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Πξόινγνο 

 

Η δηαρείξηζε θηλδχλνπ είλαη έλαο ηνκέαο ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ πνπ παξνπζηάδεη 

κεγάιεο θαη πνηθίιεο πξνθιήζεηο γηα νιφθιεξε ηελ νκάδα ελφο έξγνπ. Ιδηαηηέξσο, γηα έλα λέν 

κεραληθφ ν ηνκέαο απηφο παξνπζηάδεη έληνλν ελδηαθέξνλ θαζψο ζηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα ν 

θίλδπλνο είλαη ζπλερψο παξψλ.  

Η δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζε έλα θαηαζθεπαζηηθφ έξγν απνηειεί αληηθείκελν ηνπ 

πξνζσπηθνχ κνπ ελδηαθένξνληνο θαη απηή ε δηπισκαηηθή εξγαζία απνηέιεζε αθνξκή λα 

εκβαζχλσ ζε έλα ηνκέα πνπ κέρξη ηψξα είρα επηθαλεηαθή επαθή. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή κνπ θ. Γεκήηξην Βιάρν γηα ηελ θαζνδήγεζε 

θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπ θαζ’φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  

Σέινο, ζα ήζεια λα αθηεξψζσ απηή ηε δηπισκαηηθή εξγαζία ζηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα 

ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηνπο ζηελ πξνζπάζεηά κνπ. 
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Πεξίιεςε 

 

θνπφο ηεο παξνχζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ηεο «δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ» ζε έλα έξγν θαη ε εθαξκνγή ηεο ζε έλα πξαγκαηηθφ θαηαζθεπαζηηθφ έξγν κε ηε 

βνήζεηα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

Δηδηθφηεξα, ζην πξψην θεθάιαην δίλνληαη νξηζκνί ηνπ έξγνπ, νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη 

ηνπ, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ ελψ ζηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ 

πεξηγξάθνληαη νη δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηε δηαρείξηζε ηνπ. 

ην δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ηη είλαη θίλδπλνο θαη αλαιχνληαη ηα ζηάδηα 

δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ πνπ είλαη ν εληνπηζκφο, ε αλάιπζε, ε αληηκεηψπηζε θαη ε 

παξαθνινχζεζε ηνπ. ηε ζπλέρεηα,γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ θηλδχλνπο πνπ ζπλαληνχληαη ζηα 

θαηαζθεπαζηηθά έξγα. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε κία ειιεληθή έξεπλα επάλσ ζηε 

δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζηνλ ειιεληθφ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν. 

ην ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο αλαθέξνληαη θάπνηεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ 

πνπ άιιεο νδήγεζαλ ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη άιιεο ζε απνηπρία. Οη ηειεπηαίεο 

αλαθέξνληαη σο παξαδείγκαηα πξνο απνθπγή. ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ επηζεκαίλεηαη ε 

κειέηε πεξίπησζεο κίαο θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξίαο φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ. 

Σν ηέηαξην θεθάιαην θάλεη αξρηθά κία εηζαγσγή ζηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ κε ην 

Primavera θαη ην εμεηδηθεπκέλν εξγαιείν ηνπ, ην Pertmaster. Πεξηγξάθoληαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ 

Pertmaster γηα κία νινθιεξσκέλε αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ κε αζθαιή απνηειέζκαηα. 

ην πέκπην θεθάιαην εθηειείηαη ε εθαξκνγή ηνπ Pertmaster ζε έλα θαηαζθεπαζηηθφ 

έξγν ηεο επηινγήο καο. Δηζάγνληαη νη δηαζέζηκνη πφξνη, νη θίλδπλνη κε ηελ κνξθή ηεο 

αβεβαηφηεηαο ζηε δηάξθεηα θαη ην θφζηνο θαζψο θαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ εξγαζηψλ. ε 

θάζε πεξίπησζε εθηειείηαη ε αλάιπζε θηλδχλνπ θαη θαηαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα. 

ην έθην θεθάιαην παξνπζίαδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  
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Abstract 

 

The purpose of this thesis is the presentation of "risk management" in a project and its 

application to a real construction project with the contribution of information systems. 

Specifically, the first chapter provides definitions of the “project”, the objectives and 

key characteristics of the project while the processes taking place in project management are 

also described in this chapter. 

The second chapter deals with what risk is and analyzes the stages of risk management 

which are the identification, analysis, treatment and monitoring. Then, it refers to the risks 

encountered in construction projects. The chapter ends with a survey on risk management taking 

place in the manufacturing sector in Greece. 

The third chapter deals with some risk management practices which led either to 

positive or negative results. The latter is referred as examples to avoid. Later in this chapter, the 

case study of a construction company in risk management is highlighted. 

The fourth chapter makes an initial introduction to risk management with Primavera and 

the specialized tool, the Pertmaster. Pertmaster grants the capabilities of an integrated risk 

analysis with safe results, which are described in this chapter. 

In the fifth section, Pertmaster runs the application of a construction project of our 

choice. It inserts the available resources, the risks in the form of uncertainty over the cost and 

time and the correlations between tasks as well. In each case, the risk analysis is performed and 

the results are recorded. 

The sixth chapter presents the conclusions and recommendations of the thesis. 
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1ν  Κεθάιαην:  Έξγν θαη Γηαρείξηζε έξγσλ 

 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλεη κία 

ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηα έξγα θαη ζηε δηαρείξηζε έξγσλ. Αλαθέξνληαη νη ζθνπνί θαη νη 

θίλδπλνη πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ θάζεσλ ελφο έξγνπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα νη ζηξαηεγηθνί ηξφπνη γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Η εηζαγσγή απηή 

παξνπζηάδεη ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο δηεξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

θαηαζθεπήο ελφο έξγνπ. 

1.1 Οξηζκόο ηνπ έξγνπ 

 

Έξγν είλαη έλα πποζωπινό εγρείξεκα πνπ ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία 

ελφο μοναδικού πξντφληνο ή ππεξεζίαο. 

 Πξνζσξηλφ ζεκαίλεη φηη θάζε έξγν έρεη θαζνξηζκέλν ηέινο. 

 Μνλαδηθφ ζεκαίλεη φηη ην πξντφλ ή ε ππεξεζία δηαθέξεη θαηά μερσξηζηφ ηξφπν 

απφ φια ηα παξφκνηα πξντφληα ή ππεξεζίεο. 

Οη ηδηφηεηεο απηέο ησλ έξγσλ, λα είλαη πξνζσξηλά αιιά θαη κνλαδηθά εγρεηξήκαηα, 

έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηε δνκή πνπ έρνπλ νη πεξηζζφηεξεο ησλ επηρεηξήζεσλ νη 

νπνίεο ιεηηνπξγνχλ βάζε δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ ζηαζεξφ θαη κφληκν ραξαθηήξα. Η 

δηαρείξηζε απηψλ ησλ ηδηνηήησλ απαηηεί ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο απφ δηαθνξεηηθά 

γλσζηηθά πεδία. 

Δπνκέλσο έλα βαζηθφ δεηνχκελν ζηε δηαρείξηζε έξγσλ είλαη λα εμαζθαιίδεηαη φηη 

ην έξγν εθηειείηαη θαη παξαδίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε θαζνξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο. 

Πεξηνξηζκνί πνπ κπνξεί λα είλαη αλεπαξθήο δηαζέζηκνο ρξφλνο, πεξηνξηζκέλνο 

πξνυπνινγηζκφο θ.α. Δπνκέλσο, έλα έξγν είλαη έλα πξνζεθηηθά επηιεγκέλν ζχλνιν 
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δξαζηεξηνηήησλ πνπ επηιέγνληαη γηα ηε βέιηηζηε ρξήζε ησλ πφξσλ (ρξφλνο, ρξήκαηα, 

άλζξσπνη, πιηθά, κεραλήκαηα, ελέξγεηα, ρψξνο θ.α.) κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επίηεπμε 

ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ ηνπ. 

Έλαο πην ζχλζεηνο νξηζκφο ηνπ έξγνπ (ζχκθσλα κε ηνλ Γηαλληά Γ., 2004-05)είλαη: 

«Έπγο είναι μία ακολοςθία μοναδικών, ζύνθεηων και αλληλοζσεηιζόμενων 

δπαζηηπιοηήηων πος αποζκοπούν ζηην επίηεςξη κάποιος ζςγκεκπιμένος ζκοπού. Όλερ οι 

δπαζηηπιόηηηερ ενόρ έπγος θα ππέπει να ολοκληπωθούν μέζα ζε πεπιοπιζμένο σπόνο και 

με πεπιοπιζμένο κόζηορ, ικανοποιώνηαρ ηαςηόσπονα ηιρ απαιηούμενερ πποδιαγπαθέρ 

ποιόηηηαρ». 

1.2 Πεξηνξηζκνί ηνπ έξγνπ 

 

Οη βαζηθνί πεξηνξηζκνί πνπ αλαθέξνληαη είλαη ηξεηο: ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ (project 

scope), ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ θαη ην θφζηνο εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ. Η ηξηάδα απηή ησλ πεξηνξηζκψλ ζπρλά αλαθέξεηαη επίζεο σο ηξίγσλν 

δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ, φπνπ θάζε πιεπξά αληηπξνζσπεχεη έλαλ πεξηνξηζκφ. Αιιαγή 

ζηε κηα πιεπξά ηνπ ηξηγψλνπ πνπ κεηαθξάδεηαη ζε αιιαγή ησλ πεξηνξηζκψλ πξνθαιεί 

αιιαγή ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο άιινπο παξάγνληεο. Έηζη αιιαγή 

ζην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ πξνθαιεί αιιαγή ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ 

ρξφλνπ θαη ηνπ θφζηνπο π.ρ. αχμεζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ ή αχμεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. 

 

1.3 Αληηθεηκεληθνί ζηόρνη ηνπ έξγνπ 

 

Σξεηο είλαη νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη νπνηνπδήπνηε έξγνπ: 

 Η απφδνζε (πξνδηαγξαθέο) 



12 

 

 Ο ρξφλνο θαη 

 Σν θφζηνο 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη νη επηζπκίεο ησλ πειαηψλ δελ είλαη έλαο 

επηπιένλ ζηφρνο αιιά πεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ 

 

1.4 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο έξγνπ 

 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο έξγνπ: 

 Απνηειείηαη απφ κε επαλαιακβαλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζηε γεληθή 

πεξίπησζε κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ απφ ηνλ θχθιν δσήο ηνπ έξγνπ. 

 Να έρεη ηεθκεξησκέλν ζθνπφ / ζεκαζία 

 Απαηηείηαη ζρεδηαζκφο ψζηε λα επηηχρνπκε ην ηειηθφ απνηέιεζκα. 

 Τπάξρνπλ αιιειεμαξηήζεηο κεηαμχ ησλ θάζεσλ θαη ησλ νκάδσλ 

 Σν ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη κνλαδηθφ. 

 Η εθηέιεζή ηνπ απαηηεί ηελ χπαξμε νκάδαο. 

 Έρεη έλαξμε θαη ιήμε 

 Τπφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο δηαθφξσλ εηδψλ (ρξφλνπ, θφζηνπο πνηφηεηαο θ.α.) 

 Οη δηαζέζηκνη πφξνη είλαη πεξηνξηζκέλνη θαη απαηηνχλ ζπληνληζκφ 

 Δίλαη κεγάια θαη πνιχπινθα 

 

1.5 Κύθινο δσήο ελόο έξγνπ 

 

Ο θχθινο δσήο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα, ζχκθσλα κε ην 

PMBOK® Guide (2004)) 
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: 

 χιιεςε ηνπ έξγνπ 

 Δθπφλεζε ηνπ ζρεδίνπ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

 Τινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

 Θέζε ηνπ έξγνπ ζε ιεηηνπξγία 

 

 

Δηθόλα 5.1: Κύθινο δωήο ηνπ έξγνπ 

 

1.6 Γηνίθεζε θαη δηαρείξηζε έξγνπ (Project Management) 

 

Τπάξρεη κία πιεζψξα νξηζκψλ γηα ηελ έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ. Αλεμάξηεηα απφ 

ηελ δηαηχπσζή ηνπο, ζηεξίδνληαη ζε κία θνηλή βάζε πνπ είλαη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ 

εξγαζηψλ γηα ηελ επηηπρή αλάιεςε ελφο έξγνπ σο πξνο ην αληηθείκελν, ην ρξφλν, ηα 

ρξήκαηα θαη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο. Οπφηε, ζε απηφ ην πιαίζην έλαο νξηζκφο γηα ηε 

δηαρείξηζε έξγνπ είλαη: 
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«Διασείπιζη έπγος είναι η εθαπμογή δεξιοηήηων, επγαλείων, ηεσνικών και διεπγαζιών για 

ηον ππογπαμμαηιζμό, ηο ζςνηονιζμό, ηην ςλοποίηζη, ηην παπακολούθηζη και ηον έλεγσο 

ενόρ έπγος με επιηςσία». .(Πεγή: PMBOK® Guide (2004)) 

 

Δίλαη γεγνλφο πσο πνιιέο απφ ηηο δηεξγαζίεο ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ είλαη 

επαλαιεπηηθήο θχζεο θη απηφ νθείιεηαη ζηελ αλάγθε γηα κία πξννδεπηηθή αλάπηπμε ζε 

νιφθιεξν ηνλ θχθιν δσήο ηνπ έξγνπ. Όπσο ηζρχεη θαη γηα θάζε άιιε δηεξγαζία, ε 

δηεξγαζία Γηαρείξηζεο Έξγνπ δερεηαη εηζξνέο (αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, επθαηξίεο ή 

απεηιέο) θαη πεξηνξηζκνχο ( ρξφλνο, θφζηνο, πνηφηεηα, θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο, 

λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο) θαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ θαηάιιεισλ κεραληζκψλ 

(εξγαιεία, ηερληθέο, εμνπιηζκνί, αλζξσπίλνη πφξνη) παξάγεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

απνηέιεζκα φπσο θαίλεηαη θη απφ ην παξαθάησ ζρήκα: 

 

 

Δηθόλα 1.2: Γηεξγαζία Γηαρείξηζεο έξγνπ 

(Πεγή: PMBOK® Guide (2004), “A Guide to the Project Management Body of Knowledge) 

 

 

1.7 Γηεξγαζίεο έλαξμεο ηνπ έξγνπ 
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Οη δηεξγαζίεο έλαξμεο ελφο έξγνπ είλαη νη δηεξγαζίεο  νη νπνίεο  

πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ πξψηε θάζε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ έξγνπ. ηε θάζε απηή 

εληνπίδεηαη έλα επηρεηξεζηαθφ πξφβιεκα ή κία επθαηξία θαη ζηε ζπλέρεηα εθπνλείηαη ε 

κειέηε ζθνπηκφηεηαο ηνπ έξγνπ θαη ε αλάιπζε θφζηνπο / νθέινπο ψζηε λα 

πξνζδηνξηζηεί ε ελαιιαθηηθή ιχζε κε ην κέγηζην θαζαξφ φθεινο θαη λα δηεξεπλεζεί 

θάζε πηζαλή ελαιιαθηηθή ιχζε. Απνηέιεζκα απηήο ηεο δηεξγαζίαο είλαη κία ηειηθή 

πξνηεηλφκελε ιχζε. Όηαλ εγθξηζεί ε ζπληζηψκελε ιχζε ν ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ κε ηελ 

νκάδα δηεθπεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζχληαμε ηερληθνχ δειηίνπ φπνπ 

πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ην αληηθείκελν, νη ζηφρνη, νη δξαζηεξηφηεηεο, ε δνκή, ν 

πξνυπνινγηζκφο, ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο, νη θίλδπλνη, νη πεξηνξηζκνί θαη νη 

ππνζέζεηο εξγαζίαο ηνπ έξγνπ. 

1.8 Γηεξγαζίεο πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ  έξγνπ  

 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ έξγνπ είλαη ε δεχηεξε θάζε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ 

έξγνπ. Οη δηεξγαζίεο δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδνληαη θαηά ηε θάζε απηή  

πεξηιακβάλνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ παξακέηξσλ ηνπ έξγνπ έηζη 

ψζηε ην έξγν λα είλαη έηνηκν πξνο πινπνίεζε. Σα ζρέδηα πνπ πξέπεη λα εθπνλεζνχλ ζε 

απηή ηε θάζε είλαη ηα εμήο: 

 Σν ρέδην έξγνπ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζρέδηα-πξνγξάκκαηα: 

 Υξνλνδηάγξακκα Γξαζηεξηνηήησλ (νξηζκφο ηεο δηαδνρήο 

δξαζηεξηνηήησλ θαη εξγαζηψλ, ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο), 

 ρέδην Γηαρείξηζεο Πόξσλ ( θαζνξηζκφο αλζξσπίλσλ πφξσλ, 

εμνπιηζκνχ/ κεραλεκάησλ, αλαγθαίσλ πιηθψλ γηα θάζε ζηάδην) 

 Πξόγξακκα Κόζηνπο (πξνζδηνξηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ 

ζηνηρείσλ θφζηνπο θαη ηνπ ρξφλνπ πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο) 
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 ρέδην Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ. Παξνπζηάδεη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο θαη 

ηηο ελέξγεηεο γηα ηνλ κεηξηαζκφ ηνπο 

 ρέδην Πνηόηεηαο. Θέηεη ηνπο ζηφρνπο πνηφηεηαο γηα ηα παξαδνηέα ηνπ 

έξγνπ θαη νξίδεη ηηο δηεξγαζίεο δηαζθάιηζεο θαη ειέγρνπ πνηφηεηαο 

 ρέδην Γηαρείξηζεο Εεηεκάησλ. Οξίδεη ηε δηεξγαζία πξνζδηνξηζκνχ, 

εθηίκεζεο θαη επίιπζεο ζρεηηθψλ κε ην έξγν δεηεκάησλ. 

 ρέδην Γηαρείξηζεο Αιιαγώλ. Οξίδεη ηε δηεξγαζία δηαρείξηζεο αηηήζεσλ 

γηα αιιαγέο νη νπνίεο έρνπλ άκεζε επίπησζε ζην αληηθείκελν, ην θφζηνο, ην 

ρξνλνδηάγξακκα ή ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ. 

 ρέδην Απνδνρήο Παξαδνηέσλ. Θέηεη ηα θξηηήξηα απνδνρήο γηα ηα 

παξαδνηέα ηνπ έξγνπ θαη νξίδεη ηηο δηεξγαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

δνθηκψλ απνδνρήο  

 ρέδην επηθνηλσλίαο. Αλαθέξεηαη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα 

δηαλέκνληαη ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη ζηηο κεζφδνπο πνπ είλαη δπλαηφλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηαλνκή ηνπο. 

Ο πξνγξακκαηηζκφο είλαη επαλαιακβαλφκελε θαη επαλαιεπηηθή δηεξγαζία. 

Κάζε θνξά πνπ παξνπζηάδνληαη λέεο πιεξνθνξίεο ή πξαγκαηνπνηνχληαη ηξνπνπνηήζεηο 

ζηηο πθηζηάκελεο φια ηα παξαπάλσ ζρέδηα νθείινπλ λα ελεκεξψλνληαη. Οη δηεξγαζίεο 

πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκφδνληαη θαηά ηε δεχηεξε θάζε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ έξγνπ θαη 

παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 



17 

 

  
Δηθόλα 1.3: Γηεξγαζίεο πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ έξγνπ 

 
 

1.9 Αλάπηπμε ζρεδίνπ δηαρείξηζεο θηλδύλσλ 

 

 

Σν ζρέδην δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν δφκεζεο θαη εθηέιεζεο 

ηνπ εληνπηζκνχ, ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο αλάιπζεο, ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηνπ 

ειέγρνπ ηνπ θηλδχλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ έξγνπ. Θεσξεηηθά, γηα 

θάζε θίλδπλν πνπ εληνπίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ είλαη αλαγθαία ε 

ηππνπνηεκέλε δηαρείξηζή ηνπ ζχκθσλα κε ην ζρέδην δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

Σν πξψην νξφζεκν ζηε δηεξγαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ είλαη ν εληνπηζκφο ησλ 

θηλδχλσλ πνπ ελδερνκέλσο λα επεξξεάζνπλ ην κειινληηθφ έξγν θαη ε ηεθκεξίσζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο ηφζν ζην Σερληθφ Γειηίν ηνπ έξγνπ φζν θαη ζην Μεηξψν 

Καηαγξαθήο Κηλδχλσλ. Καηά ηε θάζε πξνγξακκαηηζκνχ ν ππεχζπλνο ζπληνληζηήο ηνπ 

έξγνπ νθείιεη λα επηβιέπεη ην κεηξψν ησλ θηλδχλσλ πνπ εληνπίζζεθαλ αξρηθά θαη λα 

πξνζδηνξίδεη αλ νη θίλδπλνη απηνί εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. Δπηπιένλ, πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεη λέεο κεηαβιεηέο θηλδχλσλ πνπ ελδερνκέλσο λα έρνπλ πξνθχςεη θαη νη 

νπνίεο δηακνξθψλνπλ έλα ζχλνιν ελεξγεηψλ. Απηέο νη ελέξγεηεο πξέπεη λα έξζνπλ εηο 

πέξαο γηα λα απνηξαπνχλ νη επεξρφκελνη θίλδπλνη ή λα πεξηνξηζηνχλ νη επηπηψζεηο ηνπο 

ζε πεξίπησζε πνπ επέιζνπλ. 
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Ο ζρεδηαζκφο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πεξηιακβάλεη ηελ ελεκέξσζε ηνπ κεηξψνπ 

θαηαγξαθήο θηλδχλσλ θαη ηελ αλάπηπμε ζρεδίνπ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ φπσο θαίλεηαη 

θαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Λεπηνκέξεηεο θαη πεξηζζφηεξε εκβάζπλζε ζηε δηαρείξηζε 

θηλδχλνπ ζα δνζεί ζην επφκελν θεθάιαην. (Γείγκαηα ηνπ κεηξψνπ θαηαγξαθήο 

θηλδχλσλ θαη ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ππάξρνπλ θαίλνληαη ζην παξάξηεκα 

ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο).    

 

                       
  Δηθόλα 1.4: ηάδηα ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο θηλδύλωλ 

  

 
 

 
(Πεγή: http://www.publicprocurementguides.treasury.gov.cy/OHS-

GR/HTML/index.html?7_4_7_2_development_of_risk_management_plan.htm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.publicprocurementguides.treasury.gov.cy/OHS-GR/HTML/index.html?7_4_7_2_development_of_risk_management_plan.htm
http://www.publicprocurementguides.treasury.gov.cy/OHS-GR/HTML/index.html?7_4_7_2_development_of_risk_management_plan.htm
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2
ν
 Κεθάιαην: Κίλδπλνο θαη Γηαρείξηζε θηλδύλνπ 

 

2.1. Ση είλαη θίλδπλνο 

 

Ο θίλδπλνο έξγνπ είλαη έλα γεγνλφο ή κηα θαηάζηαζε φπνπ εθφζνλ ζπκβεί έρεη 

είηε ζεηηθή είηε αξλεηηθή επίπησζε ηνπιάρηζηνλ ζε έλαλ απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ, 

φπσο είλαη ν ρξφλνο, ην θφζηνο θαη ε πνηφηεηα. Έλαο θίλδπλνο κπνξεί λα έρεη κία ή 

πεξηζζφηεξεο αηηίεο θαη εθφζνλ πξνθχςεη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο 

ζπλέπεηεο. Γηα παξάδεηγκα, κία αηηία κπνξεί λα είλαη ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ ηελ πεξίνδν πνπ εθηειείηαη ην έξγν, νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, ή αθφκα θαη ε 

γξαθεηνθξαηία πνπ ζπληειεί ζηελ θαζπζηεξεκέλε έθδνζε εγγξάθσλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ εθηέιεζε ελφο έξγνπ. 

 Οη ζπλζήθεο ηνπ θηλδχλνπ ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ νπηηθέο ηνπ έξγνπ ή ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ κπνξνχλ λα επεμεγνχλ ηνλ ίδην ηνλ θίλδπλν. 

Κάπνηεο απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα είλαη νη θαθέο πξαθηηθέο ησλ έξγσλ, ε 

έιιεηςε νξγάλσζεο ηνπ ζπκκεηερφλησλ, ε αδπλακία ηεο δηνίθεζεο λα ρεηξηζηεί πνιιά 

έξγα ηαπηφρξνλα ή αθφκα θαη εμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ δελ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ 

επαθξηβψο.  

Οη θίλδπλνη πξνθχπηνπλ ζπλήζσο ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ γλψζεσλ, 

εκπεηξηψλ, θαη πιεξνθνξηψλ γηα ην κέιινλ θαη ηηο αιιαγέο πνπ απηφ επηθπιάζζεη ζηηο 

ζρέζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ κηαο επηρείξεζεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δεκηνπξγία 

ελφο έξγνπ.  

Δίλαη γεγνλφο πσο ζε φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ππάξρεη ην 

ελδερφκελν γηα γεγνλφηα θαη ζπλέπεηεο πνπ ζπληζηνχλ επθαηξίεο πξνο φθεινο (upside) 

ή απεηιέο ηεο επηηπρίαο (downside). Πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηνχληαη νη πηζαλφηεηεο 
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θαη νη ζπλέπεηεο ησλ ζεηηθψλ γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ ζπκβάλησλ θαη λα 

ειαρηζηνπνηνχληαη νη πηζαλφηεηεο θαη νη ζπλέπεηεο ησλ δπζκελψλ ζπκβάλησλ, πξέπεη 

ζε θάζε έξγν λα ζρεδηάδνληαη θαη λα εγθαζίζηαληαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.   

2.2 Γηαρείξηζε θηλδύλνπ 

 

Οη θίλδπλνη ζε έλα έξγν δελ είλαη δπλαηφ λα εμαιεηθζνχλ εληειψο. Ο ζηφρνο 

επνκέλσο είλαη λα κελ πξνζπαζήζεη θάπνηνο λα ηνπο εμαιείςεη αιιά λα ηνπο 

δηαρεηξηζηεί. Σν κπζηηθφ γηα κία απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θηλδχλνπ είλαη ε 

δπλαηφηεηα λα πνηνηηθνπνηεζνχλ θαη λα πνζνηηθνπνηεζνχλ αληηθεηκεληθά ηα ζηνηρεία 

θηλδχλνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεησζνχλ ζε απνδεθηά επίπεδα. 

Ο ζθνπφο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ είλαη λα εληνπίζεη θαη λα αλαιχζεη ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ ζε έλα έξγν θαη ζηε ζπλέρεηα λα δηαρεηξηζηεί ηηο ζπλέπεηέο 

απηψλ. Η δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηέζζεξα βήκαηα ηα νπνία ηπγράλνπλ γεληθήο 

εθαξκνγήο θαη κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε πνιιά ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ έξγνπ. 

Σα ζηάδηα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαίλνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 
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Δηθόλα 2.1: ηάδηα δηαρείξηζεο θηλδύλνπ 

(Πεγή: Κεξπηηφπνπινο Κ. (2006), «Η δηαρείξηζε θηλδχλσλ έξγσλ ζηελ θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία») 

Η δηαρείξηζε θηλδχλνπ παξέρεη έλα δνκεκέλν ηξφπν εληνπηζκνχ θαη αλάιπζεο 

ελδερφκελσλ θηλδχλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα εθαξκνγή θαηάιιεισλ απνθάζεσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο. Απηέο νη «θαηάιιειεο απνθάζεηο» βαζίδνληαη ζε ζηξαηεγηθέο 

πξφιεςεο, κεηαθνξάο θαη κεηξηαζκνχ ησλ θηλδχλσλ ή ζηελ απνδνρή ηνπο. ηελ πνξεία 

ελφο έξγνπ θάζε κία απφ απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο κπνξεί λα βξίζθεη εθαξκνγή ζε 

δηάθνξνπο απφ ηνπο επηκέξνπο θηλδχλνπο. 

2.3 Δληνπηζκόο θηλδύλνπ 

 

Ο εληνπηζκφο ηνπ θηλδχλνπ μεθηλά κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ νη νπνίνη 

κπνξνχλ λα επεξξεάζνπλ θάζε βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ έξγνπ. Ο ζηφρνο είλαη λα 

δεκηνπξγεζεί κία πιήξεο ιίζηα ζρεηηθψλ θηλδχλσλ θαη λα ηεθκεξηψλνληαη κε ζηνηρεία 

ηα απνηειέζκαηα πνπ ν θάζε θίλδπλνο ζπλεπάγεηαη. Η αλάιπζε ζα πξέπεη λα 
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πεξηιακβάλεη κία πεξηγξαθή ησλ θηλδχλσλ, ηελ πηζαλή πξνέιεπζή ηνπο, λα αλαθέξεη 

ηηο θπξηφηεξεο αηηίεο έλαπζεο ησλ θηλδχλσλ θαζψο θαη κία ιίζηα κε ηνπο θπξηφηεξνπο 

παξάγνληεο πιεξνθφξεζεο. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη εληνπηζκνχ ησλ θηλδχλσλ, 

φπσο: 

 Οη θαηαζηάζεηο ειέγρνπ ησλ θηλδχλσλ παξέρνπλ έλα ρξήζηκν ζεκείν έλαξμεο 

γηα θάπνηα έξγα. Οξγαληζκνί πνπ εθηεινχλ πνιιά παξφκνηα έξγα κπνξνχλ λα 

θαηαζθεπάζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ιίζηεο ειέγρνπ βαζηζκέλνη ζηελ εκπεηξία ηνπο ή 

ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ησλ έξγσλ ηνπο αλαζχξνληαο πιεξνθνξίεο απφ εηδηθνχο 

ζηελ έξεπλα, ηελ αζθάιεηα θαη ηε δηαρείξηζε έξγσλ. 

 Δμεηάδνληαο παξφκνηα ηξέρνληα ή πξνεγνχκελα έξγα, αλαιχζεηο θηλδχλσλ ή 

αμηνινγήζεηο έξγσλ. 

 Σν Brainstorming θαη ην workshopping κπνξνχλ λα είλαη πνιχηηκα εξγαιεία γηα 

έξγα πνπ αθνξνχλ λένπο ή αζπλήζεηο θηλδχλνπο, θαηλνηφκεο ξπζκίζεηο 

δηαρείξηζεο ή αλάπηπμεο αξρηθψλ θαηαζηάζεσλ ειέγρνπ. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη νη θπξηφηεξεο πεξηνρέο θηλδχλνπ: 

Πίλαθαο 2.1: Κπξηόηεξεο πεξηνρέο θηλδύλνπ 

ηάδην ζρεδίαζεο θαη 

πξνγξακκαηηζκνύ 

ηάδην πξνκεζεηώλ θαη δηαρείξηζεο 

ηνπ έξγνπ 

Δκπνξηθέο Καηαζθεπή θαη πληήξεζε 

Σερλνινγηθέο Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα 

πκβάζεηο έξγσλ Αλζξψπηλνη παξάγνληεο 

Οηθνλνκηθέο Φπζηθά θαηλφκελα 

Πεξηβαιινληηθέο Οξγαλσηηθέο 

Γεκνζηνλνκηθέο πζηήκαηα 

Πνιηηηθέο  

(Πεγή: Klemetti A. (2006)) 
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Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα αλαγλψξηζεο ηνπ 

θηλδχλνπ  κπνξνχλ λα είλαη νη παξαθάησ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε: ν project 

manager, ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ έξγνπ, ε νκάδα δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ (αλ 

πξνβιέπεηαη), εμεηδηθεπκέλνη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο, νη πειάηεο, ηειηθνί ρξήζηεο, 

άιινη δηαρεηξηζηέο έξγσλ θαζψο θαη ηα ππφινηπα ελδηαθεξφκελα κέξε ηνπ έξγνπ. 

Δλψ απηά ηα κέιε είλαη ζπρλά νη βαζηθνί ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ 

θηλδχλνπ, φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ έξγνπ νθείιεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλν γηα λα 

εληνπίδεη ηνπο θηλδχλνπο. 

Η ηαπηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ κπνξεί λα είλαη κία επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία 

επεηδή λένη θίλδπλνη κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ θαζψο ην έξγν πξνρσξάεη κέζσ ηνπ 

θχθινπ ηεο δσήο ηνπ. Η ζπρλφηεηα ησλ επαλαιήςεσλ θαη ην πνηνο ζπκκεηέρεη ζε 

θάζε θχθιν δηαθέξεη απφ πεξίπησζε ζε πεξίπησζε. Η νκάδα ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη 

λα ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία έηζη ψζηε λα κπνξεί λα αλαπηχμεη θαη λα δηαηεξήζεη 

ηελ αίζζεζε ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο επζχλεο γηα ηνλ θάζε θίλδπλν θαη ηηο δξάζεηο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ. Οη ελδηαθεξφκελνη θνξείο εθηφο ηεο νκάδαο ηνπ έξγνπ κπνξνχλ 

λα παξέρνπλ πξφζζεηε αληηθεηκεληθή πιεξνθφξεζε. 

Ο εληνπηζκφο ηνπ θηλδχλνπ νδεγεί ζπλήζσο ζηελ δηαδηθαζία πνηνηηθήο 

αλάιπζεο ηνπ θηλδχλνπ. Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ πνζνηηθή αλάιπζε 

ηνπ θηλδχλνπ φηαλ ν εληνπηζκφο ηνπ θηλδχλνπ εθηειείηαη απφ έλαλ έκπεηξν 

δηαρεηξηζηή θηλδχλνπ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ε ηαπηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ κπνξεί 

λα πξνηείλεη ηελ θαηεχζπλζή ηεο θαη απηή λα θαηαγξαθεί θαη λα νδεγήζεη ζε 

πεξαηηέξσ αλάιπζε ή θαη εθαξκνγή ζηε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο θαη 

αληηκεηψπηζεο ηνπ θηλδχλνπ. Παξαθάησ θαίλνληαη νη είζνδνη, ηα εξγαιεία, νη 

ηερληθέο, θαη νη έμνδνη ηεο δηαδηθαζίαο εληνπηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ. 
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Πίλαθαο 2.2: Δίζνδνη, εξγαιεία θαη έμνδνη εληνπηζκνύ ηνπ θηλδύλνπ 

Δίζνδνη Δξγαιεία θαη Σερληθέο Έμνδνη 

1. Πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο ηεο 

επηρείξεζεο 

1. Αμηνινγήζεηο 

ηεθκεξίσζεο 

1. Μεηξψν θηλδχλνπ 

2. ηνηρεία νξγάλσζεο 

ηεο δηαδηθαζίαο 

2.  Σερληθέο ζπιινγήο 

πιεξνθνξηψλ 

 

3. Γήισζε ζηφρνπ ηνπ 

έξγνπ 

3.  Αλάιπζε ηεο ιίζηαο 

ειέγρνπ 

 

4. ρέδην δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ 

4.  Αλάιπζε 

ζπκπεξαζκάησλ 

 

5. ρέδην δηαρείξηζεο 

έξγνπ 

5.  Σερληθέο δηαγξακκάησλ  

 

2.4 Αλάιπζε θηλδύλνπ 

 

Η αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ είλαη έλα πνιχηηκν εξγαιείν ζηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη αθελφο κελ γηα λα νξηζηνχλ ην κέγεζνο ηεο ζπλέπεηαο ηνπ 

θηλδχλνπ ζηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ καδί κε ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπ 

θηλδχλνπ θαη αθεηέξνπ λα ηαμηλνκεζνχλ νη θίλδπλνη κε βάζε ηε ζπλνιηθή ηνπο 

βαξχηεηα. Η βαξχηεηα ελφο θηλδχλνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηακφ ηεο 

πηζαλφηεηαο εκθάληζήο ηεο κε ηελ αλακελφκελε ζπλέπεηα ζε πεξίπησζε πνπ απηή 

εκθαληζηεί. 

Όιεο νη δηαζέζηκεο πεγέο δεδνκέλσλ νθείινπλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

γίλνπλ θαηαλνεηνί νη θίλδπλνη πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζην πξνεγνχκελν ζηάδην. 

Απηέο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ: ηζηνξηθά αξρεία, πξαθηηθή ηεο ηερληθήο 

εηαηξίαο, ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, δηάθνξεο επηηπρεκέλεο πξαθηηθέο κάξθεηηλγθ, 
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έξεπλα ηεο αγνξάο, ηερληθέο θξίζεηο θαη αλεμάξηεηεο αμηνινγήζεηο. Η εθηίκεζε 

πεξηιακβάλεη: 

 Δθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο θάζε θηλδχλνπ πνπ πξνθχπηεη. Απηή κπνξεί λα 

θπκαίλεηαη απφ ην «εμαηξεηηθά απίζαλν» κέρξη ην «ζρεδφλ βέβαην», ή κε ηε 

ρξήζε αξηζκεηηθψλ εθηηκήζεσλ ησλ πηζαλνηήησλ. 

 Δθηίκεζε ησλ ζπλεπεηψλ θάζε θηλδχλνπ ηνπ έξγνπ κέζσ πξνηάζεσλ θαη 

θξηηεξίσλ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη αξρηθά κέζσ κίαο θιίκαθαο πνπ ζα 

θπκαίλεηαη απφ ην «ακειεηέν» κέρξη ην «πνιχ ζνβαξφ» ή ρξεζηκνπνηψληαο 

πνζνηηθέο κεηξήζεηο ησλ επηπηψζεσλ. 

Η αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ κπνξεί λα είλαη είηε πνηνηηθή είηε πνζνηηθή. Η 

πνηνηηθή αλάιπζε είλαη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλε θαζψο απαηηεί ιηγφηεξα δεδνκέλα 

γηα λα εθαξκνζηεί, δε ρξεηάδεηαη εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία ινγηζκηθνχ θαη γεληθά 

είλαη ιηγφηεξν ρξνλνβφξα ζε ζρέζε κε ηελ πνζνηηθή αλάιπζε. 

(Πεγή: PMBOK® Guide (2004), “A Guide to the Project Management Body of Knowledge) 

2.4.1 Πνηνηηθή αλάιπζε θηλδύλνπ 

  

Η πνηνηηθή αλάιπζε (ζχκθσλα κε ην PMBOK Guide, third Edition,2004) είλαη: 

«Η ιεπάπσηζη ηων κινδύνων για μεηαγενέζηεπη πεπαιηέπω ανάλςζη ή δπάζη, πος 

πποέπσεηαι είηε από ηην αξιολόγηζη αςηών είηε ζε ζςνδςαζμό με ηην πιθανόηηηα 

ςλοποίηζήρ ηοςρ ή ηων επιπηώζεών ηοςρ» 

Η πνηνηηθή αλάιπζε πεξηιακβάλεη πξαθηηθέο ηεξάξρεζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ 

εληνπίζηεθαλ ζε πξνεγνχκελν ζηάδην θαη ζέηεη ηα ζεκέιηα γηα ηελ πνζνηηθή 

αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ. Οη νξγαληζκνί πνπ εθηεινχλ έλα 

έξγν κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ αηζζεηά ηελ απφδνζή ηνπ εζηηάδνληαο ζηνπο 
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θηλδχλνπο πςειήο πξνηεξαηφηεηαο. Η πνηνηηθή αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ εθηηκάεη ηελ 

πξνηεξαηφηεηα ησλ ηαπηνπνηεκέλσλ θηλδχλσλ αμηνπνηψληαο ηελ πηζαλφηεηα πνπ 

έρνπλ απηνί λα ζπκβνχλ, ηνλ αληίζηνηρν αληίθηππν πνπ ζα έρνπλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 

έξγνπ εάλ εκθαληζηνχλ θαζψο επίζεο θαη ζε άιινπο παξάγνληεο φπσο είλαη ε αλνρή 

ηνπ θηλδχλνπ ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ έξγνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην θφζηνο, ζην 

ρξνλνδηάγξακκα θαη ηελ πνηφηεηα. 

Οη νξηζκνί ησλ επηπέδσλ ησλ πηζαλνηήησλ ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ επηπηψζεψλ 

ηνπο κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηφξζσζε πξνθαηαιήςεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηα δεδνκέλα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Η θξηζηκφηεηα 

ηνπ ρξφλνπ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο 

κπνξνχλ λα κεγελζχλνπλ ηε ζεκαζία πνπ έρεη απηφο ν θίλδπλνο. Μία αμηνιφγεζε 

ηεο πνηφηεηαο ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο ηνπ έξγνπ 

βνεζάεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο εθηίκεζεο ηεο ζεκαζίαο ηνπ θηλδχλνπ γηα ην έξγν.  

Η πνηνηηθή αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ είλαη ζπλήζσο έλα ζχληνκν θαη νηθνλνκηθά 

απνδνηηθφ κέζν γηα ηνλ θαζνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ θαη είλαη κία δηαδηθαζία ε 

νπνία επαλαιακβάλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ έξγνπ γηα λα 

παξακέλεη ζχκθσλε κε ηηο φπνηεο αιιαγέο πξνθχπηνπλ ζηνπο θηλδχλνπο ηνπ έξγνπ. 

Παξαθάησ θαίλνληαη νη είζνδνη, ηα εξγαιεία, νη ηερληθέο, θαη νη έμνδνη ηεο 

δηαδηθαζίαο πνηνηηθήο αλάιπζεο ηνπ θηλδχλνπ. 

Πίλαθαο 2.3: Δίζνδνη, εξγαιεία θαη έμνδνη ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο θηλδύλνπ 

Δίζνδνη Δξγαιεία θαη Σερληθέο Έμνδνη 

1.  ηνηρεία νξγάλσζεο 

ηεο δηαδηθαζίαο 

1. Πηζαλφηεηα θηλδχλνπ 

θαη αμηνιφγεζε 

ζπλεπεηψλ 

1. Μεηξψν θηλδχλνπ 

(ελεκεξσκέλν) 

2.  Γήισζε ζηφρνπ ηνπ 2.  Πηζαλφηεηεο θαη  
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έξγνπ κεηξψν ζπλεπεηψλ 

3. ρέδην δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ 

3.  Πνηνηηθή εθηίκεζε ησλ 

δεδνκέλσλ θηλδχλνπ 

 

4. Μεηξψν θηλδχλνπ 4.  Καηεγνξηνπνίεζε 

θηλδχλσλ 

 

 5.  Αμηνιφγεζε ησλ 

άκεζσλ θηλδχλσλ 

 

2.4.2 Πνζνηηθή αλάιπζε θηλδύλνπ 

 

Η πνζνηηθή αλάιπζε θηλδχλνπ δηελεξγείηαη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ έρνπλ ηεζεί 

ζε πξνηεξαηφηεηα απφ ηελ πνηνηηθή αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε θαη επεξξεάδνπλ 

πξαθηηθά ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. Η πνζνηηθή αλάιπζε θηλδχλνπ αλαιχεη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εθδειψζεσλ απηψλ ησλ θηλδχλσλ θαη απνδίδεη αξηζκεηηθή 

έλλνηα ζηνπο θηλδχλνπο. Δπηπιένλ, παξνπζηάδεη κία πνζνηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε 

ιήςε απνθάζεσλ κε ηελ παξνπζία ηεο αβεβαηφηεηαο. Η δηαδηθαζία ηεο πνζνηηθήο 

αλάιπζεο ηνπ θηλδχλνπ πεξηιακβάλεη ηερληθέο φπσο ε πξνζνκνίσζε Monte Carlo 

θαη ε αλάιπζε ησλ δέληξσλ απνθάζεσλ. πγθεθξηκέλα, ε πνζνηηθή αλάιπζε: 

 Πνζνηηθνπνηεί ηα ελδερφκελα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ θαη ηηο πηζαλφηεηέο 

ηνπο 

 Αμηνινγεί ηηο πηζαλφηεηεο επίηεπμεο ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ 

 Πξνζδηνξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ απαηηνχλ ηελ πεξηζζφηεξε πξνζνρή 

πνζνηηθνπνηψληαο ηε ζρεηηθή ζπλεηζθνξά ηνπο ζην ζπλνιηθφ θίλδπλν ηνπ 

έξγνπ 

 Πξνζδηνξίδεη ξεαιηζηηθά θαη εθηθηά θφζηε, ρξνλνδηαγξάκκαηα ή ζηφρνπο 

ηνπ έξγνπ δεδνκέλσλ ησλ θηλδχλσλ 
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 Πξνζδηνξίδεη ηελ θαιχηεξε απφθαζε δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ φηαλ θάπνηεο 

ζπλζήθεο ή απνηειέζκαηα είλαη αβέβαηα. 

Έλαο πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ θηλδχλσλ φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ 

γξάθεκα είλαη έλα πνιχηηκν εξγαιείν πνπ κπνξεί λα παξέρεη κία γξαθηθή 

παξνπζίαζε ησλ θαηεγνξηψλ θηλδχλνπ θαη λα βνεζήζεη ζηε ζχληαμε αλαθνξάο. 

Ο πίλαθαο θαηάηαμεο θαζψο θαη νη παξάγνληεο ησλ θηλδχλσλ  παξέρνπλ κία 

βάζε πνπ ζέηεη ηα φξηα πνπ πξνζδηνξίδνπλ πνηνη είλαη νη θίλδπλνη πνπ κπνξνχλ 

λα ζεσξεζνχλ ακειεηένη ή κηθξήο ζεκαζίαο θαη πνηνη είλαη απηνί πνπ 

ηαπηνπνηνχληαη σο κέζεο ή θαη κεγίζηεο ζεκαζίαο. Απφ απηή ηελ θαηάηαμε 

πξνθχπηεη φηη: 

 Οη θίλδπλνη κηθξήο ζεκαζίαο κπνξνχλ είηε λα γίλνπλ απνδεθηνί είηε λα 

αγλνεζνχλ 

 Οη κέηξηνη θίλδπλνη εθφζνλ ζπκβνχλ είλαη πηζαλφ λα έρνπλ κεγάιεο 

ζπλέπεηεο. Μέηξα δηαρείξηζεο ησλ κέηξησλ θηλδχλσλ είλαη απαξαίηεην 

λα ιεθζνχλ αλεμάξηεηα απφ ηελ έθβαζή ηνπο. 

 Οη θίλδπλνη κεγίζηεο ζεκαζίαο είλαη εθείλνη νη θίλδπλνη πνπ 

παξνπζηάδνπλ πςειή πηζαλφηεηα ηφζν λα πξνθχςνπλ φζν θαη λα 

πξνθαιέζνπλ κεγάιν αληίθηππν. Απηνί νη θίλδπλνη απαηηνχλ ζπλερή θαη 

θιεηζηή παξαθνινχζεζε θαζψο θαη  πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ ελφο πιάλνπ 

δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. 
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Δηθόλα 2.2: Καηεγνξηνπνίεζε θηλδύλωλ 

(Πεγή:Total Asset Management (2004)) 

 

       Η πνζνηηθή αλάιπζε γεληθά αθνινπζεί ηελ πνηνηηθή αλάιπζε παξφιν πνπ 

έκπεηξα ζηειέρε ζην ρψξν ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ εθηεινχλ ηελ πνζνηηθή 

αλάιπζε απεπζείαο κεηά ηνλ εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ε 

πνζνηηθή αλάιπζε δελ απαηηείηαη γηα λα αλαπηχμεη κεζφδνπο απνηειεζκαηηθήο 

αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ. Η δηαζεζηκφηεηα ρξφλνπ θαη πξνυπνινγηζκνχ θαζψο 

θαη ε αλάγθε γηα πνηνηηθέο ή πνζνηηθέο ζέζεηο ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν θαη ηηο 

ζπλέπεηέο ηνπ, ζα θαζνξίζνπλ πνηα κέζνδνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θάζε 

ζπγθεθξηκέλν έξγν. Η πνζνηηθή αλάιπζε θηλδχλνπ νθείιεη λα επαλαιακβάλεηαη 

κεηά ηελ δηαδηθαζία ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ θηλδχλνπ γηα λα δηαπηζησζεί αλ φλησο ν 

θίλδπλνο πνπ έρεη εληνπηζηεί έρεη κεησζεί. Παξαθάησ θαίλνληαη νη είζνδνη, ηα 

εξγαιεία, ηερληθέο, θαη νη έμνδνη ηεο δηαδηθαζίαο πνζνηηθήο αλάιπζεο ηνπ 

θηλδχλνπ. 
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Πίλαθαο 2.4: Δίζνδνη, εξγαιεία θαη έμνδνη πνζνηηθήο αλάιπζεο θηλδύλνπ 

Δίζνδνη Δξγαιεία θαη Σερληθέο Έμνδνη 

1.  ηνηρεία νξγάλσζεο 

ηεο δηαδηθαζίαο 

1. πιινγή δεδνκέλσλ 

θαη ηερληθέο 

αλαπαξάζηαζεο 

1. Μεηξψν θηλδχλνπ 

(ελεκεξσκέλν) 

2.  Γήισζε ζηφρνπ ηνπ 

έξγνπ 

2.  Πνζνηηθή αλάιπζε 

θηλδχλνπ θαη 

κνληεινπνίεζε ησλ 

ηερληθψλ 

 

3. ρέδην δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ 

  

4. Μεηξψν θηλδχλνπ   

5α. ρέδην δηαρείξηζεο 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ 

έξγνπ 

5β. ρέδην δηαρείξηζεο 

θφζηνπο ηνπ έξγνπ 

  

 

(Πεγή: PMBOK® Guide (2004), “A Guide to the Project Management Body of Knowledge) 

2.5 Αληηκεηώπηζε θηλδύλνπ 

 

Αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ είλαη ε δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο ησλ επηινγψλ θαη 

ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ δξάζεσλ γηα ηελ αχμεζε ησλ επθαηξηψλ θαη ηε κείσζε ησλ 

απεηιψλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ έξγνπ. Έπεηαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

πνηνηηθήο θαη ηεο πνζνηηθήο αλάιπζεο θηλδχλνπ.  

Η δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ αληηκεηψπηζεο ηνπ θηλδχλνπ απεπζχλεηαη ζηνπο 

θηλδχλνπο αλάινγα κε ηελ πξνηεξαηφηεηά ηνπο εηζάγνληαο ηνπο πφξνπο θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ην ζρέδην δξάζεο ηνπ 

έξγνπ. 
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Οη πξνγξακκαηηζκέλεο πξαθηηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ νθείινπλ λα 

είλαη θαηάιιειεο γηα θάζε επηκέξνπο θθίλδπλν, λα είλαη απνδνηηθέο θαη ζχκθσλεο κε ην 

θφζηνο, λα ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνζδνθίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ, λα είλαη έγθαηξεο, 

ξεαιηζηηθέο θαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ έξγνπ. Δπηπιένλ, γηα ηηο κεζφδνπο 

αληηκεηψπηζεο νθείινπλ λα ζπκθσλνχλ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε ηνπ έξγνπ ελψ ε 

πξσηνβνπιία ζα αλήθεη ζηνλ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ. Δλδεδεηγκέλε ζα ήηαλ ε επηινγή ηεο 

βέιηηζηεο κεζφδνπ αληηκεηψπηζεο ηνπ θηλδχλνπ αλάκεζα ζε θάπνηεο ππνςήθηεο. 

Οη θίλδπλνη ελφο έξγνπ πεξηιακβάλνπλ επθαηξίεο θαη απεηιέο νη νπνίεο 

επεξξεάδνπλ ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ θαη νη εθάζηνηε αληηκεησπίζεηο αθνξνχλ θάζε κία 

απεηιή ή επθαηξία μερσξηζηά. Παξαθάησ θαίλνληαη νη είζνδνη, ηα εξγαιεία, νη 

ηερληθέο,θαη νη έμνδνη ηεο δηαδηθαζίαο αληηκεηψπηζεο ηνπ θηλδχλνπ.   

 

Πίλαθαο 2.5: Δίζνδνη, εξγαιεία θαη έμνδνη ηεο αληηκεηώπηζεο ηνπ θηλδύλνπ 

Δίζνδνη Δξγαιεία θαη Σερληθέο Έμνδνη 

1.   ρέδην δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ 

1. ηξαηεγηθέο γηα 

αξλεηηθνχο θηλδχλνπο 

ή απεηιέο 

1. Μεηξψν θηλδχλνπ 

(ελεκεξσκέλν) 

2.  Μεηξψν θηλδχλνπ 2. ηξαηεγηθέο γηα 

ζεηηθνχο θηλδχλνπο ή 

επθαηξίεο 

2.  ρέδην δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ (ελεκεξσκέλν) 

 3. ηξαηεγηθέο γηα 

επθαηξίεο θαη απεηιέο 

3.  πκθσλίεο ζπκβάζεσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

θίλδπλν 

 4. Δλδερφκελα ζρέδηα 

επέκβαζεο 
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2.6 Παξαθνινύζεζε θαη Έιεγρνο ηνπ θηλδύλνπ 

 

Οη αληηκεησπίζεηο ησλ θηλδχλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ 

εθηεινχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ έξγνπ,  εληνχηνηο νη εξγαζίεο ηνπ 

έξγνπ ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζπλερψο γηα λα πξνιάβνπλ ηπρφλ λένπο ή θαη 

δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο. 

Η παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ηνπ θηλδχλνπ είλαη ε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ, 

αλάιπζεο θαη ζρεδηαζκνχ γηα ηνπο λένπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ, ε 

παξαθνινχζεζε γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ εληνπίζηεθαλ θαζψο θαη εθείλσλ πνπ 

ππάξρνπλ ζηε ιίζηα παξαθνινχζεζεο. Η δηαδηθαζία ζπληζηά αλάιπζε ησλ 

πθηζηάκελσλ θηλδχλσλ, παξαθνινχζεζε ζπλζεθψλ γηα ηα ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο, 

επηηήξεζε γηα ελαπνκείλαληεο θηλδχλνπο θαη ηαπηφρξνλε εμέηαζε ηεο αληηκεηψπηζεο 

ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο.   

Η δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ θηλδχλνπ εθαξκφδεη ηερληθέο φπσο 

ε δηαθχκαλζε ή ε αλάιπζε ηεο ηάζεο νη νπνίεο απαηηνχλ ηε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ 

απφδνζεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Η 

παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ηνπ θηλδχλνπ, θαζψο επίζεο θαη άιιεο δηαδηθαζίεο 

δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ, είλαη κία ζπλερηδφκελε δηαδηθαζία γηα ηε δσή ηνπ έξγνπ. 

Παξάιιεινη ζθνπνί ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ αλ: 

 Οη παξαδνρέο ηνπ έξγνπ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ 

 Ο θίλδπλνο, φπσο εθηηκάηαη, έρεη αιιάμεη απφ ηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζή ηνπ 

κε ηελ αλάιπζε ησλ ηάζεσλ 
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 Οη θαηάιιειεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ 

αθνινπζνχληαη 

 Σα απνζέκαηα έθηαθηεο αλάγθεο ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ ρξνλνδηαγξάκαηνο 

νθείινπλ λα ηξνπνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο θηλδχλνπο ηνπ έξγνπ. 

Η παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ελδέρεηαη λα αθνξνχλ ηελ επηινγή 

ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, ηελ εθηέιεζε ελφο εθηάθηνπ ή εθεδξηθνχ ζρεδίνπ, ηε 

ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ θαη ηε γεληθφηεξε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο 

ηνπ έξγνπ. Σν ππεχζπλν ζηέιερνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ παξαδίδεη 

πεξηνδηθά ζηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ έξγνπ αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρεδίνπ, ηπρφλ κε αλακελφκελα απνηειέζκαηα, θαζψο θαη 

νπνηνδήπνηε κέζν απαηηείηαη λα ιεθζεί γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ 

θηλδχλνπ. Η παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ηνπ θηλδχλνπ πεξηιακβάλνπλ 

δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο γηα ηα ζηνηρεία νξγάλσζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλαβαζκηζκέλσλ θαη ελεκεξσκέλσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη 

ππνδεηγκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ πξνο φθεινο κειινληηθψλ έξγσλ. Παξαθάησ 

θαίλνληαη νη είζνδνη, ηα εξγαιεία, νη ηερληθέο, θαη νη έμνδνη ηεο δηαδηθαζίαο 

ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ θηλδχλνπ. 

Πίλαθαο 2.6: Δίζνδνη, εξγαιεία θαη έμνδνη παξαθνινύζεζεο ηνπ θηλδύλνπ 

Δίζνδνη Δξγαιεία θαη Σερληθέο Έμνδνη 

1.   ρέδην δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ 

1.  Αμηνιφγεζε ησλ 

θηλδχλσλ 

1. Μεηξψν θηλδχλνπ 

(ελεκεξσκέλν) 

2.  Μεηξψν θηλδχλνπ 2. Έιεγρνο ησλ θηλδχλσλ 2.  Αιιαγέο πνπ 

δεηήζεθαλ 

3.  Δγθεθξηκέλεο αηηήζεηο 

γηα αιιαγέο 

3. Αλάιπζε δηαθπκάλζεσλ 

θαη ηάζεσλ 

3.  πληζηψκελεο 

δηνξζσηηθέο θηλήζεηο 

4.  Πιεξνθνξίεο γηα ηελ 4. Αλάιπζε απνζεκάησλ 4.  πληζηψκελεο 
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απφδνζε ηεο εξγαζίαο απνηξεπηηθέο θηλήζεηο 

5.  Αλαθνξέο απφδνζεο 5.  πλεδξηάζεηο ησλ 

ππεπζχλσλ 

5.  ηνηρεία νξγάλσζεο 

ηεο δηαδηθαζίαο 

(ελεκεξσκέλα) 

  6. ρέδην δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ 

(ελεκεξσκέλν) 

 

2.7 Κίλδπλνη ζε θαηαζθεπαζηηθά έξγα 

 

2.7.1 πλήζεηο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ησλ θηλδύλσλ 

 

Σα έξγα θαηαζθεπήο ραξαθηεξίδνληαη ζπλήζσο απφ πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο 

θηλδχλνπο. Απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ θαζίζηαηαη 

πξνθαλέο φηη ν ζρεδηαζκφο θαη ηα ζηάδηα παξαγσγήο ελφο θαηαζθεπαζηηθνχ έξγνπ 

είλαη νη πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο ζηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ. ε απηέο ηηο 

δηαδηθαζίεο ν εληνπηζκφο, ε αμηνιφγεζε θαη ε αληηκεηψπηζή ησλ θηλδχλσλ 

ιακβάλνπλ ρψξν. Δπηπιένλ, ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηνπ 

έξγνπ είλαη πην έληνλε ζε απηέο ηηο θάζεηο θαη απνηεινχλ θξίζηκν παξάγνληα γηα 

ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ. 

Σα θαηαζθεπαζηηθά έξγα ραξαθηεξίδνληαη σο κνλαδηθά έξγα ηδηαίηεξεο 

πνιππινθφηεηαο φπνπ νη θίλδπλνη ζε απηά πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο πεγέο. Σα 

έξγα απηά ραξαθηεξίδνληαη απφ κία ζπλερή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ πνπ 

νθείιεηαη ζε πνιπάξηζκεο πεγέο θηλδχλνπ θαη αβεβαηφηεηαο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο 

δελ βξίζθνληαη ππφ ηνλ άκεζν έιεγρν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην έξγν. Μία θαθή 

παξάκεηξνο πνπ αλαθέξεηαη ζηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα είλαη ε δπζθνιία ηνπο λα 

ηεξήζνπλ ηηο πξνζεζκίεο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. Γη απηφ ην ιφγν ν 
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εληνπηζκφο ησλ πεγψλ θηλδχλνπ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο, δεδνκέλνπ φηη δελ 

είλαη απαξαίηεηα εθηθηφ λα εληνπηζηνχλ κεκνλσκέλνη θίλδπλνη.  

Οη Odeh και Battaineh κειέηεζαλ ηνπο πην ζπλεζηζκέλνπο ιφγνπο γηα ηηο 

θαζπζηεξήζεηο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ ζηηο ρψξεο ηεο Άπσ- Αλαηνιήο. Η 

έξεπλα έδεημε επηά ζεκαληηθέο αηηίεο θαζπζηεξήζεσλ: 

 Σε ζπλερή παξεκβνιή ηνπ ηδηνθηήηε 

 Σελ αλεπαξθή πείξα ηεο αλαδφρνπ εηαηξίαο 

 Σελ θαζπζηέξεζε ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη πιεξσκψλ 

 Σελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο 

 Σελ αξγή ιήςε απνθάζεσλ 

 Σνλ αθαηάιιειν ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ 

 Σελ αδπλακία νξγάλσζεο ζπλεξγείσλ θαη ππεξγνιάβσλ 

 ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ηνλίδεηαη ηδηαηηέξσο ε ζεκαζία ηεο εκπεηξίαο 

θαη ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην έξγν πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο 

επηπηψζεηο ησλ θαζπζηεξήζεσλ. Δπνκέλσο, γηα λα είλαη έλα έξγν επηηπρεκέλν ζα 

πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη κε θάπνην ηξφπν φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηφ είλαη φινη 

έκπεηξνη θαη άξηηα εθπαηδεπκέλνη γηα λα ηειέζνπλ επηηπρψο ην έξγν. Γηα λα 

βειηησζεί ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε νη ζπληάθηεο ηεο κειέηεο πξνηείλνπλ 

δηαθνξεηηθά είδε βειηηψζεσλ πνπ αθνξνχλ είηε ηηο ζπκβάζεηο, είηε ηα θίλεηξα ησλ 

ζηειερψλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ είηε 

μερσξηζηέο δπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο ηνπ έξγνπ πνπ κπνξνχλ λα βειηησζνχλ 

πέξα απφ ηελ ηηκή. 

Σξεηο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο ζηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα 

πεξηιακβάλνπλ θαηξηθέο ζπλζήθεο, παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ησλ 
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εγθαηαζηάζεσλ θαη αδπλακία νξγάλσζεο θαη ζρεδηαζκνχ. Δίλαη γεγνλφο πσο απηέο 

νη θαηεγνξίεο θηλδχλσλ δελ είλαη εχθνια ειεγρφκελεο απφ έλαλ αλάδνρν πξηλ απφ 

ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  

Οη Cohen θαη Palmer πξνζδηφξηζαλ ζε κειέηε ηνπο ηηο ηάζεηο ησλ θηλδχλσλ ζε 

θαηαζθεπαζηηθά έξγα. Απφ ηελ έξεπλα ηνπο πξνέθπςε φηη νη θίλδπλνη θαζνξίδνληαη 

ζπλήζσο ζε πνιχ πξψηκα ζηάδηα ηνπ έξγνπ (κειέηε ζθνπηκφηεηαο θαη ζρεδηαζκνχ) 

ελψ νη επηπηψζεηο δελ γίλνληαη εκθαλείο κέρξη ηηο θάζεηο ηεο θαηαζθεήο θαη ηελ 

εθθίλεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

Οη Dubois θαη Gadded δηαπίζησζαλ ζηελ έξεπλά ηνπο φηη ε πνιππινθφηεηα 

ζηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ πξνέξρεηαη απφ δχν βαζηθέο πεγέο: ηελ αιιειεμάξηεζε 

ησλ θαζεθφλησλ θαη ηελ αβεβαηφηεηα. Η αβεβαηφηεηα έρεη ηέζζεξηο αηηίεο 

πξνέιεπζεο: ηελ δηαρείξηζε ελφο έξγνπ πνπ δελ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηνπο ηνπηθνχο 

πφξνπο θαη ην ηνπηθφ πεξηβάιινλ, ηελ έιιεηςε νινθιεξσκέλσλ πξνδηαγξαθψλ γηα 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζην εξγνηάμην, ηελ εξγαζία θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζε 

δηαθνξεηηθφ ηφπν θαη ρξφλν θαη ηέινο, ηελ αζηάζεηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν 

θπξηφηεξν ζπκπεξαζκα ηεο κειέηεο ησλ Dubois θαη Gadded ήηαλ φηη ε αζηάζεηα 

θαη ε αιιαγή ηεο νκάδαο πνπ ζα θαηαζθεπάζεη έλα έξγν είλαη κία ζεκαληηθή αηηία 

ηεο βξαρππξφζεζκεο βειηηζηνπνίεζεο ε νπνία παξεκπνδίδεη ζεκαληηθά ηελ 

καθξνπξφζεζκε παξαγσγηθφηεηα, θαηλνηνκία θαη εθπαίδεπζε. 

Η ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ θαζ’ φιε ηε δηαδηθαζία ηεο θαηαζθεπήο 

είλαη κία ζεκαληηθή θαη θξίζηκε δεμηφηεηα πνπ κπνξεί λα εκπνδίζεη ηηο 

αλεπηζχκεηεο ζπλέπεηεο. Η δηαρείξηζε θηλδχλνπ, επηπιένλ, παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηελ επίηεπμε ελφο θαινχ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο κε αζθαιή νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα κεηά ην πέξαο ηεο θαηαζθεπήο.  
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ηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ εκπιέθνληαη πνιινί δηαθνξεηηθνί 

κεηαμχ ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη ίζσο δελ έρνπλ πξνεγνχκελε εκπεηξία 

ζπλεξγαζίαο. ε πνιιά έξγα γίλεηαη κία πξνζπάζεηα απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

απνθχγνπλ ηνπο θηλδχλνπο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν θαη λα αθήλνπλ θάπνηνλ 

άιιν λα αζρνιεζεί κε απηνχο. Γίλεηαη δειαδή κεηάζεζε ηεο επζχλεο ηνπ θηλδχλνπ 

ζε άιια πξφζσπα πξνθεηκέλνπ λα κελ εκπιαθνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα κέιε ζηε ιήςε 

ιαλζαζκέλσλ ρεηξηζκψλ θαη απνθάζεσλ. 

Λακβάλνληαο ππ’φςηλ ηα απνηειέζκαηα πνπ έρεη ε δηαρείξηζε θαη ν επηκεξηζκφο 

ηνπ θηλδχλνπ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ έξγνπ ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηεο 

πνηφηεηαο φζν θαη ηεο νηθνλνκίαο θαζίζηαηαη ζαθέο φηη νη δηαδηθαζίεο απηέο ζα 

πξέπεη λα ζπκβαίλνπλ θαηά έλα αλνηθηφ θαη ζπλεηδεηφ ηξφπν. ε θάζε θάζε ηνπ 

έξγνπ θαηαζθεπήο, είηε είλαη ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ, ζηελ πξνκήζεηα θαη ηελ 

παξαγσγή, είηε ζηε δηαρείξηζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θηλδχλνπ ηα ελδηαθεξφκελα 

κέξε νθείινπλ λα θαηαλέκνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ ζε 

άηνκα αλαιφγσλ πξνζφλησλ θαη εκπεηξηψλ. 

 

2.7.2 Φάζεηο ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο θαη δηαρείξηζε θηλδύλνπ 

 

Παξαδνζηθά ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ελφο έξγνπ ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο 

θάζεηο: ην πξφγξακκα, ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ παξαγσγή. ηε θάζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ν πειάηεο έρεη ζπλήζσο κία γεληθή εηθφλα γηα ην έξγν, ηηο αλαιχζεηο θαη 

ηνπο φξνπο εθηέιεζήο ηνπ. ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ νη κεραληθνί 

δεκηνπξγνχλ ηα ζρέδηα θαηαζθεπήο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε θαη ηε 

ζρεηηθή λνκνζεζία. ηε θάζε ησλ πξνκεζεηψλ ηφζν ν πειάηεο φζν θαη ν αλάδνρνο ζα 
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ππνγξάςνπλ ηε ζχκβαζε ελψ ζην ζηάδην ηεο παξαγσγήο ν αλάδνρνο ζα πξνρσξήζεη 

ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

Δθφζνλ είλαη αδχλαην λα πξνβιέςεη θάπνηνο φινπο ηνπο θηλδχλνπο ηνπ έξγνπ 

ζηε θάζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη εμαηηίαο ηεο ηάζεο πνπ έρνπλ νη εληνπηζκέλνη 

θίλδπλνη λα αιιάδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, είλαη απαξαίηεηε ε 

ζπλεπήο θαη θαζνιηθή δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ έξγνπ φπσο 

πξφηεηλαλ ην 2004 νη Rahman θαη Kumaraswamy. Ο Motawa et al. πξφηεηλε ην 2006 

έλα κνληέιν ην νπνίν βνεζάεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ πηζαλψλ αιιαγψλ ζην 

θαηαζθεπαζηηθφ έξγν κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη απφ ηα πξψηα 

ζηάδηα ηνπ έξγνπ. Οη Baccarini θαη Archer εηζήγαγαλ ην 2001 κία κεζνδνινγία γηα ηελ 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ θηλδχλνπ θαηά ηε θάζε ζχλαςεο ησλ ζπκβάζεσλ ε νπνία 

επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή δηάζεζε ησλ πφξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

θηλδχλνπ. 

Κάπνηνη ζπγγξαθείο ηφληζαλ ηδηαηηέξσο ηε ζεκαζία ησλ πξψησλ ζηαδίσλ ζηε 

δηαρείξηζε θηλδχλνπ ηνπ έξγνπ αθνχ νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζε απηέο ηηο θάζεηο 

έρνπλ ζπρλά ζεκαληηθή επίδξαζε ζην ηειηθφ απνηέιεζκα. Παξφια απηά, ζχκθσλα κε 

κειέηε ησλ Uher θαη Toakley ην 1999 ε πξαγκαηηθή ρξήζε ησλ ηερληθψλ δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ ζηελ πξψηκε θάζε ηνπ έξγνπ είλαη πνιχ ρακειή. 

Σα παξαπάλσ ζηάδηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ εθαξκφδνληαη δηεζλψο ζηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν θαη φρη κφλν. ηελ Διιάδα ε εθαξκνγή ηνπο έγηλε γλσζηή ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο θξίλεηαη ζθφπηκν λα παξνπζηαζηεί 

ζρεηηθή έξεπλα πνπ απνηππψλεη έλα κέξνο ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο φζν αθνξά 

ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζηελ θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία. 
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2.7.3 Έξεπλα δηαρείξηζεο θηλδύλσλ 

 

Η παξνχζα έξεπλα δηεμήρζε κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ. πγθεληξψζεθαλ 26 

εξσηεκαηνιφγηα απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα. Βαζηθή επηδίσμε ηεο έξεπλαο ήηαλ ε 

ζπγθέληξσζε εξσηεκαηνινγίσλ απφ ζηειέρε ειιεληθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξηψλ. 

Οη εηαηξείεο, ζηειέρε ησλ νπνίσλ ηειηθά επηιέρζεθαλ, ήηαλ εθείλεο νη νπνίεο 

άκεζα ή έκκεζα έρνπλ αλαπηχμεη ζην δηάζηεκα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζπλεξγαζία 

κε ηνλ Σνκέα Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο & Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο ηνπ ΔΜΠ θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε ηελ νκάδα Γηνίθεζεο Έξγσλ. Σν δείγκα, ζπλεπψο, πνπ ιήθζεθε δελ 

πιεξεί ηηο ζπλζήθεο ηπραηφηεηαο. χκθσλα κε ηνλ Sandhusen (1993) ην κε ηπραίν 

δείγκα ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηηο δηεξεπλεηηθέο έξεπλεο. 

ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα, ε δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ δηαρσξίδεη ηελ αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο (ΑΤ – ΦΑΤ, κέηξα πξνζηαζίαο θιπ). 

Ωο θίλδπλνη ιακβάλνληαη αξρηθά φινη νη ππφινηπνη ηχπνη, φπσο θίλδπλνη 

πξνγξακκαηηζκνχ (θαζπζηεξήζεηο ππεξγνιάβσλ, θιπ), λνκηθά πξνβιήκαηα (αδπλακία 

έθδνζεο αδείαο, θιπ), θίλδπλνη θνζηνιφγεζεο (ππνεθηίκεζε εξγαζηψλ, θιπ), ηερληθνί 

(αζαθήο θαζνξηζκφο απαηηήζεσλ, θιπ), νξγαλσηηθνί (δηαζθάιηζε πνηφηεηαο, ηαρχηεηα 

ιήςεο απνθάζεσλ, θιπ), πνιηηηθνί (θαηάζηαζε αγνξάο, θιπ), νηθνλνκηθνί (αδπλακία 

απηνρξεκαηνδφηεζεο, θιπ), ζενκελίεο θαη νηηδήπνηε άιιν κπνξεί λα επεξεάζεη ηνπο 

ζηφρνπο ελφο έξγνπ (θφζηνο, ρξφλν θαη πνηφηεηα). Οη θίλδπλνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 

ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλνληαη ζε μερσξηζηφ ηκήκα ζην ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

Οη ζπκκεηέρνληεο ξσηήζεθαλ ζρεηηθά κε ην κέζν πξνυπνινγηζκφ ησλ έξγσλ 

ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζπλήζσο θαη απάληεζαλ φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 2.3. 

Παξαηεξνχκε φηη πάλσ απφ ηα δχν ηξίηα ησλ εξσηεζέλησλ εξγάδνληαη ζε έξγα 

πξνυπνινγηζκνχ κεγαιχηεξνπ ησλ 2,500,000.00€, πνπ θάζε άιιν παξά κηθξφο κπνξεί 
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λα ραξαθηεξηζζεί. Σν 90% ησλ ζηειερψλ πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην είλαη 

Μεραληθνί θαη ην 56% απηψλ είλαη Πνιηηηθνί Μεραληθνί.  

ηελ εξψηεζε γηα ην αλ γλσξίδνπλ ηελ χπαξμε κεζφδσλ θαη ηερληθψλ 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, δηαθνξεηηθψλ απφ φηη αλαθέξεηαη γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή 

ηεο εξγαζίαο, πνζνζηφ πεξίπνπ ίζν κε 25% απάληεζε αξλεηηθά.  

Όζν αθνξά ηελ εμέιημε ησλ θηλδχλσλ ηα ηξία ηειεπηαία ρξφληα, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δήισζαλ ζε πνζνζηφ 62% φηη νη θίλδπλνη είλαη ίδηνη ή 

πεξηζζφηεξνη ελψ ζε πνζνζηφ κφιηο 15% δήισζαλ φηη νη θίλδπλνη έρνπλ κεησζεί. 

 

 

Δηθόλα 2.3: Μέζνο πξνϋπνινγηζκόο έξγωλ πνπ εξγάδνληαη νη εξωηεζέληεο 

(Πεγή: Κεξπηηφπνπινο Κ. (2006), «Η δηαρείξηζε θηλδχλσλ έξγσλ ζηελ θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία») 

2.7.4 Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

 

Απφ ηα πξψηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο δηαθαίλεηαη κία αξλεηηθή θαηάζηαζε 

ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ησλ έξγσλ ζηνλ ειιεληθφ θαηαζθεπαζηηθφ 

θιάδν. Δλδεηθηηθά, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην αλ ππάξρεη 

ζεζκνζεηεκέλε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηηο εηαηξίεο φπνπ εξγάδνληαη νη 

εξσηεζέληεο ε κέζε ηηκή ησλ απαληήζεσλ ήηαλ 2,19 κε ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 

95% λα θπκαίλεηαη απφ 1,78 έσο 2,60. Η θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα 
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ήηαλ ηεηξαβάζκηα θαη μεθηλνχζε απφ ην 1 (δηαθσλψ θάζεηα) θηάλνληαο κέρξη ην 4 

(ζπκθσλψ απφιπηα). Δπνκέλσο, ε γεληθή εληχπσζε είλαη φηη ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο 

δελ ππάξρεη ζεζκνζεηεκέλε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλνπ φπσο θαίλεηαη θαη ζην 

δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί.  

Απφ ην δηάγξακκα θαζίζηαληαη ζαθείο θαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζε 

άιιεο δχν εξσηήζεηο φπσο αλ ε εηαηξία ηνπο απνδίδεη επαξθείο πφξνπο ζηε δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ θαη αλ ην επίπεδν ηεο εηαηξίαο ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ αληηπξνζσπεχεη ηε 

βέιηηζηε πξαθηηθή. Απφ ην δηάγξακκα παξαηεξείηαη φηη νη πξαθηηθέο ησλ εηαηξηψλ φζν 

αθνξά ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ δελ είλαη θαη ηφζν απνηειεζκαηηθέο. Απηφ ίζσο 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ 

εθαξκφδεηαη επεηδή ην επηβάιιεη θάπνηνο ηξίηνο (πειάηεο, λνκνζεζία) θαη δελ είλαη 

βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ησλ εηαηξηψλ. 

 

 

Δηθόλα 2.4: Δξωηήζεηο γηα ηε δηαρείξηζε θηλδύλνπ 

(Πεγή: Κεξπηηφπνπινο Κ. (2006), «Η δηαρείξηζε θηλδχλσλ έξγσλ ζηελ θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία») 
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2.7.5 πκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο 

 

Απν ηελ παξαπάλσ έξεπλα γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε θαηάζηαζε ηεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ ζηνλ ειιεληθφ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν δελ είλαη ε επηζπκεηή. Σν δείγκα πνπ 

εμεηάζηεθε αληηπξνζσπεχεη κηθξέο θαη κεγάιεο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο ζε έξγα 

πξνυπνινγηζκνχ απφ 50.000€ κέρξη θαη 80.000.000€. Γεγνλφο ηδηαηηέξσο αξλεηηθφ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα είλαη φηη ην 25% ησλ εξσηψκελσλ θάλεθε λα κε γλσξίδεη 

ηελ χπαξμε κεζνδνινγηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

Έλα άιιν ζπκπέξαζκα πνπ θαίλεηαη απφ ηελ έξεπλα είλαη φηη ην 35% ησλ 

εξσηεζέλησλ απαληνχλ φηη ππάξρεη ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία εληνπηζκνχ ησλ θηλδχλσλ 

θη απηφ νθείιεηαη ζηνλ πξνζσπηθφ επαγγεικαηηζκφ ησλ αηφκσλ θη φρη ζηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο εηαηξίαο θαζψο ε ηειεπηαία δε δηαηεξεί ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

Όζν αθνξά ην ηξίην ζηάδην δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ, είλαη εκθαλήο ε ηάζε 

ησλ εηαηξηψλ ζηηο πνηνηηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο θηλδχλσλ ζε πνζνζηφ 73%. Η 

αλσξηκφηεηα ησλ ειιεληθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξηψλ απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο 

φηη νη πην γλσζηέο πνζνηηθέο ηερληθέο αλάιπζεο θηλδχλσλ φπσο ε PERT γηα ην ρξφλν 

θαη ε πξνζνκνίσζε Monte Carlo γηα ην ρξφλν θαη ην θφζηνο εθαξκφδνληαη ζε πνιχ 

κηθξφ βαζκφ. 

Σέινο, θαίλεηαη φηη νη εηαηξίεο δελ δείρλνπλ ηελ πξέπνπζα ζεκαζία ζηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ θηλδχλσλ θαζψο απηή απνηειεί αλαπφζπαζην 

ηκήκα ησλ ζπζθέςεσλ παξαθνινχζεζεο ησλ έξγσλ κφλν ζην 38% ησλ πεξηπηψζεσλ, 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα. 

Παξφια ηα κε επηζπκεηά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη θη έλα ζεηηθφ 

κήλπκα. Σα ζηειέρε, σο, αλεμάξηεηεο νληφηεηεο ζεσξνχλ ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ πνιχ 

ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο βειηίσζεο ηεο απφδνζεο / πνηφηεηαο ησλ έξγσλ. πλεπψο, 
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απηφ ην αηζηφδνμν ζπκπεξαζκα ηεο έξεπλαο αλνίγεη ην δξφκν ζηηο δηνηθήζεηο ησλ 

εηαηξηψλ λα πξνρσξήζνπλ ζε νπζηαζηηθή εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζνδνινγηψλ 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηηο νπνίεο ζα εθαξκφζνπλ ηα ζηειέρε. 
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3ν Κεθάιαην: Πξαθηηθέο δηαρείξηζεο θηλδύλνπ 

 

3.1 ηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο θηλδύλνπ  

 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ θάπνηεο βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε πξνβιήκαηα θαη έδσζαλ ιχζε ζε 

θαηαζηάζεηο πνπ αλαραίηηδαλ ηνπο επηζπκεηνχο ζηφρνπο ησλ εηαηξηψλ.  

3.1.1 POAM 

 

Σν POAM (Point of Actions & Milestones) είλαη έλα ζρέδην δξάζεο πνπ 

απνηειεί κέξνο ηεο έθζεζεο αμηνιφγεζεο πνπ ππνβάιιεηαη ζηε δηνίθεζε. Δίλαη έλα 

ρξήζηκν επηθνηλσληαθφ εξγαιείν γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ θαη είλαη ηθαλφ λα 

πξνηείλεη κεζφδνπο εθαξκνγήο ησλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. Σν πξψην βήκα 

ζηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ είλαη λα εγθξίλεη ε νκάδα 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ην POAM. Σν POAM πεξηιακβάλεη ηνλ θίλδπλν, ηελ ζηξαηεγηθή 

δηαρείξηζεο ηνπ θίλδπλνπ, ην ζεκείν επαθήο (POC) πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο, ηνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη θαη ηα δηάθνξα ζηάδηα πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ εθαξκνγή. Γηα θάζε ζεκείν νξφζεκν, κία επηζπκεηή θαη κία πξαγκαηηθή 

εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ ζηφρνπ θαηαγξάθνληαη. Σν POAM είλαη έλα εξγαιείν 

πνπ επηθνηλσλεί ηε δηαρείξηζε θη φρη έλα ζρέδην δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ελφο POAM θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 
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Δηθόλα 3. 6: Σππηθό δείγκα ελόο POAM 

(Πεγή: Elky S. (2006), “An Introduction to Information System Risk Management) 

3.1.2 National Institute of Standards & Technology (NIST) Methodology 

 

Η εηδηθή έθδνζε ηνπ NIST (SP) 800-30 είλαη ην νκνζπνλδηαθφ πξφηππν ηεο 

Ακεξηθήο γηα δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Απηή ε κεζνδνινγία 

είλαη ζρεδηαζκέλε γηα πνηνηηθή αλάιπζε θηλδχλνπ θαη βαζίδεηαη ζε επηδέμηνπο 

αλαιπηέο αζθαιείαο πνπ εξγάδνληαη καδί κε ηνπο ζρεδηαζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

εμεηδηθεπκέλνπο ηερληθνχο γηα λα εληνπίζνπλ, λα αμηνινγήζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ 

δηεμνδηθά ηνλ θίλδπλν ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Η δηαδηθαζία είλαη ηδηαηηέξσο 

θαηαλνεηή θαιχπηνληαο ηα πάληα απφ ηνλ εληνπηζκφ ηεο απεηιήο κέρξη θαη ηε ζπλερή 

αμηνιφγεζε ηεο. Η κεζνδνινγία NIST απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ 9 βήκαηα:  

 Υαξαθηεξηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ απεηιψλ 

 Πξνζδηνξηζκφο επαηζζεζίαο 

 Αλάιπζε ειέγρνπ 

 Πξνζδηνξηζκφο πηζαλφηεηαο 

 Αλάιπζε επηπηψζεσλ 

 Πξνζδηνξηζκφο θηλδχλνπ 

 πζηάζεηο ειέγρνπ 
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 Απνηειέζκαηα ηεθκεξίσζεο 

3.1.3 OCTAVE 

 

 

To Software Engineering Institute (SEI) πνπ εδξεχεη ζην παλεπηζηήκην ηνπ 

Carnegie Mellon αλέπηπμε ηε δηαδηθαζία ηεο επηρεηξεζηαθά θξίζηκεο (Operational 

Critical), απεηιήο (Threat), θεθαιαίσλ (Assets), επαηζζεζίαο (Vulnerability) θαη 

αμηνιφγεζεο (Evaluation), δειαδή ηελ OCTAVE. Η βαζηθή επηδίσμε ηεο OCTAVE 

είλαη λα βνεζήζεη ηνπο νξγαληζκνχο λα βειηησζνχλ ζηε δηαρείξηζε θαη ηελ πξνζηαζία 

απφ ηνπο θηλδχλνπο ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ. Σν OCTAVE είλαη έλα κέζν κε 

ην νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ θαηαλλννχλ πιήξσο ηνπο 

θηλδχλνπο θαη ηελ πξνέιεπζή ηνπο.  

Τπάξρνπλ ηξία ζηάδηα ζην εξγαζηήξην ηεο OCTAVE. ην πξψην ζηάδην 

ηειείηαη ε ζπιινγή γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηα δηαζέζηκα θεθάιαηα, ηνπο θηλδχλνπο- 

απεηιέο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηνπο θηλδχλνπο. Η δηαδηθαζία απηή 

εθηειείηαη απφ ηα αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε. ην δεχηεξν ζηάδην γίλεηαη ε ζπιινγή 

γλψζεσλ γηα ηηο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο απηψλ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ελψ ζην ηξίην ζηάδην ιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο απφ ην πξνζσπηθφ ηεο 

εηαηξίαο.  

Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο δείρλνπλ κία νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ην πνπ θπκαίλεηαη   ν 

θίλδπλνο θαη ιακβάλνπλ ππ’ φςηλ ηηο απφςεηο φισλ ησλ βαζκίδσλ κίαο επηρείξεζεο. Οη 

έμνδνη ηνπ ζπζηήκαηνο OCTAVE είλαη: 

 Η ζηξαηεγηθή πξνζηαζίαο 

 Ο κεηξηαζκφο ηνπ θηλδχλνπ θαη 

 Η ιίζηα δξάζεο 

(Πεγή: Elky S. (2006), “An Introduction to Information System Risk Management) 
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3.1.4 FRAP 

 

Η δηαδηθαζία δηεπθφιπλζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ (Facilitated Risk 

Assessment Process), γλσζηή θαη σο FRAP βαζίδεηαη ζηελ εθαξκνγή ηερληθψλ 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαηά έλαλ εμαηξεηηθά απνδνηηθφ ηξφπν. Σν FRAP ρξεζηκνπνηεί 

πνηνηηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο ηνπ θηλδχλνπ κε βάζε ηελ αλάιπζε επαηζζεζίαο, ηελ 

αλάιπζε ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ, ηελ αλάιπζε απεηιψλ θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα.  

Δπηπιένλ, ην FRAP ηνλίδεη ηδηαίηεξα ηνλ πξνθαηαξθηηθφ έιεγρν ησλ 

ζπζηεκάησλ θαη πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα κφλν επίζεκσλ αμηνινγήζεσλ ηνπ θηλδχλνπ 

ζρεηηθά κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Σέινο, ην FRAP ζπλδέεη ηνλ θίλδπλν κε ηηο 

επηπηψζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αλάιπζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ επηπηψζεσλ σο βάζε 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπλεπεηψλ. 

3.1.5 COBRA 

 

Η COBRA ( Consulting, Objective and Bi-functional Risk Analysis) είλαη κία 

δηαδηθαζία πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ εηαηξία ζπζηεκάησλ αζθαιείαο C & A 

Systems Security Ltd. ην 1991. Η COBRA ιακβάλεη ππ’ φςηλ ηελ πξνζέγγηζε φηη ε 

εθηίκεζε θηλδχλνπ είλαη έλα δήηεκα πνπ αθνξά θπξίσο ηηο επηρεηξήζεηο θη φρη έλα 

ηερληθφ ζέκα. Απνηειείηαη απφ εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ εχθνια θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηεμαγσγή απηναμηνινγήζεσλ ησλ θηλδχλσλ κε 

βάζε ηελ εμεηδηθεπκέλε γλψζε πνπ είλαη ελζσκαησκέλε ζηα εξγαιεία. Οη πξσηνγελείο 

βάζεηο γλψζεσλ είλαη: 

 Αζθάιεηα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

 Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο 

 Γξήγνξνο ή θίλδπλνο πςεινχ επηπέδνπ 
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 Ηιεθηξνληθή αζθάιεηα 

Τπάξρνπλ δχν θχξηα πξντφληα: ν ζχκβνπινο ηνπ θηλδχλνπ θαη ε ζπκκφξθσζε 

θαηά ISO. Ο ζχκβνπινο ηνπ θηλδχλνπ είλαη έλα εξγαιείν κε βάζεηο δεδνκέλσλ θαη 

ελζσκαησκέλα πξφηππα πνπ επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα δεκηνπξγεί εξσηεκαηνιφγηα 

γηα λα ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο γηα ηα ηξσηά ζεκεία, ηηο απεηιέο θαη ηνπο ειέγρνπο. Ο 

ζχκβνπινο ηνπ θηλδχλνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αλαθνξέο θαη λα πξνβεί ζε ζπζηάζεηο 

νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα ζα πξνζαξκνζηνχλ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Η ζπκκφξθσζε 

θαηά ISO είλαη παξφκνηα κφλν πνπ απηφ ην πξντφλ επηθεληξψλεηαη ζηελ θαηά ISO 

17799 ζπκκφξθσζε. 

 

3.1.6 ύζηεκα απνζθεπώλ αεξνδξνκίνπ Denver 

 

Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνζθεπψλ ηνπ αεξνδξνκίνπ ηνπ Denver 

εγθαηαζηάζεθε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη απνηειεί έλα απφ ηα πην 

πεξηβφεηα παξαδείγκαηα απνηπρίαο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ. Σν 

ζχζηεκα είρε αξρηθά πξνγξακκαηηζηεί γηα ηε ζηήξημε ηξηψλ δηαδξφκσλ απνζθεπψλ 

αιιά δελ ήηαλ πνηέ ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζεη ζε απηφ ην επίπεδν ιφγσ ηεο ππνηίκεζεο 

ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο απνηπρίαο λα δεκηνπξγεζεί κία 

ελαιιαθηηθή δηαδηθαζία πνπ ζα ρεηξίδεηαη θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο απνηπγράλεη ην 

θπξίσο ζχζηεκα. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα θαζπζηεξήζεη ην άλνηγκα ηνπ αεξνδξνκίνπ 

γηα 16 κήλεο πξνζζέηνληαο ζην θφζηνο ηνπ αεξνδξνκίνπ 560 εθαηνκκχξηα δνιιάξηα.  

Σν ζχζηεκα ήηαλ έηνηκν λα κπεη ζε ιεηηνπξγία κφλν κε ηε δξαζηηθή κείσζε ηνπ 

πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ θαη ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ελφο δηαδξφκνπ απνζθεπψλ γηα 

πηήζεηο εμσηεξηθνχ. Μία δεθαεηία κεηά ηελ εγθαηαζηαζή ηνπ ην απηνκαηνπνηεκέλν 
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ζχζηεκα είρε εληειψο δηαιπζεί γηαηί δηαπηζηψζεθε φηη έλα ρεηξνθίλεην ζχζηεκα ζα 

κπνξνχζε λα θάλεη ηελ εξγαζία κε ρακειφηεξν θφζηνο. 

Απηφ ην παξάδεηγκα είλαη ελδεηθηηθφ ηεο ζεκαζίαο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

ζηηο επηρεηξήζεηο ε νπνία έρεη θαηαζηεί αθφκα πην ζεκαληηθή κεηά ηε δξακαηηθή 

απνηπρία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ. Σα έξγα γίλνληαη ζπλερψο πην πνιχπινθα θαη 

δαπαλεξά γεγνλφο πνπ θαζηζηά αθφκε πην δχζθνιν λα αλαιπζνχλ θαη λα πεξηνξηζηνχλ 

νη θίλδπλνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ άηππεο κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο. Πεξηβαιιφληηθνί 

παξάγνληεο, αιιαγέο ηεο αγνξάο, παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, απξφβιεπηεο 

πξνθιήζεηο ηνπ θιάδνπ ησλ θαηαζθεπψλ, αθαηάιιεινο ζρεδηαζκφο θαη 

πξνγξακκαηηζκφο θη έλα επξχ θάζκα άιισλ πηζαλψλ πξνβιεκάησλ ζπλεπάγνληαη 

θαζπζηεξήζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

Οη ιχζεηο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ επηηξέπνπλ κία ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε 

γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ πεξηξηζκφ ησλ θηλδχλσλ θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ. Μία ζπιινγηθή δηαδηθαζία πεξηνξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ 

ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία παξαδνρψλ θαη ζπκπεξαζκάησλ πνπ εμαπιψλνληαη ζε φιεο 

ηηο βαζκίδεο νξγάλσζεο ηνπ έξγνπ. Η αλάιπζε θηλδχλνπ παξέρεη νξαηφηεηα ζε πηζαλέο 

θαζπζηεξήζεηο θαη ππεξβάζεηο ηνπ θφζηνπο πνπ κπνξνχλ λα απνβνχλ θαζνξηζηηθέο 

ζηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ φπσο ζην παξάδεηγκα πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ. 

(Πεγή: Oracle White Paper, “A Standardized Approach to Risk Improves Project Outcomes and 

Profitability) 

 

3.1.7 Δθηίκεζε θηλδύλνπ ζε θαηλνηόκν θαηαζθεπαζηηθό έξγν 

 

ηα πιαίζηα εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ ζην 

θέληξν αλάπηπμεο εξεπλψλ ηνπ ζηξαηνχ ζηελ Ακεξηθή δχν επηζηήκνλεο ν Ben C. 

Gerwick,  Inc. θαη ν θαζεγεηήο C.A. Cornell δηεθπεξαίσζαλ πξφζθαηα κία κειέηε 
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αμηνιφγεζεο ηνπ θηλδχλνπ ζε έλα θαηλνηφκν θαηαζθεπαζηηθφ έξγν πνπ αθνξνχζε ηηο 

πισηέο νδνχο κεηαθνξάο ζην εζσηεξηθφ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο. 

Πηζαλνηηθά κνληέια πνπ αλαπηχρζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα εληάρζεθαλ ζε έλα 

απνηειεζκαηηθφ κέζν εθηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ γηα κεγάια θαηαζθεπαζηηθά έξγα φπσο 

ην δίθηπν εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ. Οη θαηλνηφκνη  κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

απνδείρζεθαλ πνιχ απνδνηηθνί γηα ηελ θαηαζθεπή θαη απνηέιεζαλ ζηε ζπλέρεηα 

ζχγρξνλεο ηερληθέο δπλαηφηεηεο ζηελ θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία. Η αμηνιφγεζε ηνπ 

θηλδχλνπ είλαη κία δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη, λα εθηηκήζεη, λα 

πνζνηηθνπνηήζεη θαη λα θαηαηάμεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή ηε λέα 

κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ θαηαζθεπή. Γηάθνξνη ηχπνη αμηνινγήζεσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ ζαιάζζηνπ έξγνπ. πλήζσο απηέο 

πεξηειάκβαλαλ ηε κειέηε ζθνπηκφηεηαο, ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάιπζε, ζρέδηα θαη 

πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη ηηο θάζεηο ηεο θαηαζθεπήο.  

Αλ ηα δεδνκέλα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ δελ ήηαλ δηαζέζηκα ηφηε 

γηλφληνπζαλ εθηηκήζεηο απηψλ. Μία πνζνηηθή κέζνδνο αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ ησλ 

θηλδχλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα απφ παξφκνηα 

παξαδείγκαηα έξγσλ. Παξφιν πνπ ε άηππε αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ε δηαίζζεζε 

απνηεινχζαλ πάληα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δηαρείξηζεο ηεο θαηαζθεπήο, 

αμηνινγήζεηο θηλδχλνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηππνπνηεκέλε δηαδηθαζία κπνξνχζαλ λα 

επεξξεάζνπλ ζεκαληηθά ηηο απνθάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ θάζεσλ ηνπ έξγνπ 

κε ηνλ θαζνξηζκφ αζθαιέζηεξσλ, ιηγφηεξν δαπαλεξψλ δηαδηθαζηψλ θαη ιχζεσλ γηα ην 

κεηξηαζκφ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ. 

(Πεγή: Gerwick B. “Risk Assessment Innovative Construction Project”) 

 



51 

 

3.2 Μειέηε πεξίπησζεο θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξίαο 

 

Η εηαηξία Costain Group είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαηαζθεπαζηηθέο 

εηαηξίεο ζηε Μεγάιε Βξεηαλία. Με εηήζηα έζνδα χςνπο 1,6 δηο.€ θαη 2767 

εξγαδνκέλνπο ε Costain δηαζέηεη έλαλ αληαγσληζηηθφ αλζξψπηλν δπλακηθφ ζηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν. Η εηαηξία ρξεζηκνπνηνχζε γηα πνιιά ρξφληα πξαθηηθέο 

δηαρείξηζεο έξγσλ ελψ ην 1995 έθαλε ηε δηαδηθαζία πην ηππνπνηεκέλε κε ηελ αγνξά 

ηνπ Primavera SureTrak ηεο Oracle. 

To Primavera ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ εξγαιείν πνπ έθεξε ζεκαληηθέο αιιαγέο 

ζηελ ηππνπνίεζε, ζην ζπληνληζκφ ησλ νκάδσλ ησλ εηαίξσλ πνπ απαζρνινχληαλ κε ην 

έξγν, ζηελ νξγάλσζε ησλ ππεξγνιάβσλ θαη ησλ ζπλεξγείσλ θαη γεληθφηεξα κε ηελ 

χπαξμε ελφο εληαίνπ θνηλνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο νη δηάθνξεο νκάδεο είραλ πιήξε 

άπνςε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ην θφζηνο, ηα έμνδα, ηηο ζπκβάζεηο θαη ηνλ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ.  

Με ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ Primavera ε Costain θαηάθεξε λα νινθιεξψζεη 

δχν πνιχ ζεκαληηθά έξγα –απηνθηλεηνδξφκνπο- πξηλ απφ ην ρξνλνδηάγξακκα θαη εληφο 

πξνυπνινγηζκνχ. Η δπλαηφηεηα άκεζεο ελεκέξσζεο ηνπ πειάηε κείσζε ζεκαληηθά ηνλ 

ρξφλν πνπ απαηηνχληαλ γηα ηε δηαδηθαζία ιήςε απνθάζεσλ θαη ψζεζε ζηελ έγθαηξε 

παξάδνζε ηνπ έξγνπ. Με ηελ ζπκκεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ηνπ έξγνπ 

ζην πξφγξακκα, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηνπνζεζία, επηηεχρζεθε ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα 

ηφζν ζην ρξφλν φζν θαη ζην θφζηνο. 

ηελ επφκελε αλαβάζκηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ε Costain εθάξκνζε ην 

πξφγξακκα γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ ηνπ Primavera γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

θφζηνπο ησλ θηλδχλσλ, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηελ 

ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ θάζε έξγνπ. (Πεγή: Jutras C. (2010), “2010 

Project Management Report, Standardized Best Practices and Technology  Adoption in the AEC Industry) 
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4
ν
 Κεθάιαην: Primavera θαη Γηαρείξηζε Κηλδύλνπ 

 

4.1Δηζαγσγή γηα ην Primavera 

 

Η αλάιπζε θηλδχλνπ κε ην Primavera είλαη έλα πιήξεο πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

πνπ ελζσκαηψλεη ηφζν ην θφζηνο φζν θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ελφο έξγνπ ζηε 

δηαρείξηζε θηλδχλνπ ηνπ. Η εηαηξία Oracle παξαηεξψληαο ηελ ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ ζε έλα έξγν απφθηεζε ην 2006 ην Pertmaster ζαλ ινγηζκηθφ απνθιεηζηηθά γηα 

ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ. Σν Pertmaster ρξεζηκνπνηείηαη είηε απηφλνκα είηε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην Primavera ην νπνίν είλαη πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο έξγσλ. 

Σν Pertmaster παξέρεη έλα πιήξεο κέζν θαζνξηζκνχ ησλ επηπέδσλ 

εκπηζηνζχλεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επηηπρία ελφο έξγνπ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε γξήγνξεο 

θαη εχθνιεο ηερληθέο ηθαλνπνηεί ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ έξγνπ θαη ζηε ζπλέρεηα 

θέξλεη εηο πέξαο ηα ζρέδηα αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ. Σν Pertmaster παξέρεη 

αληηθεηκεληθή άπνςε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ ιακβάλνληαο ππ’φςηλ ηελ 

αβεβαηφηεηα ηνπ θφζηνπο , ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαζψο θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ 

θφζηνπο ησλ ζρεδίσλ αληηκεηψπηζεο. Όια ηα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ, απνηεινχλ ηε 

βάζε γηα έλα πξφγξακκα πξνζαξκνζκέλν ζηνλ θίλδπλν, ην νπνίν απνηειεί ηνλ θαλφλα 

ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ.  

4.2 ηνηρεία γηα Primavera θαη Pertmaster 

 

Σν πξφγξακκα Primavera ηεο εηαηξίαο Oracle εκθαλίζηεθε ζηελ αγνξά γηα λα 

θαιχςεη ηελ αλάγθε ησλ επηρεηξήζεσλ λα δηαρεηξίδνληαη εμ’ νινθιήξνπ ηα δηάθνξα 

έξγα ηνπο (projects) απφ ηελ αξρή κέρξη θαη ην πέξαο απηψλ. Σν Primavera παξέρεη 

πνιιέο εθαξκνγέο πνπ επαξθνχλ ηφζν γηα ηα απιά έξγα φζν θαη γηα ηα πην ζχλζεηα.  
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Αθφκα θαη έξγα πνπ αγγίδνπλ ην θφζηνο ησλ 6 ηξηζεθαηνκκπξίσλ δνιιαξίσλ έρνπλ 

δηαρεηξηζηεί κε ηηο εθαξκνγέο ηνπ Primavera κε απφιπηε επηηπρία. 

 Η ζηξνθή ησλ εηαηξηψλ ζην Primavera νθείιεηαη ζηελ αλάγθε εμεχξεζεο 

ιχζεσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ ραξηνθπιαθίνπ, ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ 

θαη ησλ νθειεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

φζν αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ επαξθψλ πφξσλ κε ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο 

πξνθεηκέλνπ λα πεξαησζεί ην εθάζηνηε έξγν. Οη βέιηηζηεο ιχζεηο θαη νη δπλαηφηεηεο 

ειέγρνπ ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ πνπ παξέρεη ε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο  απνηεινχλ 

εγγχεζε γηα ηελ έγθαηξε θαη εληφο πξνυπνινγηζκνχ παξάδνζε ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε 

ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ. 

 ε φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ έξγσλ  ππάξρεη ην ελδερφκελν ηνπ θηλδχλνπ. Σν 

πξφγξακκα Primavera ηεο εηαηξίαο Oracle είλαη έλα πιήξεο ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ, ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη θφζηνπο ηνπ έξγνπ. Σν Primavera ηεο Oracle δίλεη 

ζηνλ ζεκεξηλφ project manager ηε δπλαηφηεηα άκεζνπ ειέγρνπ ηνπ έξγνπ. Δίλαη 

ζρεδηαζκέλν γηα λα ρεηξίδεηαη πνιχπινθα έξγα κεγάιεο θιίκαθαο. Μπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ρεηξίδεηαη κέρξη θαη 100000 δξαζηεξηφηεηεο θαη απεξηφξηζηνπο 

πφξνπο. Γηαζέηεη επέιηθηα εξγαιεία νξγάλσζεο πνπ πξνζθέξνπλ πνιινχο ηξφπνπο 

θηιηξαξίζκαηνο θαη ηαμηλφκεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ έξγσλ θαη ησλ πφξσλ.   

Η αλάιπζε θηλδχλνπ απφ ην Primavera ηεο Oracle πξνέθπςε απφ ηελ αλάγθε 

ηεο κνληεινπνίεζεο ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ εκπεξηέρεη ε δηαρείξηζε 

ησλ έξγσλ.Γηα απηφ ην ιφγν ε Oracle ην 2006 αγφξαζε ην Pertmaster.To Pertmaster 

παξέρεη γξήγνξεο θαη εχθνιεο ηερληθέο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ επείγνπζα επέκβαζε θαη 

ηνλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν αληίδξαζεο ελάληηα ζηνπο θηλδχλνπο θαζψο επίζεο θη έλαλ 

απνιχησο θαηαλνεηφ ηξφπν δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ γηα ηνπο θηλδχλνπο ηνπ έξγνπ. Η 
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αλάιπζε θηλδχλνπ απφ ην Pertmaster ρξεζηκνπνηεί θάπνηα πξφηππα θαη κεηξψα ησλ 

θηλδχλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηα δίλεη σο είζνδν γηα ηελ Monte Carlo πξνζνκνίσζή ηνπο 

θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζή ηνπο. Μηα ζεηξά εξγαιείσλ πνπ παξέρεη ην Pertmaster είλαη 

ηα ηζηνγξάκκαηα θηλδχλνπ, νη αλεκνζηξφβηινη (tornados), ηα δηαγξάκκαηα δηαζπνξάο 

ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ ηνπο ρξήζηεο λα εληνπίζνπλ ηνπο θηλδχλνπο θαη λα 

επαλεμεηάζνπλ ην αξρηθφ ρξνλνδηάγξακκα. 

 αλ εξγαιείν ππνζηήξημεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επηπέδσλ εκπηζηνζχλεο 

ζρεηηθά κε ηηο δαπάλεο θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα, ην εξγαιείν αλάιπζεο θηλδχλνπ ηνπ 

Pertmaster κεηαθέξεη κία αληηθεηκεληθή άπνςε ησλ απαηηνχκελσλ απξφβιεπησλ 

γεγνλφησλ θαη κία αλάιπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνηεηλφκελσλ ζρεδίσλ 

δξάζεο θηλδχλνπ. Απηά ζπλδπάδνληαη γηα λα ζρεκαηίζνπλ ηε βάζε γηα έλα πιάλν 

πξνζαξκνδφκελν ζηνπο θηλδχλνπο δειαδή έλα ηππνπνηεκέλν κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο 

πξνγξακκαηηζκνπ θαη ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ. ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ ηα 

εξγαιεία ηνπ Primavera πνπ εμππεξεηνχλ απηή ηελ απνζηνιή.  

(Πεγή: Primavera Risk Analysis,2009) 

4.3 Οδεγόο δηαρείξηζεο θηλδύλνπ 

 

O νδεγφο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ νπζηαζηηθά εηζάγεη ηνπο ρξήζηεο ζηε δηαδηθαζία 

ηεο πξνεηνηκαζίαο, ηεο κνληεινπνίεζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο αλάιπζεο θηλδχλνπ. 

Καζέλα απφ ηα απαηηφπκελα βήκαηα – ε ηζρχο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ε αλάπηπμε ηνπ 

κνληέινπ ηνπ θηλδχλνπ, ε αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηα απνηειέζκαηα- είλαη 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλάιπζεο θηλδχλνπ κε ην Pertmaster πνπ νη ρξήζηεο ζα 

ζπκπιεξψζνπλ γηα λα νινθιεξψζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο. 
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4.4 ΄Διεγρνο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

 

Ο έιεγρνο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα 

αμηνινγήζνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ εηνηκφηεηα ηνπ θηλδχλνπ 

εξεπλψληαο θνηλά πξνβιήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ κπνξνχλ λα επεξξεάζνπλ ηα 

νξηζηηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα. Η αλαθνξά γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνβάιιεη 

ηε ινγηθή πίζσ απφ θάζε έιεγρν θαη εμεγεί πσο απηή κπνξεί λα επεξξεάζεη ηελ 

αλάιπζε θηλλδχλνπ.  Παξέρεη επηπιένλ θαη έλαλ θαηάινγν απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη.  

4.5 Σερληθή γξήγνξνπ θηλδύλνπ 

 

Απηή ε ηερληθή πνπ παξέρεη ην Pertmaster ρξεζηκνπνηεί έλα πξφηππν 

πξνζέγγηζεο γηα λα δψζεη ηηο θαηαλνκέο αβεβαηφηεηαο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ αλαιπηηθή δνκή εξγαζηψλ (WBS), ζηνλ θψδηθα δξαζηεξηνηήησλ, ζην 

πεδίν πνπ νξίδεηαη απφ ην ρξήζηε ή ζε θάπνην θίιηξν. Παξέρνληαο έλα πην 

πξνρσξεκέλν ηξφπν εθηέιεζεο ησλ θηλδχλσλ γξήγνξα, απηά ηα πξφηππα θάλνπλ 

εχθνιε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ κνληέισλ αβεβαηφηεηαο. 

4.6 Οδεγόο εγγξαθήο ηνπ θηλδύλνπ (Risk Register Wizard) 

 

Με απηφ ην εξγαιείν νη ρξήζηεο ηεο αλάιπζεο θηλδχλνπ ηνπ Primavera κπνξνχλ 

εχθνια λα δεκηνπξγήζνπλ κεηξψα λέσλ θηλδχλσλ, θαζψο θαη λα νξίζνπλ θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ, λα εηζάγνπλ πνζνηηθέο παξακέηξνπο, θαζψο θαη λα 

αληηζηνηρίζνπλ ηνπο θηλδχλνπο ζε πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ρξήζηεο 

κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα ζπγθεληξψζνπλ πνζνηηθέο εθηηκήζεηο θαη πην ελδειερείο 

πιεξνθνξίεο ζηα επεξρφκελα κεηξψα θηλδχλνπ. 
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Δηθόλα 4.2: Οδεγόο εγγξαθήο ηνπ θηλδύλνπ 

(Πεγή: Primavera “Risk Management for projects with Pertmaster”) 

 

4.7 Καηαγξαθή ηνπ θηλδύλνπ (Risk Register) 

 

Υξεζηκνπνηψληαο ην Μεηξψν θηλδχλνπ ηνπ Pertmaster, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

ελζσκαηψζνπλ ήδε δηακνξθσκέλεο εγγξαθέο θηλδχλνπ θαζψο θαη λα νξίζνπλ λέεο. Οη 

ρξήζηεο κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηε δπλαηφηεηα γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

ηφζν πνηνηηθά φζν θαη πνζνηηθά κνληέια κε ζεηηθνχο ή αξλεηηθνχο θηλδχλνπο 

(επθαηξίεο θαη απεηιέο) θαη ηα αληίζηνηρα πιάλα δξάζεο. Σν Μεηξψν Κηλδχλνπ 

επηπιένλ, ελζσκαηψλεη απηφκαηα ηνπο εληνπηζκέλνπο θαη ηαπηνπνηεκέλνπο θηλδχλνπο 

κέζα ζην πξφγξακκα δεκηνπξγψληαο έλα ζρέδην δξάζεο θηλδχλνπ ην νπνίν νη ρξήζηεο 

κπνξχλ ζηε ζπλέρεηα λα αλαιχζνπλ γηα λα θαζνξίζνπλ ηφζν ηνπο θπξηφηεξνπο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ φζν θαη θαη ηε ζρέζε θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ζηξαηεγηθψλ δξάζεο εμνκάιπλζεο ησλ θηλδχλσλ. 
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4.8 Αλάιπζε θηλδύλνπ (Risk Analysis) 

 

Η αλάιπζε θηλδχλνπ ηνπ Primavera ρξεζηκνπνηεί πξνεγκέλεο πξαθηηθέο 

αλάιπζεο θφζηνπο θαη ρξνλνδηαγξάκκαηνο βαζηζκέλα ζε κνληέια ηχπνπ Monte Carlo 

ηα νπνία παξέρνπλ πιήξε δηαρείξηζε θηλδχλνπ γηα θάζε ζηάδην ηνπ έξγνπ κέζσ ησλ 

αθφινπζσλ ηχπσλ κνληέισλ γηα ηνλ θίλδπλν: εθηίκεζε ηεο αβεβαηφηεηαο, αβεβαηφηεηα 

ησλ πφξσλ, ππνζεηηθέο δηαθιαδψζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ θαη κνληέια 

θαηξνχ. Δπηπξνζζέησο, νη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο αλαιχζεσλ ησλ 

θηλδχλσλ ηφζν ζε επίπεδν έξγνπ φζν θαη ζε επίπεδν ραξηνθπιαθίνπ, ιακβάλνληαο 

ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο γηα ηελ εθάζηνηε επηινγή ηνπ έξγνπ κε ηε βνήζεηα κνληέισλ 

ραξηνθπιαθίνπ θαζψο επίζεο θαη πην παξαδνζηαθέο αλαιχζεηο θηλδχλνπ είηε 

κεκνλσκέλεο είηε ζπλδεδεκέλεο κε ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα. 

4.9 Δπέιηθηε πιεξνθόξεζε (Flexible Reporting) 

 

Με ηελ αλάιπζε θηλδχλνπ ηνπ Pertmaster νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα δνπλ ηηο 

αμηνινγήζεηο ηνπ θηλδχλνπ ζε κία πνηθηιία κνξθψλ. Απηέο παξνπζηάδνληαη ζηε 

ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ. 

4.9.1 Γηάγξακκα θαηαλνκήο (Distribution Graph) 

 

Υξεζηκνπνηψληαο ηα δηαγξάκκαηα θαηαλνκήο νη ρξήζηεο κπνξνχλ: 

o Να θαζνξίδνπλ ηα επίπεδα εκπηζηνζχλεο, ηα P ρξνλνδηαγξάκκαηα 

θαζψο θαη ην απξφβιεπην θφζηνο. 

o Να αλαθέξνπλ ηα επίπεδα εκπηζηνζχλεο φζν αθνξά ηηο εκεξνκελίεο 

ιήμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ, ην θφζηνο, ην θπκαηλφκελν 
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εζσηεξηθφ επηηφθην πνπ απνδίδεη ε επέλδπζε θαη ηελ θαζαξή παξνχζα 

αμία. 

o Να εξεπλήζνπλ γηα ηελ αλάπηπμε δηαδξαζηηθψλ εθζέζεσλ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ επηπέδσλ εκπηζηνζχλεο ζε πνιιαπιά επίπεδα πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηα βαζηθά νξφζεκα (milestones) θαη ηα ζεκεία ειέγρνπ 

ηνπ έξγνπ. 

o Να επηβιέπνπλ ηφζν ηελ θαξηέια ηνπ θφζηνπο φζν θαη ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη βάζεη ησλ απφςεσλ, ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπο λα επηιέγνπλ κε δηάθνξα θίιηξα ηελ εξγαζία ή ηνλ 

πφξν πνπ ζέινπλ λα επεμεξγαζηνχλ. 

 

Δηθόλα 4.2: Γηάγξακκα θαηαλνκήο 

 

4.9.2 Γξάθεκα αλεκνζηξόβηινπ (Tornado Graph) 

 

Σα γξαθήκαηα αλεκνζηξφβηινπ ηεο αλάιπζεο θηλδχλνπ ηνπ Pertmaster βνεζνχλ 

ηνπο ρξήζηεο λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη λα εληνπίζνπλ 

ηελ εξγαζία ή ηνλ θίλδπλν ν νπνίνο είλαη εκπφδην ζηελ εθαξκνγή ηνπ 
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ρξνλνδηαγξάκκαηνο φπσο αλακέλεηαη. Δλαιιαθηηθά, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ αλαιχζεηο επαηζζεζίαο ηνπ θφζηνπο γηα λα απνκνλψλνπλ ηηο πην 

θξίζηκεο εξγαζίεο ή γεγνλφηα. Γηαδξαζηηθνί αλεκνζηξφβηινη θηλδχλνπ δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα γηα γξήγνξν θαη εχθνιν πξνζδηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ φζν αθνξά ηελ έθζεζε 

ζρεηηθά κε ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ.  

 

Δηθόλα 4.3: Γξάθεκα αλεκνζηξόβηινπ 

 

4.9.3 Γξάθεκα δηαζθνξπηζκνύ (Scatter plot) 

 

Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηφ ην είδνο ηεο έθζεζεο γηα λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηελ ζπλδπαζκέλε πηζαλφηεηα επίηεπμεο δεδνκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη 

εκεξνκεληψλ νινθιήξσζεο θαζψο επίζεο θαη λα εθηειέζνπλ what-if αλαιχζεηο 

(ακθίδξνκα λα κεηαβάιιεηαη ηφζν ην θφζηνο φζν θαη ην φξην ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα 

λα απνθαιπθζεί ε πξνθχπηνπζα πηζαλφηεηα επηηπρίαο).  

(Πεγή: Primavera “Risk Management for projects with Pertmaster”)  
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Δηθόλα 4.4: Γξάθεκα δηαζθνξπηζκνύ 

(Πεγή: Primavera “Risk Management for projects with Pertmaster”)  

 

4.9.4 Αλαιπηήο θαηαλνκήο (Distribution Analyzer) 

 

Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην είδνο ηεο έθζεζεο, γηα λα: 

 πγθξίλνπλ ηα ζελάξηα θαη λα θαζνξίδνπλ ηε ζρέζε θφζηνπο / νθέινπο ησλ 

ζρεδίσλ εμνκάιπλζεο ηνπ θηλδχλνπ 

 Δπηθαιχπηνπλ έλα απεξηφξηζην αξηζκφ απφ ηηο εθζέζεηο θηλδχλνπ ηνπ θφζηνπο ή 

ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

 Βιέπνπλ θαηαλνκέο θηλδχλνπ απεπζείαο απφ ην ηζηφγξακκα θηλδχλνπ κε ηνλ 

αλαιπηή θαηαλνκήο θαη λα επηηπγράλεηαη ζχγθξηζε θαη αλάιπζε ηνπ θάζε 

πηζαλνχ ζελαξίνπ. 

 Δπσθεινχληαη απφ ηππνπνηεκέλεο θαη πην πξνεγκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ θφζηνπο 

γηα γξήγνξε θαη εχθνιε κνληεινπνίεζε ηνπ θφζηνπο θαη ησλ πφξσλ 
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δηαηεξψληαο παξάιιεια θάπνηα επηπιένλ πξναηξεηηθά πξνεγκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά. 

 

Δηθόλα 4.5: Αλαιπηήο θαηαλνκήο 

 

4.9.5 Πηζαλνηηθή έθζεζε ηακεηαθώλ ξνώλ (Probabilistic Cash Flow) 

 

Η πηζαλνηηθή έθζεζε ηακεηαθψλ ξνψλ είλαη θξίζηκε γηα ηελ πξφβιεςε, ηελ 

καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ απφδνζε ζε αμία ησλ ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο. Δπηπιένλ, εθηφο απφ ηελ παξνρή εθζέζεσλ ε αλάιπζε θηλδχλνπ ηνπ 

Pertmaster κπνξεί λα θηιηξάξεη ηελ πηζαλνινγηθή ηακεηαθή ξνή πνπ βαζίδεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο θαη θαηεγνξίεο δαπαλψλ ζην ζρέδην ηνπ έξγνπ. Οη ηακεηαθέο 

ξνέο κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο πφξσλ θαη θφζηνπο. 
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Δηθόλα 4.6: Πηζαλνηηθό δηάγξακκα ηακεηαθώλ ξνώλ 

(Πεγή: Primavera “Risk Management for projects with Pertmaster”)  
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5ν θεθάιαην: Δθαξκνγή ηνπ Pertmaster ηνπ Primavera ζε 

θαηαζθεπαζηηθό έξγν 

 

5.1 Δηζαγσγή 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζεο εξγαζίαο είλαη ε εθαξκνγή ηνπ Pertmaster πνπ είλαη 

εξγαιείν αλάιπζεο θηλδχλνπ ζε έλα ηδησηηθφ θαηαζθεπαζηηθφ έξγν. Σν έξγν πνπ 

επηιέρηεθε είλαη ε θαηαζθεπή ελφο ηζνγείνπ θηηξίνπ κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ  ζπλνιηθήο 

επηθάλεηαο 4000η.κ. πνπ ζα πεξηιακβάλεη ρψξν απνζεθψλ θαη εθζέζεσο 

ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ, κε ηελ επσλπκία ΑΝΓΡΔΟΤ ΑΔ. Αλάδνρνο εηαηξία ηνπ έξγνπ 

είλαη ε ΚΤΚΛΟ AE κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε ελψ ν αξρηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ 

έξγνπ είλαη 1.500.000€. Η πεξίνδνο πεξάησζεο ηνπ έξγνπ είλαη ηξεηο κήλεο κε 

εκεξνκελία έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ 2010. Η πξνυπνινγηζηηθή αμία 

ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ε πινπνίεζή ηνπ είλαη επζχλε ηνπ Project manager.  

Η θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία πνπ ζα πεξαηψζεη ην έξγν έρεη αζρνιεζεί κε πνιιά 

παξεκθεξή έξγα ρσξίο φκσο λα έρεη κέρξη ηψξα ζπγθεθξηκέλε, ηππνπνηεκέλε 

δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. Δμαηηίαο ησλ νκνηνηήησλ ησλ έξγσλ ηεο, βαζίδεηαη 

ηφζν ζηελ εκπεηξία ησλ κεραληθψλ ηεο φζν θαη ζην έκπεηξν ηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ 

δηαζέηεη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  

5.2 Σν ηερληθό έξγν 

 

Η εηαηξία ΑΝΓΡΔΟΤ ΑΔ, δηαθεθξηκέλε ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζηνλ ηνκέα 

ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ, πξνηίζεηαη λα αλνίμεη έλα αθφκα ππνθαηάζηεκα ζηε 

βηνκεραληθή πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο φπνπ ζα ην ρξεζηκνπνηήζεη ηφζν γηα ρψξν 

απνζεθψλ φζν θαη γηα  γξαθεία κε έθζεζηαθφ ρψξν. Έρεη πξνγξακκαηίζηεη ε 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ λα μεθηλήζεη ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ 2010 θαη λα νινθιεξσζεί ζε 
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ηξεηο κήλεο επεηδή ε εηαηξία έρεη έξζεη ζε ζπκθσλία κε αξθεηνχο πειάηεο ηεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010. 

Η εηαηξία ΑΝΓΡΔΟΤ ΑΔ έρεη πξνυπνινγίζεη 1.500.000€ λα δηαζέζεη γηα ην 

έξγν. Δπηζπκία ηεο εηαηξίαο είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα πξφγξακκα δηαρείξηζεο έξγσλ 

θαη θηλδχλνπ απφ ηελ αλάδνρν εηαηξία γηα λα έρνπλ άκεζε πιεξνθφξεζε γηα ην αλ ην 

έξγν ζα ηειεηψζεη εγθαίξσο θαη πφζν ζα είλαη ην ηειηθφ θφζηνο.  

Σν πξφγξακκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ην Pertmaster ηεο Primavera αιιά 

πξνηνχ ρξεζηκνπνηεζεί, ν Αλδξένπ Κ. ηδηνθηήηεο ηεο εηαηξίαο ΑΝΓΡΔΟΤ ΑΔ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ αλάδνρν εηαηξία θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ έζεζαλ ηηο εξγαζίεο πνπ 

πξέπεη λα γίλνπλ, πφζν ρξφλν πεξίπνπ ζα δηαξθέζνπλ, πσο ζρεηίδνληαη νη εξγαζίεο 

κεηαμχ ηνπο θαη ηη είδνπο πφξνη ρξεηάδνληαη. 

 

5.2.1 ρεδηαζκόο έξγνπ 

 

Ο Αλδξένπ Κ. καδί κε ηελ εηαηξία ΚΤΚΛΟ AE νινθήξσζαλ ηελ πξνεξγαζία 

ηνπ έξγνπ ην νπνίν πεξηιακβάλεη 30 δξαζηεξηφηεηεο απφ ηελ έλαξμε σο ηελ 

νινθιήξσζή ηνπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: ηηο 

νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο θαη ηηο εξγαζίεο 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε εηζαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

έξγνπ ζην Pertmaster.  

Σν πεξηβάιινλ ηνπ Pertmaster, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην 

είλαη πνιχ εχρξεζην θαη απνδνηηθφ. Δηζάγνληαη ινηπφλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ 

καδί κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηάξθεηέο ηνπο φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 

ην έξγν ππάξρνπλ θάπνηεο εκεξνκελίεο θιεηδηά, ηα ιεγφκελα milestones ζην 
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Pertmaster, ηα νπνία είλαη ζεκαληηθέο εκεξνκελίεο θαη γεγνλφηα ηνπ έξγνπ. Απηά ηα 

ζεκεία θιεηδηά είλαη κία ζηηγκή ζην ρξφλν άξα έρνπλ κεδεληθή δηάξθεηα. Δπφκελν 

βήκα είλαη ε νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ θαηά summary tasks. Σν 

summary task είλαη κία νκάδα δξαζηεξηνηήησλ θαη ζην Pertmaster έλα summary task 

πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ βξίζθνληαη αθξηβψο απν θάησ ηνπ. Όπσο 

θαίλεηαη ζηελ εηθφλα εηζαγσγήο ζηνηρείσλ ζην Pertmaster ηα summary tasks είλαη νη 

νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, νη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο θαη νη εξγαζίεο 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 
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Δηθόλα 5.7: Δηζαγωγή δξαζηεξηνηήηωλ ζην Pertmaster 

 

Υξεζηκνπνηήζεθε εκεξνιφγην 7 εξγάζηκσλ εκεξψλ θαζψο ηα ζπλεξγεία θαηαζθεπήο 

εξγάδνληαη 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα. 

5.2.2 Καζνξηζκόο ζρέζεσλ θαη δηάγξακκα δξαζηεξηνηήησλ 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ζπλδένληαη απφ ηελ έλαξμε κέρξη ηε ιήμε ηνπ έξγνπ. ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν ν ζπλήζεο ηξφπνο ζπλδεζκνινγίαο είλαη ν F-S πνπ ζεκαίλεη φηη δελ 

κπνξεί λα μεθηλήζεη κία δξαζηεξηφηεηα εάλ δελ έρεη ηειεηψζεη ε πξνγνχκελε ηεο. 
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Κάπνηεο βέβαηα δξαζηήξηφηεηεο εθηεινχληαη παξάιιεια θη απηφ θαίλεηαη θαη ζην 

ρξνλνδηάγξακκα. Αθνχ νινθιεξσζεί ε ζχλδεζε θαη ε αιιεινπρία ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ είλαη νξαηά ηα απνηειέζκαηα ηνπ Pertmaster ηφζν ζε κνξθή 

δηαγξάκκαηνο δξαζηεξηνηήησλ Gannt chart (Barchart View) φζν θαη ζε κνξθή δηθηχνπ 

πξνηεξαηνηήησλ (Precedence Network view). 

 

Δηθόλα 5.2: Barchart view 

 

Δηθόλα 5.3:Precedence Network 
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5.3 Γεκηνπξγία δηαζέζηκσλ πόξσλ 

 

Γηα λα νινθιεξσζεί κία δξαζηεξηφηεηα ελφο έξγνπ ρξεηάδεηαη έλα πιήζνο 

πφξσλ. ην Pertmaster νη άλζξσπνη, ν εμνπιηζκφο, ηα πιηθά θαη ηα ζηαζεξά θφζηε 

αληηκεησπίδνληαη σο πφξνη. Η αλάδνρνο εηαηξία ηνπ έξγνπ φξηζε ηνπο απαξαίηεηνπο 

δηαζέζηκνπο πφξνπο, φπσο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.  

 

 

Δηθόλα 5.4: Γηαζέζηκνη πόξνη 

 

Όπσο παξαηεξείηαη, νη δηαζέζηκνη πφξνη γηα ην έξγν πνπ κειεηάηαη είλαη: ηα   

νηθνδνκηθά πιηθά (ρψκα, ηζηκέλην, ζίδεξν θηι), ηα ειεθηξνκεραλνινγηθά πιηθά 

(βάλεο, ζσιήλεο, θαιψδηα), ν εξγάηεο, ν επηβιέπσλ κεραληθφο θαη ν project manager. 
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Η θφξησζε (loading) πξνζδηνξίδεη αλ ν θάζε πφξνο ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηάξθεηα φινπ 

ηνπ έξγνπ. Γχν είλαη νη ηχπνη θφξησζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Η normal θαη ε spread.  

Έλαο πφξνο κε normal θφξησζε έρεη έλαλ νξηζκέλν αξηζκφ κνλάδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κία δξαζηεξηφηεηα θάζε κέξα ελψ έλαο πφξνο κε spread 

θφξησζε έρεη έλαλ νξηζκέλν αξηζκφ κνλάδσλ πνπ θαηαλέκνληαη νκνηφκνξθα θαζ’ φιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Γηα παξάδεηγκα, ν εξγάηεο είλαη απαξαίηεηνο θάζε κέξα ζηε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ηνπ έρεη νξηζηεί νπφηε έρεη normal θφξησζε. Αληηζέησο, ηα πιηθά 

(νηθνδνκηθά θαη ειεθηξνκεραλνινγηθά) έρνπλ θαζνξηζκέλε πνζφηεηα θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη κέρξη λα εμαληιεζνχλ άζρεηα κε ηε δηάξθεηα ηεο θάζε 

δξαζηεξηφηεηαο, νπφηε αθνινπζνχλ spread θφξησζε. 

5.3.1 Απόδνζε θόζηνπο ζε έλαλ πόξν 

 

ηελ εηθφλα 5.4 θαίλεηαη θαη ε απφδνζεο θφζηνπο ζηνπο πφξνπο. Γηα ηνλ 

εξγάηε, ρξεζηκνπνηείηαη θαλνληθή θφξησζε νπφηε αληηζηνηρεί κία κνλάδα ηνπ πφξνπ 

θάζε κέξα. Έηζη αλ ζε κία εξγαζία ρξεζηκνπνηεζεί έλαο εξγάηεο γηα ηξεηο εκέξεο ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο ζα είλαη 300€. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ 

πιηθψλ ζα είλαη 20000€ πνπ ζα θαηαλαισζνχλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ εληνπηζηεί ππεξβνιηθή δήηεζε ησλ πφξσλ ην Pertmaster 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα εμηζνξξφπεζήο ηνπο. ην ζπγθεθξηκέλν έξγν νη δηαζέζηκνη πφξνη 

ησλ εξγαηψλ δελ απαηηείηαη λα εμηζνξξνπεζνχλ κε ηε κέζνδν ηνπ «Levelling» πνπ 

παξέρεη ην Pertmaster θαζψο ην γξάθεκα ησλ πφξσλ είλαη εμηζνξξνπεκέλν γηα φινπο 

ηνπο πφξνπο, φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 
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Δηθόλα 5.5: Γξάθεκα πόξωλ 

 

5.4 Αλάιπζε θηλδύλνπ ηνπ έξγνπ 

 

Σν έξγν εηζήρζε ζην Pertmaster γηα επεμεξγαζία ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. Σν 

ζρέδην έξγνπ έγηλε κε θαζνξηζκέλεο δηάξθεηεο, φπσο απηέο εθηηκήζεθαλ απφ ηνλ project 

manager  ηεο αλαδφρνπ εηαηξίαο. Αλ φια έβαηλαλ φπσο είραλ εθηηκεζεί ην έξγν ζα 

πξέπεη λα νινθιεξσζεί θαη λα παξαδνζεί ζηνλ πειάηε ζηηο 29 Ννεκβξίνπ ηνπ 2010. ε 

έλα έξγν θαηαζθεπαζηηθφ φκσο δελ γίλνληαη φια φπσο έρνπλ πξνβιεβζεί. 

  Με ηελ αλάιπζε θηλδχλνπ ηνπ Pertmaster παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο 

πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ έηζη ψζηε ην 

απνηέιεζκα λα πξνζεγγίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Δπηπιένλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

απαληήζεσλ ζε εξσηήζεηο, φπσο: πνηα είλαη ε πηζαλφηεηα νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ζε 

κία ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία, ζε πνηα εκεξνκελία ην έξγν έρεη πεξαησζεί θαηά 80% ή 

πνηεο εξγαζίεο είλαη πηζαλφ  λα πξνθαιέζνπλ κεγάιε θαζπζηέξεζε ζην έξγν. Γη απηφ 

ην ιφγν φηαλ γίλεηαη επεμεξγαζία ηεο αλάιπζεο θηλδχλνπ εηζάγνληαη πέξαλ ηεο πηζαλήο 
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δηάξθεηαο ηφζν ε ειάρηζηε φζν θαη ε κέγηζηε. Σν κνληέιν θαηαλνκήο γηα ηε δηάξθεηα 

ηνπ ρξφλνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε ηξηγσληθή θαηαλνκή. 

 

 

Δηθόλα 5.6:Σξηγωληθή θαηαλνκή ρξνληθήο δηάξθεηαο εξγαζίαο 

   

5.4.1 Δηζαγσγή ησλ θηλδύλσλ 

 

Σν πξψην βήκα εηζαγσγήο θηλδχλνπ είλαη ε εηζαγσγή αβεβαηφηεηαο ζηε 

δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ. ε θάζε κία δξαζηεξηφηεηα ην Pertmaster, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηξηγσληθή θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ δίλεη ηε κέγηζηε θαη ηελ 

ειάρηζηε δηάξθεηα γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο. Σν απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη, φπσο 

θαίλεηαη θαη απφ ην barchart (δηάγξακκα Gannt) έρεη σο εμήο: 
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Δηθόλα 5.7: Γηάγξακκα δξαζηεξηνηήηωλ-Gannt 

5.4.2 Έλδεημε θηλδύλνπ 

 
 

ε θάζε έξγν ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ γεγνλφηα πνπ είλαη πηζαλφ λα ζπκβνχλ. 

Γηα παξάδεηγκα, ζην θαηαζθεπαζηηθφ έξγν πνπ εμεηάδεηαη ππάξρεη 10% πηζαλφηεηα 

θάπνην panel λα είλαη είηε ειαηησκαηηθφ, είηε λα κελ εθαξκφδεη ζσζηά, είηε λα έρεη 

ππνζηεί θζνξά θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαθνξάο ζην έξγν. Σέηνηνη θίλδπλνη είλαη 

εχθνιν λα εηζαρζνχλ ζην πξφγξακκα. Η δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ησλ panels έρεη ήδε 

εηζαρζεί ζην πξφγξακκα νπφηε ην κφλν πνπ κέλεη είλαη ε εηζαγσγή ηεο πηζαλφηεηαο 

ζην γεγνλφο. 
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Δηθόλα 5.8: Δηζαγωγή πηζαλόηεηαο θηλδύλνπ 

 

ε απηφ ην ζεκείν έρνπλ ζπγθεληξσζεί φιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε θηλδχλσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο ην Pertmaster 

εμεηάδεη θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ έρεη θίλδπλν θαη ζέηεη ηε δηάξθεηα ηεο ζε κία ηηκή 

αλάκεζα ζηελ ειάρηζηε θαη ηε κέγηζηε. Δμαηηίαο ηεο ηξηγσληθήο θαηαλνκήο ηεο 

δηάξθεηαο ηνπ ρξφλνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε ηηκή πνπ ζα ηεζεί ζα είλαη ε πην πηζαλή. 

Μφιηο ην Pertmaster αιιάμεη φιεο ηηο δηάξθεηεο ππνινγίδεη μαλά ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

ηνπ έξγνπ. Απηή ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη φζεο θνξέο απαηηείηαη θαη ε 

εκεξνκελία ιεμεο απνζεθεχεηαη θάζε θνξά απφ ην πξφγξακκα. Απηφ πνπ θάλεη ην 

Pertmaster είλαη λα πξνζνκνηψλεη ην έξγν θαη λα παξαηεξεί πσο θπκαίλεηαη ε 

εκεξνκελία νινθιήξσζήο ηνπ.  

Παξφιν πνπ κεηά ηελ αλάιπζε θηλδχλνπ ην πξψην πξάγκα πνπ ελδηαθέξεη είλαη 

ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ έξγνπ , ην Pertmaster ππνινγίδεη θη άιια εμίζνπ ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα. Κάπνηα απφ απηά είλαη ε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ θαηά 

85% ή ε πηζαλφηεηα νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ζε κία ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία π.ρ. 26 
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Nνεκβξίνπ 2010; Καη νη δχν απηέο εξσηήζεηο απαληνχληαη εχθνια απφ ηελ αλάιπζε 

θηλδχλνπ πνπ ζα εθηειεζηεί ζηε ζπλέρεηα. 

 

5.4.3 Δθηέιεζε αλάιπζεο θηλδύλνπ θαη απνηειέζκαηα 

 

ε θάζε βήκα ηεο αλάιπζεο θηλδχλνπ ην Pertmaster δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ 

παξαηεξεηή λα βιέπεη ηηο ζπλερείο ελαιιαγέο ησλ δηαξθεηψλ φισλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Έρεη πξνεπηιερζεί ν αξηζκφο ησλ επαλαιήςεσλ- βεκάησλ- λα είλαη 

1000. Μφιηο νινθιεξσζεί ε αλάιπζε θηλδχλνπ πξνθχπηεη ην παξαθάησ δηάγξακκα 

δηαλνκήο. 

 

 

Δηθόλα 8.9:Γηάγξακκα δηαλνκήο 

 

Οη κπάξεο ηνπ γξαθήκαηνο αλαπαξηζηνχλ πφζν ζπρλά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάιπζεο ην έξγν νινθιεξψλεηαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ή αλάκεζα ζε 

νξηζκέλεο εκεξνκελίεο. Απφ ην δηάγξακκα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ νξηζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ. Η εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ 

έξγνπ θαηά 85% είλαη ε 17ε Γεθεκβξίνπ 2010 ελψ ε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ 

έξγνπ θαηά 100% είλαη ε 11ε Ιαλνπαξίνπ 2011. Με ηελ εηζαγσγή ηεο αβεβαηφηεηαο ηεο 
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δηάξθεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ θηλδχλνπ ηεο ειαηησκαηηθφηεηαο ησλ panels 

δηαθνξνπνηήζεθε ζεκαληηθά ε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. 

Όζν αθνξά ηελ απάληεζε ζε έλα άιιν εξψηεκα πνπ ηέζεθε, γηα ηελ πηζαλφηεηα 

νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ζηηο 26 Ννεκβξίνπ ηνπ 2010, απηή πξνθχπηεη εχθνια απφ ην 

δηάγξακκα θαηαλνκήο. ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία, φπσο θαίλεηαη ζηνλ θάζεην 

άμνλα ηνπ δηαγξάκκαηνο, ην πνζνζηφ πνπ δίλεη ην Pertmaster είλαη 4%. Σν πνζνζηφ 

είλαη εμαηξεηηθά ρακειφ θαη δείρλεη πφζν εθηφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο κπνξεί λα βγεη έλα 

έξγν ζην νπνίν δελ έρεη γίλεη δηαρείξηζε θηλδχλνπ.  

Παξαηεξείηαη φηη ε 29ε Ννεκβξίνπ ηνπ 2010 πνπ είρε δψζεη ην ζρέδην έξγνπ 

ηνπ Pertmaster σο εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ρσξίο ηελ εηζαγσγή θηλδχλσλ 

είλαη ζρεδφλ απίζαλε (κφιηο 4%) λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ εηζαγσγή ηεο 

αβεβαηφηεηαο θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ εηζήρζεζαλ ζην έξγν. Έλα απφ ηα πξάγκαηα πνπ 

θαζηζηνχλ έλα έξγν πην επηξξεπέο ζηνλ θίλδπλν είλαη ν αξηζκφο ησλ εξγαζηψλ πνπ 

δηεθπεξαηψλνληαη παξάιιεια. Με ηφζεο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη παξάιιεια, αλ 

θαζπζηεξήζεη κία ζπκπαξαζχξεη θαη ηηο ππφινηπεο θαη ζπκβάιιεη ζηελ θαζπζηέξεζε 

ηεο νινθιήξσζεο φινπ ηνπ έξγνπ. 

 ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ην δηάγξακκα αλεκνζηξφβηινπ. 
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Δηθόλα 5.10: Γηάγξακκα αλεκνζηξόβηινπ 

 

ην δηάγξακκα αλεκνζηξφβηινπ θαίλνληαη νη είθνζη πην «ρξνλνβφξεο» 

δηαδηθαζίεο θαη πξνθχπηεη φηη ε δηαδηθαζία πνπ δεκηνπξγεί θσιπζηεξγία θαη 

θαζπζηεξεί ην έξγν είλαη ε έγθξηζε απφ ηελ πνιενδνκία θαη ζηε ζπλέρεηα ε παξαγγειία 

ησλ πιηθψλ. Η θαζπζηέξεζε ζηελ πνιενδνκία παξφια απηά είλαη εμσηεξηθφο 

παξάγνληαο ζηνλ νπνίν δελ έρεη επζχλε ε αλάδνρνο εηαηξία, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη φια 

ηα ζρέδηα θαη νη ηερληθέο πεξηγξαθέο ηεο κειέηεο έρνπλ γίλεη ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο. 

 ην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ην δηάγξακκα δηαζθνξπηζκνχ, φπνπ 

παξαηεξείηαη φηη ε ζπζρέηηζε κε ην θξηηήξην Pearson’s είλαη 25,7% έλσ ε ζπζρέηηζε κε 

ην θξηηήξην Spearman’s είλαη 43,5%. Σα απνηειέζκαηα απηά ρξήδνπλ πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζίαο κε θάπνην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα θαη απνηεινχλ θίλεηξν έξεπλαο θαη 

αλάιπζεο. 
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Δηθόλα 5.11: Γηάγξακκα δηαζθνξπηζκνύ 

 

5.5 Πηζαλνηηθέο δηαθιαδώζεηο 

 

ε απηφ ην ζεκείν ηεο εξγαζίαο ζα παξαηεζεί ν ηξφπνο ηεο κνληειινπνίεζεο 

ησλ θηλδχλσλ ζην θαηαζθεπαζηηθφ έξγν πνπ εμεηάδεηαη κε ηε ρξήζε ησλ πηζαλνηηθψλ 

δηαθιαδψζεσλ.  

Γηα λα γίλνπλ νη ειεθηξνινγηθέο θαη άιιεο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ πνπ απαηηνχλ 

ειεθηξηθή παξνρή ρξεηάδεηαη ε παξνρή ηνπ ξεχκαηνο απφ ην δίθηπν ηεο ΓΔΗ. Σελ 

πεξίνδν φκσο πνπ θαηαζθεπάδεηαη ην έξγν νη ζπλδηθαιηζηέο ηεο ΓΔΗ πξνγξακκαηίδνπλ 

απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο. Οπφηε είλαη πηζαλφ λα αλαζηαιινχλ φιεο νη ελέξγεηεο 

ξεπκαηνδφηεζεο. Δπηπιένλ, γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε απφ ηε ΓΔΗ απαηηνχληαη ε 

νηθνδνκηθή άδεηα, πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ Πνιενδνκία θαζψο θη άιια δηθαηνινγεηηθά 

απφ ηνλ Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα πνπ θαηαζθεπάδεηαη ην έξγν θη απφ ην ππνπξγείν 

Βηνκεραλίαο. Σα δηθαηνινγεηηθά απηά δελ ιακβάλνληαη ηελ εκέξα πνπ γίλεηαη ε αίηεζε 

ηνπο αιιά κεηά απφ ην πέξαο θάπνησλ εκεξψλ θαη ελδέρεηαη εμαηηίαο απηφπ ηνπ 

γεγνλφηνο λα θαζπζηεξήζεη θαη ε δηαδηθαζία παξνρήο ξεχκαηνο απφ ηε ΓΔΗ. 

Δπνκέλσο, ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ φια ηα δεδνκέλα ζην έξγν ππάξρνπλ ηξεηο επηινγέο 

ζην ζέκα ηεο ειεθηξνδφηεζεο απφ ηε ΓΔΗ. 
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1. Οη ππάιιεινη ηεο ΓΔΗ έρνπλ πξνβεί ζε απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο θαηά ηελ 

πεξίνδν πνπ ην έξγν ρξεηάδεηαη ειεθηξνδφηεζε. Η πηζαλφηεηα απηνχ ηνπ 

γεγνλφηνο είλαη 10%. 

2. Γελ είλαη έηνηκα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηεί ε ΓΔΗ. Η πηζαλφηεηα απηνχ ηνπ 

γεγνλφηνο είλαη 10%. 

3. Όια βαίλνπλ θαλνληθά θαη ε ΓΔΗ δίλεη ξεχκα ζην έξγν. Η πηζαλφηεηα απηνχ ηνπ 

γεγνλφηνο είλαη 80%. 

πλεπψο ππάξρνπλ ηξία πηζαλά απνηειέζκαηα γηα ηηο ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο 

ηζρπξψλ ξεπκάησλ. Δηζάγνπκε ηα ηξία ελδερφκελα ζην Pertmaster κε ηηο αληίζηνηρεο 

δηάξθεηεο. Μεηά ηελ εξγαζία ηεο ππξφζβεζεο ζην Pertmaster εηζάγνληαη κε ηε ζεηξά 

νη εξγαζίεο: 

1. Απεξγία ππαιιήισλ ΓΔΗ, κε δηάξθεηα 5 κέξεο 

2. Αλέηνηκα δηθαηνινγεηηθά θαη γξαθεηνθξαηία, κε δηάξθεηα 4 κέξεο 

3. Παξνρή ξεχκαηνο απφ ΓΔΗ, κε δηάξθεηα 1 κέξαο. 

Οη πηζαλφηεηεο ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ είλαη 10%, 10% θαη 80% αληίζηνηρα, 

φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί. 
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Δηθόλα 5.12: Δηζαγωγή πηζαλνηήηωλ ζηνπο θηλδύλνπο 

 

ηελ ζπλέρεηα, έρνληαο εηζάγεη ηα θαηλνχξηα δεδνκέλα ζην Pertmaster 

εθηειείηαη μαλά ε αλάιπζε θηλδχλνπ θαη ην λέν δηάγξακκα δηαλνκήο είλαη: 

 

 

Δηθόλα 5.13: Γηάγξακκα δηαλνκήο κε πηζαλνηηθνύο θηλδύλνπο 

 

ηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο ηνπ θηλδχλνπ παξαηεξήζεθαλ αιιαγέο ζηελ 

εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ επεηδή απηή εμαξηάηαη απφ ηελ δηαδηθαζία πνπ 

ζπλέβε κε ηε ξεπκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ απφ ηε ΓΔΗ. ην δηάγξακκα θαίλεηαη φηη ε 
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εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ θαηά 85% είλαη ε 23
ε
 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010 ζε 

ζρέζε κε ηελ 17
ε
 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010 πνπ ήηαλ ζην πξνεγνχκελν δηάγξακκα 

δηαλνκήο. 

Η πηζαλνηηθή δηαθιάδσζε ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ δελ είλαη γλσζηφ πνηα πνξεία 

δξάζεο ζα ιάβεη ην έξγν ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Γη’ απηφ εηζάγνληαη φια ηα 

πηζαλά απνηειέζκαηα, ην θαζέλα κε ηε δηθή ηνπ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί. 

5.6 Πξνζζήθε θόζηνπο ζηηο εξγαζίεο 

 

αλ ζπλέρεηα ηεο πηζαλνηηθήο δηαθιάδσζεο ζα παξνπζηαζηεί ε πξνζζήθε 

θφζηνπο ζηηο εξγαζίεο (θίλδπλνη) πνπ παξεκβάιινληαη θαη ζπκβάιινπλ ζηελ 

θαζπζηέξεζε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. Οη εθηηκήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηηο εξγαζίεο 

πνπ έρνπλ παξεκβιεζεί ζην έξγν θαίλνληαη παξαθάησ: 

 

Δηθόλα 5.14: Δθηηκήζεηο θόζηνπο γηα εξγαζίεο 

 

ε απηφ ην ζεκείν, κε ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ θφζηνπο, εθηειείηαη ε αλάιπζε 

θηλδχλνπ κε ην Pertmaster. Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζην δηάγξακκα θαηαλνκήο 

θφζηνπο πνπ αθνινπζεί: 
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Δηθόλα 5.15: Γηάγξακκα θαηαλνκήο θόζηνπο 

 

Με ηελ αλάιπζε ηνπ Pertmaster δίλεηαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ βήκα 

πξνο βήκα. ε απηή ηελ αλάιπζε ην Pertmaster έδεηρλε φηη ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

κεηαβαιιφηαλ ζε θάζε βήκα. Σν κέγηζην θφζηνο είλαη 1.480.100€ ελψ ην ειάρηζην είλαη 

1.456.100€. Η ηππηθή απφθιηζε είλαη 4.476€. 

 

5.7 Δηζαγσγή θηλδύλνπ ζην θόζηνο θάζε εξγαζίαο 

 

Σν θφζηνο πνπ αληηζηνηρήζεθε ζηηο παξαπάλσ εξγαζίεο πνπ εκπεξηέρνπλ 

θίλδπλν θαη ζπκβνιή ζηελ θαζπζηέξεζε ηνπ έξγνπ είλαη ε θαιχηεξε δπλαηή εθηίκεζε. 

Πεξηζηαηηθά πνπ έρνπλ ζπκβεί ζην παξειζφλ κε παξφκνηα έξγα έδεημαλ φηη ε απεξγία 

γηα παξάδεηγκα ησλ ππαιιήισλ ηεο ΓΔΗ είλαη έλα απξφβιεπην γεγνλφο πνπ έρεη 

απξφβιεπηε δηάξθεηα θαη θφζηνο. Δπνκέλσο, ην θφζηνο γη’ απηή ηελ εξγαζία 

θπκαίλεηαη απφ 1000€ έσο 4000€ φπσο θαίλεηαη θαη ζην Pertmaster. 
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Δηθόλα 5.16: Γηαλνκή θόζηνπο γηα ην γεγνλόο "απεξγία ππαιιήιωλ ηεο ΓΔΗ" 

 

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο άιιεο δχν εξγαζίεο-θηλδχλνπο. Οπφηε εηζάγνληαο ηελ 

αβεβαηφηεηα ζην θφζηνο ησλ εξγαζηψλ εθηειείηαη εθ λένπ ε αλάιπζε θηλδχλνπ θαη 

έρνπκε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα. 

 

 

Δηθόλα 5.17: Γηάγξακκα θαηαλνκήο θόζηνπο γηα πηζαλνηηθό θίλδπλν 
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Απφ ην δηάγξακκα δηαλνκήο θφζηνπο πξνθχπηεη φηη ην ειάρηζην θφζηνο γηα ην 

έξγν είλαη 1.452.201€ ελψ ην κέγηζην θφζηνο είλαη 1.481.701€. Αμηνζεκείσην ζε απηή 

ηελ αλάιπζε θηλδχλνπ είλαη ην γεγνλφο φηη ηφζν ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ φζν θαη 

ην θφζηνο θάζε δξαζηεξηφηεηαο παξνπζηάδνπλ δηαθχκαλζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάιπζεο. Απηφ νθείιεηαη ζηε δηαθχκαλζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ παξνπζηάδεη ε εξγαζία 

πνπ αθνινπζεί ηε δηαδηθαζία ηεο ππξφζβεζεο, φπσο αλαθέξζεθε αλαιπηηθά παξαπάλσ. 

 

5.8 πζρέηηζε κεηαμύ δηαξθεηώλ θάζε εξγαζίαο 

 

Απφ πξνεγνχκελε εκπεηξία θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ έρεη παξαηεξεζεί φηη φηαλ 

έρνπλ απεξγία νη ππάιιεινη ηεο ΓΔΗ ππάξρεη έλα γεληθφ θιίκα απεξγηαθψλ 

θηλεηνπνηήζεσλ θαη αλαηαξαρήο ζηε ρψξα νπφηε απεξγνχλ θαη νη Γήκνη, Κνηλφηεηεο, 

Πνιενδνκίεο θαη άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Δπνκέλσο φηαλ θαζπζηεξεί ην έξγν 

εμαηηίαο απεξγίαο ππαιιήισλ ηεο ΓΔΗ ζα θαζπζηεξήζεη επηπιένλ απφ ηελ 

αλεηνηκφηεηα ησλ ππφινηπσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο Γεκφζηεο 

ππεξεζίεο. Απηέο νη παξαηεξήζεηο κπνξνχλ λα κνληειινπνηεζνχλ ζην Pertmaster 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηαδηθαζία ηεο ζπζρέηηζεο. Η αλάιπζε θηλδχλνπ ρξεζηκνπνηψληαο 

ηε ζπορέηηζε απνηξέπεη απφ ηελ κνληεινπνίεζε εμσπξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 

γεγνλφησλ. 

Γηα ηελ εηζαγσγή ζπζρέηηζεο κεηαμχ δηαξθεηψλ ην Pertmaster αθνινπζψληαο 

κηα δίαδηθαζία δίλεη αθξηβή απνηειέζκαηα πνπ θάλνπλ πην ξεαιηζηηθή ηελ 

πξνζνκνίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ έξγνπ. Η ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δηαξθεηψλ ηεο 

απεξγίαο ησλ ππαιιήισλ ηεο ΓΔΗ θαη ησλ ππφινηπσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαίλεηαη 

παξαθάησ: 
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Δηθόλα 5.18: πζρέηηζε κεηαμύ δηαξθεηώλ ηωλ εξγαζηώλ 

 

 

Δηθόλα 5.19: Γηάγξακκα δηαλνκήο κε ζπζρεηηζκέλεο δηάξθεηεο 

 

Η ζπζρέηηζε πνπ δφζεθε ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, αλ παξαθνινπζεζεί 

βήκα-βήκα, δείρλεη φηη ε δηαδηθαζία ηεο απεξγίαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ αθνινπζεί 

ηελ απεξγία απηψλ ηεο ΓΔΗ. Γεληθφηεξα ε ζπζρέηηζε ζπκβάιιεη ζηελ αθξηβέζηεξε 

πξνζνκνίσζε ηνπ θηλδχλνπ. 
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Με ηελ ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο εξγαζίεο-δξαζηεξηφηεηεο ελφο έξγνπ 

νινθιεξψλεηαη ε εθαξκνγή ηνπ Pertmaster γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ. Η εθαξκνγή 

κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε θαη εκβάζπλζε ηφζν κε 

επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ κε ζηαηηζηηθά πξνγξάκκαηα (SPSS, Excel), ή αθφκα 

θαη κε ηε ηε ρξήζε επηπιένλ modules ηνπ Pertmaster εμεηδηθεπκέλσλ ζηε δεκηνπξγία 

θαηεγνξηψλ θηλδχλσλ θαη δεκηνπξγίαw κεηξψνπ αλαθνξψλ θηλδχλνπ.  
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6
ν
 θεθάιαην: πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο 

 

Κχξηνο ζθνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ λα αλαδείμεη ηε ζεκαζία ηεο 

ρξήζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ 

θιάδν. Η έξεπλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ εξγαζία θαη αλαθέξεηαη ζηελ δηαρείξηζε 

θηλδχλνπ ζηνλ ειιεληθφ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν παξνπζίαζε κε κειαλά ρξψκαηα ην 

επίπεδν γλψζεο, εθπαίδεπζεο θαη εθηέιεζεο ησλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ζηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Παξφιν πνπ ππάξρνπλ ηθαλά θαη άμηα ζηειέρε ζηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο νη δηνηθήζεηο ησλ εηαηξηψλ δελ αθηεξψλνπλ ηνλ απαηηνχκελν 

ρξφλν θαη θφζηνο γηα ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ κε ηε 

βνήζεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάζηεθε ε εθαξκνγή ηνπ ινγηζκηθνχ Pertmaster ηνπ 

Primavera ηεο εηαηξίαο Oracle ζε έλα θαηαζθεπαζηηθφ έξγν. Αθνχ έγηλε ν ζρεδηαζκφο 

ηνπ έξγνπ θαη ε εηζαγσγή ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, εηζήρζεζαλ θαη νη θίλδπλνη ζην έξγν 

κε ηε κνξθή ηεο αβεβαηφηεηαο ηεο δηάξθεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο αλάιπζεο θηλδχλνπ έδεημαλ θαζπζηέξεζε ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ 

θαηά έλα κήλα. Σν γεγνλφο απηφ θαη κφλν απνηειεί έλδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο 

δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. Η ελδερφκελε αβεβαηφηεηα ηνπ ρξφλνπ κίαο 

εξγαζίαο κπνξεί λα απνηειέζεη παξάγνληα ζεκαληηθήο θαζπζηέξεζεο νιφθιεξνπ ηνπ 

έξγνπ. 

Η αβεβαηφηεηα ζην ρξφλν φκσο δελ κπνξεί λα αθήζεη ακέηνρε ηελ αβεβαηφηεηα 

ζην θφζηνο. Οη δχν παξάγνληεο ζπλδένληαη θαη κε ηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπ 

Pertmaster δφζεθαλ αζθαιείο πξνβιέςεηο γηα ην έξγν. Η εηζαγσγή πηζαλνηηθψλ 

δηαθιαδψζεσλ ζην έξγν θαη ε κεηέπεηηα αλάιπζε θηλδχλνπ νδήγεζε ζε απνηειέζκαηα 
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πνπ παξείραλ ζην κεραληθφ ηνπ έξγνπ πιεξνθνξίεο πνιχ ρξήζηκεο πνπ ηνλ βνήζεζαλ 

λα κε βξεζεί πξν εθπιήμεσο.   

Με ηε ρξήζε ηνπ Pertmaster ν ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ αηζζάλεηαη κεγαιχηεξε 

ζηγνπξηά φηη δελ ζα πέζεη εθηφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη πξνυπνινγηζκνχ. Καη είλαη 

πνιινί νη παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζε έλα έξγν θαη λα 

αλαηξέςνπλ ηα δεδνκέλα. Η θαηαγξαθή φκσο θαη ε επίγλσζε ησλ θηλδχλσλ βνεζνχλ 

ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ ξίζθν. 

Η παξνχζα εξγαζία θηινδνμεί λα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα ηελ αλαδήηεζε 

πνιιαπιψλ εθαξκνγψλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ζε κηθξά θαη κεγάια έξγα. Η δεκηνπξγία 

βάζεσλ δεδνκέλσλ θηλδχλνπ γηα θάζε θαηεγνξία έξγνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαρείξηζε 

θηλδχλνπ πνπ παξέρεη ην Pertmaster ζα κπνξνχζε λα εμειίμεη ηελ παξνχζα εξγαζία θαη 

λα δψζεη ζπγθεθξηκέλα εμεηδηθεπκέλα απνηειέζκαηα γηα θάζε θιάδν φπσο βηνκεραλία 

ζηδήξνπ, πιαζηθψλ, θσηνβνιηατθά θαη άιια. 

Η ζπλεξγαζία ηνπ Pertmaster ηφζν κε ην Primavera φζν θαη κε ην MS Project 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ εθαξκνγψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ην ρξήζηε θαη ηνπ 

παξέρνπλ έλα πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηελ δηαρείξηζε φισλ ησλ θάζεσλ ελφο έξγνπ. 

Υάξε ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζπζηεκαηνπνηείηαη θαη 

είλαη εχθνιν αλά πάζα ζηηγκε λα αλαηξέμεη ν κεραληθφο ηνπ έξγνπ ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

θαη λα δεη ζε θάζε ζηαδην, πνηνο θίλδπλνο έρεη πξνηεξαηφηεηα, ηη ελέξγεηεο πξέπεη λα 

γίλνπλ γηα ηελ απνθπγή ηνπ θαη πφηε ζα πξνζπεξαζηεί ε αβεβαηφηεηα πνπ εηζάγεη ν 

θίλδπλνο. 

Απφ φια ηα παξαπάλσ θη απφ ηε δηθή κνπ ελαζρφιεζε κε ην Pertmaster 

θαζίζηαηαη ζαθέο κε απφιπηε βεβαηφηεηα φηη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γεληθφηεξα 
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θαη ην Pertmaster εηδηθφηεξα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα ζεκαληηθφ θαη απαξαίηεην 

εξγαιείν γηα θάζε project manager ηνπ ηερληθνχ θιάδνπ. 
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Παξάξηεκα 1 

Μεηξών Κηλδύλνπ 

Σίηινο Έξγνπ:  

Τπεύζπλνο 

πληνληζηήο: 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Κω

δ. 

Αξ. 

Ηκ/λία 

Δληνπ

η-

ζκνύ 

Δλην

πί-

ζζεθ

ε 

από 

Καηε

γνξί

α 

Κηλδ

ύλνπ 

Πεξη

γξαθ

ή 

Κηλδ

ύλνπ 

Πεξηγ

ξαθή 

Δπίπ

ηωζε

ο  

Βαζ

κνι

ό-

γεζ

ε 

Πηζα

λόη

εηα

ο 

Βαζκ

νιό-

γεζε 

Δπίπ

ηωζ

εο 

Πξνι

επηη

θέο 

Δλέξ

γεηεο 

Τπεύ

ζπλν

ο 

Ηκ/λί

α 

Δλέξ

-

γεηαο 

Δλέξ

γεηεο 

Αληη

κεηώ

πηζε

ο 

Τπεύ

ζπλν

ο 

Ηκ/λί

α 

Δλέξ

-

γεηαο 
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Καηεςθςνηήπιερ/ Επεξηγημαηικέρ ημειώζειρ 

 

Σηήλη 1: Ειζάγεηε μοναδικό κυδικό για ηον ενηοπιζμό κάθε κινδύνος  

Σηήλη 2: Ειζάγεηε ηην ημεπομηνία ενηοπιζμού και καηαγπαθήρ ηος κινδύνος   

Σηήλη 3: Ειζάγεηε ηο όνομα (ή ηη θέζη) ηος πποζώπος πος ενηόπιζε και ανέθεπε ηον 

κίνδςνο  

Σηήλη 4: Επιλέξεηε μία από ηιρ ακόλοςθερ καηηγοπίερ ζηην οποία ανήκει ο κίνδςνορ πος 

ενηοπίζηηκε:  

 ηπαηηγικοί/ εμποπικοί 

 Οικονομικοί/ σπημαηοοικονομικοί/ αγοπάρ 

 Νομικοί & Ρςθμιζηικοί 

 Οπγανωηικοί/ διασειπιζηικοί/ ανθπωπίνος παπάγονηα 

 Πολιηικοί 

 Πεπιβαλλονηικοί 

 Σεσνικοί/ λειηοςπγικοί/ ςποδομήρ 

Σηήλη 5: Παπέσεηε ζςνοπηική πεπιγπαθή ηος κινδύνος 

Σηήλη 6: Παπέσεηε ζςνοπηική πεπιγπαθή ηηρ ενδεσόμενηρ επίπηυζηρ ηος κινδύνος ζηο έπγο 

(δηλαδή, επίπηυζη ζηο ανηικείμενο, ζηα παπαδοηέα, ζηο σπονοδιάγπαμμα, ζηοςρ 

πόποςρ) 

Σηήλη 7: Εκηιμήζηε ηην πιθανόηηηα να ζςμβεί ο κίνδςνορ (ΠΥ=«Πολύ Χαμηλή», 

Υ=«Χαμηλή», Μ=«Μέηπια», Τ=«Υτηλή», ΠΤ=«Πολύ Υτηλή») 

Σηήλη 8: Εκηιμήζηε ηο επίπεδο ηηρ επίπηυζηρ ηος κινδύνος ζηο έπγο (ΠΥ=«Πολύ Χαμηλό», 

Υ=«Χαμηλό», Μ=«Μέηπιο», Τ=«Υτηλό», ΠΤ=«Πολύ Υτηλό») 

Σηήλη 9: Πεπιγπάτεηε ηιρ ενέπγειερ πος θα ππέπει να αναλαμβάνονηαι για ηην αποηποπή ηος 

ζςμβάνηορ κινδύνος ή ηην ελασιζηοποίηζη ηηρ πιθανόηηηαρ εμθάνιζήρ ηος  

Σηήλη 

10: 
Ειζάγεηε ηα ονόμαηα (ένα ή πεπιζζόηεπα) ηυν πποζώπυν πος είναι ςπεύθςνα για 

ηην ανάλητη κάθε πποληπηικήρ ενέπγειαρ  

Σηήλη 

11: 
Ειζάγεηε ηην ημεπομηνία ανάλητηρ ηηρ πποληπηικήρ ενέπγειαρ  

Σηήλη 

12: 
Πεπιγπάτεηε ηιρ ενέπγειερ πος θα ππέπει να αναλαμβάνονηαι ζε πεπίπηυζη πος ο 

κίνδςνορ ζςμβεί για ηην ελασιζηοποίηζη ηηρ επίπηυζήρ ηος ζηο έπγο  

Σηήλη 

13: 
Ειζάγεηε ηα ονόμαηα (ένα ή πεπιζζόηεπα) ηυν πποζώπυν πος είναι ςπεύθςνα για 

ηην ανάλητη κάθε ενέπγειαρ ανηιμεηώπιζηρ 

Σηήλη 

14: 
Ειζάγεηε ηην ημεπομηνία ανάλητηρ ηηρ ενέπγειαρ ανηιμεηώπιζηρ (μόνο αν ο 

κίνδςνορ ζςμβεί) 

(Πεγή: http://www.scribd.com/doc/6317942/KATSARELIS-01) 

 

 

 

 

 

http://www.scribd.com/doc/6317942/KATSARELIS-01
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Παξάξηεκα 2 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  

 

ΚΩΓ. ΑΡ. ΚΙΝΓΤΝΟΤ: Μοναδικός κφδικός αριθμός ποσ δίνεηαι ζηον κίνδσνο [ζσμπληρώνεηαι από 

ηον Υπεύθσνο Σσνηονιζηή] 

ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΑΠΟ: Όνομα ηοσ προζώποσ ποσ αναθέρει ηον κίνδσνο 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ: Ημερομηνία ζσμπλήρφζης ηοσ ενηύποσ 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΙΝΓΤΝΟΤ  

Πεξηγξαθή Κηλδύλνπ: 

Σύνηομη περιγραθή ηοσ κινδύνοσ. Αναθορά ζηην πιθανή επίπηφζή ηοσ ζηο Έργο (π.τ. μπορεί να επηρεάζει ηον τρόνο 

ολοκλήρφζης ηοσ έργοσ, μπορεί να έτει φς αποηέλεζμα σπέρβαζη ηοσ προϋπολογιζμού, ηα παραδοηέα μπορεί να μην 

είναι ηης καηάλληλης ποιόηηηας κλπ.). 

 

Πηζαλόηεηα Κηλδύλνπ: 

Περιγράυεηε και εκηιμήζηε ηην πιθανόηηηα επέλεσζης ηοσ κινδύνοσ (ΠΥ=«Πολύ Χαμηλή», Υ=«Χαμηλή», Υ=«Μέηρια», 

Τ=«Υυηλή», ΠΤ=«Πολύ Υυηλή»). 

[να ζσμπληρώνεηαι από ηον αναθέρονηα ηον κίνδσνο (risk originator) και να επιζκοπείηαι από ηον Υπεύθσνο 

Σσνηονιζηή] 

Δπίπηωζε Κηλδύλνπ: 

Περιγράυεηε και εκηιμήζηε ηο επίπεδο ηης επίπηφζης ηοσ κινδύνοσ ζηο Έργο (ΠΥ=«Πολύ Χαμηλό», Υ=«Χαμηλό», 

Υ=«Μέηριο», Τ=«Υυηλό», ΠΤ=«Πολύ Υυηλό»).  

[να ζσμπληρώνεηαι από ηον αναθέρονηα ηον κίνδσνο (risk originator) και να επιζκοπείηαι από ηον Υπεύθσνο 

Σσνηονιζηή] 

 

ΟΝΟΜΑ ΔΡΓΟΤ:  

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΤΝΣΟΝΙΣΗ:  



92 

 

ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ/ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ  

Πξνηεηλόκελεο Πξνιεπηηθέο Δλέξγεηεο: 

Περιγράυεηε ζσνοπηικά ηις ενέργειες ποσ προηείνεηε να αναληθθούν για ηην πρόληυη ηης επέλεσζης ηοσ κινδύνοσ.  

[ζσμπληρώνεηαι από ηον Υπεύθσνο Σσνηονιζηή] 

 

Πξνηεηλόκελεο Δλέξγεηεο Αληηκεηώπηζεο: 

Περιγράυεηε ζσνοπηικά ηις ενέργειες ποσ προηείνεηε να αναληθθούν για ηην ελατιζηοποίηζη ηης επίπηφζης ενός 

κινδύνοσ όηαν ασηός επέλθει.  

[ζσμπληρώνεηαι από ηον Υπεύθσνο Σσνηονιζηή] 

 

 

ΔΓΚΡΙΗ: 

Υπογπαθή                                                                                     Ημεπομηνία: 

Θα πρέπει να σπογράθεηαι είηε από ηον Υπεύθσνο Σσνηονιζηή είηε από ηην Καθοδηγηηική Επιηροπή Έργοσ, ανάλογα 

με ηο ποιος είναι σπεύθσνος για ηην παροτή έγκριζης. 

(Πεγή: http://www.scribd.com/doc/6317942/KATSARELIS-01) 
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