςε ινγηθψλ θηλδχλσλ, απμάλνληαο ηα αληίζηνηρα νθέιε απφ 

ηηο επθαηξίεο. 

 Ξεξηνξίδεη ηνλ παξάγνληα ηχρε. 

Θαηά ζπλέπεηα, νη απνδέθηεο ησλ σθειεηψλ είλαη πνιιαπινί: 

 Ζ εηαηξεία θαη ε αλψηεξε δηνίθεζε, γηα ηελ νπνία ε γλψζε ησλ θηλδχλσλ είλαη 

πνιχηηκε ζηα επφκελα έξγα. 

 Νη εξγνδφηεο, αθνχ θαηαθέξλνπλ λα πάξνπλ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

 Νη Project managers πνπ βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δνπιεηάο ηνπο ζε ζρέζε 

κε ην ρξφλν, ην θφζηνο θαη ηελ απφδνζε. 

Πχκθσλα κε ηνλ Chapman (2006) ηα πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο project managers πνπ 

εθαξκφδνπλ δηαρείξηζε θηλδχλσλ είλαη:  

 Βειηηψλεη ην ζρεδηαζκφ 

 Γηεπθνιχλεη ηνπο managers ζην λα ιακβάλνπλ πην ζίγνπξεο απνθάζεηο 

 Ξξνηείλεη ιχζεηο γηα αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ 

 Δλζαξξχλεη ηε αλάπηπμε ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ 

ψζηε λα ιακβάλνληαη πην ζσζηέο απνθάζεηο 

 Δλζαξξχλεη ηελ πην πξνζεθηηθή αλάζεζε ππεξγνιαβηψλ θαη ζχλαςε ζπλεξγαζηψλ 

κε άιιεο εηαηξείεο 
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Βέβαηα, ε δηαδηθαζία απηή ζπλεπάγεηαη θαη απψιεηεο κε ηε κνξθή θφζηνπο, ρξφλνπ θαη 

πφξσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηαηεζνχλ ζε πην θεξδνθφξεο δξαζηεξηφηεηεο. Αλ ε 

Γηαρείξηζε Θηλδχλσλ, φκσο, αληηκεησπηζηεί σο επέλδπζε, ηα νθέιε απφ ηελ έγθαηξε 

αλαγλψξηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ ππεξβαίλνπλ ηηο πξναλαθεξζείζεο απψιεηεο. 

Δμάιινπ, ην ζσζηφ ζηήζηκν ηνπ έξγνπ θαη ε πξνζνρή ζηα πξψηα ηνπ ζηάδηα 

απνηξέπνπλ ηε δηαηψληζε πξνβιεκάησλ πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα επηβάξπλαλ απφ πνιιέο 

απφςεηο ην έξγν. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ν κεγαιχηεξνο δπλαηφο πεξηνξηζκφο ηνπ ξίζθνπ 

κε ηε κηθξφηεξε δπλαηή θαηαλάισζε πφξσλ. 
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Ξαξάξηεκα 

Δξσηεκαηνιόγην δηαρείξηζεο θηλδύλσλ έξγσλ 

Αληηθείκελν ηεο Έξεπλαο & Δξεπλεηέο: 

Ρν παξφλ εξσηεκαηνιφγην απνηειεί κέξνο έξεπλαο ζηα πιαίζηα ηεο Γηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο ηνπ Μχληα Γηάλλε, κε επηβιέπνληα ηνλ επίθνπξν θαζεγεηή Ηνξδάλε 

Διεπζεξηάδε θαη κε ηίηιν «Γηαρείξηζε θηλδύλσλ έξγσλ ζηελ ειιεληθή 

θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία» πνπ εθπνλείηαη γηα ην Γηαηκεκαηηθφ Κεηαπηπρηαθφ ζηε 

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Καθεδνλίαο. Ρνλίδεηαη φηη ην 

εξσηεκαηνιφγην δελ απνηειεί ηεζη γλψζεσλ, νχηε πεξηιακβάλεηαη ζε θαλελφο είδνπο 

έιεγρν ηεο επάξθεηαο ησλ εξσηψκελσλ ή ησλ θνξέσλ ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ. 

Κνλαδηθφο ζηφρνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ε έξεπλα πεξί ηεο αληίιεςεο ηνπ 

θηλδύλνπ θαη ηνπ βαζκνχ ελζσκάησζεο ηερληθψλ δηαρείξηζεο θηλδύλνπ ζε ειιεληθέο 

θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο. πφ απηφ ην πξίζκα ζηφρνο είλαη λα ζπκπιεξσζεί απφ φζν 

ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο νξγαληζκνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ησλ 

θαηαζθεπψλ.  

Γήισζε Δκπηζηεπηηθόηεηαο: 

Όιεο νη απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην είλαη απφιπηα εκπηζηεπηηθέο, δελ πξφθεηηαη λα 

θνηλνπνηεζνχλ πνπζελά, παξά κφλν ζα απνηειέζνπλ ηεθκεξησηηθφ πιηθφ ζηα πιαίζηα ηεο 

έξεπλαο. Θαλέλα πξνζσπηθφ ζηνηρείν δελ πξφθεηηαη λα θνηλνπνηεζεί ζε ηξίην θαη ζα 

παξακείλεη απφιπηα εκπηζηεπηηθφ δεδνκέλν. Πε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο επηζπκεί, κπνξεί 

λα δεηήζεη  λα ηνπ απνζηαινχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο. 

Οδεγίεο πκπιήξσζεο: 

Γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δελ ζα απαηηεζνχλ παξαπάλσ απφ 30 ιεπηά 

πεξίπνπ. Νη πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο είλαη πνιιαπιήο επηινγήο, ελψ νξηζκέλεο απαηηνχλ 

ηελ ειεχζεξε ζπκπιήξσζε θεηκέλνπ. Πε θάπνηεο εξσηήζεηο κπνξείηε λα δψζεηε 

παξαπάλσ απφ κία απάληεζε. Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ζε θάζε εξψηεζε (αλ 

ππάξρνπλ). 

 

Δπραξηζηψ γηα ην ρξφλν ζαο 
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Γηαρείξηζε θηλδύλνπ έξγσλ ζηελ θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία 

 
                

Α Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξεία 

1 Όλνκα εηαηξείαο: 

2 Γηεχζπλζε: 

3 e-mail: 

4 Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ: 

5 Κέζνο πξνυπνινγηζκφο έξγσλ: 

6 Κέγηζηνο πξνυπνινγηζκφο έξγσλ: 

7 Διάρηζηνο πξνυπνινγηζκφο έξγνπ: 

8 Αξηζκφο έξγσλ πνιχ θνληά ζην κέγηζην πξνυπνινγηζκφ: 

9 Αξηζκφο έξγσλ πνιχ θνληά ζηνλ ειάρηζην πξνυπνινγηζκφ: 
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B Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θηλδύλσλ 

1 
Αμηνινγείζηε ζε θιίκαθα 1 (Καζόινπ) έσο 5 (Πνιύ κεγάιε) ην επίπεδν εκπεηξίαο 
θαη γλώζεο ηεο εηαηξίαο ζαο ζηηο παξαθάησ θαηαζθεπαζηηθέο πξαθηηθέο  

        1 2 3 4 5 

  Κειέηε           

  Δξγνιαβία           

  Δπίβιεςε           

  Γηαρείξηζε έξγνπ           

         

2 
Πνην από ηα κέιε ηεο επαγγεικαηηθήο ζαο νκάδαο δηνξίδεηαη εθπξόζσπνο ηεο 
εηαηξείαο απέλαληη ζηνλ εξγνδόηε; 

 
O Construction manager 

     
  

 
O Project Manager 

      
  

 
Έλαο κεραληθφο 

      
  

 
Ν ζχκβνπινο 

      
  

         

3 
Πνηνο από ηνπο παξαθάησ νξγαληζκνύο είλαη θαηαιιειόηεξνο γηα ηελ εθαξκνγή 
ηνπ Risk management; (κόλν κία απάληεζε) 

 
Ρα αξρηηεθηνληθά γξαθεία 

     
  

 
Νη θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο 

     
  

 
Νη εηαηξίεο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

    
  

 
Νη εμεηδηθεπκέλεο εηαηξίεο δηαρείξηζεο έξγσλ 

    
  

         

4 
Πνηά από ηηο παξαθάησ εηδηθόηεηεο είλαη θαηαιιειόηεξε λα αλαιάβεη ην ξόιν ηνπ 
Risk management; (κόλν κία απάληεζε) 

 
O Construction manager 

     
  

 
O Project Manager 

      
  

 
Έλαο κεραληθφο 
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5 
Οη ιόγνη πνπ δελ έρεη δηαδνζεί ε ρξήζε ηνπ risk management είλαη: (κπνξείηε λα 
επηιέμεηε πάλσ από κία απάληεζε) 

 
νη αλεπαξθείο γλψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο 

    
  

 
ε απνπζία θαηάιιεινπ έξγνπ πνπ ζα θαηαζηήζεη απαξαίηεηε ηε ρξήζε 

  
  

 
ε επηζπκία ηνπ πειάηε 

     
  

 
ε επηινγή ηεο δηνίθεζεο 

     
  

 
ε απξνζπκία κειψλ ηεο νκάδαο 

     
  

         

6 
Οη ζεκαληηθόηεξεο δεμηόηεηεο πνπ θξίλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Risk 
manager είλαη: (κπνξείηε λα επηιέμεηε πάλσ από κία απάληεζε) 

 
H άλεζε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ  

     
  

 
Ζ θαιιηέξγεηα ηεο νκαδηθφηεηαο 

     
  

 
H δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα 

     
  

 
Ζ αλαιπηηθή ζθέςε 

      
  

 
Ζ ζπλζεηηθή ζθέςε 

      
  

 
Ζ δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

     
  

 
Ζ δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ 

     
  

 
Ζ επθνιία ζηελ επηθνηλσλία 

     
  

 
Ζ ηερληθή θαηάξηηζε 

      
  

         

7 
Οη ζεκαληηθόηεξνη παξάγνληεο απνθπγήο ησλ θηλδύλσλ είλαη: (κπνξείηε λα 
επηιέμεηε πάλσ από κία απάληεζε) 

 
Ζ ελδειερήο κειέηε ησλ απαηηήζεσλ 

     
  

 
Ζ πξνζνρή ζηηο δηαδηθαζίεο 

     
  

 
Ν ζπληνληζκφο ησλ ηκεκάησλ 

     
  

 
Ζ θαηαλφεζε ηνπ έξγνπ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο 

    
  

 
Ζ δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

     
  

 
Ζ ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο 
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Ν ρεηξηζκφο ησλ πξνζδνθηψλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ 
(stakeholders)  

  
  

 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
αιιαγψλ  

   
  

 

Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί  

    
  

 
Ζ ελζσκάησζε ηεο εκπεηξίαο απφ παιηφηεξα έξγα 

    
  

 
Ζ κέηξεζε θαη ν έιεγρνο ηεο απφδνζεο ηνπ έξγνπ 

    
  

         

8 
Αμηνινγείζηε ζε θιίκαθα από 1 (Μηθξή πκβνιή) έσο 3 (Μεγάιε πκβνιή) ηε 
ζπκβνιή ησλ παξαθάησ ζηνηρείσλ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο Γηαρείξηζεο 
θηλδύλσλ: 

 
          1 2 3 

  Σξεκαηνδφηεζε θαη ελδηαθέξνλ ησλ ρνξεγψλ        

  Απνηειεζκαηηθή θνπιηνχξα θαη νξγάλσζε        

  Άκεζε ζχλδεζε ησλ θηλδχλσλ κε ηνπο ζηφρνπο ηεο εηαηξίαο        

  
Πχλδεζε ηνπ risk management κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ  

      

  Θαηάιιειε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ θαηαγξαθήο ησλ θηλδχλσλ        

  Ηεξάξρεζε ησλ θηλδχλσλ        

  
Παθψο θαζνξηζκέλεο πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο, ζπζηήκαηα θαη εζσηεξηθνί 
έιεγρνη  

      

  
Ραθηηθέο αλαθνξέο εθηίκεζεο θαη ειέγρνπ ησλ θηλδχλσλ ζηελ αλψηεξε 
δηνίθεζε  

      

  Δζσηεξηθέο αλαθνξέο εθηίκεζεο θαη ειέγρνπ ησλ θηλδχλσλ        

  Θαηάιιειε εθπαίδεπζε ζηνπο θηλδχλνπο θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπο        

  
Έιεγρνο πνηφηεηαο κε θξίζηκνπο δείθηεο πνπ ελεκεξψλνπλ ηελ εηαηξία 
γηα δεηήκαηα ηνπ risk management θαη ηηο ηξέρνπζεο ηάζεηο  

      

         

9 
Αμηνινγείζηε ζε θιίκαθα 1 (Μηθξή πκβνιή) έσο 3 (Μεγάιε πκβνιή) ηε ζπκβνιή 
ησλ παξαθάησ ζηνηρείσλ ηεο Γηαρείξηζεο θηλδύλσλ ζηελ επηηπρία ησλ έξγσλ 

        

  
1 2 3 

  Ρν ζχζηεκα ελζσκάησζεο ηνπ       
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  O ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ       

  Ζ δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ       

  O έιεγρνο ηνπ θφζηνπο       

  Ζ δηνίθεζε ηεο πνηφηεηαο       

  Ζ δηνίθεζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ       

  Ζ δηαρείξηζε ηεο επηθνηλσλίαο       

  Ζ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ       

  Ζ δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ       

  Ζ δηνίθεζε ησλ αιιαγψλ       

  Ζ δηνίθεζε ησλ πξνκεζεπηψλ       

         

10 
Πνηα από ηα παξαθάησ ζεσξείηε θξηηήξηα επηηπρίαο ηνπ Risk management; 
(κπνξείηε λα επηιέμεηε πάλσ από κία απάληεζε) 

 
Ρελ αληίιεςε ηνπ πειάηε  

     
  

 
Ρελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ  

     
  

 
Ρελ αληαπφθξηζε ζηηο αιιαγέο 

     
  

 
Ρελ ηήξεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  

     
  

 
Ρελ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο  

     
  

 
Ρε ζπλερή αηνκηθή θαη ζπλνιηθή βειηίσζε 

     
  

         
11 Σα ηειεπηαία ρξόληα, νη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδύλσλ ζηελ εηαηξία έρνπλ: 

 
βειηησζεί 

      
  

 
επηδεηλσζεί 

      
  

 
παξακείλεη ζηαζεξέο 

     
  

         

12 Σα ηειεπηαία ρξόληα, ην επίπεδν ησλ θηλδύλσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε εηαηξία έρεη: 

 
Απμεζεί 
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Κεησζεί 

      
  

 
παξακείλεη ην ίδην  

      
  

         

13 
Η εηαηξία επηζεκαίλεη ηνπο θηλδύλνπο: (κπνξείηε λα επηιέμεηε πάλσ από κία 
απάληεζε) 

 
κέζσ brainstorming   

 
Κε ζπλεληεχμεηο   

 
Κε SWOT αλάιπζε   

 
κε εξσηεκαηνιφγηα   

 
αλαηξέρνληαο ζε παιηά ηεο έξγα   

 
πξνζιακβάλνληαο εηδηθνχο ζπκβνχινπο   

 
πξνζιακβάλνληαο έκπεηξνπο project managers θαη πξνζσπηθφ   

 
Άιιν (παξαθαιψ πεξηγξάςηε):   

  

         

14 
Η εηαηξία πνζνηηθνπνηεί ηνπο θηλδύλνπο κε ηε ρξήζε ησλ παξαθάησ εξγαιείσλ: 
(κπνξείηε λα επηιέμεηε πάλσ από κία απάληεζε) 

 
Αλάιπζε Ξηζαλνηήησλ    

 
Αλαπαξάζηαζε Monte Carlo    

 
Αλάιπζε Δπαηζζεζίαο    

 
Γηάγξακκα Δπηξξνήο    

 
Γέληξν Απνθάζεσλ    

 
Άιιν (παξαθαιψ πεξηγξάςηε):    

  

         

15 
Η κεζνδνινγία - δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία γηα λα αληηκεησπίζεη ηνπο 
θηλδύλνπο είλαη: (κπνξείηε λα επηιέμεηε πάλσ από κία απάληεζε) 

 
Orange book   

 
ISO 31000:2009 
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Riskman   

 
GRAMM   

 
RAMP   

 
PMBoK (PMI-USA)   

 
PRAM (APM-UK)   

 
PRINCE2   

 
Άιιν (παξαθαιψ πεξηγξάςηε):    

  

  

16 Σα θξηηήξηα ησλ θηλδύλσλ γηα ηελ εηαηξία είλαη: 

 
ε νηθνλνκηθή ηνπο επίδξαζε 

     
  

 
ε επίδξαζε ηνπο ζηε θήκε ηεο 

     
  

 
ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπο 

     
  

 
ε επίδξαζε ηνπο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

    
  

         

17 
ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδύλσλ πνπ ζα αληηκεησπίζεη ε εηαηξία ιακβάλεηαη ππόςε: 

(κπνξείηε λα επηιέμεηε πάλσ από κία απάληεζε) 

 
ην θξάηνο 

      
  

 
ν εξγνδφηεο 

      
  

 
ν θιάδνο ηεο βηνκεραλίαο 

     
  

 
νη εξγαδφκελνη 

      
  

         
18 Η εηαηξία έξρεηαη αληηκέησπε κε: (κπνξείηε λα επηιέμεηε πάλσ από κία απάληεζε) 

 

ζηξαηεγηθνχο θηλδχλνπο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ απνθάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ πνιηηηθή 
ηεο  

  

 
θηλδχλνπο ρακέλσλ επθαηξηψλ, πνπ ζα ζπλέβαιιαλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο    

 
θηλδχλνπο πνπ νθείινληαη ζηελ αδπλακία αμηνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ θαη ηεο εκπεηξίαο    

 
θηλδχλνπο πνπ πιήηηνπλ ηε θήκε θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο     
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θηλδχλνπο ηνπ έξγνπ, φπσο απφ ηελ εηζαγσγή λέαο ηερλνινγίαο    

 
ιεηηνπξγηθνχο θηλδχλνπο, φπσο απηνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ    

 
νηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο   

 
θηλδχλνπο ζπκκφξθσζεο, φπσο κε θπβεξλεηηθά πξφηππα θαη λφκνπο    

 
θηλδχλνπο πνπ νθείινληαη ζε λένπο ηξφπνπο εξγαζίαο    

 
πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο 

    

    

 

θηλδχλνπο ζρεηηθνχο κε ην θνηλφ πνπ εκπίπηεη ζηελ πεξηνρή ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο 
εηαηξίαο 

  

         

19 
εκεηώζηε ΝΑΙ ή ΌΥΙ γηα ην πνηνη από ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο απνηεινύλ 
πεγή θηλδύλσλ γηα έλα έξγν θαη πνηνη δελ απνηεινύλ αληίζηνηρα 

        

  
ΛΑΗ / ΌΣΗ 

  
Ζ παξνρή πιεξνθνξηψλ ηνπ έξγνπ απφ θαη ζε άηνκα /νκάδεο πνπ δελ ειέγρεη 
άκεζα ν Project Manager 

  

  Ζ εκπινθή δηαθνξεηηθψλ νκάδσ λ/ ηκεκάησλ ζην ίδην έξγν    

  Νη ζπλεξγαδφκελεο νκάδεο εξγαζίαο βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία    

  
Ρν έξγν είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξν / κηθξφηεξν απφ απηά πνπ έρεη ζπλεζίζεη 
ε νκάδα εξγαζίαο  

  

  
Δίλαη ε πξψηε δνπιεηά ηεο νκάδαο ή ηνπ Project Manager ζε παξφκνην έξγν ή 
ζηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξία 

  

  Ζ αζάθεηα ζηνπο ξφινπο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο   

  Ζ κε έγθαηξε ή ιαλζαζκέλε επηινγή ζηειερψλ   

  Ζ ζχληαμε κε ξεαιηζηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ   

  Ζ ζχληαμε κε ξεαιηζηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο   

  Ζ θαθή δηνίθεζε ησλ αιιαγψλ   

  Ζ ρξήζε ηεο ππεξγνιαβίαο   

  Ν αλεπαξθήο θαζνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ   

  Νη θαηξηθέο ζπλζήθεο   
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20 
Δθηηκήζηε θαη ζεκεηώζηε ηελ πηζαλόηεηα εκθάληζεο ησλ παξαθάησ θηλδύλσλ 
θαηά ηε δηάξθεηα ελόο έξγνπ ζε θιίκαθα 1 (Πνιύ κηθξή Πηζαλόηεηα) έσο 5 (Πνιύ 
κεγάιε Πηζαλόηεηα)  

    
1 2 3 4 5 

  Θαζπζηέξεζε ζηελ πξνκήζεηα πιηθψλ            

  πεξβάζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο            

  
Αχμεζε ησλ ηηκνινγίσλ (π ρ  θφζηνο εξγαζίαο), ηνπ 
θφζηνπο ζπληήξεζεο θαη άιισλ ακνηβψλ  

          

  Κε δηαζεζηκφηεηα πφξσλ ζε πεξίπησζε πνπ απαηηεζνχλ            

  
Αιιαγέο ζην πξνζσπηθφ κε πξσηνβνπιία ηνπ 
εξγνιάβνπ ή ηνπ εξγνδφηε  

          

  Κεηαθνξά ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο            

  Αληηδξάζεηο ησλ ππαιιήισλ            

  Αδπλακία ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ            

  Κε νκαιή ξνή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο            

  Αιιαγέο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ            

  
Ρερληθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ έξγνπ  

          

  
Απνπζία ησλ θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ ή ηεο θαηάιιειεο 
εθπαίδεπζεο ηεο νκάδαο εξγαζίαο  

          

         

21 
Δθηηκήζηε ηε ζνβαξόηεηα ησλ ζπλεπεηώλ ησλ παξαθάησ θηλδύλσλ ζε θιίκαθα 1 
(Αζήκαληεο) έσο 5 (Πνιύ εκαληηθέο)  

 
      1 2 3 4 5 

  Θαζπζηέξεζε ζηελ πξνκήζεηα πιηθψλ            

  πεξβάζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο            

  
Αχμεζε ησλ ηηκνινγίσλ (π ρ  θφζηνο εξγαζίαο), ηνπ 
θφζηνπο ζπληήξεζεο θαη άιισλ ακνηβψλ  

          

  Κε δηαζεζηκφηεηα πφξσλ ζε πεξίπησζε πνπ απαηηεζνχλ            

  
Αιιαγέο ζην πξνζσπηθφ κε πξσηνβνπιία ηνπ 
εξγνιάβνπ ή ηνπ εξγνδφηε  

          

  Κεηαθνξά ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο            
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  Αληηδξάζεηο ησλ ππαιιήισλ            

  Αδπλακία ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ            

  Κε νκαιή ξνή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο            

  Αιιαγέο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ            

  
Ρερληθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ έξγνπ  

          

  
Απνπζία ησλ θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ ή ηεο θαηάιιειεο 
εθπαίδεπζεο ηεο νκάδαο εξγαζίαο  

          

         

22 
εκεηώζηε ζε πνηεο από ηηο ηξεηο ζπληζηώζεο ηνπ έξγνπ ζεσξείηε όηη έρνπλ 
επίπησζε νη παξαθάησ θίλδπλνη (Μπνξείηε λα επηιέμεηε από 1 έσο 3) 

      

Σ
Ο
Ν

Λ
Ν

Π
 

Θ
Ν

Π
Ρ
Ν

Π
 

Ξ
Ν

ΗΝ
Ρ
Ζ

Ρ
Α
 

      

      

 
Θαζπζηέξεζε ζηελ πξνκήζεηα πιηθψλ        

 
πεξβάζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο        

 

Αχμεζε ησλ ηηκνινγίσλ (π ρ  θφζηνο εξγαζίαο), ηνπ θφζηνπο 
ζπληήξεζεο θαη άιισλ ακνηβψλ 

      

 
Κε δηαζεζηκφηεηα πφξσλ ζε πεξίπησζε πνπ απαηηεζνχλ        

 

Αιιαγέο ζην πξνζσπηθφ κε πξσηνβνπιία ηνπ εξγνιάβνπ ή ηνπ 
εξγνδφηε 

      

 
Κεηαθνξά ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο        

 
Δθπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ ιφγσ βηαζχλεο        

 
Αληηδξάζεηο ησλ ππαιιήισλ        

 
Αδπλακία ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ        

 
Κε νκαιή ξνή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο        

 
Αιιαγέο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ        

 
Ρερληθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ        

 

Απνπζία ησλ θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ ή ηεο θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο 
ηεο νκάδαο εξγαζίαο  
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23 
Ιεξαξρείζηε – Καηαηάμηε ηνπο 8 παξαθάησ ηνκείο ηνπ έξγνπ ζηελ θιίκαθα από 1 
(Πεξηζζόηεξν εκαληηθόο) έσο 8 (Ληγόηεξν εκαληηθόο) ώζηε λα πξνθύςεη κηα 
θαηάηαμε (1νο, 2νο, 3νο,..8νο θηι.) 

 
Κειέηε εθηθηφηεηαο 

      
  

 
Ξξνγξακκαηηζκφο 

      
  

 
Πρεδίαζε 

      
  

 
Γηαζεζηκφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

     
  

 
Ξξνκήζεηα πιηθψλ 

      
  

 
Πχκβαζε 

      
  

 
Ξαξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο 

     
  

 
Ξαξάδνζε 

      
  

         
Γ Πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαρείξηζε θηλδύλσλ ζηελ εηαηξεία 

 
      

Γ
ηα

θ
σ

λ
ψ

 α
π
φ
ι
π
ηα

 

Κ
ά
ι
ι
ν
λ
 δ

ηα
θ

σ
λ
ψ

 

Α
δ
ηά

θ
ν
ξ
ν
 

Κ
ά
ι
ι
ν
λ
 ζ

π
κ
θ

σ
λ
ψ

 

Π
π
κ
θ

σ
λ
ψ

 α
π
φ
ι
π
ηα

 

 
      

 
      

 
      

1 
Ρν Risk management είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ απφδνζε 
θαη ηελ επηηπρία ηεο εηαηξίαο 

          

2 
Ζ εηαηξία επηζεκαίλεη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε θαζέλαλ απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο  

          

3 
Ζ εηαηξία δπζθνιεχεηαη λα ηεξαξρήζεη ηνπο θηλδχλνπο 
ηεο  

          

4 
Ζ εηαηξία δπζθνιεχεηαη λα εθηηκήζεη ηελ πηζαλφηεηα 
εκθάληζεο ησλ θηλδχλσλ  

          

5 
Ζ εηαηξία δπζθνιεχεηαη λα εθηηκήζεη ηηο ζπλέπεηεο ησλ 
θηλδχλσλ  

          

6 
Ζ εηαηξία αλαζεσξεί ηνπο θηλδχλνπο κε βάζε ηελ 
επίηεπμε ή κε ησλ ζηφρσλ  

          

7 
Αιιαγέο ζηνπο θηλδχλνπο ηεο εηαηξίαο επηζεκαίλνληαη ζε 

ζπλερή βάζε σο πξνο ηελ επίδξαζε ηνπο ζηνπο ζηφρνπο  
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8 
Ζ εηαηξία ππνζηεξίδεη ηελ αλάιεςε ξίζθσλ γηα ηελ 
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο  

          

         

Γ 

Δθηίκεζε θηλδύλνπ 

Έρνληαο ππόςε ζαο έλα κέζν έξγν ηεο εηαηξίαο, επηιέμηε κία από ηηο ηξεηο 
πεξηπηώζεηο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε θξάζε  

1 Ο ζθνπόο ηνπ έξγνπ είλαη:             

 
επθξηλψο θαζνξηζκέλνο θαη θαηαλνεηφο 

     
  

 
ελ κέξεη θαζνξηζκέλνο κε πηζαλφηεηα αιιαγψλ 

    
  

 
ειάρηζηα θαζνξηζκέλνο θαη ππφθεηηαη ζε αιιαγέο 

    
  

         
2 Οη απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ είλαη: 

 
θαηαλνεηέο θαη απιέο 

     
  

 

θαηαλνεηέο αιιά πεξίπινθεο ή απιέο αιιά κε 
θαζνξηζκέλεο 

    
  

 
πνιχ αζαθείο ή πνιχ πεξίπινθεο  

     
  

         
3 Σν έξγν απαηηεί: 

 
νξηζκέλε δηαζεζηκφηεηα θαη επηηξέπεη θαζπζηεξήζεηο 

    
  

 
δηαζεζηκφηεηα επί ζπλερνχο βάζεο 

     
  

         
4 Η πνηόηεηα ηεο ζρεηηθήο κε ην έξγν πιεξνθόξεζεο είλαη: 

 
εχθνια κεηαηξέςηκε 

      
  

 

πεξίπινθε ή εχθνια κεηαηξέςηκε αιιά φρη ζσζηά 
θαζνξηζκέλε 

    
  

 
δχζθνια κεηαηξέςηκε 

     
  

         
5 Η επίδξαζε ηνπ έξγνπ ζηε ξνή ηεο εξγαζίαο: 

 
ζα είλαη ειάρηζηε έσο κεδακηλή 
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ζα παξνπζηαζηεί ζε νξηζκέλνπο ηνκείο θαη ζα είλαη κηθξή 

    
  

 
ζα επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο 

     
  

         
6 Οη ζηόρνη ηνπ έξγνπ: 

 
ππνζηεξίδνπλ άκεζα ηνπο ζηφρνπο ηνπ εξγνδφηε 

    
  

 
επηδξνχλ έκκεζα ζηνπο ζηφρνπο ηνπ εξγνδφηε 

    
  

 
δε ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ εξγνδφηε 

    
  

         
7 Οη θξίζηκνη ζηαζκνί (νξόζεκα) θαη νη ζεκαληηθέο εκεξνκελίεο ηνπ έξγνπ είλαη: 

 
ειαζηηθέο θαη κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ νκάδα ηνπ έξγνπ   

 

ζηαζεξέο θαη πξνθαζνξηζκέλεο θαη αλ θαηαπαηεζνχλ ζα έρνπλ πνιιαπιέο επηξξνέο 
ζηελ εηαηξία 

  

 

ζηαζεξέο θαη πξνθαζνξηζκέλεο κε ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγηθέο ή λνκηθέο αμηψζεηο πνπ 
δελ ειέγρνληαη απφ ηελ νκάδα 

  

         
8 Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ βαζίδεηαη: 

 

ζε δνθηκαζκέλε δηαδηθαζία εθηίκεζεο θφζηνπο θαη ζην έκπεηξν 
πξνζσπηθφ 

  
  

 
ζηελ πεξηνξηζκέλε εκπεηξία ηνπ πξνζσπηθνχ 

    
  

 

ζε κε δνθηκαζκέλεο δηαδηθαζίαο θαη κε εμεηδηθεπκέλν 
πξνζσπηθφ 

   
  

         

9 Η ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ είλαη: 

 

κεγαιχηεξε απφ ηελ εθηηκψκελε αλάγθε θαη αλακέλεηαη λα παξακείλεη 
ζηαζεξή 

  
  

 

νξηαθά επαξθήο θαη αλακέλεηαη λα παξακείλεη ζρεηηθά 
ζηαζεξή 

    
  

 

κηθξφηεξε απφ ηελ αλακελφκελε αλάγθε θαη ε ζηαζεξφηεηα ηεο είλαη εμαηξεηηθά 
αβέβαηε 

  

         
10 Η εκπεηξία θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ Project manager είλαη ζεκαληηθή 
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Ν Project manager είρε πξφζθαηε επηηπρία ζηε δηνίθεζε παξφκνησλ 
έξγσλ 

  
  

 

Ν Project manager είρε πξφζθαηε επηηπρία αιιά φρη ζηε δηνίθεζε παξφκνηνπ έξγνπ ή 
δελ έρεη εκπεηξία αιιά είλαη εθπαηδεπκέλνο 

  

 

Ν Project manager δελ είρε πξφζθαηε επηηπρία ή ζρεηηθή 
εθπαίδεπζε 

   
  

         

11 
Σν πξνζσπηθό σο πξνο ηελ εκπεηξία ηνπ ζηα εξγαιεία θαη ηηο ηερληθέο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη: 

 
είλαη έκπεηξν ζηε ρξήζε ηνπο 

     
  

 
εθπαηδεχηεθε ζηε ρξήζε ηνπο, αιιά έρεη απφ ιίγε έσο θαζφινπ πξαθηηθή πείξα 

 
  

 

δελ είρε νχηε επίζεκε εκπεηξία νχηε πξαθηηθή εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε 
ηνπο 

  
  

         

12 Σα κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο: 

 
βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν 

     
  

 
είλαη δηαζθνξπηζκέλα 

     
  

         

13 Η εθπαίδεπζε ηεο νκάδαο εξγαζίαο: 

 
δελ είλαη απαξαίηεηε 

     
  

 
κπνξεί λα ρξεηαζηεί ζε θάπνηα θάζε ηνπ έξγνπ  

    
  

 

είλαη απαξαίηεηε θαη ζα γίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
έξγνπ  

    
  

         
14 Οη ζπγθξνύζεηο εληόο ηεο εηαηξίαο είλαη: 

 
ιίγεο 

      
  

 
πεξηνδηθέο 

      
  

 
ζπρλέο 

      
  

         
15 Σν θόζηνο ησλ πιηθώλ θαη ησλ κεραλεκάησλ είλαη: 
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πξνθαζνξηζκέλν θαη ξπζκίδεηαη απφ ηε ζχκβαζε ή ηηο δπλάκεηο αληαγσληζκνχ ηεο 
αγνξάο 

  

 

δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλν, αιιά ξπζκίδεηαη απφ ηηο δπλάκεηο ηεο 
αγνξάο 

  
  

 
δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλν θαη δε ξπζκίδεηαη απφ ηηο δπλάκεηο ηηο αγνξάο 

  
  

         
16 Η αλνρή ζε αιιαγέο σο πξνο ηελ εγθεθξηκέλε βάζε 

 
ειάρηζηε έσο κεδεληθή 

     
  

 
κεξηθή 

      
  

 
κεγάιε, αθνχ δελ ππάξρεη ζπκθσλεκέλε βάζε 

    
  

         
17 Οη πξνζδνθίεο ηνπ εξγνδόηε: 

 
ηαπηίδνληαη κε εθείλεο ηεο νκάδαο εξγαζίαο 

    
  

 
δελ έρνπλ θαηαζηεί ζαθείο 

     
  

 
δηαθέξνπλ απφ εθείλεο ηεο νκάδαο εξγαζίαο 

    
  

         
18 Η ζπκκεηνρή ηνπ εξγνδόηε είλαη ζην έξγν: 

 
κηθξή 

      
  

 
κέηξηα 

      
  

 
κεγάιε 

      
  

         
19 Γηα ηα θξηηήξηα νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ: 

 
ππάξρεη ζπκθσλία κε ηνλ εξγνδφηε 

     
  

 
δελ έρεη γίλεη μεθάζαξε ζπδήηεζε 

     
  

 
ππάξρεη δηαθσλία κεηαμχ εξγνδφηε θαη νκάδαο εξγαζίαο 

    
  

         

20 Η ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη 

 
ψξηκε (ππάξρνληα ινγηζκηθά, βάζεηο δεδνκέλσλ, 
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εξγαιεία)  

 
αλαδπφκελε 

      
  

 

πξσηνπφξα (λέα ινγηζκηθά, βάζεηο δεδνκέλσλ, 
εξγαιεία) 

    
  

         
21 Οη ζηόρνη ηεο απόδνζεο είλαη: 

 
θαζνξηζκέλνη θαη ινγηθνί  

     
  

 
αζαθείο, αδήισηνη ή κε ξεαιηζηηθνί 

     
  

         
22 Μεηά ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ απαηηείηαη: 

 
ειάρηζηε παξαθνινχζεζε 

     
  

 
κηθξήο δηάξθεηαο παξαθνινχζεζε 

     
  

 
ζπλερήο παξαθνινχζεζε 

     
  

         

23 Πνηα είλαη ε γεληθή εθηίκεζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδύλσλ; 

 

Ρν έξγν είλαη θαινζρεδηαζκέλν λα εθηειεζηεί κε ζπλέπεηα πξνο ηε κεζνδνινγία πνπ 
αθνινπζεί ε εηαηξία 

  

 

Ν ζρεδηαζκφο θαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ έξγνπ  είλαη ινγηθέο θαη  νινθιεξσκέλεο, αιιά 
ππάξρνπλ δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ 

  

 

Ν ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ είλαη ρακειήο πνηφηεηαο ή ππάξρνπλ πξνβιήκαηα κε ηηο 
δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ 

  

         

Δ 
Έρνληαο ππόςε ζαο ην ίδην έξγν γηα ην νπνίν απαληήζαηε ηηο εξσηήζεηο ζην 
ζθέινο Γ, παξαθαιώ απαληήζηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο 

                  

1 Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ήηαλ: 

  

2 Ρν πξαγκαηηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ ήηαλ: 

  

3 Ρν ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ ήηαλ: 
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4 Ζ πξαγκαηηθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ήηαλ: 

  

5 πήξραλ απνθιίζεηο αλάκεζα ηηο πξνβιεπφκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηηο πξαγκαηηθέο; 

  

 


