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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σκοπός της παρούσης διπλωµατικής εργασίας είναι η συνοπτική παρουσίαση του 

αντικειµένου της διαχείρισης κινδύνων στα τεχνικά έργα, µέσα από τη µελέτη της 

εκτενούς βιβλιογραφίας και την πραγµατοποίηση µιας έρευνας µικρής κλίµακας. 

Σηµειώνεται ότι η πλειοψηφία των βιβλίων και άρθρων που µελετήθηκαν αφορούσαν 

τη διαχείριση έργων, µε συγκεκριµένα κεφάλαια και αναφορές (αντιστοίχως) για τη 

διαχείριση κινδύνων.  

Το κεφάλαιο 1 είναι εισαγωγικό και περιέχει την παρουσίαση γενικών εννοιών και 

ορισµών, διεθνών οργανισµών και διεθνών προτύπων διαχείρισης έργων.   

Το κεφάλαιο 2 επικεντρώνεται στη παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου στη 

διαχείριση κινδύνου. Αρχικά ορίζεται ο κίνδυνος, µια έννοια παρεξηγηµένη όπως θα 

δειχθεί, καθώς είναι ταυτισµένη µόνο µε την εκδοχή µιας απειλής. Στη συνέχεια γίνεται 

περιγραφή της θεωρητικής προσέγγισης της διαχείρισης κινδύνων έργων, 

περιλαµβάνοντας τις βασικές αρχές, τις προκλήσεις και το πλαίσιο διαχείρισης των 

κινδύνων, την απαιτούµενη επικοινωνία µεταξύ των ενδιαφερόµενων µελών και την 

ανάλυση  των προκυπτόντων κινδύνων ανά φάση ζωής του έργου.  

Το κεφάλαιο 3 επικεντρώνεται στους κινδύνους των τεχνικών έργων, µε παράθεση των 

σηµαντικότερων κινδύνων και της κατανοµής των ευθυνών εµφάνισής τους. Επιπλέον 

κρίνεται αναγκαία η συνοπτική παρουσίαση του περιεχοµένου και των οµάδων 

ανάθεσης τεχνικών έργων. 

Στο κεφάλαιο 4 µελετώνται οι συνήθεις πρακτικές και αντιλήψεις περί της διαχείρισης 

κινδύνων τεχνικών έργων, µέσα από διεθνείς έρευνες από µια µικρή έρευνα µε 

συνεντεύξεις µε υπεύθυνους έργων και εργολάβους ελληνικών εταιρειών. Στο πλαίσιο 

αυτής της έρευνας συντάχθηκε ερωτηµατολόγιο 10 ερωτήσεων ανοιχτού τύπου, το 

οποίο αποτέλεσε τον οδηγό για την περάτωση των συνεντεύξεων. Η ανάλυση των 

ερωτηµάτων και των απαντήσεων παρουσιάζονται στο τέλος του κεφαλαίου, σε 

σύγκριση και µε τις διεθνείς έρευνες.  

Τέλος, στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα συνολικά συµπεράσµατα και προτάσεις για 

περαιτέρω µελέτη. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κανενός είδους έργου δε µπορεί να αναπτυχθεί µέσα σε ένα ιδανικό και πλήρως 

προσδιορισµένο περιβάλλον εργασίας. Όλες οι παράµετροι των έργων, όπως είναι τα 

χρονοδιαγράµµατα, το κόστος, η ποιότητα, το περιεχόµενο, κ.λπ., αντιµετωπίζουν 

κινδύνους οι οποίοι µπορούν να τα επηρεάσουν δραστικά την έκβαση του έργου, είτε 

θετικά είτε αρνητικά, ανάλογα αν πρόκειται για θετικό ή αρνητικό κίνδυνο αντίστοιχα. 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση των βασικών κινδύνων 

που εντοπίζονται στον κατασκευαστικό κλάδο, καθώς και των στρατηγικών και 

τεχνικών µε τις οποίες αυτές εντοπίζονται και αντιµετωπίζονται. Πέρα από το 

θεωρητικό µέρος  παρατίθενται και πραγµατοποιηθείσες έρευνες που έχουν λάβει χώρα 

διεθνώς καθώς και µια έρευνα µικρής κλίµακας που πραγµατοποιήθηκε από τον 

υποφαινόµενο συντάκτη, µε δείγµα κατασκευαστικές-εργοληπτικές εταιρείες . Η 

παράθεση αυτών των ερευνών έχει ως στόχο την παρουσίαση πραγµατικών στοιχείων 

όσον αφορά τις τεχνικές και τη γενικότερη αντίληψη των επαγγελµατιών του 

κατασκευαστικού κλάδου απέναντι στη διαχείριση των κινδύνων των έργων τους και 

την εξακρίβωση του µεγέθους απόκλισης της θεωριών περί διαχείρισης κινδύνων στα 

έργα σε σχέση µε την πραγµατικότητα. 

 

Σηµειώνεται ότι η διαχείριση κινδύνων εµφανίστηκε ως δοµηµένη διαδικασία 

διοίκησης των έργων τη δεκαετία του ’90. Η διαχείριση κινδύνων έργων δεν 

περιορίζεται στην ασφάλεια της εργασίας, αλλά εκτείνεται σε κινδύνους 

προγραµµατισµού (όπως οι καθυστερήσεις υπεργολάβων), νοµικών προβληµάτων 

(όπως η αδυναµία έκδοσης αδείας) και οτιδήποτε άλλο µπορεί να επηρεάσει τους 

στόχους ενός έργου (κόστος, χρόνο και ποιότητα). Η πολυπλοκότητα αυτής της 

διαχείρισης αποτέλεσε το κίνητρο για την επιλογή και µελέτη του συγκεκριµένου 

θέµατος. 
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1. ΕΡΓΟ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1.1.  Γενικές έννοιες και ορισµοί 

 

Πολλοί εναλλακτικοί ορισµοί του έργου έχουν διατυπωθεί στο πέρασµα του χρόνου 

τόσο από διακεκριµένους επιστήµονες που ασχολούνται µε τον κλάδο ∆ιαχείρισης 

Έργου όσο και από ανάλογους οργανισµούς πιστοποίησης σε ∆ιαχείριση Έργου ανά 

τον κόσµο. Το επίσηµο. µη-κερδοσκοπικό, µη-κυβερνητικό επιστηµονικό σωµατείο 

πιστοποίησης σε Project Management, το Project Management Institute  ορίζει το έργο 

ως «µια προσωρινή προσπάθεια που καταβάλλεται για να παραχθεί ένα µοναδικό 

προϊόν, υπηρεσία ή αποτέλεσµα » ( PMI Executive Summary, 2008). Εναλλακτικά το 

έργο µπορεί να οριστεί ως:   

 

«η διαδικασία προγραµµατισµού, οργάνωσης, διασφάλισης και διαχείρισης πόρων µε 

σκοπό την επιτυχή  αποπεράτωση συγκεκριµένων σκοπών και αντικειµενικών στόχων 

που συγκροτούν το έργο» (www.wikipedia.org) 

 

«µια προσπάθεια στην οποία ανθρώπινοι, οικονοµικοί και υλικοί πόροι οργανώνονται 

µε έναν νέο τρόπο, για να εκτελεστεί ένα µοναδικό αντικείµενο εργασίας 

συγκεκριµένων προδιαγραφών, εντός περιορισµών κόστους και χρόνου, προκειµένου 

να επιτευχθεί µια ενιαία, επωφελής αλλαγή, µέσω της παράδοσης ποσοτικοποιηµένων 

και ποιοτικών στόχων» ( Chapman & Ward, 2009) 

 

« εγχείρηµα που διακρίνεται από το στοιχείο της µοναδικότητας, έχει συγκεκριµένη 

αρχή και τέλος και παράγει ένα µοναδικό προϊόν/υπηρεσία» (Verzuh, 2008). 

 

« µια σειρά αλληλοεξαρτηµένων δραστηριοτήτων µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, 

όπως οι συγκεκριµένες ηµεροµηνίες έναρξης και περάτωσης, οι καλώς ορισµένοι 

στόχοι, η παραγωγή ενός συγκεκριµένου αποτελέσµατος (ή αποτελεσµάτων), η µη 

επανάληψη της ίδιας σειράς δραστηριοτήτων, η ανάλωση χρηµάτων, χρόνου, 

ανθρώπινων και υλικών πόρων» (Υψηλάντης & Συρακούλης, 2005) 

 

Ο πιο πρόσφατος και ευρέως διαδεδοµένος ορισµός του έργου δόθηκε το 2003 από τον 

Rodney Turner, καθηγητή στη ∆ιαχείριση Έργου, συγγραφέα 16 σχετικών βιβλίων, µε 

πολλές επιστηµονικές διακρίσεις. Ο Turner (2003) ορίζει το έργο ως «µια προσωρινή 
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οργανωτική δοµή στην οποία εκχωρούνται πόροι µε σκοπό να αναλάβει να φέρει εις 

πέρας µία επιχειρηµατική ή άλλη δράση, η οποία γίνεται για πρώτη φορά ή/και έχει 

αποκλειστικά δικά της χαρακτηριστικά ή/και είναι µεταβατική και ως εκ τούτου µη 

επαναλαµβανόµενη δοµή, η οποία καλείται να διαχειριστεί την αβεβαιότητα που τα 

παραπάνω συνεπάγονται και την ανάγκη ολιστικής προσέγγισης ώστε να επιτύχει τα 

προσδοκώµενα αποτελέσµατα».  

 

Η µοναδικότητα κάθε έργου, που έγκειται στο συνδυασµό κόστους-χρόνου-ποιότητας  

(εικόνα 1) καθώς και στη µοναδικότητα των αντικειµενικών στόχων και σκοπών που 

έχουν τεθεί για την παραγωγή µοναδικού προϊόντος (υλικού ή άυλου), καθιστά τη 

∆ιαχείριση Έργου µια αναγκαία και πολύπλοκη διαδικασία. Πιο αναλυτικά, το 

εγχειρίδιο PMBOK ορίζει τη ∆ιαχείριση Έργου ως «µια διαδικασία κατά την οποία 

εφαρµόζουµε γνώσεις, δεξιότητες, εργαλεία και τεχνικές κατά την εκτέλεση των 

δραστηριοτήτων του έργου, µε στόχο να ικανοποιούµε τις απαιτήσεις και τις 

προσδοκίες των συµµετεχόντων (stakeholders)» (Βλάχος, 2010).  

 

Εικόνα 1 Αντικειµενικοί στόχοι έργου 

 

 Η «διαχείριση έργου», γνωστή στα Αγγλικά µε τον όρο «Project Management», 

προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούν στα «γιατί», «τι», «πώς», 

«ποιος», «πόσο κοστίζει» και «πότε» ενός έργου (κατασκευαστικού, πληροφορικής, 

ανάπτυξης νέου προϊόντος κ.λπ.) από την εποχή σύλληψης της αναγκαιότητάς του 

µέχρι την καταστροφή, εγκατάλειψη ή αντικατάστασή του. Στην περίπτωση του 
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κατασκευαστικού κλάδου η διαχείριση έργου περιλαµβάνει τη συµπλήρωση των 

τεχνικών δελτίων, την πιθανή ένταξη του έργου για χρηµατοδότηση, τη διαχείριση των 

µελετών, την επιλογή των µεθόδων υλοποίησης, τις αναγκαίες εκτιµήσεις χρόνου και 

κόστους, το πρόγραµµα ποιότητας, το σχέδιο ασφάλειας και υγείας, τη διαχείριση των 

κινδύνων αλλά και οποιαδήποτε άλλη οργανωτική ή ελεγκτική ενέργεια απαιτείται για 

τη σχεδίαση, υλοποίηση και λειτουργία του έργου σε όλη την ωφέλιµη «ζωή» του 

(Παντουβάκης, 2003).  

 

Η διαχείριση κάθε έργου θέτει πολλαπλούς στόχους, οι οποίοι ανά περίπτωση 

εµφανίζουν διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας. Οι σηµαντικότεροι στόχοι σε ένα 

έργο µε προκαθορισµένα παραδοτέα είναι (Bey et al., 1981):  

 

• Η ελαχιστοποίηση της διάρκειας υλοποίησης του έργου: αποτελεί τον πιο 

σπουδαίο στόχο και κανονικό µέτρο απόδοσης, που σηµαίνει ότι συγκρίνοντας 

δύο χρονοδιαγράµµατα για το ίδιο έργο, του οποίου οι λοιποί µετρήσιµοι στόχοι 

είναι ιδίου επιπέδου, προκύπτει ότι καλύτερη προσέγγιση του έργου θεωρείται 

αυτή µε τον µικρότερο χρόνο ολοκλήρωσης αυτού.  

 

• Η µεγιστοποίηση της καθαρής παρούσας αξίας: η οποία αποτελεί το βασικότερο 

κριτήριο για τη µέτρηση της απόδοσης του έργου όταν σε αυτό παρουσιάζονται 

σηµαντικά επίπεδα χρηµατορροών µε τη µορφή εξόδων.  

 

• Η βελτιστοποίηση της ποιότητας: η οποία διερευνήθηκε από τους Icmeli & Rom 

(1996) στις ΗΠΑ και αποτέλεσµα αυτής της έρευνας ήταν ότι οι υπεύθυνοι 

έργου θεωρούν ως το σηµαντικότερο στόχο τη βελτιστοποίηση της ποιότητας. 

 

Οι στόχοι αυτοί είναι ισχυρά αλληλένδετοι. Μια αύξηση κόστους οδηγεί σε καλύτερη 

ποιότητα έργου και µικρότερο χρόνο υλοποίησής του. Από την άλλη µια υψηλή 

ποιότητα έργου απαιτεί περισσότερο χρόνο και µεγαλύτερο κόστος. Τέλος ο 

περιορισµένος χρόνος σηµαίνει µεγαλύτερο κόστος και χαµηλότερο επίπεδο ποιότητας 

του έργου. Αυτός ο υψηλός βαθµός αλληλεξάρτησης καθιστά ανούσια τη µελέτη αυτών 

των τριών αντικειµενικών στόχων ξεχωριστά (Υψηλάντης & Συρακούλης, 2005). 
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1.2.  ∆ιεθνή οργανισµοί και πρότυπα διαχείρισης έργων 

1.2.1. ∆ιεθνή οργανισµοί διαχείρισης έργων 

 

Πολλοί διεθνείς ή εθνικοί οργανισµοί έχουν συσταθεί και πολλά διεθνή πρότυπα έχουν 

συνταχθεί µε στόχο την ανάπτυξη της διαχείρισης έργων. Στην παρούσα ενότητα 

παρουσιάζονται αρχικά οι σηµαντικότεροι διεθνείς οργανισµοί και έπειτα τα 

σηµαντικότερα πρότυπα διαχείρισης έργων.  

 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τη σήµερον ηµέρα ο χώρος της διαχείρισης έργων 

θεωρείται ιδιαίτερα αναπτυγµένος και προσελκύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο στον 

ιδιωτικό, δηµόσιο τοµέα όσο και στην ακαδηµαϊκή κοινότητα. Απόδειξη του γεγονότος 

αυτού αποτελεί η ύπαρξη πολλών και ιδιαίτερα δραστήριων διεθνών οργανισµών που 

έχουν ως στόχο την ανάπτυξη του γνωστικού πεδίου της διαχείρισης έργων. Οι 

σηµαντικότεροι εξ αυτών είναι: 

• Το ∆ιεθνές Ινστιτούτο ∆ιαχείρισης Έργων (Project Management Institute, PMI - 

http://www.pmi.org). 

• H ∆ιεθνής Ένωση ∆ιαχείρισης Έργων (International Project Management 

Association, IPMA - http://www.ipma.ch).   

• Η Ένωση για τη ∆ιαχείριση Έργων του Ηνωµένου Βασιλείου (The Association 

for Project Management - http://www.apm.org.uk). 

 

 

Εικόνα 2 Λογότυπα σηµαντικότερων διεθνών οργανισµών διαχείρισης έργων 

 

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί µια εκθετική άνοδος των 

πιστοποιηµένων από τον οργανισµό  PMI project managers. Το στοιχείο αυτό 

φανερώνει την διαπίστωση του µεγέθους της σηµασίας µιας σωστής και δοµηµένης 

διαχείρισης έργων. Το διάγραµµα της εικόνας 3  τον αριθµό των µελών του διεθνούς 

οργανισµού πρότυπης διαχείρισης έργου Project Management Institute (PMI) στην 

Ελλάδα από το 2002 έως και το 2010 ενώ το διάγραµµα της εικόνας 4 δείχνει τον 
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αριθµό των υπεύθυνων έργων-project managers οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί την 

τελευταία δεκαπενταετία από το PMI. 

 

Εικόνα 3 Αριθµός µελών του οργανισµού Project Management Institute (PMI) στην 
Ελλάδα (Πηγή: PMI, www.pmi-greece.org) 

 

 

Εικόνα 4 Αριθµός πιστοποιηµένων από το PMI project managers στην Ελλάδα (Πηγή: 
PMI, www.pmi-greece.org) 

 

1.2.2.  ∆ιεθνή πρότυπα διαχείρισης έργων 

 

∆ιεθνώς έχουν παρουσιαστεί διάφορα πρότυπα πιστοποίησης επαγγελµατικών 

προσόντων στη διοίκηση - διαχείριση έργων (PMI, IPMA, APM, AIPM, CMI, ISEB, 
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NVQ, IIL/Kerzner, Prince2, AACE). Αφορούν εκείνους που συµµετέχουν στην 

υλοποίηση των διαφόρων τύπων έργων (κατασκευαστικών, αναπτυξιακών, 

πληροφοριακών κ.α.) ως στελέχη, µηχανικοί, µελετητές, επιβλέποντες, κατασκευαστές, 

διοικητικοί κ.λπ. Τα σηµαντικότερα όµως διεθνή πρότυπα –γενικά η εξειδικευµένα σε 

έναν από τους τοµείς της διαχείρισης έργων ( διαχείριση ενοποίησης, αντικειµένου 

εργασιών, χρόνου, κόστους, ποιότητας, ανθρωπίνων πόρων, επικοινωνίας, κινδύνων, 

προµηθειών έργου – κατηγοριοποίηση σύµφωνα µε το PMBOK (PMI, 2004)) είναι τα 

εξής: 

 

• Ο βασικός κορµός της γνώσης από το Ινστιτούτο ∆ιαχείρισης Έργων –(Project 

Management Body Of Knowledge, PMBOK).  

 

• Το πρότυπο ISO 10006:2003 (Quality management systems - Guidelines for 

quality management in projects) για τη διαχείριση ποιότητας σε έργα 

(http://www.iso.org). Το πρότυπο αυτό για τη διαχείριση έργων παρουσιάζει 

σηµαντικές οµοιότητες µε το PMBOK. 

 

• Το µοντέλο Οργανωσιακής Ωριµότητας στη ∆ιαχείριση Έργων (Organizational 

Project Management Maturity Model - OPM3) (http://www.pmi.org). Το OPM 

είναι ένα πρότυπο µοντέλο οργανωσιακής ωριµότητας για τη διαχείριση έργων 

που έχει αναπτυχθεί από το PMI και προσδιορίζει τις απαιτήσεις για την 

αξιολόγηση των ικανοτήτων ενός οργανισµού στη διαχείριση έργων (project 

management), προγραµµάτων (programme management) και χαρτοφυλακίων 

(portfolio management). Με τον τρόπο αυτό µπορούµε να αξιολογήσουµε την 

ωριµότητα των οργανισµών στη διαχείριση έργων. Το OPM ορίζει 586 καλές 

πρακτικές και ένα σύνολο 2109 ικανοτήτων.  

 

• Το πρότυπο BS6079-1:2002 Project Management (British Standards Institution, 

2002). Αποτελεί το Βρετανικό πρότυπο για τη διαχείριση έργων, το οποίο 

προσδιορίζει έξι φάσεις: Τη φάση της σύλληψης (conception), τη φάση της 

µελέτης σκοπιµότητας (feasibility), τη φάση της υλοποίησης (implementation), 

τη φάση της λειτουργίας (operation), τη φάση του τερµατισµού (termination) 

και τη φάση της αξιολόγησης (evaluation). 
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• Ο οδηγός ικανοτήτων από τη ∆ιεθνή Οµοσπονδία ∆ιαχείρισης Έργων µε τίτλο 

IPMA Competence Baseline (ICB), 5η έκδοση, όπου περιγράφονται µε 

λεπτοµέρεια οι ικανότητες που απαιτούνται για τη διαχείριση ενός έργου. 

 

• Το πρότυπο PRINCE2 (PRojects IN a Controlled Environment - 

http://www.prince2.org.uk). Αποτελεί το Βρετανικό πρότυπο για τη διαχείριση 

έργων. Η µεθοδολογία PRINCE αναπτύχθηκε το 1989 από το CCTA (Central 

Computer and Telecommunications Agency) ως το Βρετανικό πρότυπο για 

διαχείριση έργων πληροφορικής. Πολύ σύντοµα όµως,  λόγω της γρήγορης και 

µεγάλης αποδοχής της, άρχισε να χρησιµοποιείται και σε έργα διαφορετικών 

κατηγοριών. Το αποτέλεσµα ήταν να εκδοθεί το 1996 η νέα έκδοση του 

προτύπου (PRINCE2) που είναι πλέον γενικού σκοπού. 

 

• Το πρότυπο V-Modell (http://www.v-modell-xt.de). Αποτελεί το Γερµανικό 

πρότυπο για τη διαχείριση έργων. Η τελευταία έκδοση ονοµάζεται V-Model XT 

και εκδόθηκε το 2005. Η µεθοδολογία V-Modell εστιάζει σε έργα 

πληροφορικής και είναι αρκετά αναλυτική αφού παρουσιάζει, όχι µόνο το τι 

πρέπει να γίνει για τη διαχείριση του έργου, αλλά και τη µέθοδο µε την οποία θα 

γίνει, πότε θα γίνει και από ποιον. 

 

Όσον αφορά την ελληνική πραγµατικότητα, οδηγό διαχείρισης έργου αποτελεί τόσο η 

Νοµοθεσία (π.χ. για την κατασκευή δηµοσίων έργων στα Π∆ 696/74, Ν1418/84, Π∆ 

609/85, Π∆ 515/89, Απόφαση ∆17/01/117 του 1989 κ.λπ.) όσο και οι διάφορες 

Κοινοτικές Οδηγίες (π.χ. Οδηγία 92/50) και παραρτήµατα κανονισµών 

χρηµατοδότησης (όπως π.χ. στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης-ΚΠΣ) (Παντουβάκης, 

2003). Επιπροσθέτως, ο ΕΛΟΤ έχει αναπτύξει, µέσω της Τεχνικής Επιτροπής 

ΕΛΟΤ/ΤΕ 95 «∆ιαχείριση Έργων», το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 «∆ιαχειριστική επάρκεια 

οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα», καθώς και τους οδηγούς 

εφαρµογής ΕΛΟΤ 1431-1, ΕΛΟΤ 1431-2 και ΕΛΟΤ 1431-3 που εξειδικεύουν τις 

απαιτήσεις εφαρµογής και για τις τρεις κατηγορίες έργων, Α (δηµόσια τεχνικά έργα 

υποδοµής), Β ( δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών) και Γ( συγκεκριµένες 

δράσεις που υλοποιούνται µε ίδια µέσα). Ο ΕΛΟΤ διαπιστεύτηκε από το Εθνικό 

Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥ∆) ως Φορέας Επιβεβαίωσης Συστηµάτων 

∆ιαχειριστικής  Επάρκειας Οργανισµών για την Υλοποίηση Έργων ∆ηµόσιου 

Χαρακτήρα σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 και για όλες τις κατηγορίες 
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έργων και σύµφωνα µε τα Πρότυπα ΕΛΟΤ 1431-1, ΕΛΟΤ 1431-2 και ΕΛΟΤ 1431-3. 

Επισηµαίνεται ότι ο ΕΛΟΤ είναι ο πρώτος φορέας που διαπιστεύτηκε και για τις τρεις 

κατηγορίες (www.elot.gr). 
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2. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

2.1.  Η έννοια του κινδύνου 

 

Αναπόσπαστο κοµµάτι της διαχείρισης έργου είναι η διαχείριση των κινδύνων αυτού. Ο 

κίνδυνος ορίζεται ως «ένα αβέβαιο γεγονός ή κατάσταση που, σε περίπτωση που 

προκύψει, έχει θετική ή αρνητική συνέπεια σε κάποιο στόχο του έργου» 

(Κηρυττόπουλος, 2007). Ο κίνδυνος λοιπόν είναι ένα γεγονός το οποίο, εξ ορισµού, 

εµπεριέχει την έννοια της αβεβαιότητας εµφάνισης. Το πιο σηµαντικό και 

πολυσυζητηµένο στοιχείο του ορισµού του κινδύνου είναι η θετική και αρνητική 

έκβαση που µπορεί να έχει. Η ορθότητα ή όχι της θεώρησης ενός κινδύνου ως θετικού 

προβληµάτισε για πολλά χρόνια την επιστηµονική κοινότητα, όµως πλέον όλα τα 

διεθνή πρότυπα για τη διαχείριση κινδύνων έργων συµφωνούν ότι ο κίνδυνος µπορεί να 

έχει θετική ή αρνητική συνέπεια. Αν και στην καθοµιλουµένη ο όρος κίνδυνος 

ταυτίζεται µε την απειλή – κάτι αρνητικό, αυτό ίσως να µην ισχύει απόλυτα. Η ταύτιση 

αυτή δηµιουργήθηκε σταδιακά µε την εξέλιξη της γλώσσας αλλά παλαιότερα, η λέξη 

κίνδυνος χρησιµοποιούταν συχνά ως όρος του παιχνιδιού των ζαριών µε την έννοια της 

αβέβαιης τύχης, άρα είτε ως όφελος ή ως ζηµία . 

 

Η αντίληψη του κινδύνου επηρεάζεται από τις πεποιθήσεις, τις συµπεριφορές και την 

ψυχολογία των ανθρώπων. Μια έκθεση της Royal Society θεωρεί ότι, στην 

πραγµατικότητα, η αντίληψη του κινδύνου δε µπορεί να περιοριστεί σε µια µεταβλητή 

ενός συγκεκριµένου µαθηµατικού µοντέλου, όπως π.χ. είναι το γινόµενο της 

πιθανότητας εµφάνισης επί το µέγεθος του κινδύνου, γιατί αυτό επιβάλλει 

αδικαιολόγητα περιοριστικές υποθέσεις σχετικά µε το τι είναι ένα, κατ 'ουσία, 

ανθρωποκεντρικό και κοινωνικό φαινόµενο. Έχει διαπιστωθεί ότι παράγοντες όπως το 

µορφωτικό επίπεδο, η πρακτική εµπειρία, η διαθεσιµότητα πληροφοριών, το πνεύµα 

οµαδικότητας, κλπ. επηρεάζουν τη συγκρότηση αντίληψης περί του κινδύνου (Akintoye 

& MacLeod, 1997). 

  

Κίνδυνοι µπορεί να προκύψουν από αποτυχίες κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, 

δηλαδή από εσωτερικά αίτια όπως π.χ. -για την περίπτωση ενός κατασκευαστικού 

έργου- ελλιπή κατασκευαστικά σχέδια κτιρίου, καθυστερήσεις στην παραλαβή των 

προµηθειών, έλλειψη ρευστού, µη ύπαρξη τεχνικού και γιατρού ασφαλείας, κλπ. ή από 

εξωτερικούς παράγοντες όπως φυσικές καταστροφές, κακοκαιρία, απεργιακός 
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αποκλεισµός δρόµων µε πρόσβαση στο έργο, κωλυσιεργίες κρατικών εποπτικών ή 

χρηµατοδοτικών φορέων, κλπ. 

 

2.2. ∆ιαχείριση κινδύνων έργων: θεωρία προσέγγισης 

2.2.1.  Βασικές αρχές και προκλήσεις στη διαχείριση κινδύνων έργων 

 

Η ∆ιαχείριση Κινδύνων περιλαµβάνει τον εντοπισµό, την αξιολόγηση και ιεράρχηση 

των κινδύνων (θετικών ή αρνητικών), ακολουθούµενη από τη συντονισµένη και 

οικονοµολογική εφαρµογή χρήση των πόρων µε στόχο την ελαχιστοποίηση, την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο της πιθανότητας και της επίδρασης ατυχών γεγονότων 

(www.wikipedia.org). 

 

Πολλά πρότυπα διαχείρισης κινδύνων έχουν αναπτυχθεί όπως το πρότυπο του Project 

Management Institute (PMI), του National Institute of Science and Technology και τα 

πρότυπα ISO, της σειράς 31000. Οι βασικές αρχές που διέπουν τη διαχείριση κινδύνων 

σύµφωνα µε το ISO, είναι: 

 

• να δηµιουργεί αξία 

• να είναι αναπόσπαστο κοµµάτι των οργανωτικών διαδικασιών 

• να λαµβάνεται υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων 

• να τονίζει τις υποθέσεις και την αβεβαιότητα 

• να είναι συστηµατική και δοµηµένη 

• να βασίζεται στην καλύτερη διαθέσιµη πληροφόρηση 

• να λαµβάνει υπόψη τον ανθρώπινο παράγοντα 

• να είναι µια διαφανής και περιεκτική διαδικασία 

• να είναι µια δυναµική, επαναληπτική διαδικασία που θα ανταποκρίνεται στις 

αλλαγές 

• να εµπεριέχει το στοιχείο της συνεχούς βελτίωσης 

 

Οι αντικειµενικοί στόχοι της διαδικασίας διαχείρισης των κινδύνων είναι: 

� Η ενίσχυση της ικανότητας της επιχείρησης. 



 13 

� Η συνεκτική εφαρµογή των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων στα έργα του 

οργανισµού/επιχείρησης. 

� Η ενίσχυση της διαχείρισης των έργων της επιχείρησης και η λήψη καλύτερων 

αποτελεσµάτων ως προς τον προγραµµατισµό, το κόστος και την απόδοση των 

έργων µέσω µείωσης των απειλών και εκµετάλλευσης των ευκαιριών (Cooper et 

al, 2005).  

 

Για να µπορέσουν να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, και συνεπώς η διαχείριση των 

κινδύνων να είναι µεθοδευµένη και αποτελεσµατική, απαιτείται ένα άρτια 

καταρτισµένο προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να αντιµετωπίσει προκλήσεις στα 

ακόλουθα στοιχεία του έργου  (Verzuh, 2008): 

  

• Προσωπικό: κάθε έργο έχει διαφορετικές ανάγκες σε εργατικό δυναµικό. Ο 

αναγκαίος αριθµός απασχολούµενων, καθώς και τα αναγκαία προσόντα αυτών 

ποικίλει ανά έργο. Από ποια τµήµατα της επιχείρησης προέρχονται αυτοί οι 

εργαζόµενοι και που θα απασχοληθούν µετά το πέρας του έργου είναι 

ερωτήµατα πολύ καίρια στη περίπτωση µιας µεγάλης επιχείρησης (το µέγεθος 

κρίνεται ως προς τον αριθµό απασχολούµενου προσωπικού) όπου πολλά έργα 

βρίσκονται υπό εξέλιξη ταυτόχρονα ανά διαστήµατα. Εάν όλα τα έργα µιας 

επιχείρησης φτάσουν ταυτόχρονα το µέγιστο σηµείο εκµετάλλευσης των πόρων, 

η επιχείρηση µπορεί να αντιµετωπίσει ένα δυσβάσταχτο οργανωτικό φορτίο. 

Εάν, από την άλλη πλευρά, τα έργα έχουν προγραµµατιστεί έτσι ώστε να 

ολοκληρώνονται όλα την ίδια χρονική περίοδο, τότε η επιχείρηση µπορεί να 

προβεί σε απολύσεις.  

 

•  Εκτιµήσεις: για να µπορέσουν να αξιολογηθούν τα υποψήφια προς υλοποίηση 

έργα οι ανάδοχοι οργανισµοί πρέπει να προβούν σε ακριβείς εκτιµήσεις κόστους 

και χρονικού προγραµµατισµού. Όµως, το στοιχείο της διαφορετικότητας κάθε 

έργου έχει ως συνέπεια οι εκτιµήσεις να εµπεριέχουν περισσότερο υποθέσεις 

από ότι δεδοµένα γεγονότα. 

  

• Εξουσία: Τα οργανωτικά διαγράµµατα κάθε επιχείρησης καθορίζουν την 

κατανοµή εξουσίας στο εσωτερικό περιβάλλον, όσον αφορά κυρίως τις συνεχείς 

λειτουργίες της επιχείρησης. Όταν ένα έργο προσπερνάει τα λειτουργικά 

οργανωτικά όρια της επιχείρησης καθίσταται ασαφές το ποιός είναι υπεύθυνος 
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για την ανάληψη αποφάσεων. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε διαφοροποιηµένους 

χειρισµούς της πολιτικής της επιχείρησης και τελικά σε αναπτυξιακό αδιέξοδο. 

 

• Έλεγχοι: οι συνήθεις λογιστικές πρακτικές αντιπαραβάλουν τους 

προϋπολογισµούς λειτουργιών µε τα αντίστοιχα πραγµατικά κόστη ανά τρίµηνο 

ή/και ετησίως. Αυτά τα χρονικά διαστήµατα δεν είναι επαρκή για τον λογιστικό 

έλεγχο ενός έργου. Μέχρι την έκδοση της τρίµηνης λογιστικής αναφορά 

κόστους ενός έργου που µπορεί να καταδείξει την υπέρβαση του 

προϋπολογισµού, η οικονοµική αστοχία µπορεί να είναι τόσο µεγάλη ώστε να 

µην υπάρχει πλέον περιθώριο εξυγίανσης (Verzuh, 2008).   

 

Σε γενικευµένο επίπεδο, ως κυριότερη πρόκληση της διαχείρισης έργου θεωρείται η 

επίτευξη των σκοπών και στόχων του έργου µε την ταυτόχρονη τήρηση των 

προσυµφωνηθέντων περιορισµών του έργου. Οι περιορισµοί αυτοί σχετίζονται κυρίως 

µε το πεδίο εφαρµογής του έργου, τον παράγοντα χρόνο, τον προϋπολογισµό του έργου 

και το επίπεδο ποιότητας. Ως δευτερεύουσα -και πιο φιλόδοξη- πρόκληση θεωρείται η 

βελτιστοποίηση της κατανοµής και της ενσωµάτωσης των εισροών που είναι 

απαραίτητες για την επίτευξη των προκαθορισµένων στόχων (www.wikipedia.org). 

 

Ένα µεγάλο µέρος της καλής πρακτικής στη διαχείριση έργων αποτελεί η 

αποτελεσµατική διαχείριση της αβεβαιότητας και του κινδύνου. Η αβεβαιότητα αφορά 

τόσο την εµφάνιση απειλών κατά της επιτυχίας όσο και την εµφάνιση ευκαιριών. Η 

επικέντρωση στις µεν δεν πρέπει ποτέ να οδηγεί στην παραµέληση των δε. Οι ευκαιρίες 

και οι απειλές ενός έργου µπορούν ενίοτε να αντιµετωπιστούν χωριστά αλλά είναι 

σπανίως ανεξάρτητες, όπως ακριβώς οι δύο πλευρές ενός νοµίσµατος, που µπορούν µεν 

να εξεταστούν µόνο µεµονωµένα, αλλά δεν είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους όταν έρχεται 

η ώρα να στρίψει κανείς το νόµισµα. Συχνά υπάρχουν πορείες δράσης που µειώνουν ή 

εξουδετερώνουν τις δυνητικές απειλές και ταυτόχρονα παρέχουν ευκαιρίες για θετικές 

βελτιώσεις της απόδοσης. Σπάνια συνίσταται η επικέντρωση στη µείωση των απειλών 

χωρίς να εξεταστούν οι συναφείς ευκαιρίες, όπως επίσης δε συνίσταται να επιδιώκονται 

οι ευκαιρίες χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι συναφείς απειλές. Το Project Management 

Institute ορίζει τον κίνδυνο ως « ένα αβέβαιο γεγονός ή µια αβέβαιη κατάσταση που, 

εφόσον επέλθει, έχει θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στο στόχο ενός έργου» (Chapman & 

Ward, 2009). Συνεπώς γίνεται ξεκάθαρη η ύπαρξη θετικής και αρνητικής διάστασης 

του κινδύνου παρόλο που µέχρι και σήµερα ακόµα και επαγγελµατίες του κλάδου 
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τείνουν να επικεντρώνονται στην αρνητική έννοια, παραµελώντας το γεγονός ότι µια 

ανεκµετάλλευτη ευκαιρία ισοδυναµεί ουσιαστικά µε µια απειλή. 

  

Για να µπορέσει ένας οργανισµός/µια επιχείρηση να εφαρµόζει σωστή διαχείριση των 

κινδύνων των έργων της θα πρέπει να διέπεται από τρία (3) χαρακτηριστικά: 

 

1. Η διαχείριση κινδύνων να ξεκινάει από την αρχική φάση (σύλληψης ή 

εννοιολογικού σχεδιασµού) του έργου και να αναπτύσσεται παράλληλα µε τον 

κύκλο ζωής του έργου.  

2. ∆εν πρέπει να λειτουργεί ως µια ανεξάρτητη διαδικασία αλλά να είναι 

ενοποιηµένη µε τις λοιπές λειτουργίες της διαχείρισης έργου.  

3.  Η διαχείριση των κινδύνων µπορεί να συντονίζεται από κάποιους αρµόδιους 

αλλά ευθύνη και ενεργό ρόλο έχουν όλοι οι συµµετέχοντες του έργου 

(stakeholders) (Cooper et al, 2005).  

 

2.2.2.  Πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων έργων 

 

Για να µπορέσει το πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων να θεωρηθεί άρτια καθορισµένο 

πρέπει το οργανωσιακό (άµεσο εξωτερικό και ευρύτερο) περιβάλλον –εντός του οποίου 

θα γίνει η εκτίµηση των κινδύνων- να είναι καθορισµένο, οι αντικειµενικοί στόχοι και 

τα επιθυµητά αποτελέσµατα να είναι συγκεκριµένα, να έχουν εντοπιστεί τα κριτήρια 

επιτυχούς διαχείρισης των κινδύνων και να έχουν καθοριστεί κάποια στοιχεία-

«κλειδιά» τα οποία θα συµβάλλουν στη διάρθρωση της διαδικασίας εντοπισµού και 

εκτίµησης των κινδύνων του έργου (Cooper et al, 2005). Η ∆ιαχείριση Κινδύνων 

Έργων περιλαµβάνει τις διαδικασίες εντοπισµού, ανάλυσης και απόκρισης στους 

κινδύνους του έργου. Στόχος είναι η µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων των θετικών 

γεγονότων (µέγιστη εκµετάλλευση ευκαιριών έργου) και η ελαχιστοποίηση των 

επιπτώσεων των αρνητικών γεγονότων-απειλών του έργου (PMBOK, 1996). Πιο 

αναλυτικά η ∆ιαχείριση Κινδύνων Έργων περιλαµβάνει τις ακόλουθες διαδικασίες: 

 

1. Εντοπισµός κινδύνων: καθορισµός των κινδύνων που ενδέχεται να επηρεάσουν 

το έργο και παράθεση των χαρακτηριστικών κάθε κινδύνου. 

2. Ποσοτικοποίηση κινδύνων: αξιολόγηση των κινδύνων και των αλληλεπιδράσεων 

µεταξύ αυτών ώστε να εκτιµηθεί το εύρος πιθανών εκβάσεων του έργου.  
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3. Ανάπτυξη απόκρισης σε κινδύνους: καθορισµός των µέτρων βελτίωσης 

εκµετάλλευσης των ευκαιριών και αντίδρασης απέναντι σε απειλές.  

4. Έλεγχος απόκρισης σε κινδύνους: τρόπος αντιµετώπισης των αλλαγών των 

κινδύνων κατά τη διάρκεια του έργου ( PMBOK, 1996).  

 

Ο εντοπισµός των κινδύνων (απειλών και ευκαιριών) απαιτεί ικανότητες, εµπειρία και 

άριστη γνώση των τεχνικών διαχείρισης έργου. Υπάρχουν τέσσερις (4) τεχνικές 

εντοπισµού των κινδύνων (Verzuh, 2008): 

 

i. Εντοπισµός κινδύνων µε τη βοήθεια των συµµετεχόντων (stakeholders). 

Υπάρχουν δυο (2) τρόποι συµµετοχής της οµάδας έργου καθώς και των έµµεσα 

εµπλεκόµενων συµµετεχόντων στον εντοπισµό των κινδύνων, µέσω 

brainstorming συνεδριών και µέσω συνέντευξης. Στην πρώτη περίπτωση, όλοι 

οι εµπλεκόµενοι στο έργο συγκεντρώνονται, συντάσσουν µια όσο το δυνατόν 

πιο µεγάλη λίστα πιθανών κινδύνων του έργου, οµαδοποιούν τους 

εντοπισµένους κινδύνους και τους κατατάσσουν βάσει της έντασης και της 

πιθανότητας εµφάνισής τους (Verzuh, 2008). Οι συνήθεις συµµετέχοντες στις 

brainstorming συνεδρίες, για την περίπτωση π.χ. ενός έργου του τοµέα των 

κατασκευών –ο οποίος αποτελεί εξάλλου και τον υπό µελέτη τοµέα της 

παρούσης διπλωµατικής-,   είναι ο υπεύθυνος και η οµάδα έργου, οι χορηγοί, οι 

µηχανικοί, οι εξωτερικοί συνεργάτες µε τεχνογνωσία σε ειδικά θέµατα του 

έργου, οι εµπορικοί αντιπρόσωποι, οι ιατροί ασφαλείας, οι τεχνικοί ασφαλείας, 

οι περιβαλλοντολόγοι, επαγγελµατίες µε εµπειρία σε παρόµοια έργα, οι τελικοί 

χρήστες προϊόντος του έργου και τα λοιπά εµπλεκόµενα µέρη του έργου που 

θέλουν να διασφαλίσουν την οµαλή έκβασή του (Cooper et al, 2005).  

 

ii. Εντοπισµός κινδύνων µε καταγραφή του προφίλ κινδύνων. Το προφίλ κινδύνων 

είναι µία λίστα ερωτήσεων που περιλαµβάνει παραδοσιακά πεδία αβεβαιότητας 

των έργων. Αυτές οι ερωτήσεις έχουν συγκεντρωθεί και αναβαθµιστεί από µια 

διαδοχή προηγούµενων παρόµοια εκτελούµενων έργων. Η δηµιουργία αυτού 

του προφίλ είναι µια συνεχής διαδικασία, καθώς αυτό εµπλουτίζεται σε όλα τα 

στάδια του κύκλου ζωής του έργου. Το προφίλ κινδύνων είναι επιτυχηµένο όταν 

αναφέρεται στον συγκεκριµένο κλάδο απασχόλησης της συγκεκριµένης υπό 

µελέτη επιχείρησης ( ή τµήµατος επιχείρησης), στοχεύει στον εντοπισµό τόσο 

παραγωγικών όσο και διοικητικών κινδύνων και προβλέπει το µέγεθος (ένταση) 
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κάθε κινδύνου. Το προφίλ κινδύνων συντάσσεται από ένα άτοµο ή µια οµάδα 

ατόµων και ελέγχεται ως προς την ακρίβεια και την συµβολή του στο έργο στη 

φάση τερµατισµού του έργου. Σε περίπτωση παραλείψεων το προφίλ 

αναβαθµίζεται, µε αποτέλεσµα, µετά τη χρήση σε µια σειρά παρόµοιων έργων 

να αποτελεί οδηγό για τον καθορισµό των κινδύνων παρόµοιων µελλοντικών 

έργων. Πολλές εταιρίες συµβούλων επιχειρήσεων κατέχουν και διαθέτουν προς 

πώληση αυτές τις λίστες.  

 

iii.  Εντοπισµός κινδύνων µέσω έρευνας σε παλαιότερα αρχεία. Ο υπεύθυνος έργου-

project manager µπορεί να ερευνήσει την ύπαρξη χρήσιµων, καταγεγραµµένων 

πληροφοριών σχετικά µε:  τις προβλεπόµενες και πραγµατικές επιδόσεις 

προηγούµενων έργων, τα προβλήµατα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκειά τους 

και τον τρόπο αντιµετώπισης ανά περίπτωση, τις τελικές αξιολογήσεις και κατά 

συνέπεια τα διδάγµατα από την υλοποίηση των έργων και το βαθµό 

ικανοποίησης των πελατών.  

 

iv. Εντοπισµός κινδύνων µέσω εκτίµησης χρονοδιαγραµµάτων και προϋπολογισµών. 

Η διαχείριση κινδύνου συµβάλλει στον λεπτοµερή προγραµµατισµό αλλά και ο 

λεπτοµερής προγραµµατισµός δίνει την δυνατότητα ανακάλυψης κινδύνων. 

Κάθε χαµηλής βαθµίδας (βάσει του Work Breakdown Structure – WBS) 

εργασία απαιτεί µια εκτίµηση κόστους και χρονικού προγραµµατισµού. Οι 

εργασίες εκείνες οι οποίες είναι δύσκολες στο να εκτιµηθούν είναι αυτές που 

εµπεριέχουν το στοιχείο της αβεβαιότητας. Σε καθεµία από αυτές τις εργασίες 

πρέπει να εντοπιστεί το αίτιο αβεβαιότητας και να καταστρωθεί µια στρατηγική 

αντιµετώπισης (οι στρατηγικές αυτές αναλύονται ακολούθως στην παρούσα 

ενότητα) Μπορεί οι κίνδυνοι που εντοπίζονται κατά το σχεδιασµό αναλυτικού 

χρονοδιαγράµµατος και προϋπολογισµού να επηρεάζουν λιγότερο το έργο αλλά 

είναι εξίσου σηµαντικοί καθώς µπορούν να αποτελέσουν εξίσου τροχοπέδη 

στην υλοποίηση του έργου (Verzuh, 2008).   

 

Οι προσδιορισµένοι κίνδυνοι πρέπει να αρχειοθετούνται σε πρότυπα δελτία, στα οποία 

περιλαµβάνεται ο τίτλος, η αρίθµηση (συνήθως σε αντιστοιχία µε την αρίθµηση των 

φάσεων-εργασιών-στοιχειωδών έργων όπου εντοπίζεται ο κάθε κίνδυνος, στο Work 

Breakdown Structure-WBS) και µια σύντοµη περιγραφή του εκάστοτε κινδύνου. Τα 

δελτία αυτά συνοδεύονται από αναλυτικές τεχνικές εκθέσεις για περαιτέρω ανάλυση-
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µελέτη. Σε αυτές τις εκθέσεις-αναφορές περιγράφονται οι βασικές υποθέσεις, 

µηχανισµοί, χρονικός προσδιορισµός και συνέπειες εµφάνισης του κάθε κίνδυνου, τα 

επηρεαζόµενα κριτήρια επιτυχίας του έργου, οι πηγές πληροφόρησης και ο 

καταµερισµός ευθυνών για τους κινδύνους (Cooper et al, 2005).  

 

Η ποσοτικοποίηση/ιεράρχηση των κινδύνων (απειλών και ευκαιριών) είναι το επόµενο 

βήµα στη ∆ιαχείριση Κινδύνων Έργων. Οι υπεύθυνοι έργου οφείλουν να διαχωρίζουν 

και να κατηγοριοποιούν τους κινδύνους ανάλογα µε τον αντίκτυπο που αυτοί έχουν 

στον κύκλο ζωής του έργου, έτσι ώστε να µεγιστοποιούν την απόδοση του έργου. Κατά 

την αξιολόγηση των κινδύνων πρέπει να λαµβάνεται υπόψη εάν υπάρχουν ήδη έλεγχοι 

κάποιων κινδύνων και πόσο αποτελεσµατικοί είναι αυτοί, να συγκρίνεται το κόστος 

διαχείρισης κάθε κινδύνου σε σχέση µε την παραµέληση και την πιθανότητα-επίδραση  

εµφάνισής του, να µελετώνται τα προκύπτοντα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των 

κινδύνων (ευκαιριών και απειλών αντίστοιχα) και τέλος να λαµβάνονται υπόψη οι 

κίνδυνοι που βαρύνουν άλλα έµµεσα εµπλεκόµενα µέρη (Cooper et al, 2005). Η 

ανάλυση των κινδύνων περιλαµβάνει την αρχική απαλοιφή των κινδύνων εκείνων όπου 

εµπειρικά τεκµηριωµένα η ένταση και η πιθανότητα εµφάνισής τους είναι τόσο µικρή 

που µπορούν να µην ληφθούν υπόψη χωρίς να διακυβεύεται η ακρίβεια της ανάλυσης 

των κινδύνων (Verzuh, 2008).  Ακολουθεί ο καθορισµός των κινδύνων που 

συνοδεύεται από την καταγραφή των επιπτώσεων αυτών των κινδύνων σε όρους 

κόστους, χρονικής διάρκειας, επίδοσης, βιωσιµότητας καθώς και σε πολιτικούς και 

κοινωνικούς όρους (Cooper et al, 2005). Το κόστος και ο χρόνος είναι µετρήσιµα και 

µπορούν να συγκριθούν µε την πρωτότυπη ανάλυση κόστους-οφέλους (Verzuh, 2008). 

Συνήθως χρησιµοποιούνται 5 διαβαθµίσεις των συνεπειών εµφάνισης ενός κινδύνου και 

η αντίστοιχη κατάταξη των κινδύνων γίνεται ανάλογα µε τους αντικειµενικούς στόχους, 

τα κριτήρια επιτυχίας αλλά και τη φιλοσοφία κάθε επιχείρησης, π.χ. για µια εταιρεία 

πρωτεύουσα σηµασία µπορεί να έχει η υγεία του προσωπικού, για αυτό το λόγο η 

αντίστοιχη διαβάθµιση έχει προσαρµοστεί έτσι ώστε ακόµα και ένα µικρό ατύχηµα να 

εµπίπτει στη κατηγορία πολύ υψηλών συνεπειών (Cooper et al, 2005). Μετά τον 

εντοπισµό των κινδύνων και του µεγέθους αυτών πρέπει να προβλεφθεί η πιθανότητα 

εµφάνισης αυτών. Η πληροφόρηση από παρόµοια παλαιότερα έργα, η εµπειρία, οι 

γνώσεις και η διαίσθηση του project manager του έργου συµβάλλουν στην εκτίµηση 

της πιθανότητας εµφάνισης κάθε κινδύνου. Ο πολλαπλασιασµός της πιθανότητας 

εµφάνισης ενός κινδύνου µε το βαθµό επίδρασης αυτού στο έργο δίνει την 

αναµενόµενη αξία κάθε κινδύνου. Η πιθανότητα και ο βαθµός επίδρασης 



 19 

βαθµονοµούνται στην κλίµακα προτίµησης του αναλυτή. Βάσει των αποτελεσµάτων οι 

κίνδυνοι κατατάσσονται σε µικρούς, µεσαίους και µεγάλους και χρήζουν ανάλογης 

(αυξητικής) µελέτης και αντιµετώπισης (Verzuh, 2008).  

 

Εικόνα 5 Ενδεικτικός πίνακας matrix κατάταξης κινδύνων βάσει πιθανότητας εµφάνισης 
και επίδρασης στο έργο 

 

Εναλλακτικό µέγεθος µέτρησης του κινδύνου είναι ο λεγόµενος δείκτης κινδύνου ο 

οποίος αποτελεί την ένωση των δύο δεικτών-πιθανοτήτων (συνεπώς κυµαίνεται µεταξύ 

0 και 1) και προσδιορίζεται σύµφωνα µε τη θεωρία πιθανοτήτων (διάγραµµα Venn): 

RF= P + C – (P*C) 

Όπου P η πιθανότητα εµφάνισης του κινδύνου 

         C ο δείκτης έντασης (επίδρασης) του κινδύνου στο έργο (Cooper et al, 2005) 

 

Η ανάπτυξη στρατηγικών αντιµετώπισης των κινδύνων είναι ένα από τα δυσκολότερα 

κοµµάτια στη ∆ιαχείριση Κινδύνων Έργων (µαζί µε τον εντοπισµό των κινδύνων) λόγω 

των τρόπων αντιµετώπισης των κινδύνων. Υπάρχουν πέντε (5)  βασικές κατηγορίες 

κλασικών στρατηγικών αντιµετώπισης κινδύνων: 

 

• Στρατηγική αποδοχής του κινδύνου, δηλαδή η κατανόηση του κινδύνου, των 

συνεπειών του και της πιθανότητας εµφάνισής του και η επιλογή απραξίας για 

την αποφυγή του. Αυτή η επιλογή στρατηγικής είναι λογική όταν οι επιπτώσεις 

ή η πιθανότητα εµφάνισης ενός προβλήµατος είναι µικρή και εφόσον οι 

επιπτώσεις του κινδύνου έχουν µικρότερο κόστος από την αντιµετώπισή του.  
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• Στρατηγική αποφυγής του κινδύνου, µέσω µη υλοποίησης ενός µέρους του 

έργου ή µέσω επιλογής υλοποίησης ενός λιγότερο αβέβαιου σεναρίου  για την 

ικανοποίηση των στόχων του έργου. Φυσικά µια «ασφαλέστερη» επιλογή 

σηµαίνει και µικρότερη απόδοση της επένδυσης του έργου. Η στρατηγική αυτή 

ενδείκνυται στις περιπτώσεις κινδύνων οι οποίοι είναι πέραν του ελέγχου της 

οµάδας έργου.  

 

• Στρατηγική επείγουσας επέµβασης. Η στρατηγική αυτή χρησιµοποιείται στις 

περιπτώσεις όπου δε µπορεί µετριαστεί η πιθανότητα εµφάνισης, για αυτό το 

λόγο ο στόχος είναι η ελαχιστοποίηση µιας πιθανούς αρνητικής επίδρασης µέσω 

κατάστρωσης εναλλακτικών σχεδίων αντιµετώπισης του κινδύνου. Το πιο 

σύνηθες εναλλακτικό πλάνο είναι η φύλαξη ενός χρηµατικού αποθέµατος που 

θα επενδυθεί στο έργο µόνο στην περίπτωση εµφάνισης του κινδύνου για τον 

οποίο φυλάσσονται. Συνήθως χρησιµοποιείται ένας δείκτης ο οποίος 

παρακολουθεί την εξέλιξη του έργου και ανάλογα προσεγγίζει την πιθανότητα 

εµφάνισης µε όλο και πιο περιορισµένο εύρος διακύµανσης, µε αποτέλεσµα την 

έγκαιρη αντιµετώπισή του λίγο πριν αυτός εµφανιστεί. Ο κίνδυνος αυτός 

ονοµάζεται «γνωστός-άγνωστος» κίνδυνος (known-unknown risk), που 

σηµαίνει ότι έχει προβλεφθεί η πιθανότητα εµφάνισής του, η οποία 

πολλαπλασιαζόµενη µε το κόστος εµφάνισης του κινδύνου δίνει την 

αναµενόµενη τιµή, δηλαδή το ποσό που πρέπει θεωρητικά να αποταµιευτεί για 

αυτόν τον κίνδυνο. Αθροίζοντας τις αναµενόµενες τιµές για όλους τους 

εντοπισµένους, αρνητικούς κινδύνους του έργου προκύπτει το αποθεµατικό για 

τους προβλεπόµενους αρνητικούς κινδύνους. Στην πραγµατικότητα αυτό το 

χρηµατικό ποσό, µετά από διαπραγµατεύσεις, καταλήγει να είναι µικρότερο του 

προκύπτοντος αθροίσµατος, µιας και είναι σχεδόν αδύνατον να προκύψουν 

ταυτόχρονα στο ίδιο έργο όλοι οι προβλεπόµενοι κίνδυνοι. Πέραν από τους 

known-unknown υπάρχουν και οι λεγόµενοι unknown-unknown κίνδυνοι, των 

οποίων η εµφάνιση δεν έχει προβλεφθεί. Το αποθεµατικό για τους 

απρόβλεπτους κινδύνους κυµαίνεται από 5%-30% του προϋπολογισµού του 

έργου, ανάλογα µε τη γενικότερη επικινδυνότητα του κλάδου του έργου.  Στη 

στρατηγική αυτή σηµαντικοί παράγοντες είναι η ικανότητα ανίχνευσης του 

επερχόµενου κινδύνου και η «απόσταση» µεταξύ παρακολούθησης του 

υπάρχοντος κινδύνου και ενεργοποίησης του σχεδίου επείγουσας επέµβασης. 
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Και αυτή η στρατηγική ενδείκνυται σε περιπτώσεις κινδύνων όπου η οµάδα 

έργου αδυνατεί να τους ελέγξει.   

 

• Στρατηγική µεταβίβασης κινδύνου. Ο κυριότερος τρόπος µεταβίβασης κινδύνου 

είναι η ασφάλιση των έργων. Πολλά µεγάλα έργα ασφαλίζονται για διάφορους 

κινδύνους, όπως κλοπή, πυρκαγιά, σεισµό, κλπ. Όµως, υπάρχουν πολλοί άλλοι 

τρόποι µεταβίβασης του κινδύνου όπως η ανάθεση υπεργολαβιών ή (και 

συνδυαστικά) οι συµβάσεις προκαθορισµένου κόστους, µε πρόστιµα σε 

περίπτωση αθέτησης των όρων,  ή οι συµβάσεις αποζηµίωσης του κόστους 

(cost-plus) (Verzuh, 2008).  

 

Στις συµβάσεις προκαθορισµένου κόστους ο αναθέτων οργανισµός  

αποπληρώνει τον ανάδοχο όταν έχει ολοκληρωθεί το έργο. Ο ανάδοχος 

αναλαµβάνει το ρέσκο για την εκτέλεση του έργου σε µια προκαθορισµένη 

τιµή. Η σύµβαση δένει στον ανάδοχο κένητρο για την αποφυγή σπατάλης και 

χρήση καινοτοµικών µεθόδων παραγωγής έ υπεργολαβίας για την 

εξοικονόµηση του κόστους. Η χρήση σύµβασης προκαθορισµένου κόστους 

προϋποθέτει την έπαρξη λεπτοµερών προδιαγραφών, την ολοκλήρωση του 

έργου σε σύντοµο χρονικό διάστηµα καθώς και συνθήκες που διασφαλίζουν 

την εκχώρηση του έργου σε µια δέκαιη τιµή.   

 

Στις συµβάσεις αποζηµίωσης του κόστους ο αναθέτων οργανισµός και ο 

ανάδοχος συµφωνοέν ώστε ο πρώτος να αποζηµιώνει τις δαπάνες του 

δεύτερου. Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα καταβολής ενός 

προκαθορισµένου περιθωρίου κέρδους στον ανάδοχο από τον αναθέτοντα 

οργανισµό. Συνήθως αυτού του είδους οι συµβάσεις χρησιµοποιούνται όταν 

πρόκειται για ερευνητικό έργο ή η περιγραφή εργασιών ενός έργου δε µπορεί να 

γίνει µε ακρίβεια ή είναι αµφίβολο αν το έργο θα µπορέσει να ολοκληρωθεί ή τα 

δεδοµένα του έργου δε διασφαλίζουν τις προϋποθέσεις δηµιουργίας 

ανταγωνισµού µεταξύ των υποψήφιων αναδόχων (Μουστάκης, 2007).  

 

• Στρατηγική µετριασµού του κινδύνου. Η στρατηγική αυτή απαιτεί έντονη και 

συνεχή προσπάθεια από όλη την οµάδα έργου ώστε να µετριαστούν ή να 

µειωθούν οι απώλειες παραγωγικότητάς του.  
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Σε κάθε επιλεγόµενη στρατηγική ενδείκνυται η µελέτη των πλεονεκτηµάτων 

αλλά και των µειονεκτηµάτων αυτής, καθώς µπορεί µια στρατηγική να 

αντιµετωπίζει έναν κίνδυνο αλλά µπορεί ταυτόχρονα να αναζωπυρώνει έναν 

άλλον κίνδυνο. Π.χ. στην περίπτωση της ανάθεσης υπεργολαβίας, ο αναθέτων 

οργανισµός µειώνει τον αρνητικό κίνδυνο, µετατοπίζοντάς τον στον 

υπεργολάβο, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει τον κίνδυνο της ελλιπούς επικοινωνίας 

µεταξύ των δύο µερών και πρέπει να αναπτύξει µια νέα στρατηγική για την 

αντιµετώπιση αυτού του νέου αρνητικού κινδύνου (Verzuh, 2008).  

 

Σε περίπτωση που ένας κίνδυνος εµφανίζει µικρή πιθανότητα εµφάνισης και µικρό 

βαθµό επιπτώσεων στο έργο, η διοίκηση αντιµετωπίζει αυτόν τον κίνδυνο µέσω 

πρότυπων διαδικασιών και συστηµάτων. Οι κίνδυνοι που εµφανίζουν µεγάλη 

πιθανότητα εµφάνισης αλλά µικρό βαθµό επιπτώσεων στο έργο απασχολούν εντόνως 

τη διοίκηση του έργου λόγω της συχνότητας εµφάνισής του και άρα της υπερβολικής 

κατανοµής πόρων για την απαλοιφή τους. Σε περίπτωση που ένας κίνδυνος εµφανίζει 

µικρή πιθανότητα εµφάνισης αλλά µεγάλο βαθµό επιπτώσεων στο έργο, ο υπεύθυνος 

διαχείρισης των κινδύνων του έργου οφείλει να καταστρώσει κάποιο εναλλακτικό 

πλάνο επείγουσας επέµβασης ή διαφορετικά να ασφαλίσει το έργο έτσι ώστε σε κάθε 

περίπτωση να διασφαλίσει την ύπαρξη των απαραίτητων πόρων για την αντιµετώπιση 

αυτού του είδους κινδύνου. Τέλος, οι κίνδυνοι που εµφανίζουν µεγάλη πιθανότητα 

εµφάνισης αλλά µεγάλο βαθµό επιπτώσεων στο έργο απαιτούν ενδελεχή σχέδια 

αντιµετώπισης (Cooper et al, 2005).  

 

Ο έλεγχος απόκρισης σε κινδύνους περιλαµβάνει τη συνέχιση της διαχείρισης των 

κινδύνων του έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησής του. Το αρχικό πλάνο κινδύνων 

βασίζεται στην καλύτερη δυνατή πληροφόρηση πριν και κατά την έναρξη του έργου. 

Όσο όµως το έργο βρίσκεται υπό εξέλιξη προκύπτουν νέα, θετικά και αρνητικά 

στοιχεία του έργου. Οι υπεύθυνοι του έργου θέλουν να γνωρίζουν σε αυτή την 

περίπτωση κατά πόσο αυτά τα στοιχεία επηρεάζουν τους προβλεπόµενους κίνδυνους 

(ως προς την πιθανότητα εµφάνισής τους και το βαθµό επίδρασής τους στο έργο) ή/και 

ενεργοποιούν νέους κινδύνους, που δεν είχαν προβλεφθεί (unknown-unknown κίνδυνοι 

του αρχικού πλάνου). Για αυτό το λόγο οι υπεύθυνοι της ∆ιαχείρισης Κινδύνων του 

έργου πρέπει σε τακτική βάση να υλοποιούν το ακόλουθο πρόγραµµα ενεργειών: 
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• Συνεχής έλεγχος και καταγραφή της επικαιροποιηµένης κατάστασης των 

προβλεπόµενων κινδύνων πριν από κάθε συνάντηση της οµάδας έργου για τον 

έλεγχο της εξέλιξης του έργου.   

 

• Έρευνα στην οµάδα και στα λοιπά ενδιαφερόµενα µέρη του έργου  για νέους, 

εκτιµώµενους ως πιθανούς κινδύνους. Αυτή η έρευνα δεν είναι τόσο εκτενής 

όσο κατά την αρχική σύλληψη των κινδύνων αλλά µε τη συνεχή διερεύνηση 

νέων κινδύνων αναπτύσσεται ένα κλίµα επίγνωσης των κινδύνων, µε 

αποτέλεσµα όταν τα µέλη της οµάδας έργου διαισθάνονται έναν κίνδυνο να 

γνωρίζουν πού και πότε να το αναφέρουν.  

 

• Προγραµµατισµός συναντήσεων (ανά εξάµηνο για µικρά έργα και ανά τρίµηνο 

για µεγάλα έργα (Cooper et al, 2005)) για την ανασκόπηση των κυριοτέρων 

ενεργειών εντοπισµού των κινδύνων του έργου. Το καίριο σηµείο αυτής της 

ενέργειας είναι ότι ο προγραµµατισµός γίνεται πρωτύτερα της υλοποίησης του 

έργου, διαφορετικά το φόρτο εργασίας και η ανάλογη δυσανασχέτηση της 

οµάδας έργου θα ανέβαλλαν συνεχώς αυτές τις συναντήσεις.  

 

• Προετοιµασία πλάνων αντιµετώπισης νέων κινδύνων µε ταυτόχρονο έλεγχο των 

αποθεµατικών έκτακτης ανάγκης του έργου.  

 

• Καταγραφή των κινδύνων που, σύµφωνα µε την πορεία του έργου, δε θα 

εµφανιστούν. Το σηµαντικότερο σηµείο είναι η διασαφήνιση των αιτιών µη 

εµφάνισης των κινδύνων αυτών (θέµα τύχης ή σωστής διαχείρισης κινδύνων)  

(Verzuh, 2008). Αυτή η αιτιολόγηση θα αποτελέσει στοιχείο πληροφόρησης για 

µελλοντικά παρόµοια έργα.  

 

2.2.3. Επικοινωνία µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών ενός έργου 

 

Ένα πολύ σηµαντικό µέρος της ∆ιαχείρισης Κινδύνων Έργων είναι η επικοινωνία 

µεταξύ των εµπλεκόµενων µερών (stakeholders) και η καταγραφή των αποτελεσµάτων 

κατά τη διάρκεια και στο τέλος του έργου. Έτσι και στο κοµµάτι της διαχείρισης 

κινδύνων έργων η επικοινωνία και καταγραφή των αποτελεσµάτων της αιτιολογείται 

ποικιλοτρόπως. Συγκεκριµένα, οι υπεύθυνοι έργου επικοινωνούν και καταγράφουν τα 
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αποτελέσµατα για λόγους υπευθυνότητας και ικανότητας ελέγχου αυτών ανά πάσα 

στιγµή κατά τη διάρκεια του έργου, για µελλοντική χρήση ως πηγή πληροφόρησης 

κατά την πραγµατοποίηση παρόµοιων έργων και για την τελική εκτίµηση της έκβασης 

του έργου. Επιπλέον, οι υπεύθυνοι έργου οφείλουν να διαβιβάσουν τις εξελίξεις του 

έργου στους συµµετέχοντες του έργου και ο πιο αξιόπιστος και επίσηµος τρόπος είναι η 

κατάστρωση γραπτών αναφορών. Οι κυριότεροι συµµετέχοντες για την κοινοποίηση 

των αποτελεσµάτων είναι: 

 

• Η οµάδα έργου. Κάθε µέλος της οµάδας πρέπει να έχει επίγνωση των κριτικών 

και αποφάσεων των υπόλοιπων µελών της οµάδας, καθώς και της 

επιχειρηµατολογίας και των υποθέσεων που συνοδεύουν αυτές τις αποφάσεις. Η 

συγκέντρωση, ενοποίηση και καταγραφή αυτών των αποφάσεων απαιτεί ειδική 

µέριµνα. 

 

• Ο τελικός πελάτης. Ο τελικός χρήστης του προϊόντος του έργου οφείλει να 

γνωρίζει όλους τους κινδύνους, τους συµβιβασµούς καθώς και τις αξιολογήσεις 

και τη διαχείριση των κινδύνων, από τη στιγµή που αυτός χρηµατοδοτεί 

(εξολοκλήρου ή έστω εν µέρει) το έργο.  

 

• Τέλος οι συµµετέχοντες του χρηµατοοικονοµικού κλάδου, ήτοι οι µέτοχοι, η 

τράπεζα δανειοδότησης, οι κρατικοί ή ευρωπαϊκοί φορείς επιδότησης, κλπ.  

καθώς και οι ασφαλιστικοί φορείς του έργου (εάν αυτοί υπάρχουν ως µέσο 

αποφυγής ανάληψης του κόστους των κινδύνων για τον αναθέτων οργανισµό) 

απαιτούν την τακτική, έγγραφη αναφορά των αποτελεσµάτων της διαχείρισης 

κινδύνων (Cooper et al, 2005). 

 

2.2.4. Ο κύκλος ζωής έργου και οι ανάλογες απειλές-ευκαιρίες 

 

Συνοπτικά ο κύκλος ζωής ενός έργου, σύµφωνα µε το PMBOK 2004, χωρίζεται σε 

τέσσερις (4) φάσεις, οι οποίες είναι: 

• Σύλληψη έργου 

• Εκπόνηση σχεδίου υλοποίησης του έργου 

• Υλοποίηση του έργου 
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• Θέση του έργου σε κανονική λειτουργία 

 

Εικόνα 6 ∆ιάγραµµα κύκλου ζωής έργου 

 

Οι διαδικασίες αυτές, αν και είναι καθαρά διαχωρισµένες σύµφωνα µε τον ορισµό τους, 

στην πραγµατικότητα αλληλεπικαλύπτονται πολλές φορές. Επίσης, καθεµία από αυτές 

τις διαδικασίες εµφανίζεται τουλάχιστον µία φορά σε κάθε φάση του έργου έτσι ώστε 

να γίνει αποφυγή ή εκµετάλλευση κάποιων διαδικαστικών απειλών ή ευκαιριών, 

αντίστοιχα (PMBOK, 1996). Σε αυτό το σηµείο κρίνεται απαραίτητη η σύντοµη 

περιγραφή των φάσεων του κύκλου ζωής ενός έργου, καθώς και των ανάλογων 

(διαδικαστικών) απειλών και ευκαιριών που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια ζωής του 

έργου (εικόνα 6): 

 

� Εννοιολογικός σχεδιασµός – σύλληψη έργου. Στην πρωταρχική φάση του έργου 

πραγµατοποιείται η σύλληψη του προϊόντος, δηλαδή η εννοιολογική σύλληψη, 

η αποσαφήνιση του σκοπού και η εννοιολογική επεξεργασία και αξιολόγηση 

του σχεδιασµού και του στόχων του έργου. Κατά την αξιολόγηση του 

σχεδιασµού κρίνεται αν το έργο θα προχωρήσει στην επόµενη φάση ή όχι και 

ενδέχεται να πραγµατοποιηθεί επανάληψη ενός ή περισσοτέρων βηµάτων για 

την τελική κρίση. Η βασική απειλή στη φάση της σύλληψης είναι η βεβιασµένη 
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µεταπήδηση στη επόµενη φάση (στο στάδιο του σχεδιασµού) προτού 

παγιωθούν ο εννοιολογικός σχεδιασµός και οι στόχοι του έργου, και προτού 

πραγµατοποιηθεί η εννοιολογική αξιολόγηση. Από την άλλη πλευρά, η βασική 

διαδικαστική ευκαιρία είναι ο εντοπισµός όλων των ευκαιριών που προωθούν 

τον εννοιολογικό σχεδιασµό, για τα έργα που µπορεί να µην προχωρούσαν 

διαφορετικά, και όλων των απειλών που µπορούν να λειτουργήσουν 

καταστροφικά για τον εννοιολογικό σχεδιασµό για τα έργα που θα ήταν 

καλύτερο να απορριφθούν.  

 

� Προγραµµατισµός έργου. Η δεύτερη φάση του κύκλου ζωής ενός έργου 

υποδιαιρείται σε τρία (3) στάδια, τον στρατηγικό σχεδιασµό του προϊόντος (που 

περιλαµβάνει τον βασικό σχεδιασµό του προϊόντος, την ανάπτυξη κριτηρίων 

επιδόσεων, την ανάπτυξη σχεδιασµού και την αξιολόγηση σχεδιασµού), τον 

στρατηγικό προγραµµατισµό της εκτέλεσης του έργου ( που περιλαµβάνει τον 

προγραµµατισµό της βασικής δραστηριότητας και των βασισµένων σε πόρους 

βασικών πλάνων, την ανάπτυξη στόχων και οροσήµων, την ανάπτυξη πλάνων 

και την αξιολόγηση αυτών) και την τακτική κατανοµή των πόρων (που 

περιλαµβάνει τον βασικό σχεδιασµό και ανάλυση των βασισµένων σε 

δραστηριότητες πλάνων, την ανάπτυξη κριτηρίων κατανοµής πόρων, την 

καθεαυτού ανάπτυξη της κατανοµής και την αξιολόγηση αυτής). Όπως και στη 

φάση της σύλληψης έτσι και εδώ υπάρχει η περίπτωση κάποια από τα, µόλις 

προαναφερθέντα, βήµατα αυτής της φάσης να επαναληφθούν λόγω ύπαρξης 

ασαφειών ή παραλήψεων. Αν προκύψουν θεµελιώδη προβλήµατα που δεν είχαν 

εντοπιστεί στη φάση του εννοιολογικού σχεδιασµού (ή στάδιο σύλληψης) ο 

βρόχος µπορεί να επιστρέψει στη φάση αυτή. Στο πρώτο στάδιο, αυτό του 

στρατηγικού σχεδιασµού του έργου, η κύρια διαδικαστική απειλή είναι η 

µετάβαση στο δεύτερο στάδιο (στρατηγικός προγραµµατισµός) χωρίς να 

ολοκληρωθεί η ανάπτυξη και η αξιολόγηση του σχεδιασµού σε στρατηγικό 

επίπεδο. Η βασική διαδικαστική ευκαιρία αυτού του σταδίου είναι η εξεύρεση 

και αντιµετώπιση όλων των απειλών που µπορούν να καταστρέψουν το 

σχεδιασµό και η εξεύρεση και αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που µπορούν να 

προωθήσουν το σχεδιασµό. Στο δεύτερο στάδιο, αυτό του στρατηγικού 

προγραµµατισµού της εκτέλεσης του έργου, η κύρια διαδικαστική απειλή είναι 

η µετάβαση στο επόµενο στάδιο πριν την ολοκληρωµένη στρατηγική ανάπτυξη 

και αξιολόγηση των πλάνων. Η κύρια διαδικαστική ευκαιρία είναι η αποφυγή 
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αρνητικών απειλών και η αξιοποίηση των θετικών. Στο τρίτο στάδιο, αυτό της 

τακτικής κατανοµής των πόρων, περιλαµβάνεται η κατανοµή του κινδύνου της 

εκτέλεσης µεταξύ των συµµετεχόντων, µια πολύ σηµαντική πηγή αβεβαιότητας 

που µπορεί να επηρεάσει τη συµπεριφορά των συµµετεχόντων και, συνεπώς, 

την έκβαση του έργου. Σηµαντική αβεβαιότητα ενέχει και ο εντοπισµός 

βέλτιστης µεθόδου πραγµατοποίησης της κατανοµής των πόρων. Κατά την 

αξιολόγηση αυτού του σταδίου η αναγκαιότητα επανάληψης προηγούµενων 

σταδίων ή, ακόµα περισσότερο, της φάσης της σύλληψης κρίνεται ως 

καταστροφή για το έργο. Οι διαδικαστικές απειλές και ταυτόχρονα ευκαιρίες 

αυτού του σταδίου είναι η κατάστρωση αποτελεσµατικών στρατηγικών πλάνων 

µε τις απαραίτητες λεπτοµέρειες ώστε η εκτέλεση να είναι επιτυχηµένη. 

 

�  Εκτέλεση έργου. Εφόσον η πορεία µέχρι και την κατανοµή των πόρων του 

έργου έχει στεφθεί µε επιτυχία, ακολουθεί η εκτέλεση των εργασιών, όπως 

αυτές καθορίστηκαν στις φάσεις σύλληψης και σχεδιασµού. Η φάση της 

εκτέλεσης περιλαµβάνει τον συντονισµό και έλεγχο της παραγωγής του έργου, 

την παρακολούθηση της προόδου, την πιθανή τροποποίηση των στόχων και 

των οροσήµων, την πιθανή τροποποίηση της κατανοµής των πόρων και την 

τελική αξιολόγηση του ελέγχου του έργου. Μια βασική απειλή για αυτή τη 

φάση είναι η ανεπάρκεια των διεργασιών συντονισµού και ελέγχου της 

εκτέλεσης του έργου. Τυχόν αλλαγές στο σχεδιασµό οφείλεται στην αποτυχία 

διαχείρισης της επικινδυνότητας σε προηγούµενα στάδια. Παρόλα αυτά αυτές 

οι αλλαγές, αν και αποτελούν τροχοπέδη στην εξέλιξη του έργου, µπορούν να 

έχουν τελική αρνητική (απειλή) ή θετική (ευκαιρία) έκβαση για την εκτέλεση 

του έργου.  

 

� Τερµατισµός έργου. Η φάση ολοκλήρωσης του έργου υποδιαιρείται σε τρία (3) 

στάδια, την παράδοση προϊόντος (δηλαδή την επαλήθευση του βασικού 

παραδοτέου, την τροποποίηση του παραδοτέου, τροποποίηση των κριτηρίων 

επίδοσης και την αξιολόγηση της παράδοσης), την επισκόπηση της διεργασίας 

(δηλαδή την βασική επισκόπηση, την ανάπτυξη της επισκόπησης και την 

αξιολόγηση αυτής) και την υποστήριξη του προϊόντος (δηλαδή την βασική 

συντήρηση, την ανάπτυξη των κριτηρίων υποστήριξης, την ανάπτυξη 

αντίληψης περί υποστήριξης και την τελική αξιολόγηση της υποστήριξης). Στο 

πρώτο στάδιο, αυτό της παράδοσης του έργου, µια σηµαντική απειλή για το 
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έργο είναι οι πραγµατικές επιδόσεις να είναι κατώτερες των προβλεφθεισών. 

Μια τροποποίηση των επιδόσεων του παραδοτέου ή των κριτηρίων επιδόσεων, 

µέσω επηρεασµού των προσδοκιών και των αντιλήψεων των ενδιαφερόµενων 

µερών, µπορεί να είναι εφικτή αλλά αποτελούν εκπρόθεσµη αντιµετώπιση 

πηγών αβεβαιότητας προηγούµενων σταδίων-φάσεων. Μια βασική 

διαδικαστική απειλή είναι η αδυναµία «αξιοποίησης» µιας κακής εργολαβίας. 

Από την άλλη πλευρά, µια βασική διαδικαστική ευκαιρία είναι η αξιοποίηση 

της ικανοποίησης του πελάτη. Στο δεύτερο στάδιο, αυτό της επισκόπησης του 

έργου, στόχος είναι η συστηµατική µελέτη και εξαγωγή των σηµαντικών 

διδαγµάτων αυτού του έργου έτσι ώστε να µην επαναληφθούν τα ίδια 

σφάλµατα µελλοντικά. Η αποτυχία επίτευξης του στόχου αυτού αποτελεί τη 

βασική πηγή αβεβαιότητας για αυτό το στάδιο. Ο εντοπισµός των καλών 

πρακτικών αποτελεί τη διαδικαστική ευκαιρία κατά την αξιολόγηση της 

επισκόπησης. Τέλος, στο τρίτο στάδιο της φάσης τερµατισµού του έργου, αυτό 

της υποστήριξης του έργου, οι προκύπτουσες εκπλήξεις αποτελούν απόρροια 

πηγών διαδικαστικής αβεβαιότητας προηγούµενων σταδίων που δεν 

εντοπίστηκαν/αντιµετωπίστηκαν στα προηγούµενα αυτά στάδια, ή τουλάχιστον 

όχι επαρκώς (Chapman & Ward, 2009).   

 

Όπως σε κάθε έργο, έτσι και στα τεχνικά/κατασκευαστικά έργα η διαδικασία 

διαχείρισης των κινδύνων περιλαµβάνει τα βήµατα που περιγράφηκαν στην ενότητα 

2.2.2.
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3. Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΤΟΥ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

3.1.  Ορισµός τεχνικού έργου  

 

Σύµφωνα µε Άρθρο 2  παρ.  1  της Υ.Α. 50516/1040 (ΦΕΚ. Β’-1171/ 07-09-2001) 

της Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων Έργων  «Ως τεχνικό έργο νοείται το αποτέλεσµα ενός 

συνόλου οικοδοµικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού µηχανικού που προορίζεται 

να πληροί αυτό καθεαυτό µια οικονοµική ή τεχνική λειτουργία. Πιο συγκεκριµένα 

ως τεχνικό έργο νοείται κάθε κατασκευή δοµική και ηλεκτροµηχανολογική ή άλλης 

φύσεως κατασκευή που συνδέεται µε οποιονδήποτε τρόπο µε το έδαφος ήτοι κάθε 

ανέγερση και συναρµολόγηση νέου έργου και κάθε επέκταση, ανακαίνιση, 

επισκευή, διαρρύθµιση, συντήρηση και λειτουργία υφισταµένου ή νέου έργου 

καθώς και κάθε άλλη εργασία τεχνικής ή ερευνητικής φύσεως και κάθε συναφής 

δραστηριότητα που απαιτεί τεχνική γνώση, µελέτη και επέµβαση».  

 

Εναλλακτικά µε βάση τις διατάξεις ειδικών νόµων (ν1418/1984 όπως ισχύει µετά 

τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις µε τις διατάξεις του ν 2229/1994 το Ελληνικό 

λογιστικό σχέδιο- π.δ. 1123/1980) και την διοικητική και δικαστηριακή νοµολογία 

«ως τεχνικό έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή 

ή συντήρηση και η οικονοµικά ή τεχνικά αυτοτελής λειτουργία καθώς και κάθε 

σχετική ερευνητική εργασία , που απαιτεί τεχνική γνώση και επέµβαση και που 

συνδέεται µε οποιοδήποτε τρόπο µε το έδαφος, το υπέδαφος, ή τον υποθαλάσσιο 

χώρο όπως και τα πλωτά τµήµατα των τεχνικών έργων».  

 

3.2. Κίνδυνοι στα τεχνικά έργα 

 

Συγκεκριµένα για την περίπτωση των τεχνικών έργων οι κίνδυνοι, ανεξάρτητα από 

το είδος τεχνικού έργου, µπορούν να εµφανιστούν σε οποιαδήποτε φάση του 

κύκλου ζωής του τεχνικού έργου, δηλαδή κατά τη προµελέτη, µελέτη, επίβλεψη, 

κατασκευή, παραλαβή ή ακόµα και µετά τη λειτουργία του έργου και σχετίζονται 

µε:  
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• ∆ιαχειριστικές αστοχίες κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου. Οι 

αστοχίες αυτές  οδηγούν σε δυσκολίες οικοδόµησης οικοπέδου («καθαρότητα» 

ιδιοκτησίας, αρτιότητα, απαιτήσεις πολεοδοµίας), υπέρβαση του χρόνου (π.χ. 

γραφειοκρατικές καθυστερήσεις από ελεγκτικούς φορείς όπως είναι η πολεοδοµία ή 

άστοχα προσδιορισµένο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης εργασιών), κακή εκτίµηση 

του κόστους κατασκευής ( λόγω π.χ. αδυναµία πρόβλεψης γεωτεχνικών 

προβληµάτων), ελλιπή αξιολόγηση των οικονοµικών δυνατοτήτων ή των ποιοτικών 

απαιτήσεων του πελάτη κλπ  

 

•  Φυσικά φαινόµενα όπως σεισµοί, πληµµύρες, κατολισθήσεις, κλπ.  

• Τυχαία ζηµιογόνα γεγονότα, όπως πυρκαγιές, τροµοκρατικές ενέργειες, 

βανδαλισµοί, κλπ.  

 

• Αµέλεια, λάθη ή /και παραλείψεις των Φορέων υλοποίησης έργου. 

  

• Κατασκευαστικές και τεχνολογικές αστοχίες, όπως είναι π.χ. µια λανθασµένη 

µελέτη, µια κακοτεχνία, η προµήθεια ελαττωµατικών υλικών, κλπ. Οι αστοχίες 

αυτές είναι οι πλέον πολύπλοκες, καθώς προέρχονται από τον ατυχή συνδυασµό 

επιµέρους επιλογών ή υλικών. Μπορεί µεµονωµένα η κάθε επιλογή να είναι η πιο 

εύστοχη αλλά ο συνδυασµός αυτών των επιµέρους επιλογών να είναι ασύµβατος ή 

ακόµα και επικίνδυνος (Κουτίνας, 2004).  

 

3.3. Τα µέλη της οµάδας ενός τεχνικού έργου και οι ρόλοι τους 

 

Σε αυτό το σηµείο κρίνεται απαραίτητη η παρουσίαση της οµάδας ενός τεχνικού-

δοµικού έργου καθώς η κατάρτιση, η οργάνωση, η κατανοµή καθηκόντων και η 

επικοινωνία µεταξύ των µελών της οµάδας αποτελούν τα σηµαντικότερα στοιχεία για 

τη αποδοτική και αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων των έργων. Έτσι τα βασικά 

µέλη µιας οµάδας τεχνικού έργου είναι: 

 

Αρχιτέκτονας 

Ο όρος «επαγγελµατίες σχεδιαστές» χρησιµοποιείται συχνά αναφερόµενος στον 

αρχιτέκτονα και στους µηχανικούς του έργου, καθώς αυτοί πραγµατοποιούν τον 

σχεδιασµό, τη µελέτη και την επίβλεψη κατασκευής του έργου. Ο ρόλος και οι ευθύνες 
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των αρχιτεκτόνων και των µηχανικών ποικίλουν ανάλογα µε την κατηγορία του έργου. 

Π.χ. σε περίπτωση κατασκευής ενός κτιρίου, υπεύθυνος θεωρείται ο αρχιτέκτονας ενώ 

στην περίπτωση κατασκευής µιας γέφυρας ή ενός αυτοκινητόδροµου ή µιας 

βιοµηχανικής µονάδας ο ρόλος του αρχιτέκτονα είναι πολύ περιορισµένος έως 

ασήµαντος. Τα τεχνικά επιµελητήρια χορήγησης αδειών παρέχουν εκτενείς 

πληροφορίες σχετικά µε τις κατηγορίες έργων και τις ανάλογες ευθύνες/ρόλους που 

µπορούν να αναλάβουν οι αρχιτέκτονες και οι µηχανικοί. Συνοπτικά, ο αρχιτέκτονας 

αναλαµβάνει την ευθύνη ανάπτυξης του προγράµµατος του πελάτη, αρχικά 

καταστρώνοντας µια τεχνική προκαταρκτική µελέτη,  στη συνέχεια σχεδιάζοντας τις 

κατόψεις του κτιρίου και τελικά ετοιµάζοντας όλα τα απαραίτητα σχέδια και έγγραφα 

για την πλήρη περιγραφή της µορφής και των προδιαγραφών του κτιρίου. Ο 

αρχιτέκτονας ασχολείται µε την χωροταξία και την εµφάνιση του κτιρίου, µε την σχέση 

µεταξύ χρηστών και χώρων και µε το συντονισµό στη συνεργασία όλων των 

συµβαλλόµενων µερών (stakeholders) για τις διαδικασίες προγραµµατισµού και 

σχεδιασµού του έργου. Επίσης, ο αρχιτέκτονας είναι υπεύθυνος για την επιλογή του 

εργολάβου και πραγµατοποιεί επιθεωρήσεις κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου 

για να ελέγξει  την ποιότητα κατασκευής και άλλες απαιτήσεις του πελάτη. Στις 

περιπτώσεις έργων όπου υπεύθυνος µελέτης είναι ο µηχανικός, το έργο του 

αρχιτέκτονα περιορίζεται στον τοµέα της αισθητικής του κτιρίου.   

 

Μηχανικός 

Στις περιπτώσεις οδικών, ενεργειακών ή βιοµηχανικών έργων (δηλαδή όχι έργων 

κατασκευής κτιρίων-κατοικιών-καταστηµάτων) οι αρµοδιότητες του µηχανικού είναι 

παρόµοιες µε αυτές του αρχιτέκτονα στην κατασκευή οικηµάτων. Ο µηχανικός είναι 

υπεύθυνος σχεδιασµού, συντονισµού των συµβαλλόµενων µερών, επιλογής εργολάβου 

και επίβλεψης της εξέλιξης του έργου. Ανάλογα µε το έργο ο κάθε µηχανικός ανάλογα 

µε την ειδικότητά του (πολιτικός, µηχανολόγος, ηλεκτρολόγος) εµπλέκεται σε στατικές 

µελέτες, µελέτες θέρµανσης, ψύξης, κλιµατισµού, ύδρευσης, αποχέτευσης, 

θερµοµόνωσης, ηλεκτρολογικές µελέτες. Ο υπεύθυνος µηχανικός συντονίζει τις 

εργασίες όλων των εµπλεκόµενων µηχανικών.  

 

Γεωτεχνικός σύµβουλος 

Οι µελέτες εδάφους και θεµελίωσης είναι κοινές για όλα τα κατασκευαστικά έργα. Ο 

γεωτεχνικός µηχανικός εµπλέκεται στις αρχικές φάσεις του έργου, δηλαδή στη φάση 

της σύλληψης, προγραµµατισµού και σχεδιασµού. Στις περιπτώσεις έργων κατασκευής 
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κτιρίων παρέχουν συµβουλές στους σχεδιαστές του έργου σχετικά µε την αντιµετώπιση 

σεισµικών προδιαθέσεων, µαλακών ιζηµάτων και ασταθών κλίσεων του εδάφους και 

πιθανών πληµµύρων και προτάσεις για εναλλακτικές λύσεις σχετικά µε τα δοµικά υλικά 

θεµελίωσης. Στις περιπτώσεις λοιπών δοµικών έργων, όπως π.χ. αυτοκινητόδροµοι και 

γέφυρες, µελετούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου και παρέχουν συµβουλές 

σχετικά µε την αποφυγή κάθετων ταλαντώσεων λόγω παγετού, τον έλεγχο της 

διάβρωσης, την ευστάθεια των πρανών και τον  χειρισµό των αναχωµάτων.    

 

Λοιποί ειδικοί 

Ανάλογα µε τον τύπο του έργου απαιτούνται αναλόγως εξειδικευµένοι επιστήµονες. 

Π.χ. στην περίπτωση κατασκευής µιας αίθουσας ακρόασης απαιτείται η συµβολή ενός 

ακουστικού συµβούλου,  στην περίπτωση ενός αεροδροµίου απαιτείται η συµβολή ενός 

τεχνικού ασφαλείας ενώ στην περίπτωση ενός αυτοκινητόδροµου απαιτείται η συµβολή 

ενός συγκοινωνιολόγου. Η λίστα αυτών των συνεργατών είναι µεγάλη και 

περιλαµβάνει από µηχανικούς παραγωγής (για βιοµηχανικές εγκαταστάσεις) έως 

σχεδιαστές µε εξειδίκευση χώρων σχεδίασης, όπως επαγγελµατικές κουζίνες, κέντρα 

διασκέδασης, εργαστήρια µελετών, βιβλιοθήκες, κλπ. Σπάνια αυτοί οι επιστήµονες 

εντάσσονται στο µόνιµο προσωπικό µιας κατασκευαστικής εταιρείας (Bennett, 2003).  

 

Τοπογράφος 

Μετά από την επιλογή θέσης του κατασκευαστικού έργου ακολουθούν οι µελέτες των 

τοπογράφων. Στην περίπτωση κατασκευής κτιρίων οι µελέτες αυτές περιλαµβάνουν την 

έρευνα των αρχείων ιδιοκτησίας, την περιγραφή των δικαιωµάτων διέλευσης, τον 

καθορισµό των χωροταξικών ορίων, κλίσης και προσανατολισµού του οικοπέδου, τον 

καθορισµό των ορίων δόµησης και τον προσδιορισµό των φυσικών χαρακτηριστικών 

και εµποδίων. Στην περίπτωση κατασκευής λοιπών δοµικών έργων , π.χ. ενός αγωγού ή 

ενός αυτοκινητόδροµου, απαιτείται µεγάλη προκαταρκτική έρευνα εναλλακτικών 

διαδροµών του αγωγού ή αυτοκινητόδροµου. Σε αυτή την έρευνα χρησιµοποιούνται 

διάφορες µέθοδοι µε χρήση εδαφικών, εναέριων/φωτογραµµετρικών και δορυφορικών 

συστηµάτων για τον προσδιορισµό της βέλτιστης διαδροµής. Ακόµα, στη φάση 

προγραµµατισµού του έργου η συµβολή του τοπογράφου εξασφαλίζεται µε τη βοήθεια 

χαρτών και βάσεων δεδοµένων γεωγραφικών πληροφοριακών συστηµάτων.  

 

Κοστολογητής έργων 
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Ο ιδιοκτήτης έργου απαιτεί, στα πρώτα στάδια του κύκλου ζωής του έργου, µια 

προσεγγιστική εκτίµηση του κόστους. Αυτές οι εκτιµήσεις έχουν διάφορα επίπεδα 

ανάλυσης. Κατά τη σχεδίαση του έργου η πληροφόρηση σχετικά µε τα χαρακτηριστικά 

των στοιχείων του έργου είναι περιορισµένη, συνεπώς και η εκτίµηση κόστους δεν 

είναι λεπτοµερειακή. Όσο το έργο βρίσκεται υπό εξέλιξη τόσο ο κοστολογητής παρέχει 

όλο και πιο ακριβή αποτελέσµατα κόστους. Πιο συγκεκριµένα, στη φάση 

εννοιολογικού σχεδιασµού του έργου το κόστος εκτιµάται µε απόκλιση ±30%, στο 

στάδιο σχεδιασµού µε απόκλιση ±20% και κατά την υποβολή της τελικής προσφοράς 

µε απόκλιση ±10%.  Πολλές φορές το ρόλο του κοστολογητή του έργου αναλαµβάνει ο 

σχεδιαστής του έργου δηλαδή ο αρχιτέκτονας ή ο µηχανικός.  

 

Επιµετρητής ποσοτήτων 

Ο επιµετρητής ποσοτήτων αναλαµβάνει την οργάνωση προµηθειών για τα διάφορα 

στοιχεία του έργου. Πολλές φορές η εργασία αυτή πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε 

τον κοστολογητή του έργου. Οι επιµετρήσεις ποσοτήτων διεξάγονται τόσο για την 

σύνταξη των τεχνικών αναφορών κατασκευής του έργου όσο και ανά συγκεκριµένα 

τακτικά χρονικά διαστήµατα κατά τον προγραµµατισµό και σχεδιασµό του έργου. Κατά 

την αρχική επιµέτρηση των ποσοτήτων πραγµατοποιούνται υπολογισµοί των βασικών 

στοιχείων-διαστάσεων του έργου (π.χ. ολικός ωφέλιµος όγκος κτιρίου) ενώ όσο 

εξελίσσεται το έργο οι υπολογισµοί γίνονται όλο και πιο λεπτοµερείς (π.χ. απαιτούµενα 

µέτρα καλωδίωσης, κ.λπ.).  

 

Υπεύθυνος έργου-Project manager 

Ο υπεύθυνος έργου έχει το ρόλο της οργάνωσης και της ενοποίησης των εργασιών της 

οµάδας έργου. Συµµετέχει στην υλοποίηση του έργου από τα πρώτα στάδιά του, και πιο 

συγκεκριµένα µετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής σχεδίασης και της µελέτης 

σκοπιµότητας του έργου, και έχει την αρµοδιότητα της διαχείρισής του σε όλα τα 

επόµενα στάδια του κύκλου ζωής. Στην περίπτωση που µια κατασκευαστική εταιρεία 

έχει αναλάβει µια σειρά έργων ο υπεύθυνος της οργάνωσης της κατανοµής των πόρων 

και της γενικότερης διαχείρισης αυτών των έργων ονοµάζεται διαχειριστής 

προγράµµατος έργων-program manager (Bennett, 2003).  

 

Η κατασκευαστική οµάδα έργου είναι ουσιαστικά οι άµεσα εµπλεκόµενοι συντελεστές 

του έργου, µαζί µε τα συνεργεία κατασκευής και τον ιδιοκτήτη αυτού. Υπάρχει όµως 

µια πλειάδα λοιπών συντελεστών παραγωγής ενός τεχνικού έργου όπως 
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χρηµατοοικονοµικοί σύµβουλοι, χρηµατοδότες (τράπεζα, Ευρωπαϊκή ένωση, µέτοχοι, 

κλπ.), νοµικοί σύµβουλοι, δηµόσιες αρχές (πολεοδοµία, εφορία, οργανισµοί τοπικής 

αυτοδιοίκησης, Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε, κλπ.), φορείς ασφάλισης και φορέας παραλαβής 

(Καλοφώλιας, πρακτικά ηµερίδας ΤΕΕ, 2005). 

 

3.4. Οι ευθύνες της οµάδας ενός τεχνικού έργου  

 

Πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου υπεύθυνοι έργου, µηχανικοί, εργολάβοι και 

κατασκευαστές πλήρωσαν ακριβά το τίµηµα του τυχαίου ζηµιογόνου γεγονότος, είτε 

γιατί δεν προέβλεψαν την εµφάνιση απειλών και τον τρόπο αντιµετώπισης αυτών στην 

περίπτωση που αυτές ήταν πλέον γεγονότα, είτε γιατί δεν προέβλεψαν τις πιθανές 

ευκαιρίες του έργου, οι οποίες αποτελούν και αυτές ένα µέρος της διαχείρισης 

κινδύνου, µε την έννοια του θετικού κινδύνου.  

 

Όχι µόνο ο υπεύθυνος έργου-project manager αλλά και ο αρµόδιος µηχανικός, από 

οποιαδήποτε θέση και αν εµπλέκεται στο έργο (∆ηµόσιος Λειτουργός, Μελετητής, 

Επιβλέπων, Κατασκευαστής), καθώς και τα λοιπά µέλη της οµάδας έργου έχουν 

µερίδιο στην ευθύνη για την αντιµετώπιση των κινδύνων και την επίτευξη των 

απαιτήσεων του πελάτη αλλά και του κοινωνικού συνόλου για την ποιότητα και την 

ασφάλεια της κατασκευής. Πιο αναλυτικά, µερίδια ευθύνης στη διαχείριση κινδύνων 

τεχνικών έργων φέρουν:  

 

• Ο ιδιοκτήτης του έργου, ο οποίος οφείλει να προσδιορίζει µε σαφή τρόπο τις 

ανάγκες, τις απαιτήσεις του και τον τρόπο χρηµατοδότησης του έργου, να έχει τον 

τελικό λόγο στην επιλογή συνεργείων και να περιγράφει τα δεδοµένα µε πλήρη 

ειλικρίνεια. 

 

• Η ∆ηµόσια Αρχή αδειοδότησης και ελέγχου του έργου, η οποία οφείλει να 

ενηµερώνει επαρκώς το τεχνικό προσωπικό για πολύπλοκα θέµατα νοµοθεσίας, 

να πραγµατοποιεί επαρκείς ελέγχους και να εξυπηρετεί τους αιτούντες σε εύλογο 

χρονικό διάστηµα. 

 

• Ο Συµβολαιογράφος ή/και ο ∆ικηγόρος, οι οποίοι πρέπει να ελέγχουν π.χ. την 

«καθαρότητα» των τίτλων ιδιοκτησίας, να συντάσσουν τις συµβάσεις 

έργου/µίσθωσης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και να προστατεύουν τα 
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συµβαλλόµενα µέρη του έργου, παρέχοντάς τους πλήρη πληροφόρηση των 

δικαιωµάτων και υποχρεώσεών τους. 

 

• Οι αρµόδιοι µηχανικοί (Αρχιτέκτων, µελετητές, επιβλέποντες, σύµβουλοι),οι 

οποίοι οφείλουν να πραγµατοποιούν βιώσιµες µελέτες, τηρώντας τις 

επιστηµονικές και νοµοθετικές αρχές. 

 

• Ο Εργολάβος Κατασκευαστής και οι υπεργολάβοι, οι οποίοι οφείλουν να 

υλοποιούν τις εργασίες ακριβώς σύµφωνα µε τις οδηγίες, µελέτες και τα σχέδια 

των µηχανικών, τις οδηγίες προγραµµατισµού και οργάνωσης του υπεύθυνου 

έργου καθώς και τους όρους των συµβάσεων ανάθεσης έργου. Όµως οι ευθύνες 

δεν περιορίζονται εκεί. Αφορούν επιπλέον τις συνήθεις υποχρεώσεις απέναντι 

στα λοιπά συµβαλλόµενα µέρη, δηλαδή στις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες (Πολεοδοµία, 

ΙΚΑ, κλπ), στον ιδιοκτήτη-εργοδότη του έργου, τους υπεργολάβους και τους 

προµηθευτές, όσο και τους κινδύνους  ατυχηµάτων του εργατοτεχνικού 

προσωπικού. 

 

• Οι Προµηθευτές, οι οποίοι οφείλουν να προµηθεύουν στο έργο την ζητούµενη 

ποσότητα και ποιότητα υλικών και σύµφωνα µε το οριζόµενο από τον υπεύθυνο 

έργου χρονοδιάγραµµα (Καλοφώλιας, πρακτικά ηµερίδας ΤΕΕ, 2005). 

 

3.5. ∆ιαφορές των προσεγγίσεων του Project Management και του Construction 

Management 

 

Παρόλο που και τα δύο είδη διαχείρισης ενός τεχνικού έργου ασχολούνται µε τον 

προγραµµατισµό, την οργάνωση και την κατανοµή των πόρων και τον έλεγχο 

κατασκευής του έργου, υπάρχουν κάποιες διαφορές στην προσέγγιση που ακολουθούν. 

Έτσι ακολούθως παρατίθενται τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της κάθε 

προσέγγισης, εκ των οποίων προκύπτουν και τα διαφοροποιηµένα στοιχεία 

προσέγγισης της διαχείρισης.  

 

Πλεονεκτήµατα διαχείρισης έργου (project management): 

Ο ιδιοκτήτης έχει τον έλεγχο όλων των µερών και της ποιότητας του έργου.  

Ο ιδιοκτήτης έχει ευελιξία στη λήψη αποφάσεων και λαµβάνει τις τελικές αποφάσεις. 
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Ο ιδιοκτήτης αντιλαµβάνεται τα πλεονεκτήµατα της υποβολής ανταγωνιστικών 

προσφορών. 

 

Μειονεκτήµατα διαχείρισης έργου (project management): 

Ο ιδιοκτήτης απασχολείται ακόµα και µε λεπτοµέρειες του έργου. 

Οι πληρωτέοι λογαριασµοί του ιδιοκτήτη του έργου διανέµονται στην πλειάδα 

συµµετεχόντων στο έργο εταιριών.  

 

Πλεονεκτήµατα διαχείρισης κατασκευής (construction management): 

Ο ιδιοκτήτης δεν απασχολείται µε τη λήψη κάθε απόφασης, καθοριστικής ή όχι 

σηµασίας. 

Οι πληρωτέοι λογαριασµοί του ιδιοκτήτη του έργου διανέµονται στην ανάδοχο εταιρεία 

µελέτης κατασκευής, η οποία µετά αναλαµβάνει την διανοµή στον εργολάβο/στους 

υπεργολάβους. 

Η συµπίεση του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου είναι πιο εύκολη, διότι δεν απαιτεί τον 

συγχρονισµό όλων των συµβαλλόµενων στο έργο εταιρειών.  

Η υπευθυνότητα όσον αφορά την ποιότητα του παραδοθέντος έργου είναι πιο έντονη 

λόγω συγκεντρωτισµού των ευθυνών σε µια εταιρεία.  

 

Μειονεκτήµατα διαχείρισης κατασκευής (construction management): 

Ο ιδιοκτήτης έχει άµεση επαφή µόνο µε τον διαχειριστή της κατασκευής 

Απαιτούνται µεγαλύτερα κεφάλαια επένδυσης. (www.structuretec.com) 
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4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

 

Η επιλογή της µελέτης της διαχείρισης κινδύνου στα τεχνικά έργα οφείλεται στο 

γεγονός ότι αποτελούν έργα µε υψηλή επικινδυνότητα και µικρή ευελιξία διαχείρισης 

µέσω των όρων των συµβάσεων ανάθεσης έργου. Συνεπώς, µια ανεπίσηµη και πιο 

ουσιαστική διαχείριση των κινδύνων ενός έργου, πέραν των τυπικών όρων που 

συµπεριλαµβάνονται στις τεχνικές εκθέσεις και στις συµβάσεις έργων, κρίνεται ως 

περισσότερο αποτελεσµατική και λιγότερο κοστοβόρα.  Έχει διαπιστωθεί ότι εάν τα 

µέλη µιας ευρύτερης οµάδας έργου συνδέονται µε µακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας 

καταφέρνουν να έχουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην αγορά. 

  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία παγκόσµιας έρευνας του κλάδου κατασκευών για το έτος 2010 

η Αµερική αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα χρηµατοδότησης δοµικών έργων, ακόµα 

και για αυτά µε χαµηλό συντελεστή κινδύνου. Στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την 

Αφρική η έλλειψη ιδίων κεφαλαίων των µετόχων και τα χρέη των χωρών στέκονται 

εµπόδια στην ανάπτυξη του τοµέα αυτού (KPMG International, 2010).  

 

Πολύ συχνά επαγγελµατίες µηχανικοί ή ακόµα και άτοµα που ασχολούνται καθεαυτού 

µε τη διαχείριση έργου αγνοούν τις διαδικασίες και τα θεωρητικά µοντέλα εντοπισµού 

και αντιµετώπισης των κινδύνων των έργων. Οι µεν εργολάβοι έργων επικεντρώνονται 

στον κίνδυνο καθυστέρησης των εργασιών του τεχνικού έργου ενώ οι υπεργολάβοι 

επικεντρώνονται στο κίνδυνο υπέρβασης του κόστους και οι τελικοί χρήστες στην 

ποιότητα του παραδοθέντος.  

 

Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι που εντοπίζονται καθηµερινά σε διάφορες φάσεις 

υλοποίησης ενός τεχνικού έργου. Οι κίνδυνοι αυτοί είναι κυρίως αρνητικοί αλλά 

κάποιοι εµπεριέχουν και την θετική έκβαση, µιας και, όπως τονίστηκε στην ενότητα 

2.1, ο κίνδυνος είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νοµίσµατος. 

 Στην ενότητα 4.1 παρουσιάζονται οι κυριότερες πηγές-αιτίες εµφάνισης των κινδύνων 

(µε την αρνητική τους διάσταση).  

 

4.1. Πηγές πρόκλησης κινδύνων στα τεχνικά έργα 

 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας φέρνει στο φώς τους κυριότερους κινδύνους που 

εµφανίζονται συνηθέστερα κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός τεχνικού έργου. 
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Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται σε υποενότητες οι βασικές πηγές κινδύνων και 

είναι βασικό να υπογραµµιστεί a priori η σηµασία του ανθρώπινου παράγοντα σε κάθε 

περίπτωση  

 

Κίνδυνος λόγω ελλιπών κατασκευαστικών σχεδίων 

Ο κίνδυνος αυτός είναι ευρέως διαδεδοµένος στα τεχνικά έργα. Τα ελλιπή σχέδια είναι 

ένας από τα κυριότερα αίτια απαίτησης συντονισµού και συνεργασίας µεταξύ της 

οµάδας µηχανικών. Επίσης είναι ένα µέτρο αξιολόγησης των ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων των σχεδιαστών-µελετητών του έργου.  

 

Κίνδυνος ελλιπούς τεχνογνωσίας στη διαχείριση κινδύνων έργων 

 

Η έλλειψη δεξιοτήτων διαχείρισης των κινδύνων ενός τεχνικού έργου είναι ένα από τα 

σηµαντικότερα µελανά σηµεία στη διαχείριση κινδύνων. Πολλές φορές κυριαρχεί η 

φιλοσοφία της αντιµετώπισης των κινδύνων όταν αυτοί προκύπτουν. Αυτό µπορεί να 

αποτελεί στρατηγική αντιµετώπισης ενός προσδιορισµένου κινδύνου, όπως 

παρουσιάστηκε στην ενότητα 2.2.2., αλλά δε σηµαίνει ότι ενδείκνυται να εφαρµόζεται 

αποκλειστικά και για όλους τους πιθανούς κινδύνους. Η άγνοια ή αµέλεια εντοπισµού 

και αντιµετώπισης των κινδύνων από τους υπεργολάβους είναι µια στάση που από µόνη 

της αποτελεί έναν εµφανή κίνδυνο για το έργο. Για αυτό το λόγο σε αυτές τις 

περιπτώσεις ο κύριος εργολάβος αναγκάζεται να αναλάβει την αντιµετώπιση όλων των 

κινδύνων, εφόσον οι υπεργολάβοι είτε αδιαφορούν είτε αρνούνται να αναλάβουν 

οποιαδήποτε δράση προς αυτή την κατεύθυνση. Το έργο του εργολάβου να 

προσδιορίσει κινδύνους που προκαλούνται από άλλα µέλη της ευρύτερης οµάδας έργου 

είναι σαφώς πολύ δύσκολο.  

 

Επιπλέον υπάρχουν περιπτώσεις όπου µικρές κατασκευαστικές εταιρείες εφαρµόζουν 

διαχείριση κινδύνων αλλά µη έχοντας τα κατάλληλα µέσα ή την κατάλληλη σχετική 

εκπαίδευση, οδηγώντας στη µη συστηµατική διαχείριση των κινδύνων. Αξίζει επίσης 

να σηµειωθεί ότι οι σηµερινές µέθοδοι διαχείρισης κινδύνων δεν είναι αρκετά ευέλικτες 

ώστε να προσαρµόζονται στη δυναµική φύση των κατασκευαστικών έργων.  
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Κίνδυνος ασυνεννοησίας της οµάδας έργου 

 

Μια οµάδα έργου απαρτίζεται από µέλη µε διαφορετικές εµπειρίες και διαφορετική 

εκπαίδευση και οργανωσιακή κουλτούρα. Αυτό έχει ως συνέπεια πολλές φορές να 

σπαταλείται πολύτιµος χρόνος λόγω ασυνεννοησίας και ασυντονισµού, ο οποίος δε 

µπορεί να προβλεφθεί µε ακρίβεια. Επιπροσθέτως, προκύπτει η δυσκολία 

προετοιµασίας για πιθανά εµφανιζόµενα προβλήµατα ή για το απαιτούµενο φόρτο 

εργασίας για την καθοδήγηση των συνεργείων. Συνεπώς η σωστή κατάρτιση των 

συµµετεχόντων καθώς και η ικανότητα του υπεύθυνου έργου (project manager) να 

δηµιουργήσει ένα κλίµα οµαδικότητας επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την επιτυχία ενός 

έργου.  

 

Έλλειψη κινήτρων για τη διαχείριση κινδύνων έργων 

 

Πολλοί υπεργολάβοι θεωρούν, λανθασµένα, ότι το µερίδιο συµβολής τους στο έργο δεν 

είναι σε αλληλεξάρτηση µε τη συµβολή των λοιπών µελών της οµάδας έργου και 

συνεπώς δε φέρουν µερίδιο ευθύνης για τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση των 

κινδύνων. Άλλοι θεωρούν ότι ο κύριος εργολάβος του έργου φέρει αποκλειστικά την 

ευθύνη διαχείρισης των κινδύνων. Αυτές οι αντιλήψεις οδηγούν στην έλλειψη κινήτρων 

για µια συντονισµένη και συνεργατική διαχείριση των κινδύνων του τεχνικού έργου και 

στην απαξίωση της δουλειάς των υπόλοιπων συµµετεχόντων. Αναπόφευκτη συνέπεια 

αυτής της συµπεριφοράς είναι να συµβαίνουν ζηµιές στο έργο, οι οποίες, µπορεί να 

είναι ατυχήµατα και όχι εσκεµµένες πράξεις αλλά, θα µπορούσαν να αποφθεχθούν αν η 

οµάδα λειτουργούσε συνεργατικά και όχι αλαζονικά. Αυτή η έλλειψη κινήτρων µπορεί 

να οφείλεται και στην έλλειψη γνώσης των µεθόδων διαχείρισης κινδύνων έργων. Μια 

τέτοια κατάρτιση θα συνέβαλλε στο να γνωρίζουν τα µέλη της οµάδας έργου το κόστος 

που συνοδεύει η εµφάνιση ενός κινδύνου καθώς και τα οφέλη πρόβλεψης και 

πρόληψης εµφάνισής του.   

 

∆ιακοπές στη ροή πληροφοριών 

 

Η πληροφόρηση πρέπει να «ρέει» σε όλη την οργανωτική δοµή του έργου ώστε να µην 

προκαλούνται παρεξηγήσεις, καθυστερήσεις και προβλήµατα στην εφοδιαστική 

αλυσίδα. Αυτή η πηγή κινδύνου θεωρείται από πολλούς ως η πιο σοβαρή για την οµαλή 

ολοκλήρωση ενός έργου διότι εάν οι πληροφορίες δεν διαδίδονται στο δίκτυο του 
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έργου, που απαρτίζεται από εκπροσώπους των συµµετεχόντων στο τεχνικό έργο 

οργανισµών, δεν πρόκειται να φτάσουν ποτέ στο εσωτερικό περιβάλλον των 

συµµετεχόντων οργανισµών. Πιθανές αιτίες µη λήψης των κατάλληλων πληροφοριών 

είναι η απουσία σε καθοριστικές για την έκβαση του έργου συσκέψεις και η αποτυχία 

µεταβίβασης σωστών και ακριβών πληροφοριών στον εκάστοτε ενδιαφερόµενο 

παραλήπτη.  

 

Αλλοδαποί εργαζόµενοι 

 

Η προσφορά εγχώριων εργατικών χεριών υστερεί της ζήτησης, για αυτό το λόγο οι 

κατασκευαστικές εταιρείες στρέφονται στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, οι οποίοι 

µπορεί να εµφανίζουν προβλήµατα ασυνεννοησίας ή µη γρήγορης προσαρµογής στην 

εγχώρια εργασιακή κουλτούρα αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν είναι άτοµα εργατικά 

και υπεύθυνα. Συνεπώς το ρίσκο εντοπίζεται στην απαιτούµενη επένδυση που πρέπει 

να γίνει για την εξισορρόπηση των ικανοτήτων τους µε το επαγγελµατικό, γλωσσικό 

και πολιτισµικό επίπεδο που απαιτείται από την εγχώρια αγορά.  

 

Σχέσεις αντιδικίας 

 

Κύριο αίτιο των σχέσεων αντιδικίας µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών είναι ο 

ανταγωνισµός σε επίπεδο τιµών. Ο ανταγωνισµός στην αγορά του κατασκευαστικού 

κλάδου έχει µειώσει τα περιθώρια κέρδους και για αυτό το λόγο επιδιώκονται πολλές 

φορές παρεκκλίσεις για την απόκτηση πρόσθετων οφελών. Λόγω του υψηλού επιπέδου 

ανταγωνισµού αναζητούνται ακόµα και µικρές διαφοροποιήσεις για την απόκτηση του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και οι συµβάσεις εργασιών µελετώνται εξονυχιστικά, 

µε διαφοροποιηµένες ερµηνείες των όρων σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό το περιβάλλον 

εργασίας δεν κρίνεται ως το πιο συνεργατικό και επιπροσθέτως απαιτεί επιπλέον 

επενδύσεις από τους συµµετέχοντες για τις µελέτες και έρευνες διαφοροποίησής τους. 

Επιπλέον οι σχέσεις αυτές δεν συµβάλλουν στην διακίνηση ιδεών και εµπειριών για 

µελλοντικά παρόµοια εγχειρήµατα.  

 

Ανταγωνισµός µε γνώµονα τη χαµηλότερη προσφορά 

 

Υπάρχουν περιπτώσεις πελατών, όπως π.χ. ο δηµόσιος τοµέας, όπου κριτήριο ανάθεσης 

έργου είναι η χαµηλότερη προσφορά, µη λαµβάνοντας υπόψη πηγές αναπόφευκτου 
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επιπρόσθετου κόστους όπως είναι η πολυπλοκότητα των σχέσεων της οµάδας έργου ή η 

αποτυχία επίτευξης του επιθυµητού επιπέδου ποιότητας. Αυτό οδηγεί στην ανυπαρξία 

κινήτρων για πρόσθετο φόρτο εργασίας και σε ελάχιστες πιθανότητες µελέτης 

αναπτυξιακών προγραµµάτων σε µακροπρόθεσµο χρόνο. Το δίκτυο του έργου είναι 

βραχύβιο και κατά συνέπεια τα µέλη του αδιαφορούν για τα οφέλη των υπολοίπων, 

εφόσον δε µπορούν να επωφεληθούν µελλοντικά από αυτά.  

 

Υπερβολική χρήση υπεργολαβιών 

 

Η υπερβολική ανάθεση υπεργολαβιών µπορεί επίσης να αποτελέσει πηγή πρόκλησης 

κινδύνων στο έργο, λόγω της υπέρµετρης προσπάθειας και συντονισµού που απαιτείται 

για τον συγχρονισµό, τη συµφωνία και την οµαλή συνεργασία των συνεργείων 

υπεργολαβίας. Το πρόβληµα αυτό εντείνεται ακόµα περισσότερο σε περίπτωση που οι 

υπεργολάβοι αναθέσουν τις εργασίες τους σε άλλους υπεργολάβους. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις, το δίκτυο συµβαλλόµενων µερών του έργου επεκτείνεται, πολλές φορές 

µε ακαθόριστα όρια, µε αποτέλεσµα να χάνεται η αίσθηση της εποπτείας του έργου και 

της επικοινωνίας µεταξύ των συµµετεχόντων λόγω π.χ. διακοπών στη ροή 

πληροφόρησης (Klemetti, 2006).  

 

4.2. ∆ιεθνείς έρευνες για τη διαχείριση κινδύνων στον κατασκευαστικό κλάδο 

 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται δύο (2) χαρακτηριστικές έρευνες για τη 

διαχείριση κινδύνων των τεχνικών έργων. Η έρευνα της ενότητας 4.2.1.  επιλέχθηκε µε 

κριτήριο την χρονική περίοδο διεξαγωγής που είναι η δεκαετία του 90, µιας και τότε 

σηµειώνεται η αρχή της διευρυµένης και εντατικής ενασχόλησης του κλάδου µε τη 

διαχείριση κινδύνων. Η έρευνα της ενότητας 4.2.2. επιλέχθηκε µε δύο κριτήρια, αφενός 

το γεγονός ότι είναι παγκόσµιας εµβέλειας και αφετέρου το γεγονός ότι 

πραγµατοποιήθηκε το 2010, συνεπώς τα στοιχεία της είναι  προσφάτως 

επικαιροποιηµένα.  

 

4.2.1. Έρευνα για τη διαχείριση κινδύνων έργων τη δεκαετία του ’90 (Akintoye & 

MacLeod, 1997) 

 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα 43 αντιπροσωπευτικών κατασκευαστικών 

εταιρειών του Ηνωµένου Βασιλείου. Οι 30 εταιρείες ασχολούνται µε εργολαβίες ενώ οι 
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υπόλοιπες  13 είναι εταιρείες συµβούλων διαχείρισης έργων. Βάσει του κύκλου 

εργασιών οι ερωτηθείσες εταιρείες καλύπτουν όλο το φάσµα µεγέθους των εταιρειών, 

από µικροµεσαίες έως µεγάλες.  Τα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν από στελέχη 

ανώτατης διοίκησης, µε τουλάχιστον 10ετή πείρα στον κατασκευαστικό τοµέα και στη 

διαχείριση κινδύνων έργων. Μάλιστα ένα σηµαντικό ποσοστό αυτών έχει διατελέσει 

χρέη διαχειριστή των κινδύνων των έργων, συνεπώς από τη δεκαετία του 90 η 

διαχείριση κινδύνου είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της διαχείρισης τεχνικών έργων, 

τουλάχιστον στο πρωτοπόρο σε αυτόν τον κλάδο Ηνωµένο Βασίλειο. Όλες οι εταιρείες 

ισχυρίζονται ότι εφαρµόζουν διαδικασίες και µεθόδους διαχείρισης των κινδύνων ενώ η 

πλειοψηφία αυτών (67% των εργολαβικών και 77% των συµβουλευτικών εταιρειών)  

δεν εκπαιδεύτηκε σε αυτές τις µεθόδους.  

 

Στην έρευνα των Akintoye and MacLeod (1997) τα ερωτηθέντα στελέχη των 

εργολαβικών και συµβουλευτικών στη διαχείριση έργων εταιρειών διατυπώνουν 

ποικίλους ορισµούς του κινδύνου ως απόρροια της διαφορετικής φιλοσοφίας τους. 

Μερικοί εξ αυτών των ορισµών είναι π.χ. «Παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν 

δυσµενώς την επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου, σε όρους προϋπολογισµού και 

χρονοδιαγράµµατος, οι οποίοι δεν είναι πάντοτε ανιχνεύσιµοι», «πιθανότητα 

οικονοµικής ζηµιάς, δυσφήµησης, πρόκλησης ανθρώπινου ατυχήµατος, υπερχρέωση σε 

σχέση µε τις υποβληθείσες προτάσεις προσφορών», κλπ.  

 

Οι κίνδυνοι κατά την υλοποίηση ενός έργου είναι ποικίλοι: φυσικοί, περιβαλλοντικοί, 

σχεδιαστικοί, εφοδιαστικής αλυσίδας, χρηµατοοικονοµικοί, πολιτικοί, κατασκευαστικοί 

και λειτουργικοί. Εξαιτίας της ποικιλοµορφίας τους, καθένας από αυτούς απαιτεί 

επιµέρους αξιολόγηση και στρατηγική. Η συνήθης στρατηγική στην περίπτωση των 

κατασκευαστικών έργων είναι η στρατηγική επείγουσας επέµβασης. Σύµφωνα µε την 

έρευνα των Akintoye and MacLeod (1997) τόσο οι εργολάβοι όσο και οι υπεύθυνοι 

έργων θεωρούν ότι οι σηµαντικότερες πηγές κινδύνων είναι οι χρηµατοοικονοµικές, η 

µη υπευθυνότητα και µη τήρηση των συµβάσεων των συµµετεχόντων, η µη 

διαθεσιµότητα εργατικού δυναµικού και η παραπληροφόρηση ή ελλιπής πληροφόρηση 

περί του σχεδιασµού του έργου. Χαµηλότερα στην κατάταξη εµφανίζονται οι 

κατασκευαστικές πηγές (ανεπαρκής παραγωγικότητα, ατυχήµατα, ασφάλεια), 

ακολουθούµενες από τις σχέσεις συνεργατικότητας αναδόχου και υπεργολάβων, 

πολιτικούς-οικονοµικούς-κοινωνικούς κινδύνους (PES) (π.χ. πληθωρισµός), 
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περιβαλλοντικούς κινδύνους ενώ την τελευταία θέση κατέχει µια αναπάντεχη και 

ριζοσπαστική ανάπτυξη της πληροφορικής.  

 

Απογοητευτικό είναι το γεγονός ότι, τουλάχιστον µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του ‘90, 

δεν χρησιµοποιούνται ευρέως τεχνικές ανάλυσης των κινδύνων ενός έργου αλλά κυρίως 

η διαίσθηση, η εµπειρία και η κρίση, οι οποίες έννοιες φυσικά δε µπορούν να 

συµπεριληφθούν στις τεχνικές. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες είναι εξοικειωµένοι µόνο 

µε βασικά εργαλεία ανάλυσης όπως είναι η ανάλυση ευαισθησίας ( πρώτη µε 53% και 

69% για εργολάβους και υπεύθυνους έργων αντίστοιχα), τα δέντρα απόφασης, η Monte 

Carlo προσοµοίωση και η τεχνική της υποκειµενικής πιθανότητας. Επίσης είναι 

χαρακτηριστικό ότι οι υπεύθυνοι έργων είναι περισσότερο ενηµερωµένοι περί των 

τεχνικών ανάλυσης των κινδύνων από τους εργολάβους.  

 

Η διάκριση της ανάλυσης ευαισθησίας ως βέλτιστη τεχνική ανάλυσης κινδύνων µπορεί 

να οφείλεται στο γεγονός ότι παρέχει απαντήσεις για ένα µεγάλο φάσµα ερωτήσεων µε 

συνθήκη, είναι απλή στην χρήση της και δίνει τη δυνατότητα επικέντρωσης σε µια 

συγκεκριµένη εκτίµηση. Επιπλέον δίνει πληροφορίες για εκείνες τις µεταβλητές των 

κινδύνων του έργου οι οποίες παρουσιάζουν πιθανή υψηλή επίδραση κατά την 

εµφάνισή τους τόσο στο προβλεπόµενο κόστος όσο και στον προβλεπόµενο χρόνο. Οι 

λοιπές προαναφερόµενες τεχνικές (Monte Carlo, υποκειµενικής πιθανότητας, κ.λπ) 

απαιτούν την ποσοτικοποίηση της πιθανότητας εµφάνισης και την κατανοµή της 

πιθανότητας εµφάνισης των παραγόντων κινδύνου.  

 

Επιπλέον το δείγµα κλήθηκε να απαντήσει γιατί δεν χρησιµοποιούνται ορισµένες από 

αυτές τις τεχνικές στο εσωτερικό των επιχειρήσεων τους.  

 

 Οι εργολάβοι απάντησαν ότι τα αίτια είναι:  

• Η έλλειψη εξοικείωσης µε αυτές τις τεχνικές. 

• Ο βαθµός πολυπλοκότητας των τεχνικών αυτών, που κρίνεται αδικαιολόγητος 

για την απόδοση του έργου. 

• Η έλλειψη χρόνου, πληροφόρησης και γνώσεων. 

• Η αµφιβολία εφαρµοσιµότητας αυτών των τεχνικών στον κατασκευαστικό 

κλάδο 

• Το γεγονός ότι σπάνια το µέγεθος των έργων είναι τόσο µεγάλο ώστε να 

δικαιολογείται µια τέτοια έρευνα. 
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• Η δυσκολία στην διάκριση των πλεονεκτηµάτων. 

• Η πεποίθηση ότι, εφόσον οι περισσότεροι κίνδυνοι είναι κατασκευαστικοί, η 

εµπειρία συµβάλλει περισσότερο από οποιαδήποτε τεχνική.  

• Το γεγονός ότι οι τεχνικές αυτές απαιτούν διαθεσιµότητα έγκυρων δεδοµένων 

για την εξασφάλιση της εχεµύθειας.  

 

Από την άλλη πλευρά, οι υπεύθυνοι έργων-project managers  απάντησαν ότι τα αίτια µη 

εφαρµογής των προαναφερόµενων τεχνικών είναι: 

• Το γεγονός ότι η ανάλυση επικινδυνότητας ενός έργου σπάνια ζητείται από τους 

πελάτες-ιδιοκτήτες του έργου.   

• Το γεγονός ότι η ανάλυση κινδύνων δεν είναι πάντα βιώσιµη στα τεχνικά έργα, 

από οικονοµικής απόψεως. 

• Η πεποίθηση ότι η διαχείριση κινδύνων έργων σχετίζεται µε τον ανθρώπινο 

παράγοντα και όχι µε επιστηµονικά πρότυπα.  

• Η έλλειψη της απαραίτητης τεχνογνωσίας για αυτές τις τεχνικές. 

• Η έλλειψη εξοικείωσης ανάλυσης των κινδύνων µε αυτές τις τεχνικές. 

• Η αδικαιολόγητη για αυτούς έκταση των υπολογισµών που απαιτούνται για τη 

επίτευξη των χρονικών, οικονοµικών και ποιοτικών στόχων.  

 

Οι απαντήσεις αυτές δεν προκαλούν έκπληξη αν ληφθεί υπόψη η ελλιπής ή και κάποιες 

φορές ανύπαρκτη επίσηµη εκπαίδευση των ερωτηθέντων στην ανάλυση κινδύνων και 

στις σχετικές διοικητικές τεχνικές. Επίσης τα αποτελέσµατα της έρευνας είναι σε 

απόλυτη ταύτιση µε τον ισχυρισµό του Schön (1983) ότι « οι managers έχουν 

αποκτήσει πλήρη επίγνωση για το γεγονός ότι συχνά έρχονται αντιµέτωποι µε 

καταστάσεις που διακρίνονται από το στοιχείο της µοναδικότητας και ότι πρέπει να 

αντιδράσουν σε αυτές κάτω από συνθήκες πίεσης λόγω του περιορισµένου χρόνου και 

αυτό δεν τους επιτρέπει να στραφούν σε πρακτικές ποσοτικής ανάλυσης των 

κινδύνων». Συνεπώς, η απόδειξη ότι οι διοικητικές αποφάσεις των κατασκευαστικών 

εταιρειών σχετικά µε τη διαχείριση των κινδύνων βασίζεται περισσότερο στην εµπειρία 

και στη διαίσθηση παρά στην εφαρµογή ποσοτικής ανάλυσης ενισχύεται από τις 

παρατιθέµενες απόψεις των ερωτηθέντων, τόσο αυτών µε πρακτική εµπειρία όσο και 

αυτών µε σχετικό επιστηµονικό υπόβαθρο.  
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4.2.2. Στοιχεία παγκόσµιας έρευνας για τη διαχείριση κινδύνων έργων (KPMG, 

2010)  

 

Η έρευνα παγκόσµιας εµβέλειας πραγµατοποιήθηκε µέσω προσωπικών συνεντεύξεων 

µε 140 ανώτερα στελέχη κατασκευαστικών και µελετητικών εταιρειών από 25 χώρες 

του κόσµου. Ο κύκλος εργασιών των ερωτώµενων εταιρειών για το 2010 είχε εύρος 

από 250 εκατοµµύρια έως 5 δισεκατοµµύρια ευρώ (KPMG International, 2010). Ο 

φορέας υλοποίησης της έρευνας είναι η KPMG International. Η KPMG αποτελεί το 

παγκόσµιο δίκτυο επαγγελµατικών εταιρειών παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και 

συµβουλευτικών υπηρεσιών. Οι εταιρείες-µέλη του δικτύου της KPMG είναι 

συνδεδεµένες µε την KPMG International Cooperative (KPMG International), ενός 

Ελβετικού Συνεταιρισµού (www.kpmg.com/gr). 

 

Παλαιότερες έρευνες έχουν καταδείξει την εστίαση των κατασκευαστικών εταιρειών 

στη διαχείριση των κινδύνων των έργων. Παρόµοια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το 

2010 από την KPMG International δείχνει ότι εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα , 

µε το 77% των ερωτηθέντων να αξιολογούν τα συστήµατα και µεθόδους διαχείρισης 

κινδύνων των οργανισµών τους ως καλά αναπτυγµένα  µε τις µεγάλες κατασκευαστικές 

εταιρείες να θεωρούν ότι κατέχουν την πρωτιά σε αυτό τον τοµέα.   

 

Πιο συγκεκριµένα, φαίνεται ότι η Αµερική ηγείται των εξελίξεων στη διαχείριση 

κινδύνων, κυρίως λόγω των πιέσεων που δέχονται οι ανάλογοι οργανισµοί από τους 

κρατικούς φορείς προς αυτή την κατεύθυνση. Παρόλα αυτά µόλις το 25%  των project 

managers και µηχανικών θεωρούν τις µεθόδους εντοπισµού και αντιµετώπισης 

κινδύνων που χρησιµοποιούν ως υπερσύγχρονες.  

 

Μερικές από τις βασικές πρωτοβουλίες διαχείρισης που θεσπίζονται από τις τεχνικές 

εταιρείες περιλαµβάνουν την επιµόρφωση και την εκπαίδευση των εργαζοµένων, την 

ενδελεχή ανάλυση των κινδύνων από τα αρχικά στάδια των έργων, και ιδιαίτερα στο 

στάδιο υποβολής προτάσεων-προσφορών και στο στάδιο του σχεδιασµού, και την 

προτυποποίηση των διαδικασιών. Άλλες συνήθεις τακτικές είναι η πιο αυστηρή 

θεσµοθέτηση του πλαισίου διαχείρισης των κινδύνων, η πραγµατοποίηση συχνότερων 

ανασκοπήσεων και οι προσλήψεις επαγγελµατιών εξειδικευµένων σε θέµατα 

αντιµετώπισης κινδύνων. Επίσης τονίζεται η αναγκαιότητα των επιτροπών κινδύνων, 

των εξωτερικών αξιολογήσεων (στις περιπτώσεις µεγάλων έργων) και οι ανασκοπήσεις 



 46 

των µεθόδων εντοπισµού, ανάλυσης και αντιµετώπισης των κινδύνων σε παλαιότερα 

παρόµοια έργα .  

 

Συχνό είναι το φαινόµενο αστοχίας των κοστολογικών προβλέψεων του έργου. Το 

γεγονός αυτό οφείλεται συνήθως στο φτωχό σχεδιασµό και στις ανακριβείς προβλέψεις 

κόστους που κατατίθενται ως µέρος των υποβαλλόµενων προσφορών προς τον 

ιδιοκτήτη του έργου. Αυτό έχει ως επακόλουθο την ανεπαρκή απόδοση της οµάδας 

έργου και την ανάγκη για συνεχείς αλλαγές στα σχέδια και στον προγραµµατισµό.  

 

Η απόδοση της οµάδας έργου είναι πολλές φορές µικρότερη από την αναµενόµενη. 

Αυτό οφείλεται, σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας σε παγκόσµιο επίπεδο της KPMG 

International για το έτος 2010, σε ποικίλους λόγους, οι βασικότεροι των οποίων είναι: ο 

ανεπαρκής σχεδιασµός, προγραµµατισµός και οι ανακριβείς προβλέψεις των αναγκαίων 

πόρων, του χρόνου και του κόστους υλοποίησης του έργου (µε ποσοστό 58%), η 

ανεπαρκής ή και ανύπαρκτη αξιολόγηση των υποβαλλόµενων προτάσεων-προσφορών 

από τον ιδιοκτήτη του έργου (µε ποσοστό 48%), οι συνεχείς παρεµβάσεις του ιδιοκτήτη 

του έργου (µε ποσοστό 39%), οι σχεδιαστικές αλλαγές σε ανύποπτο χρόνο (µε ποσοστό 

30%), η ανεπαρκής επίβλεψη του έργου (µε ποσοστό 29%), η χαµηλή απόδοση της 

οµάδας έργου και των υπεργολάβων (µε ποσοστό 18%), η κλιµάκωση του κόστους 

εργασίας και προµηθειών (µε ποσοστό 10%), τα ακατάλληλα δοµικά µηχανήµατα-

οχήµατα του εργολάβου (50%) και λοιπά (70%). Τα ποσοστά της έρευνας δεν 

αθροίζουν στο 100%, διότι ο κάθε ερωτώµενος είχε το δικαίωµα επιλογής πολλών 

παραγόντων. Επίσης από τα ποσοστά αυτά προκύπτει η ιεράρχηση των πρωτευόντων 

αιτιών υστέρησης.  Όλοι αυτοί είναι παράγοντες-αίτια που θα µπορούσαν να 

µετριαστούν σε κάποιο βαθµό µέσων αυστηρότερων ελέγχων διαχείρισης των 

κινδύνων. 

 

Παρόλο που οι τακτικές των κατασκευαστικών εταιρειών διαφέρουν ανά χώρα και ανά 

τύπο εταιρείας, η πλειοψηφία των εργολάβων δεν διαφαίνονται διατεθειµένοι να 

αναλάβουν τα ρίσκα που ανελάµβαναν πριν από 5-10 χρόνια. Πλέον η ανάθεση έργου 

µέσω συµβάσεων παράδοσης έργου µε εφάπαξ ποσό είναι ξεπερασµένη πρακτική, 

ιδιαίτερα στην Αµερική. Αυτή η προσέγγιση κάνει φανερή την σταδιακή εξέλιξη του 

κατασκευαστικού τοµέα σε πιο βιώσιµα και χρηµατοοικονοµικά σταθερά 

επιχειρηµατικά µοντέλα.  
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Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εταιρείες προτιµούν τη διασπορά του κόστους µεταξύ 

των συµµετεχόντων του έργου, ακόµα και αν αυτό σηµαίνει µικρότερα περιθώρια 

κέρδους. Μέσω των συµβάσεων  ανάθεσης έργου µε γνώµονα την επίτευξη των 

προσδιορισµένων στόχων οι (υπ)εργολάβοι του έργου αναλαµβάνουν το ρίσκο να 

χάσουν ένα µέρος της αµοιβής τους σε περίπτωση που δεν ανταπεξέλθουν στους 

προσυµφωνηµένους αντικειµενικούς στόχους. Ένας από τους µεγαλύτερους και πιο 

συχνά εµφανιζόµενους κινδύνους είναι η µη τήρηση του χρονικού προγραµµατισµού η 

οποία µπορεί να οδηγήσει σε  αναγκαστική υποβολή αποζηµίωσης στον αναθέτων 

οργανισµό.  

 

Εάν οι ανάδοχοι έργου είναι πιο προσεκτικοί και διαθέτουν περισσότερο χρόνο για τις 

προβλέψεις τους κατά την υποβολή προτάσεων στο αναθέτων οργανισµό ,τότε οι 

αρνητικοί κίνδυνοι µπορούν να περιοριστούν και να αντιµετωπιστούν εγκαίρως και οι 

θετικοί κίνδυνοι να γίνουν εγκαίρως αντιληπτοί και άρα εκµεταλλεύσιµοι για τη 

µεγιστοποίηση της απόδοσης υλοποίησης του έργου. Αλλά και στις επόµενες φάσεις 

του κύκλου ζωής του έργου, η αξιολόγηση της χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας και 

της ποιότητας διοίκησης των υπεργολαβιών είναι σηµαντικά στοιχεία µιας 

επιτυχηµένης διαχείρισης κινδύνων.  

 

Είναι γεγονός ότι οι µακροοικονοµικοί κίνδυνοι µέσα σε ένα αβέβαιο πολιτικό και 

κοινωνικό περιβάλλον είναι πολύ µεγάλοι. Επιπλέον πολύ σηµαντικοί είναι οι 

φορολογικοί, περιβαλλοντικοί  και πιστωτικοί κίνδυνοι των τεχνικών έργων.  

 

Μπορεί στον κατασκευαστικό τοµέα, όπως και σε πολλούς άλλους τοµείς λόγω της 

σηµερινής κατάστασης, να επικρατεί η προσέγγιση περικοπών, όµως πολλές εταιρείες 

επιλέγουν τα αυξάνουν τα κεφάλαια επένδυσης για τη διαχείριση κινδύνων έργων και 

πιο συγκεκριµένα για το αρµόδιο προσωπικό.  

 

Φυσικά οι κουλτούρες σχετικά µε την αντιµετώπιση κινδύνων διαφέρουν ανά χώρα, 

τοµέα και εταιρεία. Σε ορισµένες εταιρείες η διαχείριση κινδύνων είναι τόσο ριζωµένη 

στη φιλοσοφία τους  που η διοίκησή τους θεωρεί περιττή τη συνεργασία µε εξωτερικό 

ειδικευµένο συνεργάτη. Ουσιαστικά σε αυτές τις εταιρείες όλοι οι εργαζόµενοι 

περιλαµβάνουν στα καθήκοντά τους τον έλεγχο και την αντιµετώπιση κινδύνων. Άλλες 

κατασκευαστικές εταιρείες αναζητούν µια πιο επίσηµη και οργανωµένη προσέγγιση, 

για αυτό το λόγο προσλαµβάνουν συµβούλους για την ανασκόπηση των κινδύνων ανά 
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τακτικά χρονικά διαστήµατα. Φυσικά υπάρχει µια πληθώρα εταιρειών οι οποίες 

περιλαµβάνουν στο ανθρώπινο δυναµικό τους υπεύθυνους έργων-project managers, οι 

οποίοι και ασχολούνται ενδελεχώς µε τη διαχείριση των κινδύνων, για συγκεκριµένα 

έργα ανά διαστήµατα ο καθένας. Επίσης υπάρχουν συµβουλευτικές εταιρείες οι οποίες 

παρέχουν στους project managers τακτικά σεµινάρια και τη δυνατότητα 

παρακολούθησης συνεδρίων και εκπαιδευτικών προγραµµάτων για την εντρύφηση των 

γνώσεων και την εξέλιξη των δυνατοτήτων τους.  

 

Συµπερασµατικά, παρά όλες τις φιλότιµες προαναφερόµενες  προσπάθειες 

αντιµετώπισης των κινδύνων, το σηµερινό αβέβαιο και οικονοµικά ασταθές περιβάλλον 

αναγκάζει πολλές φορές τις εταιρείες να κάνουν συµβιβασµούς σχετικά µε το επίπεδο 

διαχείρισης των κινδύνων και άρα το προσφερόµενο επίπεδο ποιότητας του 

παραδοθέντος έργου. Οι συµβιβασµοί αυτοί στις περισσότερες περιπτώσεις –ευτυχώς- 

περιορίζονται σε τέτοιο βαθµό ώστε η ποιότητα των υπηρεσιών να διατηρείται πάνω 

από το νεκρό σηµείο. Έτσι, επιτυγχάνεται η βιωσιµότητα του έργου παρόλα τα στενά, 

τελικά  περιθώρια κέρδους.  

 

Ο έλεγχος όλων των πιθανών κινδύνων είναι αδύνατος αλλά, από την άλλη πλευρά, η 

πλήρης αδιαφορία απέναντι στους πιθανούς κινδύνους και στα εργαλεία προσδιορισµού 

και αντιµετώπισής τους θα επιφέρει σίγουρα αρνητικά αποτελέσµατα στο έργο. Αυτά 

τα αποτελέσµατα µπορεί να είναι η υπέρβαση του προβλεπόµενου κόστους, η 

καθυστέρηση ολοκλήρωσης των εργασιών, η αδυναµία επίτευξης των αντικειµενικών 

τεχνικών στόχων του έργου, η απώλεια της αξιοπιστίας, η καταβολή προστίµων 

(κρατικών ή προς τον αναθέτων οργανισµό, ανάλογα µε τους όρους της σύµβασης 

ανάθεσης έργου) και, σε ακραίες περιπτώσεις, η ακύρωση του έργου (Burtonshaw-

Gunn, 2009).  

 

4.3. ∆ιαχείριση κινδύνων τεχνικών έργων στην Ελλάδα: έρευνα  µικρής 

κλίµακας  

 

Στο πλαίσιο της παρούσης διπλωµατικής εργασίας κρίθηκε χρήσιµη η πραγµατοποίηση 

έρευνας για τους κινδύνους και τις τακτικές διαχείρισης αυτών στον κατασκευαστικό 

κλάδο. Το δείγµα που επιλέχθηκε είναι κατασκευαστικές-εργοληπτικές εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, οι οποίες αντιπροσωπεύονται είτε από υπεύθυνους 

έργων-project managers είτε από εργολάβους έργων. Πρέπει σε αυτό το  σηµείο να 
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τονιστεί ότι στην Ελλάδα ο ρόλος και τα καθήκοντα του project manager 

αναλαµβάνονται πολλές φορές από εργολάβους ή εργοδηγούς, ιδιαίτερα στις µικρές 

επιχειρήσεις.  

 

Για την διεξαγωγή της έρευνας συντάχθηκε ερωτηµατολόγιο δέκα (10) ερωτήσεων 

ανοιχτού τύπου, το οποίο αποτέλεσε τον οδηγό για την πραγµατοποίηση συνεντεύξεων 

µε υπεύθυνους έργων και εργολάβους. Το περιεχόµενο του ερωτηµατολογίου 

παρουσιάζεται στην ενότητα 4.3.2 και η µορφή του στον πίνακα 2 (παράρτηµα). Η 

επιλογή των συνεντεύξεων θεωρήθηκε ως πιο άµεση και αποτελεσµατική µέθοδος 

καθώς η φύση των ερωτηµάτων δεν ενδείκνυται για ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 

Στόχος είναι η ανοιχτή παράθεση ιδεών και απόψεων χωρίς η δοµή ή το περιεχόµενο 

των ερωτήσεων να «περιορίζει» ή να «κατευθύνει» το περιεχόµενο των απαντήσεων. 

Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν τηλεφωνικά. Έγινε προσέγγιση σε είκοσι (20) 

κατασκευαστικές-εργοληπτικές εταιρείες, από τις οποίες επτά (7) εταιρείες 

ανταποκρίθηκαν εν τέλει στην πραγµατοποίηση της τηλεφωνικής συνέντευξης, δηλαδή 

ένα ποσοστό 35%. Το υπόλοιπο 65% των εταιρειών ισχυρίστηκε την έλλειψη χρόνου ή 

την άγνοια/ελλιπή κατάρτιση στον συγκεκριµένο τοµέα της διαχείριση των έργων.  

 

4.3.1. Προφίλ συµµετεχόντων στην έρευνα εταιρειών 

 

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστεί συνοπτικά το προφίλ των ερωτηθέντων 

εταιρειών. Για λόγους εχεµύθειας και στο πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας κρίνεται 

περιττή η παράθεση των επωνυµιών των επιχειρήσεων καθώς και των ονοµάτων των 

απασχολούµενων project managers. ∆ιακριτικό στοιχείο αποτελεί το µέγεθος των 

εταιρειών, το οποίο εκφράζεται µέσω του προϋπολογισµού των έργων που αναλαµβάνει 

η κάθε εταιρεία. 
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Πίνακας 1: Στοιχεία συµµετεχόντων στην έρευνα εταιρειών 

A/A  Στοιχεία Δραστηριότητες 

Προϋπολογισμός 

έργων 

Εταιρεία 1 Τεχνική-κατασκευαστική 

εταιρεία. Μέλος ομίλου με 

διεθνή δραστηριότητα στις 

κατασκευές 

 

Έδρα: Αθήνα 

Σχεδιασμός, προγραμματισμός, 

 χρηματοοικονομική μελέτη και κατασκευή 

έργων οικοδομικών, ενεργειακών, βιομηχανικών 

έργων και υποδομής 

μέχρι 

400.000.000 (σε 

επίπεδο ομίλου) 

Εταιρεία 2 Τεχνική-κατασκευαστική 

εταιρεία με συμμετοχή σε 

κοινοπραξίες μεγάλων 

έργων υποδομής 

 

Έδρα: Αθήνα 

Μελέτη, προγραμματισμός, κατασκευή και 

επίβλεψη οικοδομικών, ενεργειακών έργων και 

έργων υποδομής 

από 600.000 έως 

141.000.000 € 

Εταιρεία 3 Τεχνική εργοληπτική 

 εταιρεία 

Έδρα: Αθήνα 

Κατασκευή και  επίβλεψη οικοδομικών έργων 

και έργων υποδομής, κυρίως σε κεντρική και 

νότια Ελλάδα 

από 1.000.000 

έως 10.000.000 € 

Εταιρεία 4 Τεχνική εταιρεία-μέλος 

 ελληνικού κατασκευαστικού 

ομίλου 

 

Έδρα: Αθήνα 

Κατασκευή, διαμόρφωση, ανακαίνιση και 

συντήρηση κτιρίων γραφείων, εμπορικών 

καταστημάτων, νοσοκομείων, πολυτελών 

κατοικιών και ειδικών κτιρίων γενικότερα, σε 

Ελλάδα και βαλκανικές χώρες. Τα τελευταία 

χρόνια επέκταση των δραστηριοτήτων στη 

διαχείριση μεγάλων και σύνθετων έργων 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην 

κατασκευή βιοκλιματικών κτιρίων 

από 250.000 έως 

5.000.000 € 

Εταιρεία 5 Τεχνική-κατασκευαστική 

εταιρεία  

Έδρα: Αθήνα 

Μελέτη και κατασκευή και ανακαίνιση 

βιομηχανικών, επαγγελματικών και διοικητικών 

βιοκλιματικών κτιρίων 

από 50.000 έως 

1.000.000 € 

Εταιρεία 6 Τεχνική-κατασκευαστική 

εταιρεία 

Έδρα: Θεσσαλονίκη 

 

Σχεδιασμός, χρηματοοικονομική μελέτη και  

κατασκευή σπιτιών, οικοδομικών 

συγκροτημάτων και άλλων έργων (αθλητικές 

εγκαταστάσεις, βιομηχανικές εγκαταστάσεις) 

από 300.000 έως 

4.000.000 € 

Εταιρεία 7 Κατασκευαστική εταιρεία 

Έδρα: Θεσσαλονίκη 

 Κατασκευή οικοδομικών συγκροτημάτων  από 300.000 έως 

1.500.000 € 

 

4.3.2. Παρουσίαση ερωτηµατολογίου 

 

Το ερωτηµατολόγιο (πίνακας 2 παραρτήµατος) αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις. 

Οι ερωτήσεις είναι ανοιχτού τύπου έτσι ώστε ο ερωτηθείσας να µπορεί να εκφράσει τις 

απόψεις και ιδέες του χωρίς περιορισµούς. Οι ερωτήσεις στάλθηκαν a priori σε project 

managers, εργολάβους και επιβλέποντες έργων και ακολούθησε τηλεφωνική 

επικοινωνία, κατά τη διάρκεια της οποίας οι ερωτηθέντες απάντησαν στα ερωτήµατα. O 

συνεντευξιάζων απέφυγε το σχολιασµό των απαντήσεων και περιορίστηκε στην 

παράθεση διευκρινίσεων σχετικά µε τα ερωτήµατα και στη ζήτηση διευκρινίσεων όταν 

οι απαντήσεις ήταν ασαφείς.  
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Στον πίνακα 2 του προσαρτήµατος παρουσιάζεται η µορφή του ερωτηµατολογίου, όπως 

αυτό στάλθηκε στους συµµετέχοντες στην έρευνα µικρής κλίµακας πριν από την 

τηλεφωνική επικοινωνία.   Σε αυτό το σηµείο κρίνεται χρήσιµη η παρουσίαση των 

ερωτηµάτων, συνοδευόµενη από συνοπτική επεξήγηση αυτών.  

 

Ερώτηµα 1ο : Ποιο είναι το µέγεθος των έργων που συµµετέχετε (προϋπολογισµός); 

Το παρόν ερώτηµα τέθηκε έτσι ώστε ο προϋπολογισµός να αποτελέσει το διακριτικό 

στοιχείο των ερωτηθέντων εταιρειών, µιας και, για λόγους εµπιστευτικότητας, δεν 

παρατίθενται οι επωνυµίες των εταιρειών και τα ονόµατα των ερωτηθέντων.  

 

Ερώτηµα 2ο : Πως ορίζετε την έννοια του κινδύνου για τον κλάδο σας; 

Σκοπός αυτού του ερωτήµατος είναι ο κάθε συνεντευξιαζόµενος να δώσει τον δικό του 

ορισµό για τον κίνδυνο στον κλάδο των τεχνικών έργων, ως απόρροια της κατάρτισης 

και των εµπειριών του µέσα στη συγκεκριµένη αγορά.  

 

Ερώτηµα 3ο : Ποιοι είναι, κατά την άποψή σας, οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι στα 

τεχνικά έργα και γιατί (ποιες οι συνέπειες αυτών); 

 

Σκοπός αυτού του ερωτήµατος είναι ο κάθε συνεντευξιαζόµενος να παραθέσει τα 

σηµαντικότερους κινδύνους, είτε ανά γενική κατηγορία (προβλέψιµοι και απρόβλεπτοι 

κίνδυνοι εξωτερικού περιβάλλοντος, τεχνολογικοί κίνδυνοι, κίνδυνοι διαχείρισης του 

έργου και των ανάλογων πόρων, κίνδυνοι συγκρούσεων και επικοινωνίας µε πελάτες-

συντονιστές έργου-υπεργολάβους, κλπ.) είτε σε δεύτερο, πιο αναλυτικό επίπεδο, 

αναφέροντας συγκεκριµένα τους κινδύνους που συναντάει συχνότερα ή που έχουν 

µεγάλη επίπτωση στην έκβαση του έργου. Επίσης από τον ερωτηθέντα ζητείται η 

τεκµηρίωση της άποψης µέσω της αναφοράς των ακόλουθων συνεπειών των κινδύνων 

αυτών.  

 

Ερώτηµα 4ο :  Ποιες τεχνικές χρησιµοποιούνται στο εσωτερικό της επιχείρησής σας για 

τον εντοπισµό και την αξιολόγηση των κινδύνων; 

 

Στο ερώτηµα αυτό ο συνεντευξιαζόµενος καλείται να παρουσιάσει τις τεχνικές που 

χρησιµοποιούνται για τον εντοπισµό των διαφόρων κατηγοριών των κινδύνων καθώς 

και για την ακριβή αξιολόγηση και ταξινόµηση τους, µε βάση τη σηµαντικότητά τους.  
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Ερώτηµα 5ο : Πως αξιολογείτε αυτές τις τεχνικές και γιατί; Σε περίπτωση ανεπάρκειας 

ποιες είναι οι προτάσεις σας; 

Στο ερώτηµα αυτό ο υπεύθυνος έργου ή εργολήπτης καλείται να κρίνει την επάρκεια ή 

όχι των προαναφερθέντων (στο 4ο ερώτηµα) τεχνικών. Ο ερωτώµενος έχει να επιλέξει 

µεταξύ τριών (3) χαρακτηρισµών: «ακριβείς», «επαρκείς» και «µη επαρκείς». Σε κάθε 

περίπτωση πρέπει να τεκµηριώσει την επιλογή του και συγκεκριµένα για την 

περίπτωση ανεπάρκειας των τεχνικών ζητείται η παράθεση προτάσεων προς αυτή την 

κατεύθυνση.  

 

Ερώτηµα 6ο : Από την εµπειρία σας, ποιοι παράγοντες συνήθως «περιορίζουν» την 

ανάλυση και τη γενικότερη διαχείριση των κινδύνων των τεχνικών έργων; 

 

Η διαχείριση των κινδύνων ενός έργου, και δη τεχνικού, είναι ένα αντικείµενο που σε 

κάποιες περιπτώσεις υποβαθµίζεται, εσκεµµένα ή µη, από τις εργοληπτικές εταιρείες. 

Εάν και εφόσον κρίνεται από τον συνεντευξιαζόµενο ότι συµβαίνει αυτό, ζητείται η 

παράθεση των παραγόντων που εµποδίζουν την ολοκληρωµένη και όσο το δυνατόν πιο 

αποτελεσµατική διαχείριση του ρίσκου των τεχνικών έργων.  

 

Ερώτηµα 7ο : Ποια πρότυπα χρησιµοποιείτε για τη διαχείριση έργων και δη για τη 

διαχείριση των κινδύνων αυτών; 

 

Πέρα από τις τεχνικές, ενδιαφέρει και η γνωστοποίηση των προτύπων που 

χρησιµοποιούνται σήµερα από τις εργοληπτικές-κατασκευαστικές εταιρείες για την 

διαχείριση των έργων τους, µε έµφαση στον κλάδο της διαχείρισης των κινδύνων 

αυτών.  

 

Ερώτηµα 8ο : Πως κατανέµονται οι ευθύνες εµφάνισης ενός (απρόβλεπτου ή µη) 

κινδύνου µέσα στην ιεραρχία της επιχείρησης; 

Όπως σε κάθε τοµέα διαχείρισης, έτσι και στη διαχείριση των κινδύνων υπάρχει µία 

ιεραρχία, µεταξύ των συµµετεχόντων στο έργο, όσον αφορά την ανάληψη ευθυνών σε 

περίπτωση εµφάνισης ενός απρόβλεπτου ή µη κινδύνου. Η παρουσίαση αυτής της 

κατανοµής ευθυνών κρίνεται ως σηµαντική για την εκµαίευση συµπερασµάτων ως προς 

τη υπευθυνότητα και την κουλτούρα της επιχείρησης.  
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Ερώτηµα 9ο :Ποια µέτρα πρόληψης εµφάνισης ενός κινδύνου εφαρµόζονται στα έργα 

που συµµετέχετε; 

 

Οι συνήθεις στρατηγικές που χρησιµοποιούνται για την πρόληψη εµφάνισης αρνητικών 

κινδύνων σε ένα τεχνικό έργο µπορεί να είναι η στρατηγική ανάθεσης υπεργολαβιών µε 

ανάλογους όρους σύµβασης, η ασφάλιση των έργων, η ανάληψη ρίσκου, οι εκτενείς 

µελέτες µετριασµού των κινδύνων. Ο ερωτώµενος καλείται είτε να επιλέξει µεταξύ 

αυτών των ευρέως διαδεδοµένων και εφαρµοσµένων στρατηγικών είτε να παρουσιάσει 

κάποια άλλη, ίσως καινοτόµα ή συνδυαστική στρατηγική.  

 

Ερώτηµα 10ο : Οι πρακτικές διαχείρισης των κινδύνων των έργων είναι αποδοτικές σε 

όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής των έργων; Αν όχι, που παρουσιάζεται εµφανής 

υστέρηση; 

 

Τέλος κρίνεται ουσιαστική η απάντηση στο ερώτηµα του κατά πόσο οι πρακτικές 

διαχείρισης των κινδύνων των έργων είναι αποδοτικές ή µη σε όλες τις φάσεις του 

κύκλου ζωής των έργων, είτε ακολουθώντας το µοντέλο των 4 φάσεων (αρχική 

σύλληψη & εκκίνηση, σχεδιασµός και ανάπτυξη, υλοποίηση ή κατασκευή, λειτουργία 

και παράδοση) είτε ακολουθώντας το µοντέλο των 8 φάσεων (αρχική σύλληψη & 

εκκίνηση, σχεδιασµός και ανάπτυξη, υλοποίηση ή κατασκευή, λειτουργία, παράδοση, 

συντήρηση, αναβάθµιση και επέκταση, αποξήλωση). Ο ερωτώµενος καλείται σε 

περίπτωση µη αποδοτικότητας να εντοπίσει τη φάση στην οποία παρουσιάζεται 

εµφανής υστέρηση.  

 

4.3.3. Απαντήσεις στα ερωτήµατα της έρευνας 

 

Μέσα από τις συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν µε τους υπεύθυνους έργων 

δόθηκαν ενδιαφέρουσες και ποικίλες απαντήσεις στα ερωτήµατα της ενότητας 4.3.2. 

Στην ενότητα 4.3.3 παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα, όπως αυτά εκµαιεύτηκαν από 

τις απαντήσεις των ερωτηθέντων και σε σύγκριση µε τις διεθνείς έρευνες, στοιχεία των 

οποίων παρουσιάστηκαν στην ενότητα 4.2. Σηµειώνεται ότι παρατίθενται οι απαντήσεις 

στα ερωτήµατα 2-10, εφόσον το 1ο ερώτηµα συµπεριλήφθηκε στην ενότητα 4.3.1, κατά 

την παρουσίαση των συµµετεχόντων στην έρευνα εταιρειών.  

 

Ερώτηµα 2ο : Πως ορίζετε την έννοια του κινδύνου για τον κλάδο σας; 
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Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι όλοι οι ερωτηθέντες αντιλαµβάνονται τον κίνδυνο 

αποκλειστικά και µόνο µε την αρνητική έννοια του όρου. Σε καµία απάντηση δεν έγινε 

αναφορά στη θετική έννοια του κινδύνου. Μάλιστα µια σηµαντική µερίδα των 

υπεύθυνων έργων επικεντρώνεται στον ανθρώπινο παράγοντα µε αναφορές σε εργατικά 

ατυχήµατα και σωµατικές βλάβες.  

 

Πιο αναλυτικά, 3 από τις 7 εταιρείες δίνουν έναν περιορισµένο ορισµό του κινδύνου, 

αναφέροντας ότι «κίνδυνος θεωρείται οποιοσδήποτε παράγοντας µπορεί να οδηγήσει σε 

εργατικά ατυχήµατα και απώλειες ανθρώπινων ζωών»(εταιρεία 1), «Κίνδυνος είναι 

κάθε ενέργεια που µπορεί να προκαλέσει σωµατικές βλάβες στους εµπλεκόµενους στο 

έργο, τόσο στους ανθρώπους του έργου όσο και στους παρευρισκόµενους σε κάποια 

«ακτίνα κινδύνου» από το έργο»(εταιρεία 2), «Κίνδυνος µπορεί να θεωρηθεί 

οποιαδήποτε δράση µπορεί να προκαλέσει κάποιο εργατικό ατύχηµα µε αποτέλεσµα 

οποιαδήποτε σωµατική βλάβη (προσωρινή ή µόνιµη) στα πλαίσια της εργασίας στο 

εργοτάξιο ή και στο γραφείο»(εταιρεία 3). 

 

Από την άλλη πλευρά, οι υπόλοιπες 4 από τις 7 ερωτώµενες εταιρείες δεν περιορίζονται 

στον ανθρώπινο παράγοντα αλλά δίνουν γενικότερους ορισµούς για τον κίνδυνο στα 

τεχνικά έργα. Πιο συγκεκριµένα αναφέρεται ότι «Κίνδυνος είναι οποιοδήποτε γεγονός 

µπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια, το χρονοδιάγραµµα και το κόστος ενός 

έργου»(εταιρεία 4). «Κίνδυνος είναι οποιαδήποτε κατάσταση µπορεί να θέσει ένα 

ποσοστό απειλής της οµαλής έκβασης του κύκλου ζωής ενός έργου, σε οικονοµικό και 

ανθρώπινο επίπεδο»(εταιρεία 5). «Κίνδυνος είναι οποιοδήποτε απρόβλεπτο γεγονός το 

οποίο µπορεί να οδηγήσει σε χρονικές και οικονοµικές αποκλίσεις  από τον αρχικό 

προγραµµατισµό του έργου, καθώς και οποιοδήποτε γεγονός µπορεί ενδεχοµένως να 

είναι επιβλαβές για το εργατικό δυναµικό και το φυσικό περιβάλλον του 

έργου»(εταιρεία 6). Κίνδυνος είναι ένα απρόβλεπτο γεγονός το οποίο ενδέχεται να 

προκαλέσει την καθυστέρηση ή ακόµα και τη διακοπή εργασιών του έργου» (εταιρεία 

7). 

 

Συνεπώς, συµπεραίνεται ότι η έννοια του κινδύνου εµφανίζει υψηλό βαθµό συσχέτισης 

µε τον παράγοντα της ασφάλειας των εργαζοµένων στην ελληνική αγορά κατασκευών. 

Το συµπέρασµα αυτό ενισχύεται και από τη σχετική αρθρογραφία σε εφηµερίδες και 

επιστηµονικά περιοδικά, καθώς και από την πληθώρα συνεδρίων µε θέµατα σχετικά µε 
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την ασφάλεια και την υγεία στους χώρους των εργοταξίων. Οι υπόλοιπες απαντήσεις 

είναι γενικότερου περιεχοµένου, περιλαµβάνοντας το τρίπτυχο κόστους-

χρονοδιαγράµµατος-απόδοσης και όντας σε σύµπνοια µε τις απόψεις που παρατέθηκαν 

σε διεθνείς έρευνες, όπως σε αυτή των Akintoye and MacLeod (1997).  

 

Ερώτηµα 3ο : Ποιοι είναι, κατά την άποψή σας, οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι στα 

τεχνικά έργα και γιατί (ποιες οι συνέπειες αυτών); 

 

Συνεχίζοντας τον ορισµό του κινδύνου στα τεχνικά έργα, οι εταιρείες 1,2,3 

επικεντρώνονται στους κίνδυνους για εργατικά ατυχήµατα και απώλειες ανθρώπινων 

ζωών, αναλύοντας ακόµα περισσότερο αυτή την κατηγορία. Χαρακτηριστικά 

αναφέρονται οι περιπτώσεις πυρκαγιάς, πτώσης (από ύψος, σε σκάµµα) , ατυχήµατος 

από την λαθεµένη χρήση κάποιου δοµικού µηχανήµατος, καθώς και ατυχήµατα που 

οφείλονται σε φυσικούς κινδύνους (πληµµύρες, σεισµοί, κλπ). Οι κίνδυνοι αυτοί 

χαρακτηρίστηκαν ως σηµαντικοί και λόγω της συχνότητας εµφάνισης αλλά κυριότερα 

εξαιτίας της µεγάλης βαρύτητας των συνεπειών, που µπορεί να είναι από µικροί 

παροδικοί τραυµατισµοί µέχρι και µόνιµες βλάβες και απώλειες ζωών. Πιο σύντοµη 

αναφορά έγινε στους χρηµατοοικονοµικούς κίνδυνους και στη µη τήρηση του 

χρονοδιαγράµµατος είτε εξαιτίας µη τήρησης των όρων των συµβάσεων από τους 

υπεργολάβους είτε λόγω ελλιπών στοιχείων κατά το σχεδιασµό του έργου.  

 

Από την άλλη πλευρά οι υπόλοιπες εταιρείες (4,5,6,7), έχοντας µια πολυδιάστατη 

αντίληψη για τον κίνδυνο στα τεχνικά έργα, συµπεριλαµβάνουν στη λίστα µε τους 

σηµαντικότερους κινδύνους τη µη τήρηση του χρονοδιαγράµµατος - λόγω 

οποιασδήποτε εµπλοκής στη χρηµατοδότηση, χρονοβόρων γραφειοκρατικών 

διαδικασιών, καθυστέρησης παραλαβής των υλικών/µηχανηµάτων από τους 

προµηθευτές και συνεχών αλλαγών στα σχέδια του έργου εξαιτίας απαιτήσεων του 

πελάτη-, τα ατυχήµατα κατά την εγκατάσταση, τις φυσικές καταστροφές και τις 

περιπτώσεις κλοπών και δολιοφθοράς. Είναι χαρακτηριστικό ότι και στις 4 εταιρείες η 

µη τήρηση του χρονοδιαγράµµατος, είτε από τα συνεργεία, είτε εξαιτίας της 

απαιτούµενης κρατικής γραφειοκρατίας και των συνεχών αλλαγών από τον 

πελάτη/ιδιοκτήτη έργου είναι οι πιο συχνά εµφανιζόµενοι κίνδυνοι. Μάλιστα οι 

υπεύθυνοι έργων τονίζουν το γεγονός αυτό εκφράζοντας έντονα τη δυσαρέσκειά τους. 

Τέλος, όλοι οι ερωτηθέντες τονίζουν την ανησυχία τους για το µέλλον του κλάδου λόγω 

της πολιτικής και οικονοµικής αστάθειας της χώρας (PES κίνδυνοι). 
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Όσον αφορά τις συνέπειες, όλοι οι ερωτηθέντες αναφέρονται στις οικονοµικές 

επιπτώσεις, στις νοµικές και ηθικές επιπτώσεις σε περίπτωση ατυχήµατος, καθώς και 

στην αβεβαιότητα/ απώλεια εµπιστοσύνης από επενδυτές και στην απώλεια καλής 

φήµης της εταιρείας.  

 

Συνεπώς, συµπεραίνεται ότι η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος του έργου, µε άµεση 

συνέπεια στο κόστος του έργου, τα εργατικά ατυχήµατα και οι πολιτικοί-οικονοµικοί 

και κοινωνικοί κίνδυνοι αποτελούν τους σηµαντικότερους κινδύνους για τους 

ερωτηθέντες. Οι απόψεις αυτές  είναι σε συµφωνία µε τις διεθνείς έρευνες, παρόλο που 

εκεί οι κατασκευαστικές πηγές κινδύνων και οι PES κίνδυνοι βρίσκονται χαµηλότερα 

στην κατάταξη.   

 

Ερώτηµα 4ο :Ποιες τεχνικές χρησιµοποιούνται στο εσωτερικό της επιχείρησής σας για 

τον εντοπισµό και την αξιολόγηση των κινδύνων; 

 

Από τα προηγούµενα ερωτήµατα έχει γίνει εµφανής η ταύτιση του κινδύνου, από 

ορισµένες εταιρείες (1,2,3), πρωτίστως µε την ασφάλεια των εργαζοµένων. Για τον 

συγκεκριµένο κίνδυνο όλες οι ερωτώµενες εταιρείες ακολουθούν µια συγκεκριµένη 

πρακτική εντοπισµού της πιθανότητας διακύβευσης της ασφάλειας των συνεργείων. 

Πριν την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου, Τεχνικοί και Γιατροί ασφαλείας 

πραγµατοποιούν εκτενείς ελέγχους ώστε να εντοπίσουν οποιονδήποτε παράγοντα θα 

µπορούσε να προκαλέσει βλάβη. Μέσω αυτών των ελέγχων, όπως επίσης και µέσα από 

τη µελέτη των εγχειριδίων του εξοπλισµού, προηγούµενων µελετών ασφαλείας σε 

παρόµοια έργα και µέσα από συζητήσεις µε συνεργεία, προκύπτουν τελικά τα Φύλλα 

κινδύνων, συνοδευόµενα από ανάλογες υποδείξεις για µέτρα πρόληψης. 

 

Σε γενικότερο επίπεδο, είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι 4 από τις 7 εταιρείες 

περιορίζονται στην ποιοτική ανάλυση των κινδύνων µέσα από την εµπειρία που έχουν 

αποκτήσει από προηγούµενα έργα. Η συνήθης τακτική είναι η σύνταξη λιστών ελέγχου 

ανά έργο, οι οποίες συµπληρώνονται µέσα από διαδικασίες brainstorming µεταξύ 

project managers, µηχανικών και λοιπών εµπλεκόµενων µελών (stakeholders) σε 

συνδυασµό µε την ανασκόπηση βάσεων δεδοµένων από προηγούµενα έργα. Τα αρχεία 

αυτά δίνουν σηµαντικά στοιχεία για την πιθανότητα εµφάνισης ενός κινδύνου και τον 

αντίστοιχο αντίκτυπο αυτού στον κύκλο ζωής του έργου. Μόλις 2 από τις 7 εταιρείες 
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(εταιρεία 1 και 2) επεκτείνουν την ανάλυση τους και σε ποσοτικό επίπεδο, µε χρήση  

ανάλυσης ευαισθησίας ή ανάλυσης δέντρων αποφάσεων, έτσι ώστε ο κάθε κίνδυνος να 

µην προσδιορίζεται µόνο µέσω µια λίστας ιεράρχησης αλλά µε αριθµητικά δεδοµένα. Η 

7η εταιρεία δεν πραγµατοποιεί καµία τεχνική ανάλυσης των κινδύνων, στηριζόµενη 

στην εµπειρία της και στη λογική ανάληψης του ρίσκου.  

 

Τονίζεται ότι ο εντοπισµός και η αξιολόγηση των κινδύνων µε ποσοτικές µεθόδους 

είναι σε άµεση συνάρτηση µε τον προϋπολογισµό των έργων που αναλαµβάνει  κάθε 

εταιρεία. Όλοι οι ερωτηθέντες αναφέρουν ότι η πραγµατοποίηση µιας τέτοιας ανάλυσης 

είναι κοστοβόρα και χρονοβόρα και σε πολλές περιπτώσεις ο πελάτης  δεν επιθυµεί την 

σπατάληση χρόνου για εκτενείς αναλύσεις. Ουσιαστικά το µέγεθος, η καινοτοµία του 

έργου και οι απαιτήσεις του πελάτη καθορίζουν την εφαρµογή ή όχι τεχνικών 

εντοπισµού και ανάλυσης των κινδύνων. Τα συµπεράσµατα αυτά έρχονται σε 

συµφωνία µε τη λογική περί ανάλυσης κινδύνων που ακολουθείτο τη δεκαετία του 90. 

Αντίθετα η σηµερινή διεθνής πραγµατικότητα είναι πολύ διαφορετική από την 

ελληνική, καθώς, όπως αναφέρεται στην ενότητα 4.2, η ανάλυση των κινδύνων είναι 

ριζωµένη στη φιλοσοφία των εταιρειών.  

 

Ερώτηµα 5ο : Πως αξιολογείτε αυτές τις τεχνικές και γιατί; Σε περίπτωση ανεπάρκειας 

ποιες είναι οι προτάσεις σας; 

 

Όσον αφορά την ασφάλεια των εργοταξίων όλες οι εταιρείες θεωρούν επαρκείς τις 

τεχνικές εντοπισµού και αξιολόγησης των κινδύνων που χρησιµοποιούνται από τους 

Τεχνικούς Ασφαλείας. Παρόλα αυτά, συγκεκριµένα οι εταιρείες 1 και 2 αναφέρουν ότι 

η εκπαίδευση των συνεργείων είναι ανύπαρκτη. Για αυτό το λόγο προτείνεται η 

επένδυση σε εκπαιδευτικά σεµινάρια. Επιπλέον ο project manager της εταιρείας 2 

θεωρεί ότι πρέπει να παρουσιάζονται περιπτώσεις εργατικών ατυχηµάτων, ώστε να 

αποτελέσουν παράδειγµα προς αποφυγή.   

 

Στο σύνολο των κινδύνων, οι απαντήσεις των ερωτώµενων ήταν λακωνικές, 

χαρακτηρίζοντας τις τεχνικές ως επαρκείς από τη στιγµή που ακολουθούνται οι 

όροι/απαιτήσεις που έχει θέσει ο πελάτης, µε µικρές συνήθως αποκλίσεις. 

Χαρακτηριστικά η εταιρεία 4 αναφέρει ότι ο µη συντονισµός ή η ελλιπής επικοινωνία 

µεταξύ αναδόχου, υπεργολάβων, µηχανικών, προµηθευτών, πελάτη και κρατικών 
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φορέων εµπεριέχει τον ανθρώπινο παράγοντα και συνεπώς είναι δύσκολη η ποιοτική, 

και πόσο µάλλον, η ποσοτική ανάλυση τέτοιων πηγών κινδύνων.  

 

Ερώτηµα 6ο : Από την εµπειρία σας, ποιοι παράγοντες συνήθως «περιορίζουν» την 

ανάλυση και τη γενικότερη διαχείριση των κινδύνων των τεχνικών έργων; 

 

Οι απαντήσεις στο ερώτηµα αυτό παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον και ουσιαστικά 

τεκµηριώνουν και το γιατί ενώ εµφανίζονται τόσοι κίνδυνοι -και σε µερικές 

περιπτώσεις µε µεγάλη συχνότητα- όπως αναφέρθηκε στο ερώτηµα 3, δεν επενδύονται 

επιπλέον κεφάλαια για την ανάλυση αυτών, η οποία υφιστάµενη ανάλυση αν και είναι 

περιορισµένη (ερώτηµα 4) θεωρείται επαρκής (ερώτηµα 5). Η εταιρεία 4 αναφέρει ως 

παράγοντες το κόστος, τον περιορισµένο χρόνο µέχρι την παράδοση του έργου και την 

έλλειψη αντίληψης της «βαρύτητας» εκτίµησης του κινδύνου. Η άποψη αυτή 

ενισχύεται και από τις υπόλοιπες εταιρείες. Επιπροσθέτως, η εταιρεία 3 συγκαταλέγει 

στους παράγοντες και το αρνητικό κλίµα που προκαλούν οι παλαιότεροι µηχανικοί, οι 

οποίοι δεν αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα αυτών των τεχνικών και πρακτικών. Τέλος 

ο υπεύθυνος έργων της εταιρείας 2 προσθέτει ότι «η εξοικείωση µε τον κίνδυνο οδηγεί 

πολλές φορές στην υποτίµησή του». 

 

Η λογική αυτή είναι αντίθετη µε τη διεθνή πραγµατικότητα, όπου, όπως αναφέρθηκε 

στην ενότητα 4.2.2, πολλές κατασκευαστικές εταιρείες αυξάνουν τα κεφάλαια 

επένδυσης στον τοµέα της διαχείρισης των κινδύνων των έργων, παρά την οικονοµική 

κρίση η οποία έχει οδηγήσει σε µια γενικότερη τακτική περικοπών. Αυτό συµβαίνει 

γιατί έχει γίνει πλήρως κατανοητό ότι µια τέτοια επένδυση θα επιφέρει τελικά 

µεγαλύτερη απόδοση στα επενδυµένα κεφάλαια.  

 

Ερώτηµα 7ο : Ποια πρότυπα χρησιµοποιείτε για τη διαχείριση έργων και δη για τη 

διαχείριση των κινδύνων αυτών; 

 

Και οι 7 εταιρείες ακολουθούν τα πρότυπα που ορίζει η ελληνική ή ευρωπαϊκή 

νοµοθεσία, ανάλογα µε το τι ορίζουν οι όροι της εκάστοτε σύµβασης έργου. Επιπλέον 

σε κάθε περίπτωση έργου ακολουθούνται οι ανάλογες Κοινοτικές Οδηγίες. Το πρότυπο 

ΕΛΟΤ 1429  περί «∆ιαχειριστικής επάρκειας οργανισµών για την υλοποίηση έργων 

δηµοσίου χαρακτήρα» έχει υιοθετηθεί από τις εταιρείες 1, 2 και 3, λόγω της 

συµµετοχής τους σε δηµόσια έργα.  3 από τους 7 ερωτώµενους έχουν πιστοποιηθεί   
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από το Ινστιτούτο ∆ιαχείρισης Έργων (Project Management Institute) ως διαχειριστές 

έργων και εφαρµόζουν στο εσωτερικό των επιχειρήσεών τους τις ανάλογες οδηγίες-

τακτικές. Τέλος, υπάρχουν περιπτώσεις πιστοποίησης σε ειδικά θέµατα που 

σχετίζονται, άµεσα ή έµµεσα, µε κινδύνους, όπως η πιστοποίηση κατά ISO 9001-

Quality Management Standard (εταιρεία 1-2) , κατά ISO 14000-Environmental 

Management (εταιρεία 1-3-4) και κατά OHSAS 18001-Occupation Health and Safety 

Assessment Series (εταιρεία 1). 

 

Αυτό που εκφράζεται από όλους τους ερωτηθέντες είναι η ανάγκη προσαρµογής και 

καθολικής υιοθέτησης ενός διεθνούς πρότυπου, που θα καλύπτει όλους τους τοµείς 

διαχείρισης έργου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται αφενός η διεθνής αναγνώρισή του και 

αφετέρου να ικανοποιούνται οι ελληνικές και ευρωπαϊκές ανάγκες.  

 

Ερώτηµα 8ο : Πως κατανέµονται οι ευθύνες εµφάνισης ενός (απρόβλεπτου ή µη) 

κινδύνου µέσα στην ιεραρχία της επιχείρησης; 

 

Τα ακόλουθα συµπεράσµατα προέκυψαν από την οµόφωνη (από όλες τις εταιρείες) 

ιεράρχηση των υπευθύνων εµφάνισης ενός απρόβλεπτου ή µη κινδύνου. Το ποσοστό 

ευθυνών για την εµφάνιση ενός κινδύνου εξαρτάται από τα συµµετέχοντα µέρη του 

έργου και τους ανάλογους όρους συµβάσεων µεταξύ αυτών. Σε κάθε περίπτωση είναι 

ξεκάθαρη η πρωταρχική ευθύνη του project manager και του εργολάβου του έργου. Ο 

εργοταξιάρχης-επιβλέπων µηχανικός και ο τεχνικός ασφαλείας έπονται στην ιεραρχία 

των ευθυνών. Τέλος, ανάλογα µε τις έγγραφες παρατηρήσεις, τελικός υπεύθυνος µπορεί 

να είναι και ο ιδιοκτήτης του έργου. Επίσης, σε περιπτώσεις υπεργολαβιών, ευθύνη 

φέρουν και οι υπεύθυνοι των συνεργείων. Εξάλλου, πολλές φορές η ανάθεση 

υπεργολαβιών µε ανάλογους όρους σύµβασης χρησιµοποιείται ως στρατηγική για τη 

µείωση του ποσοστού ευθυνών για τον ανάδοχο του έργου.  Η κατανοµή των ευθυνών 

εµφάνισης ενός κινδύνου ορίζεται γραπτώς και συµπεριλαµβάνεται στις συµβάσεις-

συµφωνητικά µεταξύ του αναδόχου-των υπεργολάβων και του ιδιοκτήτη του έργου.  

 

Ερώτηµα 9ο :Ποια µέτρα πρόληψης εµφάνισης ενός κινδύνου εφαρµόζονται στα έργα 

που συµµετέχετε; 
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Το συγκεκριµένο ερώτηµα δίνει 4 επιλογές στρατηγικών πρόληψης εµφάνισης ενός 

κινδύνου, καθώς και τη δυνατότητα παράθεσης κάποιας εναλλακτικής στρατηγικής. 

Βάσει των απαντήσεων, οι στρατηγικές ιεραρχούνται ως εξής: 

1. Στρατηγική υπεργολαβιών µε ανάλογους όρους σύµβασης (6 στις 7 

επιχειρήσεις). 

2. Ασφάλιση έργων (4 στις 7 επιχειρήσεις).  

3. Εκτενείς µελέτες µετριασµού των κινδύνων (3 στις 7 επιχειρήσεις). 

4. Ανάληψη ρίσκου (2 στις 7 επιχειρήσεις). 

5. Άλλο (καµία ερωτώµενη επιχείρηση). 

 

Σηµειώνεται ότι ανάλογα µε το µέγεθος και τη φύση του έργου χρησιµοποιείται 

διαφορετική στρατηγική από την ίδια επιχείρηση ή ακόµα και συνδυασµός αυτών των 

στρατηγικών σε περιπτώσεις πολύ µεγάλων έργων (βάσει προϋπολογισµού). 

 

Τέλος, συµπεραίνεται ότι τόσο στην Ελλάδα όσο και στη διεθνή αγορά των 

κατασκευών ακολουθείται η τάση διασποράς του ρίσκου και κατά συνέπεια του 

κόστους µέσω ανάθεσης µερών του έργου σε υπεργολάβους.  

 

Ερώτηµα 10ο :Οι πρακτικές διαχείρισης των κινδύνων των έργων είναι αποδοτικές σε 

όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής των έργων; Αν όχι, που παρουσιάζεται εµφανής 

υστέρηση; 

 

Εµφανής υστέρηση των πρακτικών διαχείρισης των κινδύνων παρουσιάζεται κατά την 

εκκίνηση του έργου (φάση 1η) και κατά την κατασκευή και παράδοσή του (τέλος 

φάσης 3 και φάση 4). Στη φάση 1 µελανό σηµείο, σύµφωνα µε τους project managers 

των εταιρειών 1,3,5 και 7, αποτελεί η δυσκολία προσαρµογής των εργολάβων-

υπεργολάβων στα µέτρα που ορίζει η εκάστοτε σύµβαση και η δυσκολία στον 

συντονισµό και επικοινωνία µεταξύ των συµµετεχόντων στο έργο. Μάλιστα ο 

υπεύθυνος έργων της εταιρείας 7 τονίζει ότι «απαιτείται ένα χρονικό διάστηµα για την 

ανάπτυξη εργασιακών δεσµών ώστε να επιτευχθεί ένα οργανωµένο και ασφαλές 

εργασιακό κλίµα». Οι εταιρείες 2 και 4 θεωρούν ότι τα σηµαντικότερα προβλήµατα στη 

διαχείριση κινδύνων προκύπτουν κατά τη κατασκευή του έργου ως απόρροια του 

ελλιπούς εννοιολογικού σχεδιασµού και της µη επαρκούς ανάλυσης των απαιτήσεων 

του πελάτη.  Τέλος ο υπεύθυνος έργων της εταιρείας 6 τονίζει ότι δεν πραγµατοποιείται 
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ενδελεχής παρακολούθηση της κατασκευής του έργου, λόγω υποεκτίµησης της 

πιθανότητας εµφάνισης ενός κινδύνου, στις περιπτώσεις µικρών έργων. 

  

Συµπεραίνεται ότι η πλήρης διασαφήνιση των απαιτήσεων του πελάτη και ο αναλυτικός 

εννοιολογικός και κατασκευαστικός σχεδιασµός του έργου είναι απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την οµαλή έκβαση του έργου και την αποφυγή επανάληψης 

προηγούµενων ελλιπών δραστηριοτήτων ή ακόµα και φάσεων του έργου. Κάτι τέτοιο 

είναι καταστροφικό τόσο για το κόστος του έργου όσο και για τη φήµη της ανάδοχου 

εταιρείας.
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία είχε ως στόχο, στο πρώτο µέρος της, την παρουσίαση 

της θεωρίας και των πρακτικών και στρατηγικών εντοπισµού, αξιολόγησης και 

αντιµετώπισης των κινδύνων στον κλάδο των τεχνικών έργων. Στο δεύτερο µέρος 

παρουσιάστηκαν διεθνείς έρευνες καθώς µια µικρή έρευνα µε συνεντεύξεις σε 

υπεύθυνους έργων µε δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο. Στόχος αυτών των ερευνών 

ήταν η σύγκριση της ακαδηµαϊκής υπόστασης της διαχείρισης κινδύνων σε σχέση µε το 

τι συµβαίνει στην πραγµατικότητα στη αγορά των κατασκευών. Τα βασικότερα 

συµπεράσµατα της εργασίας είναι: 

 

• Ο κίνδυνος γίνεται αντιληπτός από τους επαγγελµατίες µόνο µε την αρνητική 

έννοια του όρου παρά το γεγονός ότι όλα τα διεθνή πρότυπα συµπεριλαµβάνουν 

στις οδηγίες τους τόσο τις αρνητικές όσο και τις θετικές συνέπειες ενός 

κινδύνου. Παρόλα αυτά ο όρος έχει ταυτιστεί µε την απειλή.  

 

• Οι τεχνικές εντοπισµού και αξιολόγησης των επερχόµενων κινδύνων βρίσκονται 

ακόµα σε εµβρυϊκό στάδιο ανάπτυξης. Η πλειοψηφία των υπεύθυνων έργων 

αποδίδει αυτό το φαινόµενο στο υψηλό κόστος και στην πίεση που τους 

ασκείται από τους ιδιοκτήτες έργων για γρήγορη περάτωση του έργου. Στην 

επιχειρηµατολογία αυτή όµως δεν λαµβάνεται υπόψη το γεγονός ότι µπορεί η 

ανάλυση κινδύνων να είναι χρονοβόρα και κοστοβόρα κατά τη φάση 

σχεδιασµού του έργου, όµως εξασφαλίζει την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη 

περάτωση του έργου, αποφεύγοντας την επανάληψη διαδικασιών λόγω µη 

προνοητικότητας. Το κόστος ανάλυσης των κινδύνων είναι πιο εύκολα 

µετρήσιµο σε σχέση µε το κόστος καθυστέρησης παράδοσης ή µερικής 

αστοχίας του έργου, παρόλο που αυτό είναι κατά κανόνα µεγαλύτερο. Με άλλα 

λόγια, οι ιδιοκτήτες και πολλές φορές οι εργολάβοι έργων θεωρούν κόστος τα 

κεφάλαια που «βγαίνουν από την τσέπη τους» και αγνοούν τις συνέπειες µιας 

πιο µακροπρόθεσµης ή/και επιπρόσθετης δέσµευσης κεφαλαίων λόγω 

υποεκτίµησης κάποιων κινδύνων. Είναι βέβαιο ότι αν επιχειρηθεί η ποιοτική και 

ποσοτική ανάλυση των κινδύνων ενός ενδεικτικού έργου τους θα βρεθούν προ 

εκπλήξεως µε τα αριθµητικά αποτελέσµατα και θα αναθεωρήσουν την άποψη 

τους. 
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• Όλο και περισσότερο σήµερα χρησιµοποιούνται οι στρατηγικές ανάθεσης 

υπεργολαβιών και ασφάλισης των έργων ώστε οι ανάδοχοι εταιρείες να 

περιορίζουν το µερίδιο ευθύνης τους κατά την εµφάνιση ενός κινδύνου. Η 

στρατηγική ανάθεσης υπεργολαβιών γίνεται αφενός για τη διασπορά του 

κόστους επένδυσης, ακόµα και αυτό σηµαίνει µικρότερα περιθώρια κέρδους, 

και αφετέρου για τη διασπορά των ευθυνών ανάληψης ενός ρίσκου, που σε 

δεύτερο επίπεδο αναγάγεται και πάλι σε όρους κόστους και απόδοσης του 

έργου. Η στρατηγική αυτή ενισχύεται και από τη διεθνή οικονοµική και 

πολιτική κρίση, που βάζει «φρένο» σε τολµηρότερες και πιο δραστικές 

στρατηγικές (π.χ. µελέτες µετριασµού των κινδύνων). 

 

• Παρά το γεγονός ότι σήµερα οι νέοι µηχανικοί και υπεύθυνοι έργων είναι πολύ 

πιο καταρτισµένοι σε θέµατα διαχείρισης έργων, δε µπορούν να εφαρµόσουν τις 

πρακτικές στις οποίες έχουν εκπαιδευτεί λόγω παρεµπόδισης από τους 

ιδιοκτήτες έργων και τους παλαιότερους µηχανικούς-υπεύθυνους έργων, οι 

οποίοι χαρακτηρίζουν τις µεθόδους αυτές εξεζητηµένες και µη αποδοτικές. 

 

• Είναι σηµαντικό το γεγονός ότι ακόµα και ο ιδιοκτήτης συµπεριλαµβάνεται στη 

λίστα υπευθύνων σε περίπτωση εµφάνισης ενός κινδύνου. Η τακτική αυτή 

ακολουθείται στις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης έργου αρνείται να ακολουθήσει 

τις οδηγίες του καταρτισµένου προσωπικού, επεµβαίνοντας πολλές φορές στις 

δραστηριότητες του. 

 

• Τέλος, η έρευνα µικρής κλίµακας που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της 

παρούσης διπλωµατικής εργασίας θα µπορούσε να αποτελέσει το εφαλτήριο για 

µια ενδελεχή και ευρείας κλίµακας έρευνα (µε δείγµα τουλάχιστον ίσο µε 100), 

από την οποία θα µπορέσουν να εκµαιευτούν πιο αντιπροσωπευτικά 

αποτελέσµατα, στηριζόµενα σε στατιστικές αναλύσεις. Η πραγµατοποίηση και 

δηµοσιοποίηση µιας τέτοιας έρευνας µπορεί να αποτελέσει αφορµή για 

σχολιασµό και για τον προβληµατισµό των οπαδών των απαρχαιωµένων 

µεθόδων διαχείρισης των έργων, και δη των κινδύνων αυτών.
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I 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πίνακας 2. Μορφή ερωτηµατολογίου έρευνας µικρής κλίµακας στη διαχείριση κινδύνων τεχνικών έργων 

" ∆ιαχείριση κινδύνων στα τεχνικά έργα" - Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου (στο πλαίσιο σύνταξης διπλωµατικής εργασίας 
για το ∆.Π.Μ.Σ. στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων – Πανεπιστήµιο Μακεδονίας) 

1. Ποιο είναι το µέγεθος των έργων που συµµετέχετε (προϋπολογισµός); 

2.  Πως ορίζετε την έννοια του κινδύνου για τον κλάδο σας; 

3.  Ποιοι είναι, κατά την άποψή σας, οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι στα τεχνικά έργα και γιατί (ποιες οι συνέπειες αυτών); 

4.  Ποιες τεχνικές χρησιµοποιούνται στο εσωτερικό της επιχείρησής σας για τον εντοπισµό και την αξιολόγηση των 
κινδύνων; 

5.  Πως αξιολογείτε αυτές τις τεχνικές  και γιατί;                                                       Ακριβείς □ Επαρκείς  □ Μη επαρκείς  □ 
 Σε περίπτωση ανεπάρκειας ποιες είναι οι προτάσεις σας; 

6. Από την εµπειρία σας, ποιοι παράγοντες συνήθως «περιορίζουν» την ανάλυση και τη γενικότερη διαχείριση των 
κινδύνων των τεχνικών έργων; 

7. Ποια πρότυπα χρησιµοποιείτε για τη διαχείριση έργων και δη για τη διαχείριση των κινδύνων αυτών; 

8. Πως κατανέµονται οι ευθύνες εµφάνισης ενός (απρόβλεπτου ή µη) κινδύνου µέσα στην ιεραρχία της επιχείρησης; 

9. Ποια µέτρα πρόληψης εµφάνισης ενός κινδύνου εφαρµόζονται στα έργα που συµµετέχετε;  
i. Στρατηγική υπεργολαβιών µε ανάλογους όρους σύµβασης; □ 
ii. Ασφάλιση έργων; □ 
iii. Ανάληψη ρίσκου; □ 
iv. Εκτενείς µελέτες µετριασµού των κινδύνων; □ 
v. Άλλο; 

10.  Οι πρακτικές διαχείρισης των κινδύνων των έργων είναι αποδοτικές σε 
όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής των έργων;  Ναι       □ Αρκετά   □ Όχι         □ 

Αν όχι, που παρουσιάζεται εµφανής υστέρηση; 
 

 


