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ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ABSTRACT) 

 

 

Η διαχείριση έργων αποτελεί εδώ και αρκετές δεκαετίες αναγνωρισµένο επιστηµονικό 

πεδίο µε ευρεία επίδραση στον επιχειρηµατικό κόσµο καθώς και µε ιδιαίτερα ρεαλιστι-

κή δυνατότητα εφαρµογής. Ιδιαίτερα δε το επί µέρους τµήµα της, αυτό της διαχείρισης 

κινδύνων έργων, αποκτά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια ιδιαίτερη σηµασία, καθώς δια-

φαίνεται η σηµασία του στην εξέλιξη και ανάπτυξη των επιχειρήσεων και οργανισµών 

παγκοσµίως. 

 

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης ενός ολοκληρωµένου σχεδίου 

διαχείρισης κινδύνων έργων, µέσω της µελέτης της περίπτωσης ενός κατασκευαστικού 

έργου της ∆ΕΗ Α.Ε. και συγκεκριµένα της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιανοµής αυτής. Αντι-

κειµενικός σκοπός της εργασίας είναι αφενός να παρουσιάσει τεχνικά τα κατασκευα-

στικά έργα της ∆ιανοµής και τους κινδύνους που αντιµετωπίζουν, στον κόσµο της 

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, αλλά αφετέρου να αποτελέσει ένα κείµενο ευανάγνωστο και 

απλό ώστε να λειτουργήσει σαν βοήθηµα για την πρακτική χρήση του σχεδίου διαχεί-

ρισης κινδύνων στην πραγµατικότητα της επιχείρησης.  

 

Πρέπει να σηµειωθεί πως, κατά την ανάπτυξη της εργασίας αυτής, επιλέχθηκε να γίνει 

παράλληλη αναφορά των βιβλιογραφικών πηγών και της υπάρχουσας θεωρίας µαζί µε 

την πραγµατική ανάπτυξη του µεθοδολογίας που χρησιµοποιήθηκε, προκειµένου ο α-

ναγνώστης να µην χάσει επαφή ανάµεσα στα δύο, λόγω του µεγάλου φάσµατος πληρο-

φοριών που χρησιµοποιούνται. Έτσι, παρά το ότι ο αναγνώστης δεν θα µπορέσει να ε-

ντοπίσει συγκεντρωµένη την υπάρχουσα θεωρία, θα είναι σε θέση να µπορεί να ανα-

τρέξει σε αυτή, ανάλογα µε το τµήµα του κειµένου στο οποίο βρίσκεται την κάθε στιγ-

µή, και το οποίο είναι κάτι που µπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα στην πρακτική υλοποίηση 

του συγγράµµατος, τουλάχιστον σύµφωνα µε την γνώµη του συγγραφέα.  

 

Στην ανάπτυξη της εργασίας, αρχικά γίνεται µια σύντοµη παρουσίαση της θεωρίας δια-

χείρισης έργων και της διαχείρισης κινδύνων έργων. Στο πέρας αυτής, και αφού γίνει 

µια σύντοµη αναφορά σε αναγνωριστικά στοιχεία της ∆ΕΗ Α.Ε., παρουσιάζεται το κα-

τασκευαστικό έργο πάνω στο οποίο θα αναπτυχθεί το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων. 

Μετά την παρουσίαση ξεκινάει η ανάπτυξη των τυπικών βηµάτων / σκελών της µεθο-

δολογίας διαχείρισης κινδύνων έργων µε την αναγνώριση, αξιολόγηση, αντιµετώπιση 
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και παρακολούθηση αυτών. Προτείνονται απλοί µαθηµατικοί τύποι, τόσο για την αξιο-

λόγηση των κινδύνων και των µεθόδων αντιµετώπισης αυτών, όσο και αναπτύσσεται 

ένας γενικός δείκτης κινδύνου του έργου. Τα συµπεράσµατα της εργασίας επικεντρώ-

νονται στην επίδραση που έχει η εφαρµογή του σχεδίου στον δείκτη αυτόν, και στην 

θετική επίδραση που µπορεί να έχει ένα σχέδιο διαχείρισης κινδύνων έργου στις λει-

τουργίες της ∆ιανοµής της ∆ΕΗ Α.Ε. 
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1. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 

 

Την σηµερινή εποχή, όλες οι επιχειρήσεις, βάσει του στρατηγικού τους σχεδιασµού και 

της φιλοσοφίας τους, επιλέγουν να λειτουργούν κατά βάση, σύµφωνα µε µια εκ των 

εξής δύο φιλοσοφιών: Είτε βάσει της φιλοσοφίας συνεχιζόµενων λειτουργιών (opera-

tions), είτε βάσει της εκτέλεσης διαδοχικών ή παράλληλων έργων (projects). Στην 

πραγµατικότητα, ο διαχωρισµός µεταξύ των δύο δεν είναι καθόλου σαφής, καθώς οι 

επιχειρήσεις ή οργανισµοί που ακολουθούν την φιλοσοφία διαχείρισης έργων, έχουν 

σίγουρα κάποιες εργασίες που εκτελούνται λειτουργικά και συνεχιζόµενα (έστω οι επι-

τελικές), ενώ αντίθετα οι επιχειρήσεις που διοικούνται κατά βάση λειτουργικά, τυγχάνει 

σίγουρα να εκτελέσουν κάποιο έργο για την επίτευξη ενός συγκεκριµένου στόχου 

(Chapman, 2009).  

 

Στο σηµείο αυτό έγκειται και ένα βασικό χαρακτηριστικό του ορισµού του έργου, που 

αποτελεί και παράγοντα διαφοροποίησης του έργου από την λειτουργία. Αυτό είναι η 

αυτοτέλεια του. Σύµφωνα µε ίσως την πιο αναγνωρισµένη έκδοση σχετική µε την δια-

χείριση έργων, το PMBOK (project management body of knowledge)
 
(PMI, 2000), το 

έργο, ορίζεται σαν ένα προσωρινό εγχείρηµα, που αναλαµβάνεται µε σκοπό την δηµιουρ-

γία ενός µοναδικού προϊόντος, υπηρεσίας ή αποτελέσµατος.  Τα χαρακτηριστικά του έρ-

γου που πηγάζουν από αυτή την έκφραση είναι ουσιαστικά αυτά που διαφοροποιούν το 

έργο από την λειτουργία: Το ότι είναι προσωρινό, σε αντίθεση µε τις λειτουργίες που 

είναι συνεχιζόµενες, και το ότι είναι µοναδικό και ποτέ ίδιο µε ένα άλλο, σε αντίθεση 

µε τις λειτουργίες, οι οποίες είναι επαναλαµβανόµενες.  

 

Γίνεται λοιπόν κατανοητό, πως µια επιχείρηση που επιλέγει την διεξαγωγή έργων, δια-

φοροποιείται κατά κανόνα από την λειτουργική φιλοσοφία και επιλέγει να διάγει την 

λεγόµενη διαχείριση έργων (project management). Η διαχείριση έργων δεν είναι τίποτα 

άλλο από µια ευρεία µεθοδολογία, η οποία συνδυάζει εργαλεία και τεχνικές προκειµέ-

νου να περιγράψει, να οργανώσει τους απαραίτητους πόρους και να ελέγξει τις εργασίες 

των δραστηριοτήτων του έργου (Heldmann, 2002). Και ενώ η διαχείριση έργων ξεκίνη-

σε στα µέσα της δεκαετίας του ’50, λόγω ανάπτυξης κάποιων εξοπλιστικών προγραµ-

µάτων των ΗΠΑ, η µορφή µε την οποία εκφράζεται σήµερα ξεκίνησε να δηµιουργείται 

στα µέσα της δεκαετίας του ’90, οπότε και οι επιχειρήσεις αναγνώρισαν την αναγκαιό-

τητα της ύπαρξης της
 
(Kerzner, 2002). Από τότε ξεκίνησε ο πλήρης εκσυγχρονισµός 
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της, φτάνοντας στην τελευταία έκφραση του, που περιγράφεται στο PMBOK, όπου και 

αναπτύσσονται οι βασικοί δοµικοί διαχειριστικοί τοµείς που την απαρτίζουν. 

 

Έτσι, η διαχείριση έργων απαρτίζεται από την διαχείριση της ενσωµάτωσης (integra-

tion) του έργου στην ευρύτερη στρατηγική και φιλοσοφία της επιχείρησης, την διαχεί-

ριση του πεδίου δράσης του (scope) έργου, που ορίζει ουσιαστικά τους επιθυµητούς 

σκοπούς που πρέπει να επιτευχθούν, την διαχείριση χρόνου (time) και χρονοδιαγράµ-

µατος του έργου, την διαχείριση κόστους (cost), την διαχείριση ποιότητας που ορίζει 

το επίπεδο επιθυµητής ποιότητας του τελικού προϊόντος ή αποτελέσµατος, την διαχεί-

ριση ανθρωπίνου δυναµικού (human resources) που ορίζει τις ανάγκες και την οργά-

νωση των εµπλεκοµένων στο έργο, την διαχείριση επικοινωνίας (communications) που 

ρυθµίζει τους τρόπους ανταλλαγής πληροφοριών, την διαχείριση προµήθευσης (pro-

curement) που οργανώνει την απόκτηση όλων των απαραίτητων για το έργο υλικών και 

την διαχείριση κινδύνων (risk) που ορίζει την µεθοδολογία αξιολόγησης και αντιµετώ-

πισης των κινδύνων που επηρεάζουν το έργο.  

 

Ειδικά η τελευταία αυτή διαχειριστική ενότητα, των κινδύνων του έργου, έχει αναπτυ-

χθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Όσο αναπτυσσόταν η διαχείριση έργων, τόσο γινό-

ταν σηµαντικότερο κοµµάτι της διοίκησης, αλλά ταυτόχρονα, τόσο φαινόταν ότι τα έρ-

γα υπόκειντο σε αβεβαιότητα, η οποία µπορεί να κυµανθεί από απλή µεταβλητότητα 

έως και χάος (Meyer et al, 2002). Αυτό το εύρος αβεβαιότητας δηµιουργούσε πάντα 

σοβαρά ερωτηµατικά για την τελική επίτευξη των στόχων των έργων. Η διαχείριση 

κινδύνων έργου συνεπώς, αναπτύχθηκε προκειµένου να χαλιναγωγηθεί αυτή η αβε-

βαιότητα και πλέον έφτασε σε σηµείο να βοηθά ουσιαστικά στην έµφυτη ψυχολογική 

ανάγκη του ανθρώπου – διαχειριστή να επιλέγει ανάµεσα στην ανάληψη ενός ρίσκου ή 

αποδοχή ενός κινδύνου και τις πιθανές απολαβές που θα έχει από αυτήν
 
(Sokolowska et 

al, 2000). 

 

1.1 ∆ιαχείριση κινδύνων έργων 

 

Ο διαχειριστής του έργου, πάντα θα πρέπει να καλείται να παίρνει αποφάσεις πάνω σε 

θέµατα και προβλήµατα, των οποίων τα αποτελέσµατα δεν είναι πάντα βέβαια από την 

αρχή. Λόγω αυτής της ασάφειας, δεν κρίνεται πάντα αποτελεσµατική η δαπάνη πόρων 

για την προφύλαξη απέναντι σε έναν κίνδυνο, καθώς αυτός µπορεί να έχει πολύ µικρό-

τερες επιπτώσεις από ότι αναµενόταν αρχικά. Επίσης, πέρα από την αρνητική του έν-
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νοια, ο κίνδυνος µπορεί να καταλήξει να έχει θετικές επιπτώσεις για το έργο, οπότε 

πρέπει να αντιµετωπίζεται είτε σαν κίνδυνος µε πολλαπλά αποτελέσµατα, είτε σαν ευ-

καιρία. 

 

Η παραπάνω σκέψη, οδηγεί στην θεώρηση της έννοιας του κινδύνου, τουλάχιστον για 

τα έργα. Σε αυτόν τον τοµέα, η λέξη που αντικατοπτρίζει καλύτερα την πραγµατικότη-

τα είναι το ρίσκο. Έτσι, ενώ ο κίνδυνος παραπέµπει απ ευθείας σε αρνητικές επιπτώσεις, 

το ρίσκο µπορεί να ερµηνευτεί σαν µια αβεβαιότητα, ή µια κατάσταση που επηρεάζεται 

από αστάθµητους παράγοντες και µπορεί να έχει είτε αρνητικά, είτε θετικά αποτελέ-

σµατα. Με αυτό τον τρόπο, φαίνεται πια πως ο κίνδυνος αποκτά µια ακόµα µεγαλύτερη 

σηµασία, κατατάσσοντας τον σε έναν ιδιαίτερο σηµαντικό παράγοντα της διαχείρισης 

έργων.  

 

Οι δύο παραπάνω, φαινοµενικά «κρυµµένες» έννοιες της λέξης κινδύνου, έχουν οδηγή-

σει το επιστηµονικό τοµέα της διαχείρισης έργων να αναπτυχθεί ιδιαίτερα πάνω στο 

θέµα της διαχείρισης κινδύνων, που αποτελεί πια αναπόσπαστο κοµµάτι της πρώτης. 

Έτσι, την σηµερινή εποχή, δεν νοείται ολοκληρωµένο µοντέλο διαχείρισης έργων χωρίς 

ένα τµήµα διαχείρισης κινδύνων. Η µορφή του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων έργου 

µπορεί να αλλάζει, αλλά το ίδιο, µε τον έναν τρόπο ή µε τον άλλο, είναι πάντα εκεί.  

 

Η αλήθεια είναι πως τα συστήµατα διαχείρισης κινδύνων έργου, µπορεί να είναι τόσο 

απλά και µε εµπειρικό τρόπο δοµηµένα
 
(Grey, 2007), όσο και τυπικά και επίσηµα προ-

γράµµατα που να καταλήγουν να αποτελούν πρότυπα. Μέσα στα χρόνια, και ιδιαίτερα 

τα 15 τελευταία, πολλοί διεθνείς επιχειρηµατικοί ή και οργανισµοί που ασχολούνται 

αποκλειστικά µε την διαχείριση έργων, έχουν θεσπίσει κάποια από αυτά τα πρότυπα, τα 

οποία µάλιστα χρησιµοποιούνται ευρέως. Τα πιο σηµαντικά πρότυπα διαχείρισης κιν-

δύνων έργου (Cooper et al, 2005) είναι το πρότυπο του Ινστιτούτου ∆ιαχείρισης Έργων 

(PMI), που συγκαταλέγεται στο PMBOK (PMI, 2000), ο οδηγός PRAM (Simon, 1997) 

(project risk analysis and management) του Συνδέσµου για την ∆ιαχείριση Έργων 

(APM) και το πρότυπο AS/NZS 4360 της ένωσης προτύπων της Αυστραλίας, το οποίο 

µάλιστα µετουσιώθηκε σε πρότυπο κατά ISO (Brass, 2010) το 2010. Επίσης, σηµαντι-

κές προτάσεις για την δοµή της διαχείρισης κινδύνων υπάρχουν και στην ευρύτερη επι-

στηµονική βιβλιογραφία, µε ίσως την πιο ενδιαφέρουσα αναφορά να είναι αυτή των 

Chapman και Ward (2009), οι οποίοι έχουν παρουσιάσει µέχρι στιγµής το ίσως πιο λε-

πτοµερές πρότυπο διαχείρισης κινδύνων έργων.  
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Παρά τις διαφορές τους, όλα τα παραπάνω πρότυπα αποτελούν εκφράσεις της ίδιας φι-

λοσοφίας, και ως εκ τούτου, κυµαίνονται γύρω από µερικές συγκεκριµένες δοµικές µο-

νάδες του σκεπτικού της διαχείρισης κινδύνων έργου. Έτσι, χρησιµοποιώντας την δοµή 

της διαχείρισης του PMBOK σαν παράδειγµα, µπορούµε να αναφέρουµε τις βασικές 

µονάδες αυτές, που συνθέτουν το συνολικό διαχειριστικό πρότυπο και είναι: Ο σχεδια-

σµός της διαχείρισης κινδύνων, η αναγνώριση κινδύνων, η ποιοτική ανάλυση κινδύνων, 

η ποσοτική ανάλυση κινδύνων, ο σχεδιασµός και επιλογή µεθόδων αντιµετώπισης κιν-

δύνων και η παρακολούθηση και έλεγχος.  

 

Ο σχεδιασµός του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων έργου, έχει να κάνει πρώτα µε την 

ενσωµάτωση του στην φιλοσοφία και την κουλτούρα της επιχείρησης, και τον παραλ-

ληλισµό του µε την στρατηγική αυτής. Σε λειτουργικό επίπεδο, αφορά την ανάλυση του 

έργου που πρόκειται να εκτελεστεί, τον προσδιορισµό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

και αναγκών του και κατόπιν τούτου, την οργάνωση του σχεδίου διαχείρισης κινδύνων 

ώστε να εξυπηρετεί τους συγκεκριµένους σκοπούς. Στην φάση αυτή, γίνεται η επιλογή 

και η απονοµή αρµοδιοτήτων της οµάδας διαχείρισης κινδύνων, ορίζονται οι κατευθυ-

ντήριες γραµµές πάνω στις οποίες θα κινηθεί και ορίζονται οι στόχοι του.  

 

Η αναγνώριση των κινδύνων έχει να κάνει µε την ανάλυση όλων των εµπλεκοµένων 

µερών στο έργο, την αναγνώριση των επιδιωκόµενων τους στόχων, την θέσπιση των 

βασικών υποθέσεων του έργου και την ανάλυση των πηγών και των παραγόντων που 

µπορούν να «οδηγήσουν» τους κινδύνους. Στην συνέχεια, κατόπιν ανάλυσης όλων αυ-

τών των στοιχείων προκύπτει η λίστα των τελικών κινδύνων στους οποίους είναι εκτε-

θειµένο το έργο. Όπως και τα επόµενα βήµατα της διαχείρισης κινδύνων, έτσι και το 

στάδιο της αναγνώρισης, δεν εκτελείται µόνο µια φορά στην αρχή του έργου, αλλά ε-

παναλαµβάνεται κατά την διάρκεια του έργου, προκειµένου η λίστα αυτή να ανανεώνε-

ται µε νέους κινδύνους που ίσως δεν είχαν ανιχνευθεί ή δεν υπήρχαν αρχικά. 

 

Μετά την αναγνώριση κινδύνων, ακολουθεί η πρώτη ποιοτική ανάλυση αυτών. Η φάση 

αυτή αποτελείται ουσιαστικά από µια διαδικασία πρώτης, ποιοτικής αξιολόγησης της 

σοβαρότητας, της κρισιµότητας και της σηµαντικότητας του κάθε κινδύνου. Από αυτή 

την ανάλυση προκύπτει µια λίστα κινδύνων µε προτεραιότητα, ξεχωρίζοντας έτσι τους 

πιο σοβαρούς κινδύνους από τους λιγότερο σηµαντικούς, προκειµένου να αξιοποιηθούν 
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αποδοτικότερα οι πόροι που θα δαπανηθούν για την αντιµετώπιση τους και να µην σπα-

ταληθούν σε κινδύνους, οι οποίοι δεν επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό το έργο. 

 

Η ποσοτική ανάλυση των κινδύνων, αποτελεί ουσιαστικά µια λεπτοµερέστερη ποιοτική 

ανάλυση των κινδύνων, προκειµένου να εξαχθούν ακριβέστερα στοιχεία για την ταξι-

νόµηση τους αλλά επίσης και για να αποκτήσει η οµάδα διαχείρισης κινδύνων και ο 

διαχειριστής του έργου, µια εικόνα για την πρακτική πλευρά των κινδύνων. Η εικόνα 

αυτή αποτελείται από την έκφραση του αντίκτυπου των κινδύνων, ή µε άλλα λόγια από 

την επίπτωση που θα έχει ο κίνδυνος σε κόστος, χρόνο, ποιότητα ή όποιο άλλο πεδίο 

δράσης έχει επιλεγεί. Έτσι µπορούν να αξιολογηθούν και τα απαιτούµενα σχέδια αντι-

µετώπισης των κινδύνων, όσο αφορά την δαπάνη ή την δέσµευση πόρων που απαιτούν.  

 

Η ανάπτυξη των σχεδίων αντιµετώπισης των κινδύνων είναι το πεδίο που ακολουθεί 

στην συνέχεια. Αφού επιλεγούν οι κίνδυνοι, οι οποίοι επηρεάζουν περισσότερο το έργο, 

γίνεται ανάπτυξη πιθανών σχεδίων αντιµετώπισης τους, προληπτικών ή κατασταλτικών 

και αξιολογούνται, όσο αφορά τα πιθανά αποτελέσµατα τους. Γίνεται η επιλογή του 

καταλληλότερου ή των καταλληλότερων σχεδίων για κάθε κίνδυνο και ορίζονται τα 

χρονικά σηµεία εκτέλεσης τους.  

 

Αφού οριστούν τα σχέδια αντιµετώπισης των κινδύνων, µπορεί να γίνει ένας ευρύτερος 

έλεγχος του έργου και του σχεδίου, όσο αφορά τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα της 

διαχείρισης κινδύνων για αυτό. Το σηµείο αυτό αποτελεί και κεντρικό άξονα για τον 

περαιτέρω έλεγχο της σωστής λειτουργίας του σχεδίου κατά την υπόλοιπη πορεία του 

έργου. Έτσι πια, ορίζεται και η µεθοδολογία, σύµφωνα µε την οποία θα ελέγχεται η πο-

ρεία των κινδύνων στον χρόνο και θα παρακολουθείται η εύρυθµη λειτουργία του σχε-

δίου. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτός, αποτελεί ιδιαίτερα σηµαντικό κοµµάτι, 

και πρέπει να είναι συνεχιζόµενος, προκειµένου να διορθώνεται η πορεία του σχεδίου 

και του έργου, διατηρώντας αµφότερα ενηµερωµένα ως προς την εξέλιξη των πραγµά-

των.  

 

Το ότι τα παραπάνω βήµατα είναι ενσωµατωµένα σε κάθε σχέδιο διαχείρισης κινδύνων 

δεν σηµαίνει ότι όλα τα σχέδια που χρησιµοποιούνται είναι ίδια µεταξύ τους. Στην 

πραγµατικότητα, κάθε επιχείρηση, ανάλογα µε τις επιδιώξεις, την σηµαντικότητα των 

έργων της και το επίπεδο των κινδύνων που αντιµετωπίζει οφείλει να επιλέγει και ένα 

σχέδιο διαχείρισης που να της ταιριάζει καλύτερα, ως προς τα επιµέρους του χαρακτη-
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ριστικά (Raz et al, 2002). Μπορεί να αναγνωρίζονται κάποια κοινά χαρακτηριστικά αυ-

τών των σχεδίων, ανάµεσα σε επιχειρήσεις και οργανισµούς στην ίδια βιοµηχανία ή 

στην ίδια χώρα (Uher & Toakley, 1999), αλλά στην πραγµατικότητα είναι οι επιµέρους 

επιδιώξεις της κάθε επιχείρησης που θα καθορίσουν µε λεπτοµέρεια τα εργαλεία και 

την µέθοδο που θα χρησιµοποιήσουν (Simister, 2004).  

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, υπονοείται φυσικά η ευρεία χρήση σχεδίων διαχείρισης κιν-

δύνων σε µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων και οργανισµών παγκοσµίως, όπου, παρά ορι-

σµένα πολύ κοινά λάθη που γίνονται στην ανάπτυξη και λειτουργία της πλειοψηφίας 

των σχεδίων αυτών (Lanza, 2000) (τα οποία οφείλονται κυρίως στην µέχρι του σηµείο 

αυτού σχεδιαστική ανωριµότητα αυτών), η επίδραση στις λειτουργίες και τα αποτελέ-

σµατα αυτών, κρίνονται σε µεγάλο βαθµό ικανοποιητικά και αποδοτικά από την πλειο-

ψηφία των διαχειριστών που τα χρησιµοποιούν (Zwikael & Ahn, 2011).  

 

 

Έτσι, σύµφωνα µε την παραπάνω παρουσίαση της φιλοσοφίας και την εφαρµογής των 

σχεδίων διαχείρισης κινδύνων έργων, θα γίνει η µετάβαση στην µελέτη περίπτωσης ε-

φαρµογής ενός σχεδίου διαχείρισης κινδύνων σε µια από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις 

της Ελλάδας, της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού Α.Ε. και συγκεκριµένα στην -σε 

πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα- θυγατρικής της, την τωρινή ∆ιεύθυνση ∆ιανοµής, η 

οποία εκτελεί την λειτουργία διανοµής και µεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από 

τους παραγωγούς αυτής στους τελικούς καταναλωτές της.  
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2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

 

Η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε. (∆ΕΗ Α.Ε.), είναι η µεγαλύτερη εταιρία πα-

ραγωγής και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, µε περισσότερους από 7,5 

εκατοµµύρια πελάτες. Έχει στην ιδιοκτησία της το Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς ηλε-

κτρικής ενέργειας και τα δίκτυα ∆ιανοµής. Η ∆ΕΗ διαθέτει πολύ µεγάλη υποδοµή σε 

εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ε-

νέργειας. Είναι, επίσης, µια από τις µεγαλύτερες βιοµηχανικές επιχειρήσεις ως προς τα 

πάγια ενεργητικά της στοιχεία, ενώ κατέχει ηγετική θέση ως εταιρία κοινής ωφέλειας 

στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. 

 

Έχοντας ουσιαστικά ξεκινήσει τις δραστηριότητες το 1889, οπότε και εισήχθη ο ηλε-

κτρισµός στην Ελλάδα, αναπτύσσεται διαρκώς και φτάνει περί το 1960 να αποκτά την 

δοµή και την λειτουργία που εκτελεί µέχρι και τις µέρες µας. Έχοντας στους κόλπους 

της, την οργανωτική δοµή που συµπεριλαµβάνει όλες τις λειτουργίες που απαιτούνται 

για την κάλυψη της οριζόντιας αλυσίδας για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίζε-

ται στις επιµέρους γενικές διευθύνσεις Ορυχείων, Παραγωγής, Μεταφοράς, ∆ιανοµής 

και Εµπορίας. Έτσι, η εγκατεστηµένη ισχύς των µονάδων παραγωγής της ∆ΕΗ το 2009 

ανήλθε σε 12.800 MW, καλύπτοντας το 84% της συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος της 

χώρας. Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου ∆ΕΗ κατά το 2010 ανήλθε σε 5.811 εκατ. ευρώ 

και τα µετά από φόρους κέρδη στα 557 εκατ. ευρώ. Στα τέλη του 2010, οι εργαζόµενοι 

στη ∆ΕΗ ήταν περισσότεροι από 21.800. 

 

2.1 Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιανοµής 

 

Η Επιχειρησιακή Μονάδα της ∆ιανοµής είναι υπεύθυνη για τη διανοµή της ηλεκτρικής 

ενέργειας σε όλη την ελληνική επικράτεια, τόσο στην περιοχή του διασυνδεδεµένου 

συστήµατος όσο και στα µη διασυνδεδεµένα νησιά. Παραλαµβάνει την ηλεκτρική ε-

νέργεια από τη Μεταφορά και παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες του ∆ι-

κτύου της να προµηθεύονται την ηλεκτρική ενέργεια που επιθυµούν.  

Μέσω του ∆ικτύου της ∆ιανοµής, η ∆ΕΗ υλοποίησε το τεράστιο έργο του εξηλεκτρι-

σµού της χώρας, δίνοντας τη δυνατότητα ο ηλεκτρισµός να φτάσει σε κάθε γωνιά της 

Ελλάδας. 
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Αποστολή της ∆ιανοµής είναι η ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία του ∆ικτύου Μέ-

σης και Χαµηλής Τάσης, δηλαδή των δρόµων της ενέργειας, εξυπηρετώντας όλους ό-

σους συνδέονται ή θέλουν να συνδεθούν σ' αυτούς τους δρόµους, µε διαφάνεια και α-

µεροληψία έναντι των Παραγωγών, των Προµηθευτών και των Καταναλωτών. Βασικοί 

στόχοι της ∆ιανοµής είναι η ποιότητα εξυπηρέτησης, η ποιότητα ενέργειας, η µείωση 

του λειτουργικού κόστους και η προσαρµογή στις απαιτήσεις του νέου περιβάλλοντος. 

Τα βασικά αντικείµενα δραστηριότητας της ∆ιανοµής είναι η ικανοποίηση των αιτηµά-

των των χρηστών του δικτύου (νέες ηλεκτροδοτήσεις, τροποποιήσεις παροχών, µετατο-

πίσεις δικτύου κλπ), η ανάπτυξη του δικτύου (ενισχύσεις, βελτιώσεις και εκσυγχρονι-

σµός του δικτύου) και οι εργασίες εκµετάλλευσης του δικτύου (λειτουργία, επιθεώρηση, 

συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών). 

 

Σύµφωνα µε στοιχεία του 2009, η διανοµή εξυπηρετεί 47.186 GWH σε καταναλώ-

σεις καλύπτοντας 7.554.289 πελάτες µέσω των 104.415 χλµ δικτύου Μέσης Τάσης 

(ΜΤ), των 117.657 χλµ δικτύου Χαµηλής Τάσης (ΧΤ) και των 149.178 υποσταθµών 

(ΥΣ) ΜΤ/ΧΤ που διαχειρίζεται. Μάλιστα τα δίκτυα που κατασκευάζει η ∆ιανοµή, απο-

τέλεσαν επενδύσεις 524 εκ € και παραµένουν ακόµα και στην τρέχουσα άσχηµη οικο-

νοµική συγκυρία της χώρας σε τροχιά αύξησης, όπως φαίνεται και στο ∆ιάγραµµα 2.1. 

Οι δαπάνες εκµετάλλευσης (ετήσιες λειτουργικές δαπάνες) έφτασαν τα 447 εκ. €, τα 

ετήσια έσοδα από την χρήση του δικτύου έφτασαν τα 812 εκ. € και η αναπόσβεστη αξία 

των παγίων της ∆ιανοµής υπολογίζεται στα 4,7 δις €.   

∆ιάγραµµα 2.1 Συνολικό µήκος δικτύων ΜΤ & ΧΤ ∆ιανοµής την τελευταία δεκαετία 
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Η ∆ιανοµή απασχολεί συνολικά 7.154 εργαζόµενους σε 5 κεντρικές ∆ιευθύνσεις στα 

κεντρικά της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιανοµής στης Αττική, 5 Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις 

οργανωµένες βάσει των γεωγραφικών διαµερισµάτων της χώρας, 58 Περιοχές οργανω-

µένες σύµφωνα µε τους νοµούς της Ελλάδας, 90 Πρακτορεία (Π/Κ) και 109 Υποπρα-

κτορεία (ΥΠ/Κ) (∆ΕΗ, εταιρικός ιστότοπος).  

 

Οι Περιοχές της ∆ιανοµής, που αποτελούν την σηµαντικότερη κατώτατη οργανωτική 

µονάδα της ∆ιανοµής, λειτουργούν τα τελευταία χρόνια όλο και πιο αποκεντρωµένα, 

συντάσσοντας και εκτελώντας τους δικούς τους προϋπολογισµούς, υιοθετώντας και ε-

κτελώντας τους στρατηγικούς τους στόχους αυτοδιαχειριζόµενοι. Η βασική οργανωτική 

διάρθρωση που ακολουθείται στις Περιοχές αυτές φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 2.2 ∆ιάρθρωση οργάνωσης µιας Περιοχής της ∆ιανοµής 

 

Από την διάρθρωση αυτή, είναι κρίσιµο να επισηµανθεί πως η ανάπτυξη των δικτύων 

της ∆ιανοµής οφείλεται βασικά στον Τοµέα ∆ικτύου της εκάστοτε περιοχής. Οι τοµείς 

αυτοί, λαµβάνοντας οδηγίες από τον ∆ιευθυντή της Περιοχής, εκτελούν µελέτες και 

οργανώνουν τα κατασκευαστικά έργα της Περιοχής, τα οποία µπορεί να είναι από πολύ 

µικρά έργα επισκευής βλαβών του δικτύου µέχρι αρκετά µεγάλα έργα επενδύσεων, ό-

πως η κατασκευή νέων γραµµών ΜΤ.  

 

Πέρα όµως από την αυτονοµία της κάθε Περιοχής, η εκτέλεση των εν λόγω κατασκευ-

αστικών έργων δεν αποτελούν κατεξοχήν καθήκοντα του τεχνικού προσωπικού της ∆ι-

ανοµής, καθώς εδώ και αρκετά χρόνια, λόγω έλλειψης προσωπικού αποτελούν αντικεί-
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µενο ανανεώσιµης εργολαβικής σύµβασης τριετούς διάρκειας, η οποία δηµοπρατείται 

δηµόσια. Αν και η συγκεκριµένη συνεργασία µε τους εργολάβους κατασκευών της κά-

θε Περιοχής, είχε σαν αποτέλεσµα την κατασκευή έργων εκατοντάδων εκατοµµυρίων 

ευρώ από τότε που ξεκίνησε, η συνεργασία µεταξύ των δύο πλευρών (∆ιανοµής - Ερ-

γολάβου) όχι µόνο δεν είναι πάντα αρµονική, αλλά απαιτεί και την ύπαρξη ξεχωριστού 

τοµέα - γραφείου «Επίβλεψης Εργολάβου» σε κάθε Περιοχή.  

 

Έτσι, ενώ η σύµβαση που συνυπογράφει ο εργολάβος, τον δεσµεύει από πολλές πλευ-

ρές και µεταφέρει µεγάλη ποσότητα «κατασκευαστικού» κινδύνου έργων σε αυτόν, η 

σχέση του µε την ∆ιανοµή, δηµιουργεί άλλους κινδύνους, οι οποίοι θα αναλυθούν µε-

ταξύ άλλων στην συνέχεια του παρόντος συγγράµµατος, αφού παρουσιαστεί το έργο 

της µελέτης περίπτωσης που ακολουθεί.  

 

 



 11 

3. ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 29 

 

 

Όπως κάθε έργο της ∆ιανοµής έτσι και το έργο το οποίο θα πραγµατευτεί η συγκεκρι-

µένη εργασία εµπίπτει µέσα στο ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασµό της επιχείρησης. Α-

φορά πρωτίστως την κύρια αποστολή της επιχείρησης να ηλεκτροδοτεί νέους κατανα-

λωτές ή προµηθευτές και έπειτα να διατηρεί το καλύτερο δυνατό επίπεδο ποιότητας ε-

νέργειας προς τους χρήστες του δικτύου. Στα πλαίσια αυτού του ευρύτερου άξονα η 

παρούσα εργασία απασχολείται µε την διαχείριση έργου και κινδύνων αυτού όσο αφο-

ρά ένα υποθετικό κατασκευαστικό έργο της ∆ιανοµής, το οποίο όµως έχει άµεση σχέση 

µε την πραγµατικότητα της επιχείρησης, καθώς δεν αποτελεί κάτι άλλο, από µια σειρά 

µικρότερων έργων που εκτελούνται σε τακτική βάση από την επιχείρηση στην πραγµα-

τικότητα. 

 

Έχει γίνει προσπάθεια, ώστε η µεθοδολογία ανάπτυξης του έργου, η οργάνωση του και 

η διαχείριση των πόρων και των εργασιών του να απεικονιστούν µε όσο το δυνατόν κα-

λύτερη και άµεση σχέση µε την πραγµατικότητα, ενώ τα στοιχεία εργασιών, κόστους, 

χρονικού προγραµµατισµού και στοχοθεσίας του έργου να ταυτίζονται µε ρεαλιστικό 

τρόπο στις εφαρµοζόµενες µεθόδους της ∆ιανοµής. Οι αστοχίες που µπορεί να προκύ-

ψουν από αυτόν τον παραλληλισµό πραγµατικού και υποθετικού σεναρίου περισσότερο 

αποτελούν πεδίο δηµιουργικής διερεύνησης ένταξης της διαχείρισης έργου στην καθη-

µερινότητα της επιχείρησης, παρά πηγή ουσιωδών ανακριβειών που αλλοιώνουν την 

ποιότητα της ανάλυσης και των αποτελεσµάτων. 

 

 

3.1 Σχεδιασµός και προγραµµατισµός του έργου 

 

Το έργο που θα περιγραφεί στο παρόν σύγγραµµα εκτελείται από την Γενική ∆ιεύθυν-

ση ∆ιανοµής της ∆ΕΗ, και συγκεκριµένα, προγραµµατίζεται διαχειρίζεται και εκτελεί-

ται από την Υποδιεύθυνση Περιοχής Έδεσσας, η οποία είναι υπεύθυνη για την λειτουρ-

γία και την ανάπτυξη των δικτύων διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας στον νοµό Πέλλας.  

 

Όπως σε όλα τα έργα της ∆ιανοµής, η εκκίνηση του έργου γίνεται µε την φάση του 

Σχεδιασµού & Προγραµµατισµού. Στην αρχική αυτή φάση, οι επικεφαλείς της Περιο-

χής αντιλαµβάνονται την ανάγκη εκτέλεσης του έργου και ξεκινούν την εκπόνηση µια 
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προµελέτης και προκοστολόγησης. Το πρόθεµα «προ», υπονοεί πως η µελέτη αυτή και 

η κοστολόγηση έχει σαν µόνο νόηµα την εµφάνιση κάποιων χονδρικών τιµών κόστους 

κατασκευής που πρόκειται να αλλάξουν όταν γίνει η κανονική κατασκευαστική µελέτη 

και κοστολόγηση του έργου. Εξυπηρετούν µονάχα στο να ανακαλυφθεί το αν το έργο 

βρίσκεται εντός επιτρεπόµενων ορίων κόστους κατασκευής για να µπορέσει να προ-

γραµµατιστεί το επόµενο έτος ή έτη.  

 

Μετά αυτά τα δύο πρώτα βήµατα, εκπονείται η οικονοµοτεχνική µελέτη και η µελέτη 

σκοπιµότητας. Η πρώτη έχει σαν στόχο να βρεθεί ο χρόνος οικονοµικής απόσβεσης του 

έργου, η καθαρή παρούσα του αξία (ΚΠΑ) και το απαιτούµενο εσωτερικό ποσοστό α-

πόδοσης της επένδυσης (ΕΠΑ). Η µελέτη σκοπιµότητας έχει σαν στόχο να αποκαλύψει 

το κίνητρο, το γιατί να κατασκευαστεί αυτό το έργο και τα πρακτικά προσδοκώµενα 

αποτελέσµατα αυτού, από την σκοπιά της εκµετάλλευσης του δικτύου. Γίνεται λόγος 

για το πόσους καταναλωτές πρόκειται να καλύψει η νέα γραµµή, για το πώς θα βελτιώ-

σει την ποιότητα προσφερόµενης ενέργειας και γενικότερα το πώς εντάσσεται το συ-

γκεκριµένο επενδυτικό έργο στα ευρύτερα στρατηγικά πλάνα της επιχείρησης. 

 

Η οικονοµοτεχνική µελέτη και η µελέτη σκοπιµότητας, αποτελούν αναπόσπαστο κοµ-

µάτι της αίτησης που θα κάνει η Περιοχή Έδεσσας στην Περιφέρεια Μακεδονίας-

Θράκης, από όπου και θα ληφθεί η τελική έγκριση του έργου. Εκεί, αφού ληφθεί η αί-

τηση, θα αξιολογηθεί και αναλόγως θα εγκριθεί ή θα απορριφθεί. Συνήθως, οι Περιοχές 

της ∆ιανοµής γνωρίζουν πολύ καλά το ποιες αιτήσεις για επενδυτικά έργα θα εγκριθούν 

και θα απορριφθούν, αποφεύγοντας την αποστολή αιτήσεων για τα δεύτερα. Έτσι, και 

στην περίπτωση του συγκεκριµένου έργου, η έγκριση ένταξης του έργου στα προγραµ-

µατιζόµενα προς εκτέλεση µπορεί να έρθει µετά από κάποιες µέρες. Όταν αυτό γίνει, ο 

τεχνικός τοµέας της Περιοχής, καταστρώνει τα πρώτα πλάνα και προγράµµατα για τον 

χρονικό προγραµµατισµό του έργου και ξεκινάει η φάση των µελετών των επιµέρους 

κοµµατιών του έργου. Σχηµατικά η φάση του Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού φαί-

νεται στο ∆ιάγραµµα 3.1. 

 

 

3.2 Τεχνικό περιεχόµενο του έργου 

 

Το έργο αφορά την κατασκευή της γραµµής Μέσης Τάσης 29 (Μ.Τ., 20.000Volt) που 

θα ενώσει τον υποσταθµό Υψηλής Τάσης/Μέσης Τάσης που υπάρχει στην περιοχή του 
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∆ιάγραµµα 3.1 Φάση Σχεδιασµού & Προγραµµατισµού 

 

χωριού Ν. Πέλλας µε την πόλη των Γιαννιτσών, προκειµένου να συνδεθούν πάνω σε 

αυτήν, ήδη υπάρχοντες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι όµως µέχρι τώρα 

είναι συνδεδεµένοι πάνω σε δύο ήδη υπάρχουσες γραµµές (γραµµές 27 και 33), οι ο-

ποίες έχουν καταλήξει να είναι ιδιαίτερα φορτισµένες λόγω αυξηµένων αστικών, βιο-

µηχανικών και αγροτικών καταναλωτών και παρουσιάζουν προβλήµατα λόγω αυτού 

του φορτίου (αυξηµένες βλάβες, πτώσεις ασφαλειών λόγω µεγάλου φορτίου κλπ) και 

παλαιότητας. Η γραµµή 29 λοιπόν πρόκειται να «παραλάβει» φορτία από την περιοχή 

ανάµεσα στην Ν. Πέλλα και τα Γιαννιτσά (αγροτικά και βιοµηχανικά) καθώς και αστι-

κά φορτία από την δεύτερη, µε την διεύρυνση του ήδη υπάρχοντος υπογείου δικτύου 

ΜΤ της πόλης. Τέλος στην γραµµή αυτή πρόκειται να συνδεθεί και ένας µεγάλος παρα-

γωγός ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) ισχύος 2000MW 

µε φωτοβολταϊκό πάρκο (Φ/Β), στα πλαίσια της ανάπτυξης παραγωγής ηλεκτρικής ε-

νέργειας από ΑΠΕ που διαδραµατίζεται στην χώρα µας τα τελευταία χρόνια.  Σχηµατι-

κή αναπαράσταση της γραµµής αυτής φαίνεται στον χάρτη της Εικόνας 3.2.  

 

 

3.3 Μελέτη 

 

Μετά την φάση του Σχεδιασµού & Προγραµµατισµού ακολουθεί η φάση των Μελετών. 

Σε αυτό το σηµείο αναλαµβάνουν οι µελετητές της Περιοχής και της Περιφέρειας, να 

εκπονήσουν τις τελικές κατασκευαστικές µελέτες για το εναέριο τµήµα της γραµµής 

καθώς και για το υπόγειο (εντός πόλης). Η µελέτη γίνεται ξεχωριστά για το κάθε ένα, 

ενώ προϋποθέτει την φυσική επισκόπηση των σηµείων κατασκευής εκτός από τους υ-

πολογισµούς των τεχνικών προδιαγραφών. Μετά από την επισκόπηση των σηµείων ερ-

γασίας από τους µελετητές, προκύπτουν τα κατασκευαστικά σχέδια µε τις τεχνικές προ- 
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Εικόνα 3.2 Γεωγραφική άποψη της περιοχής Γιαννιτσών.  

Υφιστάµενες γραµµές 27 και 33 και νέα γραµµή 29 

 

διαγραφές, εκπονούνται οι µελέτες προστασίας (ασφάλειες και διακόπτες) του κορµού 

και των διακλαδώσεων του εναερίου και του υπογείου τµήµατος και αφού συγκεντρω-

θούν όλα τα στοιχεία γίνεται η τελική κοστολόγηση του έργου. Αφού γίνει ανασκόπηση 

των µελετών, αποστέλλονται στην ∆ιοίκηση της ∆ιανοµής προκειµένου να ληφθούν οι 

τελικές εγκρίσεις. Κατόπιν, οι τελικές µελέτες αποστέλλονται στην Περιοχή προκειµέ-

νου να επανελεγχθούν από τους µελετητές και τους επιβλέποντες µηχανικούς και να 

δροµολογηθεί η κατασκευή. Σε περίπτωση που η ανασκόπηση από το τµήµα Μελετών 

της Περιοχής έχει διαφωνίες µε τις µελέτες, συντάσσονται εκ νέου άλλες προτάσεις και 

επιστρέφονται οι µελέτες στην Περιφέρεια για διορθώσεις, επανέλεγχο και ανακοστο-

λόγηση.  

 

Ακόµα, εκτελείται και η διαδικασία ένταξης του φωτοβολταϊκού σταθµού στην νέα 

γραµµή. Συγκεντρώνονται τα στοιχεία από τον επίδοξο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας 

από ΑΠΕ, γίνεται έλεγχος πληρότητας φακέλου, εκτελείται µια προµελέτη και κατα-

βάλλεται µια προκαταβολή από αυτόν, που θα αποτελέσει έναυσµα για την εκπόνηση 

των τελικών µελετών για το εναέριο κοµµάτι που θα συνδέσει τον ΦΒ σταθµό µε τον 

κορµό της νέας γραµµής 29. Παράλληλα µε την εκπόνηση της εν λόγω µελέτης, ο πα-

ραγωγός αυτός, έχει πιθανότατα ξεκινήσει ήδη την κατασκευή της µονάδας του, η σύν-

δεση της οποίας µε το δίκτυο θα γίνει αφού κατασκευαστεί η γραµµή 29 τουλάχιστον 
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µέχρι το γεωγραφικό σηµείο σύνδεσης και φυσικά αφού τακτοποιηθούν οποιεσδήποτε 

οικονοµικές εκκρεµότητες µεταξύ αυτού και της ∆ιανοµής.  

 

Τέλος, παράλληλα µε την µελέτη του εναερίου και υπογείου δικτύου, καταρτίζεται και 

µια ειδική µελέτη από την ∆ιεύθυνση Μεταφοράς της ∆ΕΗ, η οποία σχεδιάζει µε παρό-

µοιο τρόπο την κατασκευή που θα πρέπει να γίνει στον υποσταθµό ΥΤ/ΜΤ προκειµέ-

νου να µπορέσει να συνδεθεί η νέα γραµµή στο ήδη υπάρχον δίκτυο της Μεταφοράς. Η 

µελέτη αυτή αφορά µια µεταλλική κατασκευή εντός του υποσταθµού, την εγκατάσταση 

ενός κεντρικού διακόπτη της γραµµής και την ρύθµιση όλων των επιπρόσθετων αυτο-

µατισµών που πρέπει να εγκατασταθούν ώστε το σύστηµα ΥΤ/ΜΤ να λειτουργεί εύ-

ρυθµα.  

 

Η φάσεις των µελετών περιγράφονται από το ∆ιάγραµµα 3.3 που ακολουθεί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 3.3 ∆ιαγραµµατική απεικόνιση της φάσης των µελετών του έργου 

 

 

3.4 Κατασκευή εναερίου δικτύου 

 

Ο κορµός του εναέριο τµήµατος της γραµµής 29 που πρόκειται να κατασκευαστεί, ορί-

ζεται από τον υποσταθµό ΥΤ/ΜΤ µέχρι και την είσοδο της πόλης των Γιαννιτσών. Αυ-

τός αποτελείται από ξύλινους στύλους της ∆ΕΗ, οι οποίοι πακτώνονται εντός του εδά-

φους σε βάθος 2µ περίπου και φέρουν επάνω τους ξύλινες κατασκευές (τραβέρσες), 

στις οποίες βιδώνονται οι µονωτήρες, πάνω στους οποίους δένονται οι αγωγοί αλουµι-

νίου που µεταφέρουν το ηλεκτρικό ρεύµα. Οι κατασκευές που φέρει κάθε στύλος µπο-

ρεί να είναι διαφορετική, ανάλογα µε τον θέση που έχει αυτός ο στύλος στο δίκτυο (αν 
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είναι σε διακλάδωση ή σε ευθυγραµµία, αν έχει πάνω διακόπτες ή κάποια µετρητική 

διάταξη κλπ) και είναι τυποποιηµένες βάσει του Εγχειριδίου Τυποποιηµένων Κατα-

σκευών ∆ιανοµής (∆ΕΗ, ΕΤΚ∆). Εκτός από τον κορµό του εναερίου δικτύου, κατα-

σκευάζονται και οι διακλαδώσεις οι οποίες θα ενώσουν τον κορµό της νέας γραµµής µε 

τους ήδη υπάρχοντες υποσταθµούς ΜΤ/ΧΤ (καταναλωτές) που είναι συνδεδεµένοι µε 

τις γραµµές 27 και 33, µε σκοπό την αποφόρτιση αυτών.  

 

Η διαδικασία που ακολουθείται κατά την κατασκευή του εναερίου δικτύου ξεκινάει αρ-

χικά µε την κατασκευή του κορµού της γραµµής και συνεχίζεται µε την επιµέρους κα-

τασκευή των διακλαδώσεων. Για όλη την γραµµή γίνεται διάνοιξη των οπών όπου θα 

τοποθετηθούν οι στύλοι, ενώ παράλληλα αυτοί εξοπλίζονται µε τις τραβέρσες τους και 

όποια άλλη εξάρτηση θα φέρουν. Κατόπιν γίνεται η τοποθέτηση τους.  

 

Στο σηµείο αυτό ξεκινά µια επαναλαµβανόµενη διαδικασία κατά µικρά τµήµατα του 

δικτύου. Γίνεται εκσκαφή για να θαφτούν οι αγκυρώσεις των επιτόνων (συρµατόσχοινα 

που θα αντιστηρίζουν τους στύλους και θα φέρουν το βάρος των αγωγών), κατασκευά-

ζονται τα τέρµατα (ειδικές κατασκευές πάνω στις τραβέρσες που θα τερµατίζει ο αγω-

γός) και εκτελείται το άπλωµα των αγωγών. Ακολουθεί η προτάνυση των αγωγών (δια-

δικασία «τεντώµατος» των αγωγών πέρα από την ονοµαστική τάνυση τους, για την λή-

ψη µηχανικών αντοχών) και η τελική τάνυση. Όταν οι αγωγοί έχουν τανυστεί, προσδέ-

νονται πάνω στους µονωτήρες και στα τέρµατα.  

 

Όταν όλο το δίκτυο έχει στηθεί µε αυτό τον τρόπο, γίνονται οι συνδέσεις των γεφυρών 

(µικρά τµήµατα αγωγού που συνδέουν δυο γειτονικά τέρµατα), εγκαθίστανται τυχόν 

διακόπτες και ασφάλειες και οργανώνεται µια διακοπή ρεύµατος, προκειµένου να συν-

δεθεί το κατασκευασθέν τµήµα δικτύου µε το σηµείο από όπου θα ηλεκτροδοτηθεί. Η 

ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται και για την κατασκευή των επιµέρους διακλαδώσεων 

του εναερίου δικτύου. Το ∆ιάγραµµα 3.4 εµφανίζει τα παραπάνω. 

 

∆ιάγραµµα 3.4 Σχηµατική απεικόνιση της διαδικασίας κατασκευής του εναερίου δικτύου. 
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3.5 Κατασκευή υπογείου δικτύου 

 

Η κατασκευή του υπογείου δικτύου είναι κατα τί πιο περίπλοκη από την κατασκευή του 

εναερίου. Η όλη διαδικασία έχει να κάνει µε την σύνδεση υπόγειων ή υπέργειων, αλλά 

κλειστών υποσταθµών ΜΤ/ΧΤ µε καλώδιο ΜΤ προκειµένου οι ΥΣ να συνδεθούν µε 

τρόπο που δηµιουργεί βρόγχο µεταξύ τους και ακτινικά µε το υπόλοιπο δίκτυο. Παράλ-

ληλα, δηµιουργείται και υπόγειο δίκτυο ΧΤ προκειµένου να συνδεθεί ο κάθε ΥΣ µε το 

ήδη υπάρχον δίκτυο για να παραλάβει φορτία.  

 

Η διαδικασία ξεκινάει µε την έκδοση αδειών εκσκαφής από το εκάστοτε  ∆ήµο προκει-

µένου να ανοιχτεί χαντάκι στο οποίο θα πέσει το καλώδιο ΜΤ και ΧΤ. Αφού έχει ξεκι-

νήσει η εκσκαφή, και κατά περίπτωση, γίνονται οι αιτήσεις διακοπής κυκλοφορίας 

προκειµένου να σκαφτούν και να κατασκευαστούν οι διαβάσεις (σηµεία, όπου σκάβε-

ται κάθετα ένας δρόµος, ώστε το καλώδιο να περάσει από την άλλη µεριά). Από την 

αρχή της διαδικασίας έχει ξεκινήσει παράλληλα και η διαµόρφωση του χώρου κάθε υ-

ποσταθµού, η τοποθέτηση των µετασχηµατιστών και οι εσωτερικές καλωδιώσεις. Κα-

θότι τα υπόγεια καλώδια ΜΤ έρχονται σε στροφεία των 500m, στα σηµεία όπου το κα-

λώδιο τελειώνει, υπάρχει ανάγκη δηµιουργίας µιας υπόγειας µούφας (ευθεία σύνδεση 

µεταξύ διαφορετικών καλωδίων). Η δηµιουργία µούφας είναι µια ιδιαίτερα λεπτή δια-

δικασία, η οποία πρέπει να γίνεται σχολαστικά και απαιτεί πείρα, γι αυτό και δεν αφή-

νεται ποτέ για εκτέλεση στον εργολάβο κατασκευών.   

 

 

∆ιάγραµµα 3.5. Απεικόνιση κατασκευής τµήµατος υπογείου δικτύου 

 

Όταν οι υπόγειοι υποσταθµοί έχουν εξοπλιστεί και τα καλώδια ΜΤ και ΧΤ έχουν α-

πλωθεί και σκεπαστεί, εκτελείται διακοπή της ΜΤ ώστε να συνδεθεί η νέα υπόγεια 

γραµµή µε το υφιστάµενο δίκτυο. Επίσης, προκειµένου να συνδεθούν οι νέες αναχωρή-
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σεις ΧΤ του υποσταθµού στο δίκτυο, εκτελούνται συνήθως περισσότερες από µια δια-

κοπές ΧΤ, όπου δηµιουργούνται τέρµατα. Κατόπιν, γίνεται έλεγχος αλληλουχίας φά-

σεων από τους τεχνίτες της ∆ιανοµής, και οι νέες αναχωρήσεις συνδέονται στο δίκτυο 

παραλαµβάνοντας φορτία ΧΤ (καταναλωτές). Η όλη διαδικασία φαίνεται στο ∆ιάγραµ-

µα 3.5. 

 

 

3.6 Ολοκλήρωση - Παράδοση νέου δικτύου 

 

Όταν πια το εναέριο και το υπόγειο δίκτυο έχουν κατασκευαστεί, οργανώνεται µια δια-

κοπή ΜΤ, προκειµένου να συνδεθούν τα δύο τµήµατα µεταξύ τους και η νέα γραµµή να 

µπορεί να λειτουργήσει πια αυτοτελώς. Η νέα αυτή γραµµή είναι πια στα χέρια της Εκ-

µετάλλευσης. Αφού γίνουν και οι τελικές πληρωµές στον εργολάβο κατασκευών, ενη-

µερώνονται τα σχέδια υπογείου και εναερίου δικτύου της Περιοχής και συµπληρώνο-

νται τα απαραίτητα στοιχεία στο µηχανογραφικό σύστηµα της ∆ιανοµής. 

 

Στο ∆ιάγραµµα 3.6, φαίνεται ολόκληρο, αλλά συνεπτυγµένο, το διάγραµµα εργασιών 

του έργου κατασκευής της γραµµής 29. 



 19 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 3.6 Συνεπτυγµένο διάγραµµα οµάδων εργασιών του έργου κατασκευής γραµµής 29
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3.7 Συγκεντρωτικά στοιχεία του έργου 

 

 

3.7.1 ∆οµή εργασιών – Προϋπολογισµός – Χρονοδιάγραµµα 

 

Όπως ίσως έχει ήδη αντιληφθεί ο αναγνώστης, η δοµή εργασιών (Work Breakdown 

Structure, WBS) του έργου χωρίζεται σε  4 κύριους τοµείς: Τον Σχεδιασµό & Προ-

γραµµατισµό,  την Μελέτη, την Κατασκευή και την Ολοκλήρωση & Παράδοση. Κάθε 

ένα από αυτά τα τµήµατα χωρίζεται στις επιµέρους εργασίες όπως φαίνεται στο ∆ιά-

γραµµα 3.7. Επίσης στις επόµενες σελίδες, ο αναγνώστης µπορεί να βρει εκτός από το 

WBS του έργου, το χρονοδιάγραµµα αυτού σε µορφή διαγράµµατος Gantt (∆ιάγραµµα 

3.8) καθώς και ένα φύλλο συνοπτικού προϋπολογισµού (Πίνακας 3.1). 

 

Στο διάγραµµα Gantt µπορεί κανείς να παρατηρήσει το γενικό χρονοδιάγραµµα εργα-

σιών του έργου κατανεµηµένο σε οµάδες εργασιών, µε τρόπο που υπερκαλύπτουν η µία 

την άλλη. Το συνολικό έργο έχει προγραµµατιστεί να ξεκινήσει την ∆ευτέρα 

28/11/2011 και να έρθει σε πέρας την Παρασκευή 14/12/2012, έχοντας συνολική διάρ-

κεια 382 ηµερολογιακές ηµέρες, ενώ οι διάρκειες των επιµέρους οµάδων εργασιών που 

φαίνονται στο διάγραµµα αναγράφονται σε εργάσιµες ηµέρες (∆ευτέρα έως Παρα-

σκευή). Σηµαντικό σηµείο παρατήρησης είναι η σήµανση των οµάδων εργασιών που 

βρίσκονται επάνω στην κρίσιµη διαδροµή του έργου. Οι οµάδες αυτές περιέχουν τις 

εργασίες, των οποίων η χρονική διάρκεια επηρεάζει την συνολική διάρκεια του έργου. 

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 3.1, ο τελικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στις 

510,6 χιλ.€, όπου σε αυτό το ποσό συγκαταλέγεται το συνολικός κόστος του εργολάβου 

~472 χιλ.€ (υλικά και εργασία), η άµεση εργασία των εργαζοµένων της διανοµής ~34,3 

χιλ.€ (µελετητές, τεχνίτες, επίβλεψη κλπ) καθώς και το έµµεσο κόστος διακοπών ρεύ-

µατος ~4,1 χιλ.€ που θα πρέπει να γίνουν κατά την διάρκεια συνδέσεων των διαφόρων 

τµηµάτων της γραµµής µε το υφιστάµενο δίκτυο της ∆ιανοµής. Όπως είναι φυσικό, οι 

οµάδες εργασίας που αφορούν την ∆/νση Μεταφοράς της ∆ΕΗ δεν προσθέτουν κόστος 

στην ∆ιανοµή. Επίσης, από την οµάδα Κατασκευής ∆ιακλαδώσεων Εναέριου Τµήµατος 

έχει ήδη αφαιρεθεί το κόστος κατασκευής της δ/σης που θα συνδεθεί ο παραγωγός Φ/Β, 

καθώς στην συγκεκριµένη περίπτωση, ο παραγωγός αυτός επωµίζεται το πλήρες κό-

στος αυτής. 
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∆ιάγραµµα 3.7 ∆οµή εργασιών (WBS) έργου κατασκευής γραµµής 29
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∆ιάγραµµα 3.8 ∆ιάγραµµα Gantt εργασιών έργου. 

(Το έργο επεκτείνεται από το 4
ο
 τρίµηνο του 2011 έως το 4

ο
 τρίµηνο του 2012. Με κόκκινη σήµανση φαίνονται οι οµάδες εργασιών, των οποίων εργασίες βρίσκονται στην κρί-

σιµη διαδροµή του έργου (Critical Path, Κ.∆.), η διάρκεια αναγράφεται σε εργάσιµες ηµέρες) 
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∆ιανοµή Εργολάβος Κατασκευών 
Περιγραφή οµάδας εργασίας 

Άµεση εργασία Έµµεσα κόστη Υλικά Εργασία 

Συνολικό κόστος 

οµάδας εργασιών 

Σχεδιασµός & Προγραµµατισµός 1.530,00   - - - 1.530,00   

Μελέτη υπογείου δικτύου 5.240,00   - - - 5.240,00   

Μελέτη ένταξης & σύνδεσης παραγωγού ΑΠΕ 1.920,00   - - - 1.920,00   

Μελέτη εναερίου δικτύου 3.480,00   - - - 3.480,00   

Μελέτη κατασκευών ΥΣ ΥΤ/ΜΤ - - - - - 

Ανασκόπηση µελέτης µεταφοράς - - - - - 

Ανασκόπηση µελέτης διανοµής 1.300,00   - - - 1.300,00   

Κατασκευή στον ΥΣ ΥΤ/ΜΤ - - - - - 

Κατασκευή κορµού εναερίου δικτύου 260,00   - 83.790,00   71.170,00   155.220,00   

Κατασκευή διακλαδώσεων εναερίου τµήµατος 1.310,00   1.794,75   89.853,00   87.125,00   180.082,75   

Οικονοµική τακτοποίηση και τεχν. έλεγχ. ΦΒ 520,00   - - - 520,00   

Κατασκευή υπογείου δικτύου 16.600,00   2.391,00   66.954,00   73.241,96   159.186,96   

Ολοκλήρωση & Παράδοση του έργου 2.120,00   - - - 2.120,00   

Συνολικά Κόστη (€) 34.280,00   4.185,75   240.597,00   231.536,96   510.599,71   

 

Πίνακας 3.1. Συνοπτικός προϋπολογισµός έργου κατασκευής γραµµής 29
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3.7.2 Στόχοι του έργου 

 

Τελειώνοντας την παρουσίαση του έργου κατασκευής της γραµµής 29 από την ∆ιανοµή 

της Περιοχής Έδεσσας, έχει αφεθεί για τελευταίο, ίσως το πιο σηµαντικό: το ποιος α-

κριβώς είναι ο σκοπός του έργου. Προκειµένου να ακολουθήσει η παρουσίαση των κιν-

δύνων που ελλοχεύουν για το συγκεκριµένο έργο και προκειµένου να εκτιµηθούν αυτοί 

οι κίνδυνοι όσο αφορά την κρισιµότητα τους, θα πρέπει να οριστούν πλήρως τα κριτή-

ρια µε τα οποία θα εκτιµηθούν, τα οποία δεν άλλα από τις επιπτώσεις που έχουν αυτοί 

οι κίνδυνοι στους στόχους/σκοπούς του έργου. Με άλλα λόγια πρέπει να οριστούν οι 

παράγοντες που θα καταστίσουν το συγκεκριµένο έργο πετυχηµένο. 

 

Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν σε προηγούµενο κεφάλαιο του παρόντος, η φιλοσο-

φία και η στρατηγική τοποθέτηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιανοµής είναι να παρέχει 

απρόσκοπτη και καλής ποιότητας διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε παραγωγό σε 

κάθε καταναλωτή, ο οποίος είναι συνδεδεµένος πάνω στο δίκτυο της. Θεωρώντας πως 

η ποιότητα ενέργειας είναι ένα µέγεθος το οποίο ταυτόχρονα είναι δύσκολο να εκτιµη-

θεί αλλά και ταυτόχρονα αφορά λίγο την διαχείριση του κατασκευαστικού αυτού έργου 

(δεδοµένου ότι πληρούνται οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές), µπορούµε να πούµε πως 

το έργο έχει σαν στόχο την σύνδεση στο δίκτυο όσο το δυνατόν περισσότερων χρηστών, 

από άποψη εγκατεστηµένης ισχύος, είτε αυτή είναι παραγόµενη, είτε καταναλισκόµενη.  

 

Παράλληλα όµως µε την παραπάνω διατύπωση, όπως και κάθε άλλη επιχείρηση, έτσι 

και η ∆ιανοµή, οφείλει προς όφελος των λειτουργιών της, να φροντίζει κάθε κατασκευ-

αστικό της έργο να εκτελείται υπό συγκεκριµένους περιορισµούς κόστους και χρόνου. 

 

Εκτός από το κόστος, το οποίο οφείλει να µείνει χαµηλά, ο χρόνος είναι επίσης ένα ση-

µαντικό ζήτηµα, άσχετα από το αν η ∆ιανοµή δεν ακολουθεί αυστηρά χρονικά κριτήρια, 

διότι ο χρόνος συνδέεται άµεσα µε τα έµµεσα κόστη
 
(Chapman & Ward, 2002) της επι-

χείρησης και το συνδεδεµένο µε κάθε κίνηση, κόστος ευκαιρίας. Ακόµη, θεωρείται 

γνωστός ο νόµος του Parkinson (Murray, 1958), σύµφωνα µε τον οποίο, η ζήτηση και 

χρήση ενός πόρου, έχει την τάση να διογκώνεται µέχρι να ταυτιστεί µε την προσφορά 

του. Αν θεωρήσουµε ως πόρο, τον διαθέσιµο χρόνο κατασκευής και την εργασία, µέσα 

σε ένα πλαίσιο χαλαρού χρονοδιαγράµµατος, οι πόροι αυτοί θα καταλήξουν να αναλω-

θούν ολόκληροι, χωρίς όµως να προσδοθεί αξία στο έργο, συνεπώς λιγότερο αποδοτικά.  
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Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω λοιπόν, µπορούµε να καταλήξουµε πως το έργο θα πρέ-

πει να συνδέσει όσο το δυνατό περισσότερους χρήστες από άποψη εγκατεστηµένης η-

λεκτρικής ισχύος, κατασκευαζόµενο µε το µικρότερο δυνατό κόστος, στον ελάχιστο 

δυνατό χρόνο. Συνδυάζοντας λοιπόν τα στοιχεία που παρατέθηκαν παραπάνω θεωρού-

µε πως το τρίπτυχο επίτευξης των στόχων του εν λόγω έργου είναι: 

 

• Να κατασκευαστεί το δίκτυο εντός του προϋπολογισµού των 510.600€ 

• Το έργο να µην ξεπεράσει τις 382 ηµερολογιακές ηµέρες 

• Να συνδεθούν στην νέα γραµµή χρήστες εγκατεστηµένης ισχύος 14.870 kW  

 

Η συγκεκριµένη τιµή της εγκατεστηµένης ισχύος προκύπτει από την άθροιση των τι-

µών του Πίνακα 3.2, στο οποίο παρατίθεται η ανάλυση της εγκατεστηµένης ισχύος ανά 

διακλάδωση εναερίου δικτύου και ανά υπόγειου υποσταθµού. Οι ισχείς αυτές, δεδοµέ-

νου ότι γίνεται αναφορά σε υποθετικό έργο, είναι εκτιµήσεις, αλλά ταυτόχρονα προσο-

µοιώνουν πραγµατικά στοιχεία των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας της ∆ιανοµής. 

 

Τµήµα ∆ικτύου Εγκατεστηµένη Ισχύς (kW) 

Κορµός εναερίου δικτύου 730 

∆ιακλαδώσεις 1-7 
480,360,610, 370,  

240, 850, 850 

Φ/Β διακλάδωσης 7 2000 

Ε
Ν

Α
Ε

Ρ
ΙΟ

 

∆
ΙΚ

Τ
Υ

Ο
 

∆ιακλαδώσεις 8-18 
490, 480, 370, 120, 360, 370, 

730, 970, 120, 250, 970 

Υπόγειος Υποσταθµός 1 630 

Υπόγειος Υποσταθµός 2 630 

Υπόγειος Υποσταθµός 3 630 

Υπόγειος Υποσταθµός 4 630 

Υ
Π

Ο
Γ

Ε
ΙΟ

  

∆
ΙΚ

Τ
Υ

Ο
 

Υπόγειος Υποσταθµός 5 630 

Συνολική Ισχύς: 14870 

 

Πίνακας 3.2 Τιµές εγκατεστηµένης ισχύος εναερίου και υπογείου δικτύου γραµµής 29 

 

 

3.7.3 Στοιχεία διαχείρισης έργου στην κατασκευή της γραµµής 29 

 

Έχοντας ολοκληρώσει την παρουσίαση του έργου που πρόκειται να κατασκευαστεί, θα 

γίνει µια πολύ σύντοµη αναφορά στα στοιχεία του σε σχέση µε την σύγχρονη θεώρηση 

της διαχείρισης έργων (PMI, 2000) και τα βήµατα / τοµείς που αυτή ακολουθεί. Όπως 
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έχει γίνει ήδη αναφορά σε προηγούµενο κεφάλαιο της παρούσης, η διαχείριση έργων 

αποτελείται, η τουλάχιστον θα έπρεπε να αποτελείται, από την διαχείριση επιµέρους 

στοιχείων του έργου και του οργανισµού που το υλοποιεί.  

 

Έτσι το έργο θα πρέπει να ενσωµατώνεται (integration) στην ευρύτερη φιλοσοφία και 

στρατηγικό σχεδιασµό της επιχείρησης που το υλοποιεί, θα πρέπει να σχεδιάζεται µε 

σαφήνεια ο σκοπός του (scope) και τα παραδοτέα του (deliverables), να διαχειρίζεται 

από άποψη χρόνου (time) και κόστους (cost), να ορίζεται η έννοια της ποιότητας του 

(quality) και η διαχείριση της, να προγραµµατίζονται οι ανάγκες του σε ανθρώπινο δυ-

ναµικό (human resources) και να συστηµατοποιούνται οι µέθοδοι επικοινωνίας (com-

munications) µεταξύ τους, να αποσαφηνίζονται οι απαιτούµενοι πόροι και οι µέθοδοι 

προµήθευσης αυτών (procurement), και τέλος να διαχειρίζονται αποτελεσµατικά οι κίν-

δυνοι (risks) που γεννώνται κατά την υλοποίηση του.  

 

Σε προηγούµενες ενότητες έχει γίνει ήδη αναφορά για τον τρόπο µε τον οποίο το συ-

γκεκριµένο έργο εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της ∆ιανοµής και το ειδικότερο 

στρατηγικό σχεδιασµό της Περιοχής Έδεσσας, καθώς ανταποκρίνεται στην ανάγκη α-

νάπτυξης των δικτύων της επιχείρησης και την βελτίωση της ποιότητας µεταφερόµενης 

ενέργειας. Από αυτόν το στρατηγικό σχεδιασµό πηγάζει και η στοχοθεσία του έργου, η 

οποία εκφράζεται µε την σύνδεση όσο το δυνατόν περισσότερης χρησιµοποιούµενης 

ισχύος στην νέα γραµµή 29, προκειµένου να αποφορτιστούν οι υφιστάµενες γραµµές. 

Επίσης, έχουν αποσαφηνιστεί τα στοιχεία κόστους και χρόνου του συγκεκριµένου έρ-

γου, τα οποία εξάλλου θα χρησιµοποιηθούν και σαν κριτήρια επίτευξης του έργου µαζί 

µε τον σκοπό του. Ακόµη, ο αναγνώστης µπορεί να θεωρήσει πως η ποιότητα του έργου 

επιτυγχάνεται µέσω της αυστηρής και δοκιµασµένης τυποποίησης κατασκευών (∆ΕΗ, 

ΕΤΚ∆)
 
και λειτουργιών του τοµέα κατασκευών (∆ΕΗ, Οδηγίες ∆ιανοµής & Τεύχη δια-

κήρυξης δηµοπρασίας εργολαβίας) της επιχείρησης. Η αυστηρή αυτή τυποποίηση στις 

ευρύτερες λειτουργίες της επιχείρησης, σε συνδυασµό µε το µέγεθος της εταιρίας και 

τον πρώην δηµόσιο και γραφειοκρατικό χαρακτήρα της, καθιστά και το θέµα προµή-

θευσης των πόρων για το έργο, µια τυπική διαδικασία, η οποία µπορεί να θεωρηθεί α-

νάξια αναφοράς, ενώ τα θέµατα ανθρώπινων πόρων και επικοινωνίας ξεφεύγουν από το 

αντικείµενο του παρόντος συγγράµµατος, τουλάχιστον σε επίπεδο πρακτικής αναφοράς 

πάνω στο έργο.  
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Έτσι, αυτό που αποµένει σαν τοµέας αναφοράς για την διαχείριση του έργου είναι η 

διαχείριση κινδύνων αυτού, η οποία θα αναλυθεί εκτενώς στην συνέχεια, τόσο σαν 

προτεινόµενη µεθοδολογία για έναν οργανισµό που δεν διαθέτει τυποποιηµένη διαχεί-

ριση κινδύνου, όσο και σαν τρόπος αξιολόγησης των παραγόντων που επηρεάζουν τον 

κατασκευαστικό τοµέα της ∆ιανοµής και των ίδιων των µεθόδων, διαδικασιών και λει-

τουργιών αυτής. 
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4. ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Κατά την διάρκεια του συγκεκριµένου κεφαλαίου, θα αναπτυχθεί το πλαίσιο ανάπτυξης 

καθώς και το ίδιο το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων του κατασκευαστικού έργου της ∆ια-

νοµής.  

 

Όπως, έχει προειπωθεί και στο πρώτο τµήµα της παρούσης, όλες οι υπάρχουσες και ευ-

ρέως διαδεδοµένες µέθοδοι διαχείρισης κινδύνων κινούνται µέσα σε συγκεκριµένους 

άξονες (Cooper et al, 2005), οι οποίοι αφορούν την ανάπτυξη της µεθοδολογίας και την 

ένταξη της στις λειτουργίες του εκάστοτε οργανισµού, την αναγνώριση των κινδύνων 

και ευκαιριών, την αξιολόγηση αυτών, την ανάπτυξη των τρόπων αντιµετώπισης ή εκ-

µετάλλευσης αυτών και την παρακολούθηση και έλεγχο τους. Η παραπάνω αυτή µεθο-

δολογία πρόκειται να ακολουθηθεί και στο παρόν κεφάλαιο, λειτουργώντας παράλληλα 

και σαν πρόταση για την ανάπτυξη ενός συστήµατος διαχείριση κινδύνων στα τεχνικά 

έργα της ∆ιανοµής. 

 

 

4.1 Ανάπτυξη της µεθοδολογίας 

 

Το πρώτο βήµα προς την ανάπτυξη ενός ευρύτερου πλάνου διαχείρισης κινδύνων έργου 

είναι ο σχεδιασµός αυτού. Η διαδικασία σχεδιασµού µπορεί και οφείλει να διαφέρει 

από εταιρία σε εταιρία, από λειτουργία σε λειτουργία και από έργο σε έργο. Έτσι, και η 

∆ιανοµή της ∆ΕΗ, αν αποφασίσει την σύνταξη µεθοδολογιών τυπικής ή άτυπης διαχεί-

ρισης κινδύνων έργου, θα πρέπει να σχεδιάσει τα σύστηµα αυτό ξεκινώντας µε το να 

θέσει τους στόχους που είναι επιθυµητό να επιτευχθούν. 

 

Οι στόχοι ενός συστήµατος διαχείρισης κινδύνων έργου είναι φυσικά διαφορετικοί από 

την διαχείριση του έργου αυτού καθεαυτού, άσχετα από το αν τα δυο αυτά στοιχεία φα-

ντάζουν συνώνυµα. Ούτως ή άλλως, η διαχείριση κινδύνων λειτουργεί επικουρικά για 

την επίτευξη των στόχων του έργου και όχι σαν προαπαιτούµενο. Ο αναγνώστης θα 

πρέπει να συγκρατήσει στο µυαλό του, δύο θέµατα: Πρώτον, το ότι η διαχείριση κινδύ-

νων δεν θεωρείται επιτυχής µόνο στην περίπτωση που εξαλείψει κάθε κίνδυνο, καθώς 

οι κίνδυνοι πάντα θα υπάρχουν στα έργα (Charvar, 2003). Η σωστή διαχείριση κινδύ-

νου, απλά θα αφαιρέσει το στοιχείο του αιφνιδιασµού από την εµφάνιση ενός κινδύνου, 

την καθυστέρηση από την διαδικασία επιλογής τρόπου αντιµετώπισης του, και µε τον 
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καιρό θα κάνει τα έργα της επιχείρησης να κυλούν οµαλότερα και αποδοτικότερα. ∆εύ-

τερον, η ίδια η διαχείριση κινδύνων για το έργο, όχι απλά δεν είναι πανάκεια, αλλά 

µπορεί να λειτουργήσει µέχρι και ανασταλτικά για αυτό. Οι πόροι που θα απαιτήσει το 

στήσιµο ενός τέτοιου σχεδίου ή συστήµατος µπορεί να µην αντισταθµίζονται από τα 

οφέλη, τα οποία θα απορρεύσουν από αυτό, ειδικά δε, στην περίπτωση ενός έργου, το 

οποίο δεν χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερους κινδύνους ή αν χαρακτηρίζεται, δεν αφορούν 

τον ιδιοκτήτη του έργου παρά µόνο τον εργολάβο (contractor). 

 

Προφανώς, οι στόχοι ανάπτυξης ενός συστήµατος διαχείρισης κινδύνων έργου είναι 

διαφορετικοί ανάλογα µε την επιχείρηση στην οποία θα υλοποιηθεί τουλάχιστον όσο 

αφορά την στρατηγική της τοποθέτηση, την φιλοσοφία της και τις µεθοδολογίες που 

χρησιµοποιεί κατά την εκτέλεση των λειτουργιών της. Έτσι, για την ∆ιανοµή, το όποιο 

προτεινόµενο µοντέλο θα πρέπει να κινείται στους παρακάτω άξονες: 

• Την αυτοαξιολόγηση. Με άλλα λόγια, σε µια επιχείρηση η οποία δεν διαθέτει 

ένα σύστηµα διαχείρισης κινδύνων, και µάλιστα βρίσκεται «εν ζωή» σχεδόν µι-

σό αιώνα, το ερώτηµα που προκύπτει είναι το κατά πόσο απαιτείται να αναπτυ-

χθεί καν τώρα πια. Η διαδικασία ανάπτυξης του, θα πρέπει να διαθέτει στοιχεία 

αιτιολόγησης της ύπαρξης του, τόσο στα αρχικά στάδια του σχεδιασµού, όσο 

και στα τελικά στάδια του απολογισµού. 

• Την ποιότητα και ποσότητα της παρεχόµενης ενέργειας. Όντας ουσιαστικά ο 

λόγος ύπαρξης της ∆ιανοµής, η διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας της ηλε-

κτρικής ενέργειας και η γεωγραφική εξάπλωση των δικτύων της ∆ιανοµής, πρέ-

πει να είναι και κύριοι στόχοι και του όποιου σχεδίου διαχείρισης κινδύνων. 

• Την ελαχιστοποίηση των κοστών κατασκευής. Η νέα κατάσταση που διαφαί-

νεται στο µέλλον δεν αφήνει στην ∆ιανοµή την ευελιξία ορισµού των περιθωρί-

ων κέρδους της. Συνεπώς, για µια εταιρία που δεν µπορεί να αυξήσει την τιµή 

πώλησης του προϊόντος της, το µόνο που αποµένει να κάνει, είναι να ελαχιστο-

ποιήσει το κόστος της λειτουργίας της, και µε τα έξοδα για επενδύσεις σε κατα-

σκευαστικά έργα να είναι από τις κύριες πηγές εξόδων, κάθε προσπάθεια να ε-

λαχιστοποιηθούν αυτά, γίνεται επιτακτική. 

• Την ενσωµάτωση. Προκειµένου το όποιο σύστηµα διαχείρισης κινδύνων έργου 

να αποτελέσει ουσιαστικό τµήµα µια αποδοτικής διαχείρισης έργου, θα πρέπει 

να µπορεί να ενσωµατωθεί εύκολα στις καθηµερινές λειτουργίες της επιχείρη-

σης. Κρίσιµο σηµείο για να επιτευχθεί αυτό, είναι η ένταξη του στο υπάρχον 

σύστηµα οργανωτικής δοµής χρησιµοποιώντας τους ελάχιστους δυνατούς πό-
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ρους (άνθρωποι, χρόνος, υλικά κλπ), όσο το δυνατό πιο αποδοτικά. Για τον λόγο 

αυτό, το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων θα πρέπει να περιοριστεί σε ένα σχετικά 

απλό σχεδιασµό
 
(Chapaman & Ward, 2002) που να µπορεί να ενταχθεί στην κα-

θηµερινότητα του τοµέα Κατασκευών χωρίς να επιβαρύνει οποιαδήποτε άλλη 

λειτουργία. 

 

Στην συνέχεια θα γίνει µια προσπάθεια ανάδειξης ενός συστήµατος διαχείρισης κινδύ-

νων έργου, το οποίο θα συντάσσεται στα πλαίσια που ορίζονται παραπάνω σε επίπεδο 

ανάπτυξης ενός ενιαίου µέτρου αξιολόγησης του ίδιου του σχεδίου, των αποτελεσµά-

των του και την εκπόνηση µιας τελικής κρίσης για την δικαιολόγηση ή µη, της ίδιας του 

της ύπαρξης. 

 

Συνεχίζοντας, προκειµένου να µπορέσουν να χτιστούν οι βάσεις ενός ολοκληρωµένου 

συστήµατος, θα γίνει µια κατά το δυνατόν σύντοµη επισκόπηση του εσωτερικού και 

του εξωτερικού περιβάλλοντος του έργου υπό συζήτηση. Η επισκόπηση αυτή, µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί σαν πλατφόρµα και για άλλα έργα της ∆ιανοµής, καθώς το εν λόγω, 

καλύπτει την το µεγαλύτερο µέρος του φάσµατος ειδών κατασκευών που εκτελεί η επι-

χείρηση. Σε αυτό το σηµείο βέβαια, είναι σηµαντικό να παρατηρηθεί πως η ανάλυση 

αυτή του περιβάλλοντος δεν θα είναι στα πλαίσια µιας συµβατικής ανάλυσης SWOT, 

αλλά θα πραγµατευτεί ερωτήµατα του τύπου ποιος, τι, γιατί κλπ σύµφωνα µε την προ-

τεινόµενη ανάλυση των 6 ερωτηµάτων των Chapman και Ward
 
(2009). 

 

Αφού αναπτυχθεί σε σύντοµο αλλά περιεκτικό βαθµό το περιβάλλον του έργου, την 

σκυτάλη θα πρέπει να πάρει η πρώτη αναγνώριση των κινδύνων. Εκεί, θα γίνει µια 

προσπάθεια να αναπτυχθούν οι παράγοντες που οδηγούν τους κινδύνους (risk drivers), 

να αναγνωριστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι κίνδυνοι και να κατηγοριοποιηθούν 

σύµφωνα µε την σχέση που έχουν µε την δοµή εργασιών του εν λόγω έργου (WBS). 

 

Από την παραπάνω προκύπτουσα δοµή, θα ξεκινήσει η πρώτη προσπάθεια αξιολόγησης 

των κινδύνων αυτών µε απώτερο σκοπό την αποµόνωση µιας συγκεκριµένης οµάδας 

κινδύνων που θα αναλυθεί περαιτέρω. Η πρώτη επιλογή θα είναι απλοϊκή και θα βασί-

ζεται κυρίως σε εµπειρικά κριτήρια, αλλά θα οδηγήσει σε ένα πρώτο ξεχώρισµα των 

κυριότερων κινδύνων, οι οποίοι και στην συνέχεια θα φιλτραριστούν επιπλέον για να 

οδηγήσουν στην ποιοτική και ποσοτική ανάλυση τους. 
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Η περαιτέρω αυτή ανάλυση τους, θα επιτευχθεί µε διάφορες µεθόδους ανάλυσης κινδύ-

νων, όπως είναι τα δέντρα αποφάσεων (event tree analysis) και τα δέντρα σφαλµάτων 

(fault tree analysis). H ανάλυση αυτή θα γίνει δειγµατοληπτικά, αλλά από αυτή θα προ-

κύψει, πρώτα µια προτεινόµενη µεθοδολογία εκτίµησης των κινδύνων βάσει των επι-

θυµητών στόχων της ∆ιανοµής και έπειτα µια πλήρη ταξινόµηση των κυριοτέρων κιν-

δύνων (risk ranking) και ευκαιριών που αντιµετωπίζει το έργο. 

 

Οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες που θα βρεθούν στην κορυφή αυτής της λίστας, θα εξετα-

στούν όσο αφορά την συσχέτιση µεταξύ τους και το κατά πόσο αυτή επηρεάζει την θέ-

ση τους στο έργο. Στο σηµείο αυτό θα αναδειχθεί και το πόσο περίπλοκη µπορεί να κα-

ταλήξει να είναι αυτή η διαδικασία, δηµιουργώντας την ανάγκη χρήσης υπολογιστή, 

τουλάχιστον σε έργα, στα οποία η διαχείριση κινδύνων διαδραµατίζει ουσιαστικό ρόλο.  

 

Η τελική µορφή της ταξινόµησης κινδύνων θα αποτελέσει, στην συνέχεια, εφαλτήριο 

για την ανάπτυξη ενός µοντέλου αξιολόγησης και των µεθόδων αντιµετώπισης των κιν-

δύνων αυτών, είτε προληπτικά πριν εµφανιστούν, είτε κατασταλτικά, αφού εµφανι-

στούν. Το µοντέλο αξιολόγησης θα βασιστεί πάνω στην υπόθεση ότι για κάθε κίνδυνο 

θα υπάρχει παραπάνω από µια προτεινόµενη µεθοδολογία αντιµετώπισης, εκ των ο-

ποίων θα επιλέγεται η βέλτιστη.  

 

Πλησιάζοντας στο τέλος της ανάπτυξης του µοντέλου, θα γίνουν προτάσεις για τον 

τρόπο παρακολούθησης και ελέγχου της όλης διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων έργου, 

η οποία όµως θα πρέπει να τονιστεί πως δεν θα πρέπει να γίνεται µοναδικά και απολο-

γιστικά στο τέλος ανάπτυξης του σχεδίου διαχείρισης κινδύνων, αλλά θα πρέπει να α-

κολουθεί µια αναδροµική και επαναλαµβανόµενη (iterative) µορφή (Chen, 2011), επα-

ναξιολογώντας τους κινδύνους και ανανεώνοντας όλα τα παραδοτέα της διαδικασίας σε 

τακτά ή κοµβικά σηµεία του έργου. 

 

Τέλος, θα γίνει ένας απολογισµός της όλης φιλοσοφίας και των αποτελεσµάτων του 

συστήµατος διαχείρισης κινδύνων που θα έχει αναπτυχθεί και θα έχει προταθεί. Το σύ-

στηµα θα αξιολογηθεί, όσο αφορά την πληρότητα, την χρησιµότητα και την αποδοτικό-

τητα του.  
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4.2 Το περιβάλλον και οι πηγές κινδύνων και ευκαιριών 

 

Τόσο στα πλαίσια παρουσίασης του έργου το οποίο θα αναλυθεί, όσο και στην συνέ-

χεια, θα γίνει µια σύντοµη παρουσίαση των παραγόντων του περιβάλλοντος, εσωτερι-

κού και εξωτερικού της ∆ιανοµής και του έργου του ίδιου, προκειµένου να οριστεί το 

ευρύτερο πλαίσιο µέσα στο οποίο θα ακολουθήσει η αναγνώριση και η ανάλυση των 

κινδύνων και ευκαιριών που αντιµετωπίζει το έργο. Η µέθοδος που θα χρησιµοποιηθεί 

υιοθετείται από τον Chapman (2009), ο οποίος παρουσιάζει στο σύγγραµµα του, την 

µέθοδο των έξι ερωτήσεων (six W’s
1
), προκειµένου να αναλυθεί το περιβάλλον και να 

ανακαλυφθούν οι κύριες πηγές κινδύνου. Κατά την διάρκεια του παρόντος κεφαλαίου, 

γίνονται εύκολα αντιληπτές οι πηγές και οι οδηγοί κινδύνου, οι οποίοι θα παρουσια-

στούν και στην συνέχεια. 

 

Οι έξι ερωτήσεις του Chapman, αποτελούν ένα εύκολο και ολοκληρωµένο τρόπο για 

την περαιτέρω ανάλυση, καθώς περιγράφουν ουσιαστικά τους τρόπους µε τους οποίους 

το έργο αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον και κατά συνέπεια φέρνουν στην επιφάνεια όλα 

τα ζητήµατα υπό εξέταση. Συγκεκριµένα οι 6 ερωτήσεις είναι οι εξής: 

 

Ποιος: Ποιόν αφορά το έργο; Ποιος το υποκινεί και ποιους επηρεάζει; (εµπλεκόµενοι) 

Γιατί: Τι θέλουν να πετύχουν οι εµπλεκόµενοι; (κίνητρα) 

Τι: Τι ενδιαφέρει τους εµπλεκόµενους; (σχεδιασµός) 

Πως: Με ποιόν τρόπο θα εκτελεστεί το έργο; (διαδικασίες – δραστηριότητες) 

Με ποια µέσα: Τι πόρους απαιτεί το έργο; (πόροι) 

Πότε: Πότε πρέπει να γίνει το έργο και πόσο να διαρκέσει; (χρονοδιάγραµµα) 

 

Παρακάτω ακολουθεί η παρουσίαση των κυρίων εµπλεκοµένων στο έργο, ενώ παράλ-

ληλα µπορεί κανείς να αντιληφθεί και στοιχεία των υπόλοιπων πέντε ερωτηµάτων που 

αφορούν το κάθε έναν ξεχωριστά. Ένα σηµείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι η κα-

τηγοριοποίηση αυτών σε τρείς κατηγορίες (Linkov et al, 2006): στα εµπλεκόµενα µέλη 

που λαµβάνουν αποφάσεις (decision makers), στους επιστήµονες και µηχανικούς (sci-

entists, engineers) και στους υπόλοιπους (stakeholders). Η κατηγοριοποίηση αυτή έχει 

να κάνει κυρίως µε την διαδικασία λήψης αποφάσεων αντιµετώπισης των κινδύνων και 

θα µας απασχολήσει αργότερα. 

 

                                                 
1
 Τα 6 Ws προκύπτουν εκ των ερωτήσεων who, why, what, which way, wherewithal και when. 
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4.2.1. Εσωτερικό περιβάλλον της ∆ιανοµής 

 

Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιανοµής 

Η Γενικός ∆ιευθυντής ∆ιανοµής είναι ουσιαστικά ο συνδετικός κρίκος µεταξύ του ∆ι-

οικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΗ και την ∆ιεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θρά-

κης. Ανάµεσα στα καθήκοντα του είναι η άσκηση ευρείας διοίκησης σε όλη την ∆ιανο-

µή, η έγκριση και ο έλεγχος τήρησης των προϋπολογισµών των επιµέρους ∆ιευθύνσεων 

που διοικεί. Επιδιώκει η λειτουργία και η επέκταση των ∆ιευθύνσεων να συνάδει µε 

την ευρύτερη διατυπωµένη στρατηγική της ∆ΕΗ και της ∆ιανοµής. 

  

∆ιευθυντής Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης 

Ο ∆ιευθυντής Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης αποτελεί την κεφαλή της ∆ιανοµής 

σε όλη την Μακεδονία και Θράκη. Εγκρίνει και ελέγχει τους προϋπολογισµούς των ε-

πιµέρους περιοχών της περιφέρειας του. Επίσης, ελέγχει πλήρως τα οικονοµικά της Πε-

ριφέρειας σε τριµηνιαία βάση, παράλληλα µε άλλους δείκτες της επιχείρησης, σε επίπε-

δο µελετών, κατασκευών και εκµετάλλευσης. Κύριες επιδιώξεις του ∆ΠΜ-Θ είναι η 

διαχείριση των δοµών της Περιφέρειας ώστε να διατηρείται η ποιότητα ενέργειας, να 

εξυπηρετούνται οι χρήστες του δικτύου και να µελετώνται και να κατασκευάζονται ε-

πενδύσεις υψηλής ΚΠΑ και ΕΠΑ. 

 

Μελετητές Περιφέρειας 

Οι µελετητές της Περιφέρειας καταρτίζουν µελέτες για τα έργα µεγάλης κλίµακας, α-

νάµεσα στα οποίο είναι και η κατασκευή νέων εναερίων και υπογείων κεντρικών γραµ-

µών καθώς και κεντρικών διακλαδώσεων. Επίσης εκπονούν µελέτες προστασίας για 

αυτές τις γραµµές στο σύνολο τους. Η βασικότερη επιδίωξη τους είναι η µελέτη δικτύ-

ων, όσο το δυνατόν χαµηλότερου κόστους κατασκευής, µε µεγάλη λειτουργική αξία 

αλλά τηρώντας αυστηρά των κώδικα τεχνικών προδιαγραφών της επιχείρησης.  

 

Υπεύθυνος Υλικών – Αποθήκη Περιφέρειας 

Οι κεντρικές αποθήκες και ο υπεύθυνος υλικών της περιφέρειας είναι οι κύριοι µηχανι-

σµοί προµήθευσης και διακίνησης όλων των υλικών που απαιτούνται από τις περιοχές 

της Περιφέρειας. Λαµβάνουν εντολές από τον ∆ιευθυντή και υλοποιούν τις προδιαγε-

γραµµένες τακτικές προµηθειών. Εκτελούν διαπραγµατεύσεις µε τους προµηθευτές της 

∆ιανοµής, τους οποίους και ελέγχουν παράλληλα. Στόχος τους είναι η ορθότερη πρό-

βλεψη των αναγκών σε υλικά της Περιφέρειας, προκειµένου να τηρούνται τα ελάχιστα 
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δυνατά πλεονάσµατα, για ελάττωση του κόστους διατήρησης αποθεµάτων. Για λόγους 

εξοικονόµησης, τηρούν την τακτική εκτέλεσης παραγγελιών σε µεγάλους αριθµούς (για 

µείωση των τιµών) και µε µεγάλους χρόνους παράδοσης. 

 

Τεχνικός Τοµεάρχης Περιφέρειας 

Ο τεχνικός τοµεάρχης της Περιφέρειας, ελέγχει καθετί τεχνικής φύσεως και µεγάλης 

κλίµακας, είτε αυτό είναι µελέτη, είτε είναι κατασκευή. Ελέγχει την ορθή τήρηση των 

λειτουργιών της ∆ιανοµής σε επίπεδο περιφέρειας καθώς επίσης και την τεχνική αρτιό-

τητα των δικτύων. Αποτελεί τον τελικό ελεγκτικό µηχανισµό για κάθε κατασκευαστικό 

έργο µεγάλης κλίµακας για την Περιφέρεια. 

 

Τοµεάρχης ∆οµικών Έργων Περιφέρειας 

Ο τοµέας δοµικών έργων ασχολείται µόνο µε την διαχείριση και κατασκευή κτισµάτων 

που γίνονται για λογαριασµό της Περιφέρειας. Ανάµεσα σε αυτά, συγκαταλέγονται και 

οι χώροι που δεσµεύονται για την δηµιουργία υπόγειων υποσταθµών της ∆ιανοµής. 

Μέληµα τους είναι η διαχείριση της διαδικασίας πρόσκτησης τέτοιων χώρων, η επί-

βλεψη της κατασκευής τους και η παραλαβή τους για µετέπειτα παράδοση τους στους 

τοµείς Εκµετάλλευσης των Περιοχών. 

 

∆ιευθυντής – Μελετητής - Τεχνικός Τοµεάρχης Περιοχής 

Ο ∆ιευθυντής Περιοχής Έδεσσας είναι ο άµεσα υπεύθυνος διαχειριστής όλων των λει-

τουργιών της Περιοχής του. Οργανώνει τα επενδυτικά προγράµµατα, καταρτίζει προϋ-

πολογισµούς και αιτείται εγκρίσεις για αυτούς στην Περιοχή του, εγκρίνει µελέτες, ορί-

ζει χρονοδιαγράµµατα κατασκευής, κατευθύνει τους πόρους του τοµέα ευθύνης του και 

συνεργάζεται µε τον εργολάβο κατασκευών. Οι ευθύνες του γενικότερα µοιάζουν πολύ 

µε αυτές του ∆ιευθυντή Περιφέρειας, αλλά φυσικά περιορίζονται στην Περιοχή του. 

 

Μελετητής Περιοχής 

Ο µελετητής της Περιοχής έχει και αυτός παρόµοια καθήκοντα µε τους µελετητές της 

Περιφέρειας, αλλά σε έργα µικρότερης κλίµακας (π.χ. διακλαδώσεις εναέριου δικτύου) 

και περιορισµένα φυσικά στα όρια της Περιοχής. Εκτός από την τήρηση χαµηλών κο-

στών κατασκευής και τεχνικών προδιαγραφών δείχνει µεγαλύτερη έµφαση στις λει-

τουργικές πτυχές των έργων που µελετά. Επίσης, ανασκοπεί και µεταδίδει τις µελέτες 

έργων µεγάλης κλίµακας που έρχονται από την Περιφέρεια στον εργολάβο κατασκευών. 
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Τεχνικός Τοµεάρχης Περιοχής 

Ο τεχνικός τοµεάρχης της Περιοχής έχει και αυτός παρόµοια καθήκοντα µε τον οµόλο-

γο του στην Περιφέρεια. Ασχολείται εξίσου µε θέµατα ασφάλειας κατασκευών και ερ-

γασίας και διατελεί υπεύθυνος των τεχνικών συνεργείων της ∆ιανοµής. 

 

Εντεταλµένος Μηχανικός Περιοχής 

Ο εντεταλµένος µηχανικός της περιοχής, λειτουργεί αυστηρά σαν επιβλέπων του εργο-

λάβου κατασκευών. Τον επιτηρεί και συνεργάζεται µαζί του σε θέµατα οργάνωσης και 

εκτέλεσης των τεχνικών έργων. Επίσης, στο πέρας των έργων λειτουργεί σαν τελικός 

ελεγκτής των έργων και τα παραλαµβάνει κάνοντας ταυτόχρονα έλεγχο τήρησης των 

συµφωνηθέντων και των προδιαγραφών. 

 

Εργοδηγός Τεχνικού Τοµέα Περιοχής 

Είναι ο άµεσα υπεύθυνος για την οργάνωση του συνεργείου τεχνιτών της Περιοχής. 

Οργανώνει τους τεχνίτες σε βάρδιες και ανάλογα µε τα έργα και τις βλάβες που πρέπει 

αυτοί να εξυπηρετήσουν. Παρακολουθεί τα προγράµµατα προληπτικών συντηρήσεων, 

ενώ παράλληλα οργανώνει τις διακοπές ρεύµατος που απαιτούνται για την τέλεση ερ-

γασιών πάνω στα δίκτυα της Περιοχής 

 

Τεχνίτες Περιοχής 

Τελούν υπό τον εργοδηγό του τεχνικού τοµέα και είναι οργανωµένοι σε βάρδιες. Κύρια 

καθήκοντα τους είναι η αποκατάσταση βλαβών, η εκτέλεση εργασιών προληπτικών συ-

ντηρήσεων, οι χειρισµοί κατά την εκτέλεση διακοπών και µικρή συνεισφορά έχουν 

στην εκτέλεση εργασιών κατασκευής, λόγω ανάληψης αυτού του ρόλου από τον εργο-

λάβο κατασκευών. Τα τελευταία χρόνια, ο αριθµός τους ολοένα και µειώνεται. 

 

Γραφείο Επίβλεψης Εργολάβου 

Εκτελεί κυρίως την διεκπεραίωση των οικονοµικών υποθέσεων που έχει η Περιοχή µε 

τον εργολάβο κατασκευών της. Επιδίδει έργα στον εργολάβο και µέσα στις αρµοδιότη-

τες της είναι η προσωρινή και οριστική παραλαβή των έργων που αυτός τελειώνει. Πα-

ρακολουθεί λογιστικά την διακίνηση αποθήκης του εργολάβου και κάποιες φορές εκτε-

λεί και χρέη επίβλεψης αυτού.  
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Αποθήκη Περιοχής 

Η αποθήκη της Περιοχής µε διαχειριστή τον αποθηκάριο, είναι ο χώρος προσωρινής 

τοποθέτησης όλων των υλικών της Περιοχής µέχρι την χρήση τους από τα συνεργεία 

της ∆ιανοµής. Εκτελεί παραγγελίες από την κεντρική αποθήκη της Περιφέρειας και ε-

νηµερώνει για τις ηµεροµηνίες παράδοσης των υλικών. Ο αποθηκάριος δέχεται αιτήµα-

τα από τον τεχνικό τοµεάρχη της περιοχής και τον εργοδηγό. Η αποθήκη που τηρεί δεν 

αποτελεί πηγή υλικών για τον εργολάβο, παρά µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που 

αυτός έχει σηµαντικές ελλείψεις. 

 

 

4.2.2. Ενδιάµεσο περιβάλλον της ∆ιανοµής 

 

Στο σηµείο αυτό, ο αναγνώστης προτρέπεται να σηµειωθεί πως ο Εργολάβος Κατα-

σκευών δεν µπορεί να θεωρηθεί τµήµα ούτε του εσωτερικού ούτε του εξωτερικού περι-

βάλλοντος της ∆ιανοµής. Η συνεργασία µεταξύ της Περιοχής και αυτού είναι πολύ έ-

ντονη και η αλληλεπιδράσεις είναι πολύ βαθιές, αλλά ταυτόχρονα τα κίνητρα, οι σκοποί 

και οι επιδιώξεις των δύο πλευρών είναι αρκετά διαφορετικές ούτως ώστε ο Εργολάβος 

να κατατάσσεται στο µεταίχµιο µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.  

 

Εργολάβος Κατασκευών Περιοχής 

Είναι η εταιρία, η οποίο αναλαµβάνει την κατασκευή και σηµαντικό κοµµάτι από την 

συντήρηση όλων των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας της ∆ιανοµής. Η διαδικασία µε την 

οποία επιλέγεται ο Εργολάβος είναι ουσιαστικά ένας µειοδοτικός διαγωνισµός, του ο-

ποίου το αποτέλεσµα είναι µια τριετής κατασκευαστική σύµβαση µε ορισµένο ποσό, το 

οποίο µπορεί να αποκλίνει το πολύ κατά ±25%. Είναι λογικό να υποθέσουµε πως κύριο 

κίνητρο του εργολάβου είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους του, η µεγιστοποίηση των 

έργων που του επιδίδονται και η αποφυγή ποινικών ρητρών. 

 

Επιβλέπων Μηχανικός Εργολάβου Κατασκευών 

Είναι ο υπεύθυνος επιβλέπων µηχανικός του εργολάβου. Καταρτίζει τα προγράµµατα 

κατασκευής και θεωρείται ο άµεσα υπεύθυνος για την οµαλή λειτουργία των συνεργεί-

ων του εργολάβου, την ασφάλεια και την τήρηση της ποιότητας κατασκευής των έργων 

που αυτός παραδίδει. Συνεργάζεται µε τον Εντεταλµένο Μηχανικό της ∆ιανοµής σε 
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θέµατα οργάνωσης των εργασιών και µε το Γραφείο Επίβλεψης για την καθηµερινή 

λειτουργία των κατασκευαστικών έργων. 

 

Συνεργεία Εναερίων & Υπογείων ∆ικτύων Εργολάβου 

Είναι οι τεχνίτες που εργάζονται για λογαριασµό του εργολάβου και κατασκευάζουν τα 

δίκτυα της ∆ιανοµής. Ο αριθµός τους µπορεί να αυξοµειώνεται κατά την διάρκεια της 

εργολαβίας σύµφωνα µε την κρίση του εργολάβου και ανάλογα µε τις κατασκευαστικές 

ανάγκες. Τα συνεργεία αυτά συνήθως κατευθύνονται από τους αρχιτεχνίτες, οι οποίοι 

είναι τεχνίτες µε µεγάλη πείρα στην δουλειά τους και αναλαµβάνουν τις εργασίες µεγα-

λύτερης ευθύνης, όπως είναι κάποιες φορές οι χειρισµοί διακοπτικών µέσων και η τή-

ρηση των κανονισµών ασφαλείας. 

 

 

4.2.3. Εξωτερικό Περιβάλλον της ∆ιανοµής 

 

Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) - ∆ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆ΕΣΜΗΕ) 

Η ΡΑΕ (ΡΑΕ) και ο ∆ΕΣΜΗΕ
 
(∆ΕΣΜΗΕ) είναι τα κύρια θεσµικά όργανα της πολιτείας 

που ρυθµίζουν γενικότερα το σκηνικό του κλάδου ενέργειας στην χώρα µας. Από το 

2000, µε την επιβολή της νέας µη-µονοπωλιακής φιλοσοφίας στην αγορά ενέργειας που 

επιβλήθηκε από την ΕΕ αποτελούν τους κύριους τηρητές της µετάβασης προς την ελεύ-

θερη αγορά. Ορίζουν γενικότερα τους όρους µε τους οποίους συνδέεται ένας παραγω-

γός Η.Ε. στο δίκτυο όπως επίσης και τις υποχρεώσεις του δικτύου όσο αφορά την σύν-

δεση αυτού.  

 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) 

Είναι το αρµόδιο υπουργείο, στο οποίο υπάγεται η ∆ΕΗ και συνεπώς και η διανοµή. 

Εγκρίνει τόσο τις τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ & 

ΕΛΟΤ HD384) όσο και αυτές των δικτύων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

(ΚΕΣΥΓΗΕ - ΦΕΚ 608/Β/6.10.1967). Επίσης, από το εν λόγω υπουργείο απορρέουν 

και τα αναλυτικά τιµολόγια ρύθµισης των τιµών υπολογισµού αξίας εργολαβιών, όπως 

επίσης και οι τυχόν αναθεωρήσεις στην κοστολόγηση τεχνικών εργασιών. 
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∆ιευθύνων Σύµβουλος ∆ΕΗ – ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Στα πλαίσια της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, µια βασική προϋπόθεση είναι η 

ανεξαρτητοποίηση του κάθε παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας, από τα δίκτυα Μεταφο-

ράς και ∆ιανοµής της. Ο λόγος είναι αυτός, που θεωρείται το ανώτατο διοικητικό συµ-

βούλιο της ∆ΕΗ εξωτερικός παράγοντας, καθώς και το ότι, εξάλλου, η ∆ιανοµή, αρχής 

γενοµένης από την 1
η
 Απριλίου 2012 θα είναι θυγατρική της, και όχι µια εκ ων υποδι-

ευθύνσεων. Τα δίκτυα της ∆ιανοµής θα παραµένουν στην κυριότητα της ∆ΕΗ (σαν πά-

για), αλλά η διαχείριση αυτών παραµένει στην ∆ιανοµή. 

 

Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφοράς 

Είναι µια εκ των κεντρικών διευθύνσεων της ∆ΕΗ, στης οποίας την κυριότητα εµπί-

πτουν τα δίκτυα Υψηλής και Υπερυψηλής Τάσης (ΥΤ, ΥΥΤ). Επίσης, ανάµεσα στις 

αρµοδιότητες της είναι η διαχείριση των υποσταθµών ΥΤ/ΜΤ, από όπου αναχωρούν 

όλες οι γραµµές ΜΤ της ∆ιανοµής. Συνεπώς η συνεργασία Μεταφοράς και ∆ιανοµής σε 

κατασκευαστικά θέµατα είναι επιτακτική. Το γεγονός αυτό όµως, δεν είναι πάντα 

πραγµατικότητα, καθώς υπάρχουν αρκετές τριβές ανάµεσα στις δύο ∆ιευθύνσεις λόγω 

του ότι, τα όρια δικαιοδοσιών ανάµεσα τους δεν είναι ακόµα ευδιάκριτα. 

  

Νοµαρχία Πέλλας – ΤΟΕΒ –  Αρχαιολογική Υπηρεσία 

Η Νοµαρχία Πέλλας, όσο αφορά το έργο κατασκευής που εξετάζεται, αποτελεί τον βα-

σικό αδειοδότη για την τέλεση έργων σε εδάφη που δεν εµπίπτουν σε επιµέρους ∆ή-

µους. Ακόµα, τµήµατα της Νοµαρχίας λειτουργούν ρυθµιστικά σε θέµατα κυριότητας 

και ορίων ιδιοκτησιών σε αγροτεµάχια της περιοχής ευθύνης τους. Οι Τοπικοί Οργανι-

σµοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), που ρυθµίζουν κυρίως θέµατα διαχείρισης αγροτε-

µαχίων (κεντρικές αρδεύσεις), εκτός του ότι αποτελούν βασικούς (θερινούς κυρίως) 

καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, τελούν υπό την οικεία Νοµαρχία τους. Τέλος, ένα 

τµήµα της Νοµαρχίας που µπορεί να αποτελέσει σηµείο κλειδί για το έργο είναι η οι-

κεία Εφορία Αρχαιοτήτων, η οποία ως γνωστόν ορίζει τον τρόπο διαχείρισης αρχαιολο-

γικών ευρηµάτων σε ανασκαφές εντός των ορίων του Νοµού. 

 

∆ήµος Γιαννιτσών 

Ο ∆ήµος Γιαννιτσών εκτός του ότι είναι βασικός καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας 

µέσω των Φωτισµών Οδών και Πλατειών (ΦΟΠ), είναι επίσης σηµαντικός συνεργάτης 

της ∆ιανοµής, όπως επίσης και αδειοδότης οποιονδήποτε τεχνικών εργασιών γίνονται 

εντός των ορίων του ∆ήµου. 



 39 

 

Τροχαία Γιαννιτσών 

Η τροχαία Γιαννιτσών είναι η υπηρεσία που αδειοδοτεί ή όχι, την οποιαδήποτε διακοπή 

κυκλοφορίας σε δρόµους και οδούς. Η σύνδεση που έχει αυτή η ιδιότητα της τροχαίας 

µε την κατασκευή, κυρίως του υπογείου, αλλά και του εναερίου δικτύου (όταν αυτό 

περνάει πάνω από οδούς) είναι προφανής. 

 

Εργολάβοι οικοδοµών στα Γιαννιτσά – Κάτοικοι οικοδοµών 

Η εν λόγω αναφορά γίνεται φυσικά για τους εργολάβους – κατασκευαστές οικοδοµών, 

στις οποίες γίνεται δέσµευση χώρων για την κατασκευή υπόγειων υποσταθµών ΜΤ/ΧΤ. 

Όταν µια υπό ανέγερση οικοδοµή ξεπερνά σε όγκο τα 2500m3, ο εργολάβος αυτός ο-

φείλει να ρωτήσει την ∆ιανοµή, για το αν η δεύτερη επιθυµεί να δεσµεύσει χώρο εντός 

του οικοδοµήµατος για την κατασκευή υποσταθµού. Αυτή η δέσµευση χώρου είναι φυ-

σικά για τον εργολάβο κόστος και µείωση της αξίας του ακινήτου που κατασκευάζει 

καθώς µειώνει την αξία των διαµερισµάτων στο µυαλό των πελατών του, οι οποίοι συ-

νήθως ανησυχούν για την ακτινοβολία που θα έχουν στην πολυκατοικία που θα διαµέ-

νουν και για τον κίνδυνο τυχούσας έκρηξης. 

 

Καταναλωτές νέας γραµµή 29  

Η κατηγορία αυτή αφορά όλους τους υφιστάµενους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, 

οικιακούς, αγροτικούς, βιοτεχνικούς και βιοµηχανικούς, οι οποίοι πρόκειται να απο-

συνδεθούν από τις παλιές τους γραµµές και να συνδεθούν στην καινούρια. Εκτός από 

την όχληση που θα βιώσουν µε τις διακοπές στην ρευµατοδότηση τους κατά την µετα-

φορά τους από την µια γραµµή στην άλλη, συγκεντρώνουν τα οφέλη του να τροφοδο-

τούνται από µια νέα µη υπερφορτωµένη γραµµή και νεότερης κατασκευής, που συνε-

πάγεται µικρότερο αριθµό βλαβών και κατ’ επέκταση καλύτερη ποιότητας ενέργειας. 

 

Επενδυτής σε παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ 

Έδω γίνεται λόγος για τον παραγωγό, ο οποίος πρόκειται να κατασκευάσει µια µονάδα 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και επιθυµεί να συνδεθεί µε την νέα γραµµή 29. Το 

βασικό του κίνητρο είναι να συνδεθεί στην νέα γραµµή, όσο το δυνατόν γρηγορότερα 

και µε το µικρότερο δυνατό κόστος. Πολλές φορές, µεγάλης κλίµακας παραγωγοί ΑΠΕ, 

όπως και ο εν λόγω, είναι επιχειρηµατίες µεγάλης εµβέλειας µε υψηλές διασυνδέσεις 

και ικανότητα µόχλευσης, ακόµα και στα ρυθµιστικά όργανα της αγοράς ενέργειας. 

 



 40 

Ιδιοκτήτες Αγροτεµαχίων – Αγρότες - Κάτοικοι των Γιαννιτσών 

Εδώ γίνεται λόγος για τους κατόχους ιδιοκτησιών που πρόκειται να ενοχληθούν από 

την κατασκευή της γραµµής 29, λόγω του ότι αυτή πιθανόν θα διέρχεται εντός ή στα 

όρια της ιδιοκτησίας τους. Ένας στύλος της ∆ιανοµής εντός ενός χωραφιού, ή η κατα-

στροφή ενός πεζοδροµίου µπροστά από µια οικία εντός πόλης είναι ρεαλιστικά παρα-

δείγµατα. Σε περίπτωση που θεωρούν ότι θίγονται, ελάχιστες είναι οι πιθανότητες τους 

να αποζηµιωθούν, καθώς η ∆ιανοµή διατηρεί το νόµιµο δικαίωµα να κατασκευάζει τα 

δίκτυα της όπου επιθυµεί, σύµφωνα µε τα δικά της κριτήρια. 

 

 

Ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάστηκαν όλοι οι εµπλεκόµενοι,, σίγουρα µπορεί να κρι-

θεί συνοπτικός, αλλά υπάρχει κίνδυνος µια αναλυτικότερη περιγραφή να κάνει το πα-

ρόν σύγγραµµα να αποκλίνει από τον σκοπό του. Παρ’ όλ’ αυτά, σε αυτό το σηµείο, ο 

αναγνώστης έχει ήδη αντιληφθεί το µέγεθος και την ποικιλία των άµεσα ή έµµεσα ε-

µπλεκοµένων σε ένα τεχνικό έργο της ∆ιανοµής, τουλάχιστον αυτής της κλίµακας. Επί-

σης θεωρείται βέβαιο, πως ήδη έχουν αρχίσει να διαφαίνονται κάποιοι κίνδυνοι και ί-

σως κάποιες ευκαιρίες που πρόκειται να αντιµετωπίσει η ∆ιανοµή κατά την εκτέλεση 

του έργου. Μετά τον ορισµό των κύριων οδηγών κινδύνων και ευκαιριών (risk drivers), 

η απαρίθµηση των κινδύνων είναι το επόµενο βήµα στην διαδικασία που ακολουθείται, 

κατά την ανάπτυξη ενός συστήµατος διαχείρισης κινδύνων έργου.  
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4.3. Οδηγοί και αναγνώριση κινδύνων 

 

Αρχικά, στο σηµείο αυτό, θα οριστούν οι παράγοντες / καταστάσεις που φαίνεται να 

οδηγούν τους κινδύνους (risk drivers). Οι οδηγοί κινδύνων µπορούν να θεωρηθούν σαν 

µόνιµες πηγές κινδύνου ή ευκαιριών, οι οποίες παρίστανται σε όλη την διάρκεια του 

έργου και µπορούν θεωρηθούν αναπόσπαστο κοµµάτι που, καθώς είναι ενσωµατωµένες 

σε βασικά στοιχεία του. Με την απαρίθµηση τους, η παραπάνω δήλωση γίνεται καλύ-

τερα κατανοητή. Επίσης, κρατώντας τους οδηγούς κινδύνων κατά νου, διευκολύνεται 

σηµαντικά η κατηγοριοποίηση τους, που θα ακολουθήσει στην συνέχεια. 

 

 

4.3.1 Οδηγοί κινδύνων 

 

Οι οδηγοί κινδύνων, πέρα από την καλύτερη µατιά που προσδίδουν για την αναγνώριση 

των κινδύνων, βοηθούν ιδιαίτερα και στην καλύτερη αξιολόγηση και αντιµετώπιση των 

κινδύνων, καθώς εάν η αιτία ενός προβλήµατος είναι γνωστή, καθίσταται πιο εύκολη η 

αντιµετώπιση του κυρίως προληπτικά (proactive), αλλά όσο και κατασταλτικά (reac-

tive). Οι Berkeley, Humphreys και Thomas (1991) ορίζουν τα δύο χαρακτηριστικά που 

πρέπει να έχει ένας οδηγός κινδύνου προκειµένου η αναγνώριση του να µπορεί να βοη-

θήσει πρακτικά το µοντέλο διαχείρισης κινδύνων έργου: 

• Πρέπει να είναι αξιόπιστα ποσοτικοποιήσιµος, σε σχέση τουλάχιστον, µε τους 

κινδύνους που οδηγεί. Η ποσοτικοποίηση αυτή µπορεί απλά να είναι µια ποσό-

τητα επιπέδου (π.χ. χαµηλή, µέση ή υψηλή επίδραση). 

• Πρέπει να µπορεί να αναγνωριστεί σαν παράγοντας του έργου, πριν υλοποιηθεί 

ο κίνδυνος, ο οποίος οδηγείται από αυτόν. Η αναγνώριση του οδηγού, µπορεί 

από εκεί και πέρα να οδηγήσει µόνο σε πρόληψη για την περίπτωση που ο κίν-

δυνος είναι δυνατόν να επαναληφθεί. 

 

Έχοντας αυτά τα εισαγωγικά στοιχεία κατά νου, µπορούµε παρακάτω να παραθέσουµε 

κάποιους σηµαντικούς τοµείς του έργου που µπορούν να δηµιουργήσουν οδηγούς κιν-

δύνου για το έργο κατασκευής της γραµµής 29: 

 

Οργάνωση της επιχείρησης 

Η οργανωσιακή δοµή της ∆ιανοµής, έχει δύο χαρακτηριστικά που µπορεί να επηρεά-

σουν άµεσα την έκβαση του έργου. Πρώτον, λόγω του µέχρι πρότινος δηµόσιου χαρα-
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κτήρα της ∆ΕΗ, η ∆ιανοµή ακόµη διακατέχεται από ιδιαίτερα γραφειοκρατικές διαδι-

κασίες που έχουν αντίκτυπο σε χρόνο και έµµεσο κόστος. ∆εύτερον, λόγω της κατά-

στασης που επικρατεί στην χώρα τα τελευταία χρόνια, το προσωπικό της ∆ιανοµής συ-

νεχώς και µειώνεται, καταλήγοντας στο σηµείο πολλές εργασίες να συσσωρεύονται σε 

λίγα άτοµα και µάλιστα χωρίς να υπάρχει τρόπος αναπλήρωσης αυτών, τουλάχιστον 

βραχυπρόθεσµα. 

 

Οργάνωση του έργου 

∆εδοµένου ότι η ∆ιανοµή γενικά δεν κατασκευάζει τα δίκτυα της, υπό την ακριβή έν-

νοια του έργου (project), καθώς τηρεί δοµές λειτουργικές και όχι έργου, µπορεί να οδη-

γήσει κάποιον να συµπεράνει πως όσο αφορά γενικά την διαχείριση έργου βρίσκεται 

πολύ χαµηλά στην καµπύλη µάθησης που απαιτείται, ώστε να οργανώσει ένα έργο µε 

σωστή δοµή, ροή πόρων, ακριβές και υλοποιήσιµο χρονοδιάγραµµα κλπ.  

  

Φύση της εργολαβικής σύµβασης 

Το γεγονός ότι η ∆ιανοµή κατασκευάζει τα έργα της µέσω του εργολάβου κατασκευών, 

εγείρει υποψίες τόσο για ευκαιρίες, όσο και για απειλές που πηγάζουν από αυτή τη 

σχέση. Η κατανοµή των κινδύνων που γίνεται ανάµεσα στην ∆ιανοµή και τον εργολάβο, 

αφήνει την πρώτη σε πλεονεκτική σχέση, ενώ το γεγονός ότι ο εργολάβος κατασκευών 

έχει σαν κύρια µέριµνα του την µεγιστοποίηση του κέρδους του έρχεται σε αντίθεση µε 

σηµαντικές επιδιώξεις της. 

 

Τοποθεσία 

Οι γεωγραφικές θέσεις από όπου πρόκειται να διέλθει η νέα γραµµή 29, έχουν συγκε-

κριµένα χαρακτηριστικά που µπορεί να επηρεάσουν την οµαλή έκβαση του εγχειρήµα-

τος. Η διαδροµή πάνω σε ελώδεις περιοχές της πρώην λίµνης Γιαννιτσών, το πέρασµα 

πάνω ή διαµέσου καλλιεργήσιµων εκτάσεων και οι εκσκαφές σε πολυσύχναστους δρό-

µους της πόλης των Γιαννιτσών είναι µόνο µερικά παραδείγµατα. 

 

Καθυστερηµένη εκκίνηση του έργου 

Όλο το έργο ξεκινάει µε την υπόθεση πως ο αρχικός σχεδιασµός του συµβαίνει επαρ-

κώς νωρίς, ούτως ώστε το έργο να µπορέσει να ενταχθεί στον επενδυτικό προϋπολογι-

σµό της νέας χρονιάς. Καθυστερήσεις στον πρώτο σχεδιασµό µπορεί να οδηγήσουν 

στην απόρριψη τµήµατος του έργου λόγω µη ένταξης του εξ’ ολοκλήρου. Επίσης, οι 

λειτουργίες της ∆ιανοµής εµφανίζουν αισθητή εποχικότητα (π.χ. υψηλά φορτία και 
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βλάβες το καλοκαίρι). Η καθυστέρηση εκκίνησης εργασιών αφήνει ασαφές, το ποιες 

διεργασίες του έργου θα συµπέσουν µε τέτοιες περιόδους, αφήνοντας ασάφειες για την 

ορθή και εµπρόθεσµη εκτέλεση τους. 

 

Επέκταση στις διάρκειες των διεργασιών 

Όπως οι εργασίες κάθε κατασκευαστικού έργου, έτσι και του εν λόγο, υπόκεινται σε 

αποκλίσεις λόγω πολλαπλών παραγόντων. Μια διεργασία σχεδόν ποτέ δεν µπορεί να 

έχει ακριβώς την διάρκεια ή το κόστος που έχει προβλεφθεί (Hendrickson, 2000). Σύµ-

φωνα µε αυτό το σκεπτικό, υπάρχουν πολλοί µικροί παράγοντες που µπορεί να επηρεά-

ζουν την εργασία µέρα προς µέρα και να καταλήγουν να συνθέτουν µια συνολική µετα-

βλητότητα για κάθε συνολική διεργασία, που µε την σειρά της να οδηγεί σε µειώσεις ή 

αυξήσεις κόστους, ή σε κυλιόµενες χρονικές καθυστερήσεις τουλάχιστον σε αυτές που 

βρίσκονται στην κρίσιµη διαδροµή του έργου (Κηρρυτόπουλος, 2006, Lawrence & Pas-

ternack, 2002) . 

   

Εκτιµήσεις κόστους 

Η ποιότητα των εκτιµήσεων κόστους για το έργο, έχει πολύ µεγάλη σηµασία. Το γεγο-

νός ότι η πρώτη κοστολόγηση του, πάνω στην οποία βασίζεται και η έγκριση του ίδιου 

του έργου, γίνεται σε ένα χρονικό σηµείο όπου η δυνατότητα ρεαλιστικών προβλέψεων 

είναι ελάχιστη, καθιστά αυτές τις προβλέψεις κάτι σαν στοίχηµα. Μόνο από την τελική 

πρόοδο του έργου µπορεί να προκύψει αν η κοστολόγηση είναι πάνω η κάτω από τα 

πραγµατικά έξοδα που γίνονται. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την τακτική της 

∆ιανοµής να κρατά σφικτό έλεγχο στην τήρηση των προϋπολογισµών, καθιστά αυτές 

τις εκτιµήσεις, σηµαντική πηγή αβεβαιότητας. 

 

Χρηµατορροές – Χρηµατοδότηση 

Εκτός από το παραπάνω αναφερθέν κρίσιµο σηµείο της τήρησης των προϋπολογισµών, 

προκύπτει και το θέµα της διατήρησης των ροών χρηµατοδότησης του έργου κάτω από 

το πρίσµα κυρίως της ευρύτερης χρηµατοπιστωτικής κατάστασης της χώρας (κοιτώντας 

το θέµα «µακροοικονοµικά») και υπό την απαίτηση τήρησης συγκεκριµένων εκροών 

προς τον εργολάβο κατασκευών κάθε µήνα (κοιτώντας το θέµα «µικροοικονοµικά»).  

 

Σχέσεις κοινωνίας – επιχείρησης 

Ο πάλαι ποτέ ουσιαστικός χαρακτηρισµός της ∆ΕΗ σαν επιχείρηση κοινής ωφέλειας, 

κάθε άλλο παρά τυχαίος ήταν. Ο εξηλεκτρισµός της χώρας υπήρξε µια εθνική υπόθεση 
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και γινόταν µε κάθε κόστος. Το µέγιστο ζητούµενο ήταν ανέκαθεν η παροχή πρόσβα-

σης σε ηλεκτρικό ρεύµα για κάθε καταναλωτή. Η ∆ιανοµή, παρέχοντας ένα τόσο βασι-

κό αγαθό όπως το ρεύµα, και όντας το «front office» της ∆ΕΗ σε τεχνικά θέµατα, απο-

τελεί ακόµα και στα πλαίσια της απελευθερωµένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, έναν 

βασικό παράγοντα κοινωνικής ανάπτυξης. Ταυτόχρονα όµως, η ανάγκη συνεργασίας 

της ∆ιανοµής µε τις τοπικές κοινωνίες σε θέµατα λειτουργίας και κατασκευών, σε συν-

δυασµό µε το πρόσωπο της, το οποίο αλλάζει από κοινωφελές σε κερδοσκοπικό, δηµι-

ουργούν ένα σύνθετο πλέγµα αλληλεπιδράσεων που µπορεί να έχει έντονες επιπτώσεις, 

τόσο θετικές, όσο και αρνητικές για το έργο. 

 

Προβλήµατα επικοινωνίας και γλώσσα 

Με την διάσπαση της ∆ΕΗ σε επιµέρους θυγατρικές εταιρίες, είναι λογικό να περιµένει 

κανείς να παρουσιαστούν δυσχέρειες στην συµπλήρωση των κενών που αφήνει η µια 

στις λειτουργίες της άλλης δεδοµένων των νέων αυτόνοµων χαρακτήρων που αποκτούν 

πια. Επίσης, οι δίαυλοι επικοινωνίας ανάµεσα στις ∆ιευθύνσεις στενεύουν και καθίστα-

νται λιγότερο ταχείς, γεγονός που µπορεί να προβληµατίσει σε περιπτώσεις κοινών κα-

τασκευαστικών έργων (βλ. ∆ιανοµή – Μεταφορά). Επίσης, καθώς σχεδόν το 100% των 

νέων έργων της διανοµής κατασκευάζεται από τα συνεργεία του εργολάβου, τα οποία 

απαρτίζονται στην πλειοψηφία τους από φθηνά εργατικά χέρια προερχόµενα από λιγό-

τερο ανεπτυγµένες χώρες των Βαλκανίων (Αλβανία, Σκόπια, Βουλγαρία), προκύπτει 

προφανώς και πρόβληµα επικοινωνίας µεταξύ ελλήνων και αλλοδαπών τεχνιτών και 

µηχανικών. Το γιατί αυτό µπορεί να αποτελέσει πηγή κινδύνων για το έργο, είναι προ-

φανές.  

 

 

Όλα τα παραπάνω λειτουργούν σαν µόνιµες πηγές κινδύνων ή/και ευκαιριών για το συ-

γκεκριµένο έργο της ∆ιανοµής. Η εύρεση αυτών των οδηγών και των µονίµων πηγών 

κινδύνου για το έργο υπό εξέταση, είναι το πρώτο σηµαντικό εργαλείο για την σωστή 

και άρτια αναγνώριση τους. Το επόµενο, επίσης σηµαντικό εργαλείο, είναι η επιλογή 

της σωστής κατηγοριοποίησης τους, προκειµένου να προκύψει η δοµή των κινδύνων 

και να χτιστεί µια δοµή κινδύνων (risk breakdown structure). Η επιλογή αυτής της κα-

τάλληλης κατηγοριοποίησης γίνεται στην συνέχεια. 
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4.3.2 Κατηγοριοποίηση των κινδύνων 

 

Η κατηγοριοποίηση των κινδύνων µπορεί να γίνει µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους, 

ανάλογα µε το τι είναι επιθυµητό να εξυπηρετεί κάθε ένας από αυτούς. Είναι βέβαια 

προφανές πως η κύρια εξυπηρέτηση που επιτυγχάνει η κατηγοριοποίηση είναι να µπο-

ρέσει να οδηγήσει σε µια δοµηµένη και ολοκληρωµένη σειρά σκέψεων ώστε να ανα-

γνωριστούν όλοι οι κίνδυνοι (Berkeley et al, 1991) που αφορούν το έργο. Η πιο προφα-

νής λύση για τον αναγνώστη µπορεί να φαντάζει αυτή την στιγµή, η κατηγοριοποίηση 

τους σύµφωνα µε τους παράγοντες µε τους οποίους οδηγούνται. Η λύση αυτή βέβαια 

µπορεί να οδηγήσει σε πολλές παραλείψεις και δεν συνίσταται. 

 

Η κατηγοριοποίηση των κινδύνων µπορεί να γίνει τόσο µε γενικούς τρόπους, όσο και 

µε ειδικότερους, παρέχοντας όλο και µεγαλύτερη αναλυτική ικανότητα στο άτοµο ή 

οµάδα που θα αναλάβει τον ρόλο της αναγνώρισης των κινδύνων. Έτσι ξεκινώντας από 

τους περισσότερο γενικούς τρόπους, µπορούµε να αναφέρουµε την κατηγοριοποίηση 

των κινδύνων σε γενικούς κινδύνους έργων και ειδικούς για το έργο (Zou & Li, 2010), 

σε γνωστούς γνωστούς, γνωστούς αγνώστους και άγνωστους αγνώστους κινδύνους 

(Lanza, 2000), σε αβεβαιότητες (uncertainties), συµβάντα (events) και µεταβλητότητες 

διεργασιών (variability) (Hulett, 2009), σε τεχνολογικούς, διαχειριστικούς και εξωτερι-

κού περιβάλλοντος (Μπακούρος & Κελεσίδης, 2000) και σε κατηγορίες που αφορούν 

τις βασικές λειτουργικές δοµές του έργου όπως τεχνολογικοί, προµήθευσης, κατα-

σκευής και διοίκησης (Mousavi et al, 2011). Είναι σηµαντικό να τονιστεί, πως οι κατη-

γοριοποιήσεις αυτές, όχι µόνο δεν είναι αλληλοαποκλειόµενες, αλλά είναι και αλληλε-

πικαλυπτόµενες, κάνοντας την διαδικασία ένταξη των κινδύνων σε κατηγορίες µια ι-

διαίτερα περίπλοκή διαδικασία, η οποία όµως αν διαχειριστεί σωστά µπορεί να αποδώ-

σει ολοκληρωµένα αποτελέσµατα τόσο στην αναγνώριση, όσο και στην αξιολόγηση 

τελικά των κινδύνων και των µεθόδων αντιµετώπισης τους. Η ανάλυση αυτή, που µπο-

ρεί να καταλήξει µέχρι και σε ιδιαίτερα σύνθετα µαθηµατικά µοντέλα ασαφούς λογικής 

(Zhiming, 2009), αν και ιδιαίτερα ποιοτική από άποψη ρεαλιστικών αποτελεσµάτων, 

δεν συνίσταται για έργα µικρή κλίµακας, όπως είναι και το εν λόγω, ενώ προσανατολί-

ζεται περισσότερο σε κατασκευές ιδιαίτερα µεγάλης κλίµακας, όπου οι δαπάνες σε 

χρόνο και κόστος για την ανάπτυξη ενός αναλυτικού τέτοιου µοντέλο θα αντισταθµι-

στούν µε την εξοικονόµηση έως και εκατοµµυρίων ευρώ από την σωστή εκ των προτέ-

ρων πρόβλεψη όλων των κινδύνων που αντιµετωπίζονται.  
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Απορρίπτοντας την µεθοδολογία ανάπτυξης ενός τόσο αναλυτικού µοντέλου κατηγορι-

οποίησης, στο παρόν σύγγραµµα θα υιοθετηθεί η ταξινόµηση των κινδύνων σε µια δο-

µή κινδύνων (RBS), βασισµένη στην ήδη υπάρχουσα δοµή εργασιών (WBS) του έργου, 

η οποία έχει αναλυθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο. Η δοµή αυτή κρίνεται πως προσδίδει 

ξεκάθαρη εποπτεία των κινδύνων, της θέσης τους στο έργο, των διεργασιών που αυτοί 

αφορούν και της συχνότητας µε την οποία µπορούν να εµφανιστούν. Όλα αυτά τα στοι-

χεία είναι απαραίτητα για την µετέπειτα ανάλυση που θα ακολουθήσει. Το πλήρως ανε-

πτυγµένο RBS του έργου µπορεί να βρεθεί στo Παράρτηµα Ι, ενώ παρακάτω βρίσκεται 

λίστα µε τους κυριότερους κινδύνους και τις επεξηγήσεις τους..  

 

 

4.3.3 Αναγνώριση κινδύνων και ευκαιριών 

 

Η αναγνώριση των κινδύνων για ένα τεχνικό έργο είναι µια διαδικασία που µπορεί να 

καταλήξει να είναι χρονοβόρα, ανάλογα µε την µεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, και 

µπορεί επίσης να έχει σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση πολλών δεκάδων κινδύνων έως 

και εκατοντάδων. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι, µε τους οποίους µπορεί να 

επιτευχθεί µια ολοκληρωµένη αναγνώριση κινδύνων. Η µέθοδος του καταιγισµού ιδεών 

(brainstorming), η τεχνική των ∆ελφών (Delphi), οι λίστες ελέγχου (checklists) και η 

διεξαγωγή συνεντεύξεων είναι µερικές από αυτές µε την πρώτη να κρίνεται ίσως η πιο 

αποδοτική, αν εκτελεστεί σωστά. 

 

Η διεξαγωγή συνεντεύξεων και ο καταιγισµός ιδεών που χρησιµοποιήθηκαν για την 

αναγνώριση κινδύνων στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουν τρία αδύναµα σηµεία:  

α) οι εµπλεκόµενοι έχουν µια έµφυτη τάση να αντιλαµβάνονται περισσότερο τους α-

στάθµητους παράγοντες του έργου, σαν κινδύνους και όχι σαν ευκαιρίες (Kerzner, 

2001), αφήνοντας έξω από την ανάλυση τις δεύτερες, 

β) συγκαταλέγουν πολλές φορές µέσα στους προτεινόµενους κινδύνους, ακραία φαινό-

µενα µε πολύ µικρή πιθανότητα εµφάνισης και τεράστιες επιπτώσεις (µαύροι κύκνοι
 

(Taleb, 2007)), ενώ κάτι τέτοιο κρίνεται άνευ πρακτικής ουσίας, λόγω της αδυναµίας 

πρακτικής αντιµετώπισης τους (Chapman & Ward, 2002), (δέσµευση τεράστιων πόρων 

για αποφυγή απίθανου γεγονότος;) και του ότι καθώς αυτά τα συµβάντα είναι ακραίες 

τιµές (outliers), διαταράσσουν µε ποσοτικό αλλά µη ποιοτικό τρόπο, οποιαδήποτε προ-

σπάθεια µοντελοποίησης (Vose, 1996). 
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γ) όσο κι αν ακούγεται παράδοξο, οι εµπλεκόµενοι αφήνουν έξω από την αναγνώριση 

κινδύνων, ορισµένους από τους πιο συνηθισµένους κινδύνους, οι οποίοι µάλιστα είναι 

κοινοί σε όλα τα έργα (Lanza, 2000). Ο λόγοι για αυτό είναι οι λανθασµένες υποθέσεις 

(false assumptions) και η ανθρώπινη τάση αποφυγής αυτοκριτικής (καθώς οι συνεντευ-

ξιαζόµενοι είναι και εµπλεκόµενοι στο έργο). Για να γίνουν οι κίνδυνοι αυτοί περισσό-

τερο κατανοητοί, παρατίθενται στην συνέχεια, καθώς έχουν άµεση εφαρµογή και στο 

έργο κατασκευής της γραµµής 29. 

 

Οι πρώτοι λοιπόν κίνδυνοι που θα αναφερθούν σε αυτό το σηµείο είναι ταυτόχρονα 

κοινοί και για κάθε άλλο κατασκευαστικό έργο:  

• Φτωχός ορισµός και ασάφεια στους στόχους του έργου 

• Αλλαγή στους στόχους του έργου εν µέσω αυτού 

• Λάθος επιλογή διαχειριστή έργου / αναποτελεσµατική ηγεσία 

• Έλλειψη υποστήριξης από την διοίκηση 

• Ανεπαρκής απόδοση ευθυνών διαχείρισης κινδύνων 

• Ανεπαρκής ορισµός διεργασιών 

• Μη αποδοτική χρήση των διαδικασιών διαχείρισης έργου 

• Ανυποµονησία / βιασύνη ολοκλήρωσης του έργου 

 

Είναι φανερό πως οι παραπάνω κίνδυνοι, έχουν κάπως ασαφείς ερµηνείες και δεν µπο-

ρούν να ποσοτικοποιηθούν τόσο εύκολα, καθότι µπορούν να λειτουργήσουν τόσο σαν 

κίνδυνοι, όσο και σαν οδηγοί κινδύνων, διότι βρίσκονται στο µεταίχµιο µεταξύ των δύο 

ορισµών. Προκειµένου να γίνουν τα πράγµατα πιο ξεκάθαρα προχωράµε στην παράθε-

ση περισσότερο πρακτικών κινδύνων, οι οποίοι µπορεί να πηγάζουν και να αλληλοε-

ξαρτώνται και από τους παραπάνω, µε την διαφορά όµως ότι θα µπορέσουν να ποσοτι-

κοποιηθούν ευκολότερα στην συνέχεια. Η παράθεση των κινδύνων θα γίνει στην µορφή 

του Πίνακα 4.1. Πρέπει σε αυτό το σηµείο να επισηµανθεί πως η ορθότερη παρουσίαση 

των κινδύνων και ευκαιριών θα έπρεπε να τους περιλαµβάνει όλους
 
(Παράρτηµα Ι).  

 

Παρ’ όλ’ αυτά, καθότι η τελική λίστα κινδύνων απαριθµεί πάνω από 120 κινδύνους 

κρίνεται σκόπιµο να γίνει µια σύµπτυξη και οµαδοποίηση αυτών, προκειµένου να επι-

τευχθεί µια καλύτερη εποπτεία και διαχείριση αυτών. Εξάλλου, το επίπεδο ανάλυσης 

κινδύνων πρέπει να συνάδει µε την κρισιµότητα του έργου, το µέγεθος του και το επί-

πεδο ωριµότητας
 
(PMI, 2003) διαχείρισης κινδύνων (risk management maturity) της 

επιχείρησης, οπότε και δεν κρίνεται απαραίτητη η διεξοδική ανάλυση. Παραποµπές σε 
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κινδύνους ή ευκαιρίες µικρής κλίµακας θα γίνουν σε επόµενο κεφάλαιο. Υπενθυµίζεται 

σε αυτό το σηµείο, πως η κατάταξη των κινδύνων έχει γίνει µε τυχαίο τρόπο και δεν 

αντικατοπτρίζει το µέγεθος της πιθανότητας εµφάνισης τους ή το αντίκτυπο τους.  

 

Η αναγνώριση των κινδύνων που δίνεται παρακάτω, αποτελεί ταυτόχρονα µια λίστα 

πάνω στην οποία οι κίνδυνοι απαριθµούνται και καταχωρούνται, σε ένα τυπικό σύστη-

µα διαχείρισης κινδύνων (formal risk management plan). Η απαρίθµηση αυτή των κιν-

δύνων (risk register), θα χρησιµοποιηθεί στην συνέχεια στις αναφορές που θα γίνονται 

για αυτούς τους κινδύνους ή ευκαιρίες. 

 

Ο διαχωρισµός των παρακάτω αστάθµητων παραγόντων και γεγονότων σε κινδύνους 

και ευκαιρίες για την ώρα αφήνεται στο χέρι του αναγνώστη, αλλά τονίζεται πως θα 

προκύψει και από την µετέπειτα ανάλυση των κινδύνων, καθώς θα κριθούν οι κίνδυνοι 

αυτοί, ανάλογα µε την πιθανότητα εµφάνισης τους και µε τον αντίκτυπο που έχουν στο 

έργο. Έτσι, κάτι που µπορεί να φαίνεται αµιγώς σαν κίνδυνος, µπορεί να έχει πτυχές 

ευκαιρίας και το αντίθετο. Στην ανάλυση που θα ακολουθήσει θα γίνει µια πρώτη προ-

σπάθεια ποιοτικής αξιολόγησης και ταξινόµησης των παραπάνω κινδύνων µε το συµ-

βατικό µοντέλο πιθανότητας και αντίκτυπου, ενώ στην συνέχεια στο εν λόγω µοντέλο 

θα προστεθούν και άλλα χαρακτηριστικά προκειµένου να προκύψουν ποσοτικά ακρι-

βέστερα αποτελέσµατα. 
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Πίνακας 4.1 Λίστα κινδύνων έργου 

Α/Α ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

1 Πρόστιµα από ΥΠΕΚΑ, ΡΑΕ, 

∆ΕΣΜΗΕ, ∆ήµους κλπ 

∆εν είναι συχνό φαινόµενο αλλά κάποιες φορές µπορεί να συµβεί. Για λόγους µη τήρησης κανονισµών ή νοµοθεσιών ή 

θεσµοθετηµένων διαδικασιών, η ∆ιανοµή µπορεί να κληθεί να πληρώσει πρόστιµα απέναντι σε αυτούς τους φορείς. Τις 

περισσότερες φορές βέβαια, την επίλυση αυτών των ζητηµάτων ή γενικότερα την τακτοποίηση τους την αναλαµβάνει ο 

εργολάβος. 

2 Ανακάλυψη αρχαίων ευρηµάτων κατά 

την εκσκαφή του υπογείου 

Κατά την εκσκαφή χαντακιών για την κατασκευή του υπογείου δικτύου, µπορεί να βρεθούν αρχαίες κατασκευές (η περιο-

χή της Έδεσσας και τον Γιαννιτσών έχουν πολλά τέτοια σηµεία 

3 Λάθη στην κατασκευαστική µελέτη Λάθη στις κατασκευαστικές µελέτες του εναερίου ή του υπογείου δικτύου ή στην µελέτη προστασίας. Ανάλογα για ποιά 

µελέτη αναφερόµαστε και το µέγεθος του λάθους, οι λόγοι και οι συνέπειες µπορεί να διαφέρουν.  

4 Ανακάλυψη ανυπέρβλητων εµποδίων 

κατά την όδευση του εναερίου ή του 

υπογείου δικτύου 

Αρχαία κατά την κατασκευή του υπογείου, ιδιοκτησίες ιδιωτών που αρνούνται να καταπατηθούν, ευαίσθητες περιοχές 

πόλης (π.χ. Παλιά πόλη), κλπ 

5 Αλλαγή στην κατασκευαστική µελέτη Αλλαγή όδευσης εναερίου ή υπογείου τµήµατος δικτύου, λόγω όλων των παραπάνω αιτιών, συν την ανακάλυψη λαθών 

στην µελέτη σκοπιµότητας του έργου, την οικονοµοτεχνική µελέτη ή σε κάποια άλλη µελέτη. Επίσης, λόγω εµφάνισης 

καταναλωτών που µπορεί να είναι πρόσφορο να ενταχθούν στο νέο δίκτυο ή απόρριψης καταναλωτών από την ένταξη 

τους σε αυτό. Επίσης µπορεί να συµβεί λόγω διαφορετικής άποψης µελετητή Περιφέρειας και Περιοχής. Επίσης µπορεί 

να συµβεί και λόγω ανακάλυψης αρχαίων ή ανυπέρβλητων εµποδίων. 

6 Εµφάνιση µεγάλου πελάτη για ένταξη 

στην γραµµή 

Οποιαδήποτε στιγµή µπορεί να προκύψει µια αίτηση νέας ηλεκτροδότησης, η οποία µπορεί να είναι από κάποιον µεγάλο 

πελάτη που θα θέλει να συνδεθεί στην γραµµή. Πέρα από το κόστος του δικτύου που θα επωµιστεί από την κατασκευή 

της διακλάδωσης του, θα βοηθήσει και τους στόχους του έργου καθώς θα αυξήσει την παρεχόµενη ενέργεια. 

7 Αναθεώρηση τιµολογίου εργολαβίας Οι τιµές που υπόκεινται σε αναθεώρηση είναι οι τιµές των εργασιών του εργολάβου, και όχι τα υλικά. Αυτές υπόκεινται 

σε αναθεώρηση ανάλογα µε τα αρχεία του ΥΠΕΚΑ. Η αναθεώρηση των τιµών µπορεί να είναι προς τα πάνω ή προς τα 

κάτω ανάλογα µε τον πληθωρισµό, τους ρυθµούς ανάπτυξης της χώρας και του γενικότερου κατασκευαστικού κλάδου 

8 Καιρός: Χαµηλή παραγωγικότητα (δυ-

σµενείς συνθήκες εργασίας) - αυξηµένες 

βλάβες (µπουρίνια έκτακτα καιρικά φαι-

νόµενα) 

Ο καιρός µπορεί να επηρεάσει θετικά ή κυρίως αρνητικά της επίδοση των συνεργείων (τα συνεργεία δουλεύουν πιο αργά 

όταν έχει πολύ ζέστη ή πολύ κρύο, ενώ κάποιες ηµέρες µπορεί να µην γίνουν καθόλου εργασίες λόγω βροχών), ακόµα 

µπορεί να επηρεαστούν οι διακοπές, οι οποίες να οργανωθούν και να µην εκτελεστούν σε αυτές τις ηµέρες. Ακόµα σε 

περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινοµένων (θύελλες, µπουρίνια) εµφανίζονται αυξηµένες βλάβες που απασχολούν τα 

συνεργεία της ∆ιανοµής που εκτελούν κρίσιµες εργασίες. 

9 Ελλιπής επίβλεψης κατασκευής ιδιαίτε-

ρα κατά την κατασκευή του υπογείου 

Το υπόγειο δίκτυο ΜΤ επειδή είναι θαµµένο, αν παρουσιάσει βλάβη, απαιτεί σηµαντικό χρόνο και κόπο από πλευράς ∆ι-

ανοµής για να αποκατασταθεί. Επίσης η διαδικασία ριξίµατος του καλωδίου είναι βαριά δουλειά αλλά και πολύ ευαίσθη-

τη. Η έλλειψη επίβλεψης µπορεί να οδηγήσει πολύ εύκολα στην µη τήρηση προδιαγραφών για το έργο, που µε την σειρά 

τους θα οδηγήσουν σε σοβαρά προβλήµατα κατά την εκµετάλλευσης του εν λόγω δικτύου. 
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10 ∆ιαφωνία µελετητή Περιοχής - Περιφέ-

ρειας 

Η µελέτη του κεντρικού κορµού από την Περιφέρεια όταν φτάσει στην Περιοχή ελέγχεται από τον µελετητή της. Εάν 

προκύψουν διαφωνίες και αυτές αφορούν σηµαντικό κοµµάτι της µελέτης, γίνονται στα σχέδια αναθεωρήσεις οι οποίες 

µετά αποστέλλονται πίσω στην Περιφέρεια για έλεγχο. Αν οι αλλαγές δεν βρουν σύµφωνο τον αρχικό µελετητή, η εκπό-

νηση της τελικής µελέτης µπορεί να πάρει πολύ καιρό 

11 Εύρεση σκληρού ή (αντίθετα) ελώδους 

εδάφους κατά την διάνοιξη οπών για 

τους στύλους 

Σκληρό έδαφος σηµαίνει ότι το γεωτρύπανο δεν µπορεί να ανοίξει εύκολα οπές και µειώνεται αισθητά ο ρυθµός στησίµα-

τος στύλων. Από την άλλη ελώδες ή σαθρό έδαφος σηµαίνει πως οι οπές πρέπει να είναι µεγαλύτερες και να γίνονται επι-

πλέον τοποθετήσεις στήριξης των στύλων - Μικρός ρυθµός τοποθέτησης, επιπλέον κόστος που δεν έχει προϋπολογιστεί. 

12 Υπερβολικά µεγάλος αριθµός απαιτού-

µενων διακοπών ρεύµατος για την έντα-

ξη κοµµατιών του έργου στο δίκτυο 

Λόγω κακής οργάνωσης, λάθους χρονικού προγραµµατισµού ή χαµηλού βαθµού απόδοσης των συνεργείων µπορεί να 

προκύψει η ανάγκη να γίνουν περισσότερες διακοπές ρεύµατος προκειµένου να συνδεθούν στο νέο δίκτυο τα ήδη υπάρ-

χοντα φορτία (πχ, µια διακλάδωση αν κατασκευαστεί γρήγορα, µπορεί να συνδεθεί µε µια µόνο διακοπή. ΑΝ όµως δεν 

συµβεί αυτό µπορεί να χρειαστεί δυο και άνω). Επειδή η κάθε διακοπή προϋποθέτει ειδοποιήσεις των καταναλωτών και 

οργάνωση των συνεργείων είναι µια καθυστέρηση η οποία µπορεί να συµβεί πολύ πιο συχνά από ότι είχε αρχικά προ-

βλεφθεί 

13 Ελλείψεις υλικών - Ακατάλληλα υλικά - 

Καθυστερήσεις υλικών - Αλλαγή προδι-

αγραφών υλικού 

Τα υλικά της ∆ιανοµής ειδικά τα τελευταία χρόνια υπόκεινται σε σφικτή παρακολούθηση και πλέον δεν υπάρχει η νοο-

τροπία της πλεονάζουσας παραγγελίας. Η ∆ιανοµή προκειµένου να µειώσει τις τιµές κτήσης των υλικών της, εκτελεί µε-

γάλες παραγγελίες και δεν θέτει χρονικούς περιορισµούς στους προµηθευτές της. Έτσι, οι χρόνοι παράδοσης µπορεί να 

είναι πολύ µεγάλοι ή να ξεπερνιούνται χωρίς ιδιαίτερη δικαιολόγηση από τους προµηθευτές της. Επίσης µπορεί να συµβεί 

κάποια υλικά να κριθούν ακατάλληλα ποιοτικά κατά την παράδοση τους ή αφού ακόµα έχουν τοποθετηθεί. Ακόµη ο ποιο-

τικός έλεγχος των υλικών της ∆ιανοµή που είναι πολύ αυστηρός µπορεί να κρίνει ένα υλικό γενικά ακατάλληλο και να 

πρέπει να αποσυρθεί από τις εγκαταστάσεις της άµεσα ή µέσα σε κάποιο χρονικό διάστηµα. Αυτά τα προβλήµατα µπορεί 

να επηρεάσουν το έργο ειδικά αν τα εν λόγω υλικά είναι σε σηµεία κλειδιά. 

14 Εποχικότητα: φόρτος το καλοκαίρι (αρ-

δευτικά, κλιµατιστικά) - αυξηµένες κλο-

πές υλικών τον χειµώνα 

Το καλοκαίρι λόγω έναρξης αρδεύσεων και λόγω αύξηση χρήσης των κλιµατιστικών αυξάνονται τα φορτία στις γραµµές 

οδηγώντας σε βλάβες. Τα συνεργεία της ∆ιανοµής είναι ελλιπή λόγω θερινών αδειών και δυσχεραίνεται το πρόβληµα. 

Ακόµα κατά την διάρκεια του Φθινοπώρου συµβαίνουν ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια κλοπές µετασχηµατιστών που ανα-

καλύπτονται συνήθως την αρχή της αρδευτικής περιόδου. Επίσης, τα τελευταία χρόνια, µπορεί να εµφανιστούν αυξηµένα 

φορτία και τον χειµώνα λόγω της στροφής των καταναλωτών σε συστήµατα θέρµανσης µε ηλεκτρισµό, λόγω της αύξησης 

της τιµής του πετρελαίου θέρµανσης 

15 Κακοτεχνίες εργολάβου κατά την κατα-

σκευή 

Ανάλογα µε το τµήµα του δικτύου στο οποίο γίνεται η κακοτεχνία. Μπορεί να συµβεί λόγω κακής ή ελλιπούς επίβλεψης. 

16 Αιτήσεις αποζηµίωσης από τον εργολά-

βο  

Ο εργολάβος σε περιπτώσεις κακής διαχείρισης από πλευράς ∆ιανοµή µπορεί να αιτηθεί αποζηµίωση για διαφυγόντα 

κέρδη. Οι περιπτώσεις οπότε και του δίνεται αυτή η δυνατότητα είναι λίγες, αλλά αν του δοθεί, αυτός συνήθως θα εξα-

σκήσει το δικαίωµα ή θα το ανταλλάξει άτυπα µε κάποια άλλη περίπτωση όπου δεν θα του επιβληθεί ρήτρα. 

17 Γενική έκπτωση εργολάβου - ∆ιακοπή 

σύµβασης 

Κυρίως για λόγους γενικότερης έλλειψης συνεργασίας µεταξύ εργολάβου και ∆ιανοµής ή για κάποιο σηµαντικό συµβάν, 

η σύµβαση µπορεί να διακοπεί και η ∆ιανοµή να πρέπει να επανεκκινήσει την διαδικασία προκήρυξης και να παγώσει όλα 

τα έργα της λόγω ουσιαστικής ανυπαρξίας κατασκευαστή 
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18 Αλλαγές στο νοµικό και ρυθµιστικό 

πλαίσιο της αγοράς ΑΠΕ 

Η τιµή αγοράς και πώλησης της κιλοβατώρας δεν µπορεί να γίνει από πλευράς ∆ιανοµής. Έτσι, αυξοµειώσεις των τιµών 

αυτών µπορεί να έχουν από πολύ θετικό έως και πολύ αρνητικό αντίκτυπο στον χρόνο απόσβεσης τους έργου. 

19 Υψηλός φόρτος εργασίας προσωπικού 

∆ιανοµής 

Λόγω φόρτου εργασίας του καλοκαιρινούς µήνες, λόγω έκτακτων καιρικών φαινοµένων ή λόγω ελλιπούς επάνδρωσης 

µονάδας, µπορεί να παρουσιαστεί έλλειψη τεχνιτών της ∆ιανοµής που αναλαµβάνουν την εκτέλεση κοµβικών και συχνά 

επαναλαµβανόµενων εργασιών. 

20 ∆υσχέρεια στην λήψη αδειών εκσκαφής 

- διακοπής κυκλοφορίας 

Ειδικά κατά την κατασκευή του υπογείου δικτύου, η δηµιουργία διαβάσεων απαιτεί έκδοση άδειας διακοπής κυκλοφορίας 

από την οικία τροχαία της περιοχής. Επίσης γενικά για οποιαδήποτε εκσκαφή εντός πόλης, πρέπει να υπάρχει σχετική 

άδεια από τον ∆ήµο. Οι εκδόσεις αυτών των αδειών µπορεί κάποιες φορές να καταλήξουν να είναι χρονοβόρες διαδικασί-

ες. 

21 Έλλειψη παρουσίας ατόµων κλειδιών 

στο έργο 

Αρρώστια, απόλυση, χαµηλή απόδοση εργαζοµένων της ∆ιανοµής ή/και του εργολάβου, που κατέχουν καίρια πόστα.  

22 Χαµηλή παραγωγικότητα συνεργείων 

εργολάβου 

Ο ρυθµός εργασιών των συνεργείων του εργολάβου µπορεί να είναι πολύ χαµηλότερος από τον αναµενόµενο. Η σύσταση 

των συνεργείων µπορεί να αλλάζει, τα προβλήµατα επικοινωνίας µεταξύ ελλήνων και αλβανών τεχνιτών µπορεί να είναι 

έντονα, ενώ η επίβλεψη των συνεργείων µπορεί να είναι ανύπαρκτη ή ελλιπής. 

23 Καθυστερήσεις κατασκευής πύλης στον 

ΥΣ ΥΤ/ΜΤ 

Η κατασκευή που πρέπει να γίνει στον υποσταθµό ΥΤ/ΜΤ εκτελείται από την δ/νση Μεταφοράς της ∆ΕΗ η οποία οργα-

νωσιακά είναι εντελώς ξεχωριστή από την ∆ιανοµή. Οι προδιαγραφές κατασκευής και ρυθµίσεων της κατασκευής αυτής 

απαιτεί συνεργασία των δύο διευθύνσεων. Έτσι είτε λόγω κακής συνεργασίας, είτε λόγω κακής οργάνωσης εργασίας από 

πλευράς Μεταφοράς, η κατασκευή µπορεί να καθυστερήσει. 

24 Προβλήµατα στις µηνιαίες επιδόσεις του 

εργολάβου 

Οι µηνιαίες επιδώσεις είναι ουσιαστικά η αξία των εργασιών του εργολάβου που πρέπει να συµπληρώνεται κάθε µήνα. 

Αυτές, αν είναι πολύ µικρές πρέπει να συµπληρώνονται µε επιπλέον έργα. Αν είναι πολύ µεγάλες, πρέπει να αφαιρούνται 

έργα ή τµήµατα έργων ή να οργανώνεται ο επόµενος µήνας µε λιγότερα έργα. Επίσης οι µήνες Μάιος - Οκτώβριος έχουν 

µεγαλύτερες επιδόσεις από τους υπόλοιπους του χρόνου 

25 Προβλήµατα στα τηλεπικοινωνιακά και 

µηχανογραφικά συστήµατα του εργολά-

βου και της ∆ιανοµής 

Η ∆ιανοµή, όντας ιδιαίτερα γραφειοκρατική σαν επιχείρηση. Επίσης τα συστήµατα µηχανογράφησης, εταιρικού δικτύου 

και επικοινωνίας είναι παλαιάς τεχνολογίας και αρκετά ευαίσθητα. Βλάβες συµβαίνουν συχνά και επηρεάζουν αρκετά 

έντονα τις καθηµερινές εργασίες. Επίσης υπάρχει ελάχιστη απαίτηση από τον εργολάβο να διαθέτει τέτοιο εξοπλισµό. Ο 

συνδυασµός αυτών των δύο στοιχείων µπορεί να οδηγήσει σε δύσκολη επικοινωνία ανάµεσα σε εργολάβο και ∆ιανοµή, η 

σε κάθε έναν από τους δύο µεµονωµένα, δηµιουργώντας προβλήµατα στο έργο. 

26 Μείωση του προσωπικού του εργολά-

βου, µε απόφαση αυτού 

Η σύµβαση του εργολάβου δεν απαιτεί κάποιο ελάχιστο απαιτούµενο αριθµό ατόµων. Αυτός προκύπτει έµµεσα από την 

µηνιαία επίδοση (ελάχιστος αριθµός έργων που πρέπει να δίνονται στον εργολάβο προς κατασκευή ανά µήνα). Αν οι επι-

δώσεις είναι µικρές, ή ο εργολάβος κάνει κακοδιαχείριση των συνεργείων του, µπορεί να προβεί σε µείωση του προσωπι-

κού του. 

27 Λάθος στις ρυθµίσεις της κύριας προ-

στασίας της γραµµής (Μεταφορά) 

Ο κεντρικός διακόπτης µπορεί να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε υψηλά φορτία, ή καθόλου ευαίσθητος. Με άλλα λόγια, 

δεν θα θέτει την γραµµή εκτός όταν θα πρέπει. Οι επιπτώσεις µπορεί να είναι από συχνές βλάβες και διακοπή της γραµ-

µής, µέχρι και καταστροφή τµηµάτων της γραµµής  
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28 Ζηµίες σε βασικά µηχανήµατα του ερ-

γολάβου (εκσκαφείς, γεωτρύπανα, γερα-

νοί) 

Ο εργολάβος διαθέτει ένα γεωτρύπανο, δύο γερανούς και δύο σκαπτικά µηχανήµατα. Η απώλεια κάποιου από αυτά ή των 

εξειδικευµένων χειριστών αυτών µπορεί να σηµαίνει ουσιαστικές καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου. Στην περί-

πτωση απώλεσες ενός από τα διπλά µηχανήµατα, σίγουρα πέφτουν οι ρυθµοί εργασιών.  

29 Κλοπή υλικών χαλκού σε κεντρική απο-

θήκη του εργολάβου 

Οι κεντρικές αποθήκες του εργολάβου της περιοχής φυλάσσονται, αλλά περιέχουν σηµαντικό αριθµό µετασχηµατιστών 

και καλωδίων, τα οποία έχουν χαλκό, ο οποίος είναι ελκυστικός για κλοπή. Κλοπή τόσο µεγάλης κλίµακας δεν έχει συµ-

βεί, και επίσης όλα τα υλικά είναι χρεωµένα στον εργολάβο και ασφαλισµένα. Ο κίνδυνος σε αυτή την περίπτωση αφορά 

την καθυστέρηση που θα επέλθει για την επαναπλήρωση της αποθήκης µε τα απαιτούµενα υλικά. 

30 Μεγάλος ή µικρός απαιτούµενος αριθ-

µός διακλαδώσεων που θα ενταχθούν 

στην νέα γραµµή  

Ο αριθµός των υφιστάµενων φορτίων που θα συνδεθούν στην νέα γραµµή δεν είναι ακριβής. Η µελέτη αποτύπωσης του 

δικτύου µπορεί να µην έχει προβλέψει ακριβώς τον αριθµό αυτών. Έτσι, τελικά, οι πελάτες που θα συνδεθούν τελικά µπο-

ρεί να είναι αρκετά περισσότεροι ή ακόµα και αρκετά λιγότεροι από αυτούς που είχαν προβλεφθεί από την αρχική µελέτη. 

31 ∆υνατότητα θέσης χρονικών περιορι-

σµών στον εργολάβο 

Η ∆ιανοµή διαθέτει το δικαίωµα να επιβάλει χρονικούς περιορισµούς σε κάποια έργα ή τµήµατα έργων στον εργολάβο. 

Σε έργα πάνω από 45.000€ δεν διαθέτει αυτό το δικαίωµα, εκτός αν αφορούν εκσκαφή χαντακιού για υπόγειο δίκτυο όπου 

ο µόνος περιορισµός είναι 5 ηµέρες ανά 350µ χαντακιού. Οι θέση προθεσµιών ολοκλήρωση δεν χρησιµοποιούνται πάντα 

λόγω επιθυµίας καλής σχέσης και συνεργασίας µε τον εργολάβο. 

32 ∆υνατότητα επιβολής ρητρών στον ερ-

γολάβο 

Η ∆ιανοµή διαθέτει το δικαίωµα να επιβάλει ρήτρες στον εργολάβο, όταν αυτός παραβιάζεις θέµατα ασφάλειας εργασίας, 

κακοδιαχείρισης υλικών, προθεσµιών ολοκλήρωσης έργων κλπ. Σε θέµατα κακοτεχνιών συνήθως καλείται να αποκατα-

στήσει την κακοτεχνία χωρίς επιπλέον χρέωση. Η επιβολή των ρητρών όµως δεν γίνεται πάντα λόγω επιθυµίας διατήρη-

σης καλής σχέσης και συνεργασίας µε τον εργολάβο. Επίσης, το χρηµατικό όφελος της ∆ΕΗ από µια ρήτρα µπορεί να 

είναι σαφώς µικρότερο από το χρηµατικό αντίστοιχο του παραπτώµατος του εργολάβου 

33 Καλές σχέσεις µε τοπικό άρχοντα του 

∆ήµου Γιαννιτσών 

Ο Προϊστάµενος του Πρακτορείου Γιαννιτσών έχει αποχωρήσει από την υπηρεσία προκειµένου να διατελέσει καθήκοντα 

Προέδρου δηµοτικού συµβουλίου Γιαννιτσών. Μετά από 20 χρόνια εργασίας στην ∆ιανοµή διατηρεί φυσικά πολύ καλές 

σχέσεις µε την υπηρεσία και µπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιµος σε θέµατα συνεργασίας µε τον ∆ήµο (αδειοδοτήσεις, 

παραχώρηση χώρων, κάλυψη ατυχών συµβάντων, συνηγορία µε την ∆ιανοµής σε θέµατα αντιδικίας µε ιδιώτες κλπ) 

34 Αλλαγές στο ρυθµιστικό πλαίσιο έντα-

ξης ΦΒ στο δίκτυο 

Η διαδικασία ένταξης των παραγωγών ΑΠΕ στο δίκτυο είναι σε φάση εξέλιξης ακόµα, διεπόµενη από µεγάλη γραφειο-

κρατία, από αλλαγές αρµοδιοτήτων µεταξύ ΡΑΕ, ∆ΕΣΜΗΕ, ΥΠΕΚΑ και ∆ιανοµής µπορεί να δηµιουργήσει έως και τε-

ράστιες καθυστερήσεις στην ένταξη του ΦΒ στο συνολικό έργο. 

35 Παρουσίαση νέου παραγωγού ΦΒ που 

µπορεί να επωµιστεί κόστος κατασκευής 

Η όδευση της νέας γραµµής µπορεί να είναι τέτοια, ή η µελέτη ένταξης του ΦΒ στο δίκτυο µπορεί να δώσει τέτοια αποτε-

λέσµατα που να υποχρεώνει τον ΦΒ να επωµιστεί κόστος βελτίωσης ή αλλαγής όδευσης της γραµµής. Έτσι ένα τµήµα της 

κατασκευής µπορεί να κληθεί να το πληρώσει ο παραγωγός αυτός. 

36 Αλλαγή γνώµης του ΦΒ παραγωγού - µη 

κατασκευή µονάδας ΦΒ 

Αν ο ιδιώτης παραγωγός αποφασίσει να µην προχωρήσει τελικά στην κατασκευή του ΦΒ του αφού ήδη έχει γίνει η κατα-

σκευή του δικτύου του, η διακλάδωση αυτή θα έχει γίνει άδικα. Επίσης, αν έχει υπολογιστεί πως θα επωµιστεί κόστος 

τµήµατος του νέου δικτύου, αυτό δεν θα πληρωθεί. Αν από την άλλη αποσυρθεί και ενηµερώσει νωρίς, θα µειωθεί σηµα-

ντικά το κόστος κατασκευής όλης της γραµµής, µέσω της παράλειψης της διακλάδωσης του. Επίσης µπορεί να γίνει ανα-

κατανοµή των υλικών που είχαν δεσµευτεί για την σύνδεση του. Σε κάθε περίπτωση όµως θα οδηγήσει σε εκτέλεση νέας 

µελέτης για την γραµµή. 
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37 Απόρριψη χώρου υπογείου υποσταθµού 

(λόγω ακατάλληλου χώρου, άρνησης 

του εργολάβου οικοδοµής, αντίδρασης 

των κατοίκων κλπ) 

Οι υπόγειοι υποσταθµοί κατασκευάζονται σε υπόγεια πολυκατοικιών. Ο εργολάβος της πολυκατοικίας µπορεί να µην 

συµµορφωθεί µε τις προδιαγραφές του χώρου που θα του θέσει η ∆ιανοµή, ή οι ένοικοι της πολυκατοικίας µπορεί να α-

ντιδράσουν µε την ιδέα εγκατάστασης στην πολυκατοικίας τους ενός ΜΣ. Ευκαιρία µπορεί να εµφανιστεί στην περίπτωση 

που ο χώρος, είναι µεγαλύτερος από ότι χρειαζόταν και υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης και δεύτερου ΜΣ. 

38 Ακύρωση τµήµατος έργου Ακύρωση κατασκευής κάποιου τµήµατος του έργου, όπως π.χ. µιας διακλάδωσης, ενός υπόγειου ΥΣ ή µιας γραµµής του 

υπογείου.  

39 Ακύρωση έργου Ολική ακύρωση έργου λόγω έλλειψης χρηµατοδότησης, λόγω αλλαγής στρατηγικών στόχων περιοχής ή επιχείρησης γενι-

κά, λόγω έκτακτου ή προγραµµατισµένου περιορισµού του γενικού προϋπολογισµού της περιοχής, λόγω πολιτικών πιέ-

σεων ή αντικρουόµενων συµφερόντων στο εσωτερικό ή εξωτερικό περιβάλλον της Περιοχής, λόγω χαµηλής προτεραιότη-

τας του έργου σε σχέση µε κάποιο άλλο. 

 

Πίνακας 4.1 Λίστα κινδύνων έργου κατασκευής γραµµής 2 
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4.4 Αξιολόγηση κινδύνων / Ποιοτική ταξινόµηση 

 

Η φυσική και επόµενη συνέχεια στην µελέτη του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων έρ-

γου της κατασκευής της γραµµής 29, όπως εξάλλου και σε κάθε άλλο σχέδιο PRM, εί-

ναι η πρώτη αξιολόγηση των κινδύνων και των ευκαιριών.  

 

Η πρώτη αυτή αξιολόγηση γίνεται µε κάπως «χονδρικά» κριτήρια και αποσκοπεί σε µια 

πρώτη γενική ταξινόµηση των κινδύνων, η οποία δεν έχει τόσο τον ρόλο ακριβούς 

προσδιορισµού των επιπτώσεων των κινδύνων αυτών στο έργο, όσο τον διαχωρισµό 

των κυριότερων από τους δευτερεύοντες, προκειµένου η ποσοτικοποίηση που ακολου-

θεί να ασχοληθεί µε τους πλέον σηµαντικούς. Εξάλλου, η διαχείριση κινδύνων έργου, 

µπορεί να γίνει τόσο αναλυτική, όσο το επιθυµεί αυτός που την σχεδιάζει, αλλά ταυτό-

χρονα και όσο επιβάλλεται προκειµένου να δικαιολογεί τον ίδιο της τον λόγο ύπαρξης. 

 

Η µεθοδολογία που θα ακολουθηθεί σε αυτό το σηµείο είναι ευρέως διαδεδοµένη στην 

βιβλιογραφία διαχείρισης κινδύνων και αποτελείται ουσιαστικά από αξιολόγηση της 

πιθανότητα εµφάνισης των κινδύνων, την εκτίµηση της επίπτωσης που θα έχει ο καθέ-

νας στο έργο και την εξαγωγή του γινοµένου αυτών των δύο µεγεθών. Είναι σηµαντικό 

να αναφέρουµε, πως τόσο η πιθανότητα εµφάνισης, όσο και η επίπτωση, θα αποτυπω-

θούν όχι σαν συνεχή µεγέθη, αλλά σε ποιοτικές κλίµακες ευρών τιµών µε ονοµασίες ή 

ενδεικτικές τιµές προκειµένου να γίνει η ταξινόµηση τους. Στον Πίνακα 4.2 δίνεται η 

κλίµακα των πιθανοτήτων εκδήλωσης των κινδύνων: 

 

Πιθανότητα εκδήλωσης 
Χαρακτηρισµός 

Εύρος Μέση τιµή 

Μάλλον απίθανο <10% 0,05 

Μάλλον πιθανό 11-30% 0,2 

Πιθανό 31-50% 0,4 

Πολύ πιθανό 51-70% 0,6 

Σχεδόν βέβαιο 71-90% 0,8 

Βέβαιο >91% 0,95 

 

Πίνακας 4.2 Κλίµακα πιθανοτήτων εµφάνισης 
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Σε αυτό το σηµείο πρέπει να θιχθεί το προφανές: Η θέση της κλίµακας στην οποία θα 

αντιστοιχιστεί κάθε κίνδυνος, µπορεί να προκύψει µόνο µέσω δύο τρόπων. Πρώτον, µε 

την στατιστική ανάλυση ιστορικών στοιχείων (κάτι που δεν είναι φυσικά το ζητούµενο 

στην φάση της ποιοτικής αξιολόγησης κινδύνων) και δεύτερον, λαµβάνοντας την υπο-

κειµενική κρίση ατόµων σχετιζόµενων µε το έργο. Και ενώ για την παρούσα µελέτη 

περίπτωσης οι εκτιµήσεις των πιθανοτήτων λήφθηκαν από εργαζόµενους της ∆ιανοµής 

µε πολυετή εµπειρία στον κατασκευαστικό τοµέα, αυτές οι εκτιµήσεις δεν παύουν να 

υπόκεινται σε προκατάληψη, πόλωση, ευσεβής πόθους και άλλα στοιχεία εσφαλµένης 

υποκειµενικής κρίσης (Heldmann, 2002). Και ίσως το πιο σηµαντικό: υπόκεινται στην 

προσωπική εκτίµηση που δίνει ο κάθε ερωτηθέντας, για την απόδοση σε αριθµό της 

κάθε λεκτικής έκφρασης
 
(Κηρρυτόπουλος, 2009) εκ των «Μάλλον απίθανο», «πολύ 

πιθανό», «σχεδόν βέβαιο» κλπ.  Μολαταύτα, όντας στην φάση ακόµα της ποιοτικής α-

ξιολόγησης, κρίνεται σκόπιµη η χρήση αυτών, των έστω υποκειµενικών, εκτιµήσεων 

προκειµένου να προκύψει µια πρώτη ταξινόµηση τους. 

 

Προχωρώντας στην συνέχεια στο δεύτερο κοµµάτι ορισµού του µοντέλου ποιοτικής 

αξιολόγησης, εκτελείται η διαδικασία απόδοσης σε κάθε κίνδυνο, ενός µέτρου για το 

αντίκτυπο (impact) που θα έχει κάθε κίνδυνος ή ευκαιρία, αν αυτή εκδηλωθεί τελικά. 

Ανατρέχοντας στην βιβλιογραφία διαχείρισης κινδύνων έργου, µπορεί κανείς πολύ σύ-

ντοµα να διαπιστώσει πως υπάρχουν ελάχιστες αναφορές στους τρόπους αντιστοίχησης 

αντίκτυπου σε ένα έργο µε περισσότερα από ένα πεδία δράσης (scopes), όπως είναι αυ-

τό. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, γίνεται αναφορά στον αντίκτυπο που έχει ένας 

κίνδυνος στο κόστος ενός έργου ή στον χρόνο περάτωσης αυτού, ενώ σχεδόν ποτέ το 

αντίκτυπο ενός κινδύνου δεν είναι ίδιο όσο αφορά αυτούς τους δύο παράγοντες.  

 

Στην συγκεκριµένη περίπτωση θα γίνει µια προσπάθεια αξιολόγησης των κινδύνων πά-

νω σε τρία πεδία δράσης: Στο κύριο, που είναι η εγκατεστηµένη ισχύς, και στα δύο δευ-

τερεύοντα που είναι το κόστος και ο χρόνος. Έτσι, η αντίστοιχη κλίµακα που σχηµατί-

ζεται για τον αντίκτυπο των κινδύνων έχει την τριπλή µορφή που φαίνεται στον Πίνακα 

4.3. Σηµειώνεται πως, αν και η γραφική απεικόνιση που θα ακολουθήσει στην συνέχεια 

θα διευκολυνόταν αν ο αριθµός των κλιµάκων µεταξύ πιθανότητας και αντίκτυπου ήταν 

ίδιος, αυτό δεν ισχύει στην δική µας περίπτωση, µε τις κλίµακες αντίκτυπου να είναι 

λιγότερες, χωρίς όµως αυτό να αφαιρεί τίποτα από την ουσία της ανάλυσης. 
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Χαρακτηρισµός 
∆είκτης 

Αντίκτυπου 
Εγκατ. Ισχύς Κόστος Χρόνος 

Μηδαµινή επίπτωση 0,00 <300kW <1000€ <2 ηµέρες 

Μικρή επίπτωση 0,25 301-600kW 1001-5000€ 3-7 ηµέρες 

Μεσαία επίπτωση 0,50 601-1000kW 5001-15000€ 8-20 ήµερες 

Μεγάλη επίπτωση 0,75 1001-1800kW 15.001-45.000€ 21-50ηµέρες 

Πολύ µεγάλη επίπτωση 1,00 >1801kW >45.001€ >51 ηµέρες 

 

Πίνακας 4.3 Κλίµακα αντίκτυπων κατόπιν εµφάνισης κινδύνου 

 σε εγκατεστηµένη ισχύ, κόστος και χρόνο 

 

Στον παραπάνω πίνακα, φαίνονται οι κλίµακες αντίκτυπου κάθε κινδύνου σε εγκατε-

στηµένη ισχύ, κόστος και χρόνο. Έτσι αν ένας κίνδυνος, όσο αφορά την εγκατεστηµένη 

ισχύ, χαρακτηρίζεται να έχει µεσαία επίπτωση, αναµένεται να επιδρά µε τρόπο τέτοιο 

στο έργο, που να καθιστά µη δυνατή την σύνδεση 600 έως 1000kW στην νέα γραµµή. 

Αντίστοιχα, αν ο αντίκτυπος ενός κινδύνου όσο αφορά τον χρόνο χαρακτηριστεί πως 

έχει µικρή επίπτωση, θα προκαλέσει καθυστέρηση του έργου κατά 2 έως 7 ηµέρες, και 

ούτω καθεξής. Μια σηµαντική παρατήρηση που πρέπει να γίνει σε αυτό το σηµείο, εί-

ναι ότι ο δείκτης αντίκτυπου, που θα χρησιµοποιηθεί για την εξαγωγή του γινοµένου 

πιθανότητας µε το αντίκτυπο µπορεί να πάρει και αρνητικές τιµές, αν το αντίκτυπο που 

έχει ο παράγοντας ωφελεί το έργο. Αν δηλαδή ο κίνδυνος είναι στην πραγµατικότητα 

ευκαιρία.  

 

Αξίζει, τέλος, να σχολιαστεί πως ακόµα και στην περίπτωση του αντίκτυπου, η εκτίµη-

ση έχει γίνει βάσει της υποκειµενικής αντίληψης εργαζοµένων της ∆ιανοµής, εµπλεκό-

µενων µε το συγκεκριµένο έργο, µε όλη την υπόνοια έλλειψης ακρίβειας στα αποτελέ-

σµατα, όπως εξάλλου αναφέρθηκε και δικαιολογήθηκε παραπάνω. 

 

Προκειµένου λοιπόν, να εξαχθεί η λίστα της πρώτης ποιοτικής αξιολόγησης, αποδόθη-

κε σε κάθε κίνδυνο ή ευκαιρία, µια κλίµακα πιθανότητας (Ρ) από τον Πίνακα 4.2 και 

µια κλίµακα αντίκτυπου (Ι) από τον Πίνακα 4.3. Τα αποτελέσµατα αναφέρονται στους 

κινδύνους που αναγνωρίστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο και φαίνονται παρακάτω 

στον Πίνακα 4.4.  
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Πίνακας 4.4 Ποιοτικά αποτελέσµατα αξιολόγησης κινδύνων  
Εγκατεστηµένη 

Ισχύς 
Κόστος Χρόνος 

Α/Α ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 
Χαρακτηρισµός 

Πιθανότητας 
Κ/Ε Επίπτωση Κ/Ε Επίπτωση Κ/Ε Επίπτωση 

1 Πρόστιµα από ΥΠΕΚΑ, ΡΑΕ, ∆ΕΣΜΗΕ, ∆ήµους κλπ Μάλλον απίθανο N Μηδαµινή K Πολύ Μεγάλη N Μηδαµινή 

2 Ανακάλυψη αρχαίων ευρηµάτων κατά την εκσκαφή του υπογείου Μάλλον απίθανο N Μηδαµινή K Μεγάλη K Μεγάλη 

3 Λάθη στην κατασκευαστική µελέτη Μάλλον απίθανο K Πολύ µεγάλη K Μεγάλη K Μεγάλη 

4 
Ανακάλυψη ανυπέρβλητων εµποδίων κατά την όδευση του εναερίου ή του 

υπογείου δικτύου 
Μάλλον πιθανό N Μηδαµινή K Μεγάλη K Μεσαία 

5 Αλλαγή στην κατασκευαστική µελέτη Μάλλον πιθανό N Μηδαµινή K Μεγάλη K Μεγάλη 

6 Εµφάνιση µεγάλου πελάτη για ένταξη στην γραµµή Μάλλον απίθανο E Μεσαία K Μεσαία K Μεσαία 

7 Αναθεώρηση τιµολογίου εργολαβίας Μάλλον πιθανό N Μηδαµινή K Μεσαία N Μηδαµινή 

8 
Καιρός: Χαµηλή παραγωγικότητα (δυσµενείς συνθήκες εργασίας) - αυξηµέ-

νες βλάβες (µπουρίνια έκτακτα καιρικά φαινόµενα) 
Σχεδόν βέβαιο N Μηδαµινή K Μεσαία K Μεγάλη 

9 Ελλιπής επίβλεψης κατασκευής ιδιαίτερα κατά την κατασκευή του υπογείου Πολύ πιθανό K Μεσαία K Μεσαία K Μεσαία 

10 ∆ιαφωνία µελετητή Περιοχής - Περιφέρειας Πιθανό N Μηδαµινή K Μεσαία K Μεγάλη 

11 
Εύρεση σκληρού ή (αντίθετα) ελώδους εδάφους κατά την διάνοιξη οπών για 

τους στύλους 
Πιθανό K Μικρή K Μεσαία K Μεγάλη 

12 
Υπερβολικά µεγάλος αριθµός απαιτούµενων διακοπών ρεύµατος για την 

ένταξη κοµµατιών του έργου στο δίκτυο 
Μάλλον πιθανό N Μηδαµινή K Μεσαία K Μεγάλη 

13 
Ελλείψεις υλικών - Ακατάλληλα υλικά - Καθυστερήσεις υλικών - Αλλαγή 

προδιαγραφών υλικού 
Σχεδόν βέβαιο K Μικρή K Μεσαία K Πολύ Μεγάλη 

14 
Εποχικότητα: φόρτος το καλοκαίρι (αρδευτικά, κλιµατιστικά) - αυξηµένες 

κλοπές υλικών τον χειµώνα 
Σχεδόν βέβαιο N Μηδαµινή K Μικρή K Μεσαία 

15 Κακοτεχνίες εργολάβου κατά την κατασκευή Μάλλον πιθανό N Μηδαµινή K Μικρή K Μεσαία 
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16 Αιτήσεις αποζηµίωσης από τον εργολάβο Μάλλον απίθανο N Μηδαµινή K Μικρή K Μεσαία 

17 Γενική έκπτωση εργολάβου - ∆ιακοπή σύµβασης Μάλλον απίθανο K Μικρή K Μικρή K Πολύ Μεγάλη 

18 Αλλαγές στο νοµικό και ρυθµιστικό πλαίσιο της αγοράς ΑΠΕ Μάλλον πιθανό N Μηδαµινή K Μηδαµινή K Πολύ Μεγάλη 

19 Υψηλός φόρτος εργασίας προσωπικού ∆ΕΗ Βέβαιο N Μηδαµινή K Μηδαµινή K Μικρή 

20 ∆υσχέρεια στην λήψη αδειών εκσκαφής - διακοπής κυκλοφορίας Μάλλον πιθανό N Μηδαµινή K Μηδαµινή K Μικρή 

21 Έλλειψη παρουσίας ατόµων κλειδιών στο έργο Πιθανό N Μηδαµινή N Μηδαµινή K Μεγάλη 

22 Χαµηλή παραγωγικότητα συνεργείων εργολάβου Πιθανό N Μηδαµινή N Μηδαµινή K Μεγάλη 

23 Καθυστερήσεις κατασκευής πύλης στον ΥΣ ΥΤ/ΜΤ Πολύ πιθανό N Μηδαµινή N Μηδαµινή K Μεσαία 

24 Προβλήµατα στις µηνιαίες επιδόσεις του εργολάβου Μάλλον πιθανό N Μηδαµινή N Μηδαµινή K Μεγάλη 

25 
Προβλήµατα στα τηλεπικοινωνιακά και µηχανογραφικά συστήµατα του 

εργολάβου και της ∆ΕΗ 
Μάλλον πιθανό N Μηδαµινή N Μηδαµινή K Μεσαία 

26 Μείωση του προσωπικού του εργολάβου, µε απόφαση αυτού Μάλλον απίθανο N Μηδαµινή N Μηδαµινή K Πολύ Μεγάλη 

27 Λάθος στις ρυθµίσεις της κύριας προστασίας της γραµµής (Μεταφορά) Πιθανό N Μηδαµινή N Μηδαµινή K Μικρή 

28 
Ζηµίες σε βασικά µηχανήµατα του εργολάβου (εκσκαφείς, γεωτρύπανα, 

γερανοί) 
Μάλλον πιθανό N Μηδαµινή N Μηδαµινή K Μικρή 

29 Κλοπή υλικών χαλκού σε κεντρική αποθήκη του εργολάβου Μάλλον απίθανο N Μηδαµινή N Μηδαµινή K Μεγάλη 

30 
Μεγάλος ή µικρός απαιτούµενος αριθµός διακλαδώσεων που θα ενταχθούν 

στην νέα γραµµή 
Σχεδόν βέβαιο N Μηδαµινή N Μηδαµινή N Μηδαµινή 

31 ∆υνατότητα θέσης χρονικών περιορισµών στον εργολάβο Μάλλον πιθανό N Μηδαµινή E Μηδαµινή E Μεγάλη 

32 ∆υνατότητα επιβολής ρητρών στον εργολάβο Πολύ πιθανό N Μηδαµινή E Μηδαµινή K Μεσαία 
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33 Καλές σχέσεις µε τοπικό άρχοντα του ∆ήµου Γιαννιτσών Σχεδόν βέβαιο N Μηδαµινή E Μικρή E Μεγάλη 

34 Αλλαγές στο ρυθµιστικό πλαίσιο ένταξης ΦΒ στο δίκτυο Μάλλον απίθανο N Μηδαµινή E Μεσαία K Μεγάλη 

35 
Παρουσίαση νέου παραγωγού ΦΒ που µπορεί να επωµιστεί κόστος κατα-

σκευής 
Μάλλον πιθανό E Μεσαία E Μεσαία K Μικρή 

36 Αλλαγή γνώµης του ΦΒ παραγωγού - µη κατασκευή µονάδας ΦΒ Μάλλον πιθανό K Πολύ Μεγάλη E Μεσαία E Μικρή 

37 
Απόρριψη χώρου υπογείου υποσταθµού (λόγω ακατάλληλου χώρου, άρνη-

σης του εργολάβου οικοδοµής, αντίδρασης των κατοίκων κλπ) 
Μάλλον πιθανό K Μεσαία E Μεγάλη E Μεγάλη 

38 Ακύρωση τµήµατος έργου Μάλλον απίθανο K Μεσαία E Μεγάλη E Μεγάλη 

39 Ακύρωση έργου Μάλλον απίθανο K Πολύ Μεγάλη E Πολύ Μεγάλη E Πολύ Μεγάλη 

 

Πίνακας 4.4 Ποιοτικά αποτελέσµατα αξιολόγησης κινδύνων σε πιθανότητα και επίπτωση σε εγκ. ισχύ, κόστος, χρόνο
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Στον Πίνακα 4.4, προκύπτει η αξιολόγηση των κινδύνων όσο αφορά την πιθανότητα µε 

την οποία µπορούν να εµφανιστούν και τον αντίκτυπο που θα έχουν σε εγκατεστηµένη 

ισχύ, κόστος και χρόνο, αν αυτό συµβεί. Στην στήλη «Κ/Ε» γίνεται ο διαχωρισµός για 

το αν ο κίνδυνος στον οποίο αναφέρεται είναι πραγµατικά κίνδυνος (αρνητική συνέπεια, 

Κ) ή ευκαιρία (θετική συνέπεια, Ε), ενώ η µηδενική ή µηδαµινή επίπτωση εµφανίζεται 

µε το «Ν». Όπως ίσως έγινε ήδη αντιληπτό, ένας κίνδυνος δεν έχει αναγκαστικά την 

ίδια επίπτωση σε κάθε ένα πεδίο δράσης του έργου, όπως επίσης δεν είναι αναγκαστικά 

κίνδυνος (Κ) ή ευκαιρία (Ε) και στα τρία πεδία δράσης ταυτόχρονα. Η παρατήρηση αυ-

τή είναι πολύ λογική, καθώς π.χ. ένας παράγοντας που θα έχει σαν επίπτωση να µην 

συνδεθεί στην γραµµή µια διακλάδωση (αρνητική επίπτωση σε εγκατ. ισχύ), ταυτόχρο-

να εξοικονοµεί χρήµατα και χρόνο (θετική επίπτωση) από την κατασκευή. 

 

Η παραπάνω λίστα ποιοτικής αξιολόγησης, ενώ µπορεί να είναι µια καλή πηγή ποιοτι-

κής πληροφορίας για τον κάθε κίνδυνο, έχει ένα πολύ σοβαρό αρνητικό σηµείο: ∆εν 

επιτρέπει την εύκολη σύγκριση των κινδύνων µεταξύ τους. Εδώ είναι το σηµείο στο 

οποίο µπορεί να βοηθήσει ένα άλλο πολύ κοινό εργαλείο της θεωρίας διαχείρισης κιν-

δύνων, που είναι η µήτρα πιθανότητας – αντίκτυπου (Probability – Impact Matrix). Αυ-

τή, δεν είναι τίποτα άλλο, από µια διαγραµµατική απεικόνιση, όπου ο κάθε κίνδυνος 

τοποθετείται σε µια θέση πάνω στο διάγραµµα, που αντιστοιχεί στην πιθανότητα εµφά-

νισης του και στην επίπτωση που αυτός έχει.  

 

Στα διαγράµµατα που ακολουθούν στις επόµενες σελίδες, παρατίθενται αυτά τα δια-

γράµµατα, όπου φαίνεται η τοποθέτηση του αύξοντα αριθµού κάθε κινδύνου σε κάθε 

κελί, σύµφωνα µε την πιθανότητα και την επίπτωση που αυτός έχει. Τα διαγράµµατα 

είναι τρία καθώς αντιστοιχεί ένα για κάθε πεδίο δράσης του έργου. Επίσης, ο χρωµατι-

σµός των κελιών υποδεικνύει την σοβαρότητα κάθε κινδύνου βάσει  του γινοµένου πι-

θανότητας x αντίκτυπου, µε τα εντονότερα χρώµατα να δείχνουν τους πιο σοβαρούς 

κινδύνους, κατ’ αντιστοιχία του πόσο αποµακρυνόµαστε από την αρχή των αξόνων. 
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Κίνδυνοι µε µηδενική επίπτωση:1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 
 

∆ιάγραµµα 4.1 Μήτρα πιθανότητας – αντίκτυπου κινδύνων πάνω στην εγκατεστηµένη ισχύ 
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Κίνδυνοι µε µηδενική επίπτωση: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

 

∆ιάγραµµα 4.2 Μήτρα πιθανότητας – αντίκτυπου κινδύνων πάνω στο κόστος
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Κίνδυνοι µε µηδενική επίπτωση:1, 7, 30 

 

∆ιάγραµµα 4.3 Μήτρα πιθανότητας – αντίκτυπου κινδύνων πάνω στον χρόνο 

 

Τα παραπάνω διαγράµµατα είναι κατασκευασµένα έτσι ώστε οι ευκαιρίες να τοποθε-

τούνται αριστερά και οι κίνδυνοι δεξιά. Στις δύο αυτές περιοχές φαίνεται η θέση των 

κινδύνων και των ευκαιριών, όσο αφορά την σοβαρότητα τους για κάθε ένα από τα πε-

δία δράσης ξεχωριστά. Το χρώµα στα κελιά έχει προφανώς επιλεγεί έτσι ώστε µε κόκ-

κινο να χαρακτηρίζονται οι κίνδυνοι που έχουν σοβαρό αντίκτυπο και µεγάλη πιθανό-

τητα εµφάνισης, µε µπλε οι κίνδυνοι µεσαίας σηµασίας και µε πράσινο αυτοί που έχουν 

µικρή πιθανότητα εµφάνισης και µικρές επιπτώσεις. Υπάρχει η άποψη πως οι κόκκινοι 

κίνδυνοι πρέπει οπωσδήποτε να αντιµετωπίζονται δαπανώντας πόρους προκειµένου να 

αντιµετωπιστούν προληπτικά, οι µπλε πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη και να 

γίνεται αξιολόγηση της προληπτικής ή κατασταλτικής τους αντιµετώπισης, ενώ για 

τους πράσινους ίσως αρκεί µόνο οι καταγραφή τους και η καταχώρηση τους, χωρίς να 

δαπανηθούν οποιοιδήποτε πόροι, εκτός ίσως µόνο κατόπιν αξιολόγησης και κατασταλ-

τικά.  

 

Γενικά, είναι εύκολο να παρατηρήσεις κανείς καταρχάς, πως οι κίνδυνοι είναι αρκετά 

περισσότεροι από τις ευκαιρίες, όπως εξάλλου συµβαίνει και στην πλειοψηφία των κα-

τασκευαστικών έργων (Cooper et al, 2005). Παρουσιάζοντας τους κυριότερους, όσο 

αφορά την εγκατεστηµένη ισχύ, σύµφωνα µε αυτή την ποιοτική αξιολόγηση, οι σοβα-

ρότεροι κίνδυνοι είναι οι #13 (Ελλείψεις υλικών), #9 (Ελλιπής επίβλεψη) και #36 (Μη 
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κατασκευή µονάδας ΦΒ), ενώ η σηµαντικότερη ευκαιρία είναι η #35 (Παρουσίαση νέ-

ου παραγωγού ΑΠΕ). Περνώντας στον γνώµονα του κόστους οι σηµαντικότεροι κίνδυ-

νοι είναι οι #8 (Καιρός) και #13 (Ελλείψεις υλικών), ενώ σηµαντικές ευκαιρίες µείωσης 

του κόστους του έργου είναι οι #39 (Ακύρωση έργου), #37 (Απόρριψη χώρου υπογείου 

ΥΣ) και #33 (καλές σχέσεις µε τοπικό άρχοντα). Τέλος, όσο αφορά τον χρόνο οι µεγα-

λύτερες καθυστερήσεις µπορεί να προέλθουν από τους κινδύνους #8 και #13 ενώ η µε-

γαλύτερη ευκαιρία εξοικονόµησης χρόνου είναι η #33.  

 

Στο σηµείο αυτό, ο αναγνώστης ίσως έχει ήδη καταλάβει την πρώτη αδυναµία των µη-

τρών πιθανότητας – αντίκτυπου, η οποία είναι πως δεν επιτρέπουν εύκολη αξιολόγηση 

και κατάταξη των κινδύνων µεταξύ τους. Αν παραδείγµατος χάριν, ο διαχειριστής έρ-

γου διαθέτει περιορισµένους επιπλέον πόρους για την αντιµετώπιση των κινδύνων, οι 

οποίοι δεν επαρκούν για την αντιµετώπιση όλων των κινδύνων, ποιους θα πρέπει να 

επιλέξει; Η απάντηση σε αυτό το ερώτηµα µπορεί να δοθεί από την δηµιουργία ενός 

πίνακα κατάταξης όλων των κινδύνων, σε φθίνουσα σειρά ταξινόµησης, βάσει του γι-

νοµένου της µέσης τιµής πιθανότητας εκδήλωσης και του δείκτη αντίκτυπου που φαί-

νονται στους Πίνακες 4.2 και 4.4. Τα δύο αυτά µεγέθη, κατασκευάστηκαν ακριβώς για 

αυτό το λόγο και ενώ δεν δίνουν κάποια αξιόπιστη ποσοτική πληροφορία, µπορούν να 

συνεισφέρουν στην δηµιουργία τις σειράς ταξινόµησης. Τα γινόµενα που προέκυψαν 

από τους εν λόγω πολλαπλασιασµούς καθώς και η σειρά κατάταξης των κινδύνων βά-

σει της σοβαρότητας αρνητικής συνέπειας φαίνονται στον Πίνακα 4.5 στην επόµενη 

σελίδα.  

 

Για κάθε έναν κίνδυνο πολλαπλασιάστηκε η πιθανότητα εµφάνισης του µε την επίπτω-

ση που θα έχει και κατόπιν ταξινοµήθηκε βάσει αυτού του αποτελέσµατος. Αυτό έγινε 

για κάθε ένα από τα τρία πεδία δράσης (εγκ. ισχύς, κόστος, χρόνος) και στο τέλος προ-

στέθηκαν οι αριθµοί κατάταξης που προέκυψαν από τα τρία πεδία, µεταξύ τους. Το συ-

νολικό άθροισµα ταξινοµήθηκε για άλλη µια φορά µε φθίνον τρόπο, ούτως ώστε ένας 

κίνδυνος µε µεγάλη αρνητική συνέπεια να εµφανίζεται στην κορυφή της λίστας και όσο 

κατεβαίνουµε,  οι κίνδυνοι να έχουν όλο και λιγότερο αρνητικές επιπτώσεις, φτάνοντας 

προς τις θετικές. Στον πίνακα που ακολουθεί, έχει γίνει ήδη η ταξινόµηση αυτή, µε την 

στήλη «Α/Α» να αναφέρεται στον αριθµό του κινδύνου και την στήλη «ΤΑΞΙΝ. 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ» να δείχνει την θέση του στην κλίµακα αρνητικής σηµαντικότητας.  
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Εγκ. Ισχύς Κόστος Χρόνος 

Α/Α P 
I 

Ισχύς 

PxI 

Ταξιν. 

Ισχύς 
I 

Κόστος 

PxI 

Ταξιν. 

Κόστος 
I 

Χρόνος 

PxI 

Ταξιν. 

Χρόνος 
ΑΘΡ. 

ΤΑΞΙΝ. 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

13 0,8 0,25 0,2 2 0,5 0,4 1 1 0,8 1 4 1 

9 0,6 0,5 0,3 1 0,5 0,3 3 0,5 0,3 9 13 2 

11 0,4 0,25 0,1 4 0,5 0,2 4 0,75 0,3 5 13 2 

8 0,8 0 0 12 0,5 0,4 1 0,75 0,6 2 15 4 

33 0,8 0 0 12 0,25 0,2 4 0,75 0,6 2 18 5 

14 0,8 0 0 12 0,25 0,2 4 0,5 0,4 4 20 6 

10 0,4 0 0 12 0,5 0,2 4 0,75 0,3 5 21 7 

37 0,2 0,5 0,1 4 0,75 0,15 8 0,75 0,15 14 26 8 

5 0,2 0 0 12 0,75 0,15 8 0,75 0,15 14 34 9 

36 0,2 1 0,2 2 0,5 0,1 11 0,25 0,05 23 36 10 

12 0,2 0 0 12 0,5 0,1 11 0,75 0,15 14 37 11 

35 0,2 0,5 0,1 4 0,5 0,1 11 0,25 0,05 23 38 12 

4 0,2 0 0 12 0,75 0,15 8 0,5 0,1 19 39 13 

21 0,4 0 0 12 0 0 25 0,75 0,3 5 42 14 

22 0,4 0 0 12 0 0 25 0,75 0,3 5 42 14 

39 0,05 1 0,05 7 1 0,05 15 1 0,05 23 45 16 

15 0,2 0 0 12 0,25 0,05 15 0,5 0,1 19 46 17 

23 0,6 0 0 12 0 0 25 0,5 0,3 9 46 17 

32 0,6 0 0 12 0 0 25 0,5 0,3 9 46 17 

19 0,95 0 0 12 0 0 25 0,25 0,2375 12 49 20 

18 0,2 0 0 12 0 0 25 1 0,2 13 50 21 

24 0,2 0 0 12 0 0 25 0,75 0,15 14 51 22 

31 0,2 0 0 12 0 0 25 0,75 0,15 14 51 22 

3 0,05 1 0,05 7 0,75 0,0375 18 0,75 0,0375 30 55 24 

25 0,2 0 0 12 0 0 25 0,5 0,1 19 56 25 

27 0,4 0 0 12 0 0 25 0,25 0,1 19 56 25 

17 0,05 0,25 0,0125 11 0,25 0,0125 23 1 0,05 23 57 27 

38 0,05 0,5 0,025 9 0,75 0,0375 18 0,75 0,0375 30 57 27 

2 0,05 0 0 12 0,75 0,0375 18 0,75 0,0375 30 60 29 

7 0,2 0 0 12 0,5 0,1 11 0 0 37 60 29 

20 0,2 0 0 12 0 0 25 0,25 0,05 23 60 29 

26 0,05 0 0 12 0 0 25 1 0,05 23 60 29 

28 0,2 0 0 12 0 0 25 0,25 0,05 23 60 29 

34 0,05 0 0 12 0,5 0,025 21 0,75 0,0375 30 63 34 

1 0,05 0 0 12 1 0,05 15 0 0 37 64 35 

6 0,05 0,5 0,025 9 0,5 0,025 21 0,5 0,025 35 65 36 

29 0,05 0 0 12 0 0 25 0,75 0,0375 30 67 37 

16 0,05 0 0 12 0,25 0,0125 23 0,5 0,025 35 70 38 

30 0,8 0 0 12 0 0 25 0 0 37 74 39 

 

Πίνακας 4.5 Κατάταξη κινδύνων βάσει αθροιστικής σηµαντικότητας 
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Στον παραπάνω πίνακα, προκύπτει πως ο συνολικά πιο επικίνδυνος παράγοντας είναι ο 

#13 (Ελλείψεις υλικών), ενώ στην δεύτερη θέση σηµαντικότητας βρίσκονται οι κίνδυ-

νοι #9 (Ελλιπής επίβλεψη) και #11(Εύρεση σκληρού εδάφους). Η λίστα συνεχίζει το 

ίδιο σκεπτικό µέχρι που φτάνει στα κατώτερα επίπεδα, που συγκεντρώνονται οι κίνδυ-

νοι µε τις ελάχιστες αρνητικές επιπτώσεις µαζί µε τις ευκαιρίες. Έτσι, ο διαχειριστής 

του έργου, αφού αξιολογήσει τους πόρους που διαθέτει για αντιµετώπιση κινδύνων, 

µπορεί να τους κατευθύνει στους ανώτερους από αυτούς, από την πρώτη θέση και προς 

τα κάτω, µέχρις εξάντλησης των.  

 

Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να υπενθυµισθεί πως το αποτέλεσµα της αξιολόγησης κιν-

δύνων που έγινε παραπάνω, είναι ποιοτικό και προσφέρει αρκετά καλά αποτελέσµατα 

στην περίπτωση έργων που έχουν χαµηλά επίπεδα κινδύνου ή στην περίπτωση οργανι-

σµών που δεν έχουν ανεπτυγµένο το µοντέλο διαχείρισης κινδύνων αυτών ή δεν επιθυ-

µούν την περαιτέρω ανάλυση. Για αυτές τις περιπτώσεις, η αξιολόγηση των κινδύνων 

θα µπορούσε να σταµατήσει εδώ και να περάσουµε στην επόµενη φάση, που είναι η 

επιλογή µεθόδων αντιµετώπισης. Σε κάθε άλλη περίπτωση όµως, που η εν λόγω ανάλυ-

ση δεν είναι αρκετή, πρέπει να επισηµανθούν ορισµένα σοβαρά αρνητικά σηµεία αυτής, 

τα οποία µπορούν να αντιµετωπιστούν µε την µέθοδο ποσοτικής αξιολόγησης κινδύνων 

που ακολουθεί στο επόµενο κεφάλαιο.  

 

4.4.1 Κριτική της µεθόδου ποιοτικής ανάλυσης 

 

Η µέθοδος της ποιοτικής ανάλυσης που παρουσιάστηκε παραπάνω, αν και κατάφερε να 

βγάλει κάποια συµπεράσµατα για την ποιότητα των κινδύνων και την γενικότερη κατά-

ταξη µεταξύ τους, φαίνεται να έχει και κάποια αρνητικά στοιχεία, µε το πρώτο να είναι 

ένα σηµείο που πολύ πιθανόν να έχει αντιληφθεί ήδη κάποιος που θα έχει παρατηρήσει 

την λίστα κατάταξης µέχρι τέλους.  

 

Εκεί, όσο η λίστα κατεβαίνει προς τα κάτω, µειώνεται η σοβαρότητα των πιθανών αρ-

νητικών επιπτώσεων των κινδύνων. Όµως, στην ίδια λίστα συγκαταλέγονται και οι ευ-

καιρίες, οι οποίες καταλήγουν να µην είναι ευδιάκριτες ανάµεσα στους τελευταίους 

κινδύνους ήσσονος σηµασίας. Το φαινόµενο αυτό, αν δεν προσεχθεί, µπορεί να κατα-

λήξει σε δύο σενάρια: Πρώτον, να παραβλεφθεί κάποια ευκαιρία, λόγω παρερµήνευσης 

της σαν κίνδυνο και δεύτερον, οι πόροι που θα αναλωθούν για την αντιµετώπιση των 
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κινδύνων να εξαντληθούν σε αυτούς στην αρχή της λίστας και να µην υπάρχει δαπάνη 

τους προς εκµετάλλευση µιας ευκαιρίας στο τέλος της λίστας.  

 

Ένα ακόµα αδύναµο σηµείο, που βέβαια µπορεί να αντιµετωπιστεί µε κάποια αύξηση 

της πολυπλοκότητας του συστήµατος, είναι η έλλειψη διαχωρισµού της µηδενικής και 

της µηδαµινής τιµής στον αντίκτυπο κάποιου κινδύνου. Κατά την αξιολόγηση που έγινε, 

δεν γίνεται άµεσα φανερό, το αν ένας κίνδυνος σε ένα πεδίο δράσης έχει λίγο ή κανένα 

αντίκτυπο. Ο µηδενικός αντίκτυπος µπορεί µόνο να εντοπιστεί «χειροκίνητα», κατά την 

άντληση των στοιχείων και όχι να εντοπιστεί αυτόµατα από το µαθηµατικό µοντέλο 

που παρουσιάστηκε.  

 

Ακόµα ένα αρνητικό σηµείο, όσο αφορά τις µηδενικές τιµές είναι και το ότι µπορεί να 

εµφανιστεί κάποιος κίνδυνος ο οποίος, µπορεί να εµφανίζει µηδενικούς αντίκτυπους 

και στα τρία πεδία δράσης, αλλά να παραµένει ουσιαστικός κίνδυνος. Το συγκεκριµένο 

σηµείο παρατηρήθηκε για τον κίνδυνο #30, ο οποίος παρουσιάζει µηδενικές τιµές στον 

αντίκτυπο γιατί, λόγω της διατύπωσης του, υπονοείται πως µπορεί εξίσου να παρουσι-

αστεί ταυτόχρονα και ισοπίθανα σαν κίνδυνος και σαν ευκαιρία. Το πρόβληµα έγκειται 

στην έλλειψη παρουσίασης κατανοµής πιθανότητας αντίκτυπου. Με άλλα λόγια, ο συ-

γκεκριµένος κίνδυνος µπορεί να συνοδεύεται µε πολλές πιθανές εκδοχές αντίκτυπου µε 

διαφορετικές πιθανότητες υλοποίησης, οι οποίες όµως αλληλοαναιρούµενες να αφή-

νουν την πιθανότερη τιµή
1
 αντίκτυπου να είναι το µηδέν.  

 

Συνεχίζοντας, εστιάζουµε την προσοχή του αναγνώστη, στον κίνδυνο #39 (Ακύρωση 

έργου), ο οποίος ενώ είναι τόσο σοβαρός, εµφανίζεται µόλις στην 17
η
 θέση της λίστας 

κατάταξης. Το φαινόµενο αυτό οφείλεται πρώτον στο ότι η πιθανότητα εµφάνισης του 

είναι µικρή, αλλά ταυτόχρονα στο ότι µε την µέθοδο που χρησιµοποιήθηκε τα τρία πε-

δία δράσης χρησιµοποιήθηκαν ισόποσα σαν παράγοντες αξιολόγησης του κινδύνου. Το 

δεύτερο αυτό σηµείο είναι ίσως και το πιο σηµαντικό αρνητικό σηµείο του τρόπου κα-

τάταξης. Οποιαδήποτε επιχείρηση, αξιολογεί µε διαφορετικό τρόπο τα είδη των πόρων 

που θα δαπανήσει κατά την εκτέλεση του έργου. Έτσι και η ∆ιανοµή, είναι φυσικό να 

αξιολογεί σαν σηµαντικότερη την χαµένη εγκατεστηµένη ισχύ που δεν συνδέθηκε στην 

νέα γραµµή από τον χρόνο που εξοικονοµήθηκε µην κατασκευάζοντας τα ανάλογα 

τµήµατα της γραµµής. Από το µοντέλο λοιπόν, λείπουν στοιχεία διαχωρισµού της ση-

                                                 
1
 Σαν πιθανότερη τιµή, µπορεί να θεωρηθεί η µέση τιµή, ο διάµεσος ή κάποιο άλλο µέγεθος σχετικό µε 

την κατανοµή πιθανοτήτων που θα παρουσιάσει ο αντίκτυπος του κινδύνου αυτού. 
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µασίας ανά πεδίο δράσης, που µπορούν να οδηγήσουν στην εστίαση καταπολέµησης 

των λάθος κινδύνων ή εκµετάλλευσης των λάθος ευκαιριών.  

 

Τέλος, πρέπει να παρατηρηθεί πως από την αξιολόγηση των πιθανοτήτων λείπουν και 

άλλα δύο στοιχεία: Η συχνότητα εµφάνισης των κινδύνων και οι πιθανές συσχετίσεις 

που µπορεί να εµφανίζουν κάποιοι κίνδυνοι µεταξύ τους. Είναι λογικό να περιµένει κα-

νείς πως ένας κίνδυνος, ο οποίος µπορεί να υλοποιηθεί παραπάνω από µια φορές είναι 

σηµαντικότερος από έναν άλλο που µπορεί να εµφανιστεί µόνο µία, ενώ και οι δύο 

µπορεί να έχουν την ίδια πιθανότητα εµφάνισης και τον ίδιο πιθανότερο αντίκτυπο. Το 

µοντέλο που χρησιµοποιήθηκε δεν χρησιµοποιεί αυτό το δεδοµένο για την αξιολόγηση, 

όπως και δεν χρησιµοποιεί και το γεγονός ότι η εµφάνιση ενός κινδύνου µπορεί να αυ-

ξάνει ή να µειώνει την πιθανότητα εµφάνισης ενός άλλου. Με άλλα λόγια αγνοεί την 

συσχέτιση τους. Ο κίνδυνος που είναι θετικά συσχετισµένος µε έναν άλλο, πρέπει να 

αξιολογηθεί σαν σηµαντικότερος από έναν άλλο µε την ίδια πιθανότητα και αντίκτυπο, 

που όµως δεν επηρεάζει κάποιον άλλον. Αυτή η ιδιότητα της αλληλεξάρτησης λοιπόν, 

επίσης δεν συµπεριλαµβάνεται. 

 

Όλα τα παραπάνω προβλήµατα που παρουσιάζει το µοντέλο ποιοτικής αξιολόγησης 

καθιστούν την απόφαση του να τελειώσει εδώ η αξιολόγηση των κινδύνων µάλλον ε-

σφαλµένη, τουλάχιστον για την επιχείρηση, η οποία διάγει επικίνδυνα έργα ή εξαρτάται 

πολύ από την επιτυχηµένη έκβαση τους. Η ποσοτική ανάλυση και αξιολόγηση κινδύ-

νων που ακολουθεί στην συνέχεια, φέρνει τις απαραίτητες λύσεις στην µεθοδολογία, οι 

οποίες αν και αυξάνουν την πολυπλοκότητα του όλου συστήµατος, συµπληρώνουν τα 

παραπάνω κενά.  
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4.5 Αξιολόγηση κινδύνων / ποσοτική ανάλυση 

 

Στο σηµείο αυτό, περνάµε σε ένα κοµµάτι της διαχείρισης κινδύνων έργου, που σε πολ-

λές περιπτώσεις µπορεί να θεωρηθεί προαιρετικό για το µοντέλο που επιχειρούµε να 

αναπτύξουµε. Ο λόγος για αυτό, είναι το ότι καθώς οι µέθοδοι ποσοτικής ανάλυσης και 

αξιολόγησης καταλήγουν να είναι πολλοί και διαφορετικοί µεταξύ τους, αυξάνουν την 

πολυπλοκότητα του συστήµατος, ξεφεύγουν από το γνωστικό πεδίο των περισσοτέρων 

διαχειριστών έργου και καταλήγουν να καθιστούν την ανταλλαγή πόρων (trade-off) για 

την ανάπτυξη του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων έργου µε τους πόρους που θα ε-

ξοικονοµηθούν µέσω των πρακτικών θετικών αποτελεσµάτων από την υλοποίηση του, 

έως και ασύµφορη σε κάποιες περιπτώσεις.  

 

Όµως, κρίνεται σκόπιµο να γίνει µια επισκόπηση αυτών των µεθόδων πάνω σε πρακτι-

κά παραδείγµατα προκειµένου ο αναγνώστης, να γνωρίσει και µετέπειτα, να µπορεί να 

επιλέξει την µέθοδο που είναι αρµόζουσα σε κάθε περίπτωση. Στο τέλος αυτής της επι-

σκόπησης θα γίνει η παρουσίαση ενός προτεινόµενου συστήµατος ποσοτικής αξιολό-

γησης, πάνω στο οποίο θα συνεχιστεί η παρουσίαση της δοµής του µοντέλου διαχείρι-

σης κινδύνων έργου. 

 

 

4.5.1 Οι κατανοµές πιθανοτήτων εµφάνισης και επιπτώσεων 

 

Ένα σηµείο που πρέπει να θιγεί στο συγκεκριµένο σηµείο είναι το θέµα των κατανοµών 

πιθανοτήτων. Όπως ίσως ήδη έχει γίνει κατανοητό, η αξιολόγηση των κινδύνων που 

προηγήθηκε είναι κάπως απλουστευτική, όσο αφορά την αξιολόγηση των πιθανοτήτων 

εµφάνισης και του είδους του αντίκτυπου που αυτοί θα επιφέρουν.  

 

Όσο αφορά την πιθανότητα εµφάνισης, η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε ήταν η κρίση 

των ειδικών (expert judgment), η οποία υπόκειται, όπως ήδη αναφέρθηκε, στην υποκει-

µενική κρίση των ατόµων που καλούνται να ορίσουν αυτή την πιθανότητα. Στην πραγ-

µατικότητα, η εξαγωγή της πιθανότητα εµφάνισης ενός γεγονότος δεν είναι τόσο απλή 

υπόθεση. Ίσως η ορθότερη τακτική για να εξαχθεί η πιθανότητα αυτή είναι µε την µέ-

θοδο εξέτασης των ιστορικών στοιχείων, διατηρώντας υπ’ όψιν το ότι αναµένουµε χρο-

νική συσχέτιση µεταξύ ιστορικών και µελλοντικών στοιχείων. Όταν ένα γεγονός έχει 

επαναληφθεί στο παρελθόν, είναι χρήσιµο να αναλύσει κάποιος την συχνότητα µε την 
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οποία εµφανίστηκε και τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε. Η εξαγωγή αυ-

τών των στοιχείων πρέπει να συνοδευτεί µε την αντιπαράθεση τους µε την σηµερινή 

κατάσταση και το συγκεκριµένο έργο, προκειµένου να προκύψει σαν αποτέλεσµα η πι-

θανότητα εµφάνισης ενός κινδύνου στο υπό εξέταση σκηνικό.  

 

Για παράδειγµα, όσο αφορά τον κίνδυνο #10 (∆ιαφωνία µελετητών Περιφέρειας - Πε-

ριοχής), η πιθανότητα εµφάνισης του συγκεκριµένου κινδύνου ορίστηκε από την γνώµη 

των ειδικών να είναι 50%. Αυτό µε άλλα λόγια σηµαίνει ότι µία στις δύο κατασκευα-

στικές µελέτες που φτάνουν στην Περιοχή Έδεσσας από την Περιφέρεια Μ-Θ, βρί-

σκουν τους µελετητές να διαφωνούν µεταξύ τους. Στην πραγµατικότητα όµως, αν ανα-

τρέξει κάποιος στα ιστορικά στοιχεία (∆ΕΗ, Αρχεία Κατασκευών), θα ανακαλύψει πως 

στις τελευταίες 100 κατασκευαστικές µελέτες που εκπονήθηκαν από την Περιφέρεια οι 

64 υπέστησαν τροποποιήσεις από τον µελετητή της Περιοχής. Άρα, το ποσοστό αυτό, 

είναι µάλλον 64% και όχι 50%. Πρέπει όµως να αναλυθούν και οι συνθήκες κάτω από 

τις οποίες έγιναν οι παραπάνω τροποποιήσεις. Έτσι µπορεί το ποσοστό αυτό να αφορά 

το σύνολο των µελετών εναερίου και υπογείου δικτύου που έγιναν, και να διαφοροποι-

είται αν πρόκειται για τον ένα ή τον άλλο είδος κατασκευαστικής µελέτης. Επίσης, 

µπορεί η αναδροµή στα ιστορικά στοιχεία να συγκαταλέγει µελέτες που έγιναν από δι-

αφορετικούς µελετητές της Περιφέρειας και κάποιοι από αυτούς να εµφανίζουν µεγα-

λύτερα ποσοστά απόρριψης από τον µελετητή της Περιοχής. Τέλος, µπορεί το ποσοστό 

απόρριψης ή τροποποίησης των µελετών να εξαρτάται από το µέγεθος του κάθε έργου 

(µετρούµενο από το συνολικό κόστος κατασκευής του). Βρίσκοντας το ποσοστό απόρ-

ριψης έργων εφάµιλλη κόστους µε αυτό της γραµµής 29, η εκτίµηση της πιθανότητας 

γίνεται ακόµα πιο ακριβής. Με όλα αυτά, γίνεται κατανοητό, το ότι η ακρίβεια των δε-

δοµένων είναι ένα ζητούµενο που µπορεί να καταλήξει ιδιαίτερα σύνθετο.  

 

Ειδικά το τελευταίο στοιχείο, της διαφορετικής πιθανότητας απόρριψης, ανάλογα µε το 

µέγεθος του έργου, µας οδηγεί και στο επόµενο στοιχεία ανάλυσης πιθανοτήτων που 

είναι η κατανοµή της. Έτσι, όπως η πιθανότητα απόρριψης είναι κατανεµηµένη µε έναν 

συγκεκριµένο τρόπο ανάλογα µε το κόστος κατασκευής του έργου, έτσι, και οι επιπτώ-

σεις κατόπιν πραγµάτωσης ενός κινδύνου µπορούν να ποικίλουν βάσει πιθανοτήτων.  

 

Για παράδειγµα, για τον κίνδυνο #11 (εύρεση σκληρού ή ελώδους εδάφους), µπορεί 

κατόπιν ανάλυσης να µπορέσει να εξαχθεί µια ακριβής τιµή για την πιθανότητα εµφά-

νισης, αλλά ο αντίκτυπος που τελικά θα έχει στο έργο µπορεί να εµφανίζει µια κατανο-
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µή πιθανοτήτων παρά να είναι µονοσήµαντος. Έτσι, ανάλογα µε το σηµείο που θα ανα-

καλυφθεί το σκληρό έδαφος και η περιοχή που αυτό θα καλύπτει, οι επιπτώσεις να ποι-

κίλουν, και το κυριότερο, να µην µπορούν να προβλεφθούν παρά µόνο πιθανοτικά. Η 

επίπτωση στο κόστος κατασκευής µπορεί να έχει 22% πιθανότητα να είναι κάτω από 

10.000€ ή 5% πιθανότητα να είναι πάνω από 22.000€ ή 8% πιθανότητα να είναι ακρι-

βώς 6.500€ που να τυγχάνει να είναι και η πιθανότερη τιµή. Όλες αυτές οι τιµές που 

µπορεί να προκύψουν µε διάφορους τρόπους µπορούν να συνθέσουν µια κατανοµή πι-

θανότητας ή οποία να αντικατοπτρίζει µια πολύ πιο ρεαλιστική εικόνα για τα µεγέθη 

που µας απασχολούν.  

 

Πρέπει όµως να τονιστεί, πως η αντιστοίχηση των επιπτώσεων σε µια γνωστή και υ-

πάρχουσα κατανοµή πιθανότητας µπορεί να από µόνη της να είναι ιδιαίτερα περίπλοκη 

υπόθεση (Vose, 1996) , απαιτώντας γνώσεις στατιστικής ανάλυσης και θεωρίας πιθανο-

τήτων, πόσο µάλλον αν επιχειρήσουµε την κατασκευή µοναδικών κατανοµών για κάθε 

κίνδυνο ξεχωριστά. Καθώς όµως, αυτή η ανάλυση θα µπορούσε να αποτελέσει θέµα 

διδακτορικής διατριβής, αλλά και κυρίως, δεν θα συνεισφέρει ουσιαστικά στην δόµηση 

ενός απλού και διαχειρίσιµου συστήµατος διαχείρισης κινδύνων, δεν θα συµπεριληφθεί 

στο παρόν σύγγραµµα, παρά µόνο θα θεωρηθεί ότι οι επιπτώσεις των κινδύνων ακο-

λουθούν µια απλή τριγωνική κατανοµή (Κηρρυτόπουλος 2006), η οποία µάλιστα θα 

είναι ουσιώδης αλλά θα κρατηθεί στα όρια του απλουστευτικού.  

 

Το ίδιο ακριβώς σκεπτικό της δυνατότητας λεπτοµερούς ανάλυσης, µπορεί να εφαρµο-

στεί και σχεδόν σε όλους τους κινδύνους που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο της αναγνώ-

ρισης και είναι φυσικό και επόµενο, η ποιοτική ανάλυση που έχει γίνει, να είναι απλά 

µια χοντροκοµµένη µατιά στα λεπτοµερή αποτελέσµατα που επιφυλάσσει η ποσοτική 

ανάλυση αυτού του είδους.  

 

 

4.5.2 Μέθοδοι ποσοτικής ανάλυσης 

 

Προκειµένου να διαχειριστεί κανείς µε ακριβέστερο τρόπο την πληροφορία που περιέ-

χεται στην διατύπωση κάθε κινδύνου, πρέπει να λάβει υπόψη τον τρόπο µε τον οποίο 

συµπεριφέρεται κάθε κίνδυνος όσο αφορά την πιθανότητα που κρύβει. Η ποσοτική α-

νάλυση των κινδύνων ουσιαστικά συγκαταλέγει τον συνυπολογισµό των διαφορετικών 

τρόπων που µπορεί να επιδράσει η πιθανότητα στην συµπεριφορά αυτών των κινδύνων.  
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Ορισµένες από τις πιο κοινά χρησιµοποιούµενες µεθόδους ποσοτικής ανάλυσης κινδύ-

νων, είναι η µέθοδος των αναµενόµενων τιµών (expected values), τα δένδρα σφαλµά-

των (fault tree analysis), τα δέντρα γεγονότων (event tree analysis), η προσοµοίωση 

Monte Carlo (Ciccarelli & Murch, 2008), η ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity analysis) 

µε την προέκταση της στην µέθοδο του «ελβετικού σουγιά» (Mousavi et al, 2011), η 

τεχνική PERT κ.α.. Είναι φυσικό βέβαια πως υπάρχουν και άλλες µέθοδοι ποσοτικής 

ανάλυσης στην βιβλιογραφία που έχουν αναπτυχθεί µε διαφορετικά κριτήρια και γνώ-

µονες, αλλά κρίνεται σκόπιµο να µην συγκαταλεχθούν εδώ, προκειµένου να διατηρηθεί 

η ανάλυση σε επίπεδα χαµηλής πολυπλοκότητας.  

 

 

4.5.3 Ποσοτική αξιολόγηση κινδύνων έργου γραµµής 29 

 

Η ποσοτική ανάλυση που εκτελέστηκε για την εκπόνηση του παρόντος συγγράµµατος 

συµπεριλάµβανε χρήση κυρίως της µεθόδου της αναµενόµενης τιµής σε συνδυασµό µε 

την τριγωνική κατανοµή πιθανοτήτων για την επίπτωση κάθε κινδύνου σε κάθε ένα από 

τα τρία πεδία δράσης του εν λόγω έργου. Τα ποσά που αναφέρονται στην συνέχεια 

προέκυψαν κατά την διαδικασία συνεντεύξεων µε εργαζόµενους της ∆ιανοµής, που έ-

χουν ενεργό ρόλο στην διαδικασία κατασκευής έργων της κλίµακας του έργου υπό συ-

ζήτηση εδώ. Είναι λογικό να περιµένει κανείς, πως στο παρόν σύγγραµµα δεν υπάρχει η 

ανάλυση αυτή που έγινε καθώς η αναφορά γίνεται σε σχεδόν 40 κινδύνους όσο αφορά 

την επίδραση τους σε τρία πεδία δράσης, και µε τρία σενάρια στον κάθε ένα. Η αιτιο-

λόγηση των τιµών που προέκυψαν θα προϋπόθετε την ανάλυση 360 τιµών, που εδώ εί-

ναι αδύνατο.  

 

Τα άτοµα που κλήθηκαν να εκτιµήσουν τις τιµές που χρειάζονται για την ανάπτυξη του 

συστήµατος ποσοτικής αξιολόγησης, έδωσαν καταρχήν µια εκτίµηση για την πιθανότη-

τα εµφάνισης κάθε κινδύνου, σύµφωνα µε την εµπειρία του καθενός και την θεώρηση 

που έχει ο καθένας για τις πιθανότητες. Σαν τελική πιθανότητα εµφάνισης επιλέχθηκε ο 

µέσος όρος αυτών των απαντήσεων. 

 

Στην συνέχεια κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτηµα του πόσες φορές µπορεί να εκ-

δηλωθεί ο κάθε κίνδυνος κατά την διάρκεια του έργου. Το ερώτηµα αυτό έγινε κατά 

περίπτωση και όχι για όλους τους κινδύνους. Παραδείγµατος χάριν, κλήθηκαν να απα-
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ντήσουν στο πόσες φορές πιστεύουν, πως µπορεί να υπάρξουν ευρήµατα αρχαιολογι-

κού ενδιαφέροντος (κίνδυνος #2) κατά την εκσκαφή του υπογείου, σύµφωνα µε το πό-

σες φορές το έχουν δει να συµβαίνει, ενώ δεν κλήθηκαν να απαντήσουν στο πόσες φο-

ρές µπορεί η Μεταφορά να κάνει λάθος στις ρυθµίσεις του µέσου προστασίας της κύρι-

ας γραµµής (κίνδυνος #27), καθώς αυτό το λάθος θα συµβεί µάλλον µόνο µία φορά, 

δεδοµένου ότι αν συµβεί θα γίνουν οι σωστές ρυθµίσεις στην συνέχεια.  

 

Τέλος, για κάθε έναν από τους κινδύνους, ερωτήθηκαν για το ποιο πιστεύουν ότι είναι 

το πιθανότερο αντίκτυπο που θα έχει ο κάθε κίνδυνος στο έργο, όσο αφορά την εγκατε-

στηµένη ισχύ, το κόστος κατασκευής και τον χρόνο περάτωσης του έργου. Η τιµή αυτή 

θεωρήθηκε ότι είναι το πιθανότερο σενάριο. Στην συνέχεια κλήθηκαν να δώσουν την 

προσωπική τους εκτίµηση για την χειρότερη (worst case) και την καλύτερη (best case) 

επίπτωση που µπορεί να έχει τελικά ο κάθε κίνδυνος σε κάθε ένα από τα τρία πεδία 

δράσης του έργου. Σε κάθε περίπτωση, κατέστη σαφές πως οι εκτιµήσεις τους για τις 

επιπτώσεις αυτές, πρέπει να αντικατοπτρίζουν την επίπτωση που θα έχει κάθε κίνδυνος, 

αφού ο κίνδυνος έχει εκδηλωθεί και χωρίς να ενσωµατώνουν στις τιµές, την πιθανότητα 

εµφάνισης του κινδύνου (κάτι που είναι σύνηθες σαν λάθος κατά την αξιολόγηση κιν-

δύνων – Chapman & Ward, 2009). 

 

Οι τιµές των επιπτώσεων, δόθηκαν σε απόλυτα ποσά σε kW εγκατεστηµένης ισχύος, € 

δαπανώµενου χρήµατος και ηµέρες διεξαγωγής του έργου. Οι επιπτώσεις αυτές στην 

συνέχεια διαιρέθηκαν µε την συνολική αναµενόµενη εγκατεστηµένη ισχύ που θα συν-

δεθεί στην γραµµή, τον συνολικό προϋπολογισµό του έργου και το σύνολο των ηµερο-

λογιακών ηµερών που θα διαρκέσει το έργο βάσει χρονοδιαγράµµατος αντίστοιχα, 

προκειµένου να προκύψουν οι ποσοστιαίες µεταβολές που θα επιφέρει κάθε κίνδυνος 

σε κάθε πεδίο δράσης. Η ίδια κίνηση έγινε εκτός από το πιθανότερο, για το χειρότερο 

και για το καλύτερο σενάριο.  

 

Στην συνέχεια κάθε ποσοστιαία επίπτωση πολλαπλασιάστηκε µε την πιθανότητα εµφά-

νισης (αναµενόµενη τιµή) του κινδύνου και ακόµα µε έναν συντελεστή, ο οποίος επιλέ-

χθηκε αυθαίρετα αλλά ποιοτικά, ώστε να αντικατοπτρίζει την µεγαλύτερη πιθανότητα 

εµφάνισης της πιθανότερης τιµής, παρά την χειρότερη ή καλύτερη. Συγκεκριµένα, επει-

δή οι ερωτηθέντες, όταν κλήθηκαν να δώσουν τα χειρότερα και βέλτιστα σενάρια, απά-

ντησαν στο τι επίπτωση θα είχε ο κάθε κίνδυνος στο χειρότερο 10% των περιπτώσεων 

και στο καλύτερο 10% των περιπτώσεων, οι συντελεστές αυτοί, επιλέχθηκαν στο 0,1 
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για τα δύο αυτά σενάρια, και στο 0,8 για το πιθανότερο (προσέγγιση τριγωνικής κατα-

νοµής). 

 

Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν (πιθανότερου, χειρότερου και καλύτερου σεναρίου) 

προστέθηκαν µεταξύ τους και στην συνέχεια πολλαπλασιάστηκαν µε έναν συντελεστή, 

διαφορετικό για κάθε πεδίο δράσης. Το σκεπτικό πίσω από αυτό, ήταν να δοθεί ένας 

διαφορετικός συντελεστής βαρύτητας για κάθε ένα πεδίο. Συγκεκριµένα µεγαλύτερη 

βαρύτητα έχει δοθεί στην εγκατεστηµένη ισχύ, καθώς αποτελεί τον κύριο παράγοντα µε 

τον οποίο θα αποσβεστεί το έργο στο µέλλον, στην συνέχεια στο κόστος κατασκευής 

και στην συνέχεια στον χρόνο αυτής. Μπορεί οι τιµές αυτών των συντελεστών να πα-

ρουσιαστούν αυθαίρετες, αλλά αντικατοπτρίζουν σε ικανοποιητικό βαθµό την φιλοσο-

φία της ∆ιανοµής και τον στρατηγικό σχεδιασµό της. 

 

Τέλος, αφού αθροίστηκαν µεταξύ τους τα στοιχεία για τα τρία πεδία δράσης, βάσει αυ-

τών των συντελεστών, πολλαπλασιάστηκαν µε την συχνότητα εµφάνισης του κάθε κιν-

δύνου, ή µε άλλα λόγια, µε τον αριθµό των περιπτώσεων που µπορεί κάθε κίνδυνος να 

εκδηλωθεί. Το σκεπτικό πίσω από αυτό ήταν διπλό. Το ένα σκέλος υποδεικνύει πως 

υπάρχει µια καµπύλη µάθησης για κάθε δραστηριότητα ή οποία θα µειώσει την πιθανό-

τητα εµφάνισης της για δεύτερη φορά εφ όσων έχει εµφανιστεί ήδη µία. Στο άλλο σκέ-

λος βρίσκεται το σκεπτικό, του ότι αν µια φορά δηµιουργήθηκαν οι συνθήκες για να 

εκδηλωθεί ένας κίνδυνος, το να ξαναδηµιουργηθούν εξαρτάται από ακριβώς την ίδια 

πιθανότητα και πιθανόν να επιφέρει και χειρότερα αποτελέσµατα. Αν στο δεύτερο αυτό 

σκέλος, συνυπολογίσει κανείς τον νόµο του Sod (αν κάτι µπορεί να πάει στραβά, θα 

πάει) µπορεί να καταλάβει πως τα δύο αυτά σκέλη είναι ισοδύναµα µεταξύ τους και κα-

τά συνέπεια, αλληλοαναιρούµενα. Στο παρόν δεν γίνεται χρήση καµίας χρονικής αυτο-

συσχέτισης των κινδύνων.  

 

Προκειµένου να γίνουν περισσότερο κατανοητά όλα τα παραπάνω, παρατίθεται το µα-

θηµατικό µοντέλο που προτείνεται για την ποσοτική αξιολόγηση και κατάταξη των κιν-

δύνων: 

( )[ ]TITITI tTcCqQPnRS ++=#                                           (1) 

όπου: 

RS# είναι η σοβαρότητα του κινδύνου # (risk severity), 

n είναι η συχνότητα εµφάνισης, 

Ρ είναι η πιθανότητα εµφάνισης, 
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q,c και t είναι ο συντελεστής βάρους για την εγκ. ισχύ, το κόστος και τον χρόνο και  

QTI, CTI και TTI είναι η αναµενόµενη συνολική επίπτωση (total impact) σε ισχύ, κόστος 

και χρόνο εκφρασµένη ως: 
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όπου οι δείκτες WC, ML και BC δείχνουν την επίπτωση στο χειρότερο (worst case), 

πιθανότερο (most likely) και καλύτερο (best case) σενάριο. Τα µεγέθη Q, C και Τ είναι 

η συνολική ισχύς, ο προϋπολογισµός και ο συνολικός χρόνος του έργου αντίστοιχα. 

 

Οι 39 κίνδυνοι του έργου, που παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο, σύµφωνα 

µε το παραπάνω µαθηµατικό µοντέλο, παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.6 στην επόµενη 

σελίδα και έχουν ταξινοµηθεί βάσει του δείκτη RS που έχει προκύψει, στην τελευταία 

στήλη. Αναφέρεται πως, για τους υπολογισµούς του δείκτη αυτού χρησιµοποιήθηκα 

τιµή q=0,65, c=0,25 και t=0,1 σύµφωνα µε την σχετική σηµαντικότητα του κάθε πεδίου 

δράσης για το έργο. Οι υπολογισµοί κατόπιν εισαγωγής των τιµών των επιπτώσεων έγι-

ναν σε φύλλο υπολογισµού του Excel και η αναλυτική εικόνα των πινάκων, όπου φαί-

νονται και οι απόλυτες τιµές των επιπτώσεων, υπάρχουν στο Παράρτηµα ΙΙ.  

 

Στον Πίνακα 4.6 που ακολουθεί, φαίνονται οι αύξοντες αριθµοί των κινδύνων, οι σύ-

ντοµες περιγραφές τους, η πιθανότητα εµφάνισης τους, η συχνότητα εµφάνισης τους, η 

πιθανότερη επίπτωση τους σε κόστος, χρόνο και ισχύ και τέλος ο υπολογισµός του δεί-

κτη RS, ο οποίος έγινε σύµφωνα µε τους παραπάνω τύπους, καθώς και η τελική τους 

κατάταξη βάσει αυτού.  

 

Από τα αποτελέσµατα του πίνακα, φαίνεται πως ο βασικότερος κίνδυνος είναι τελικά ο 

#36 (µη κατασκευή µονάδας ΦΒ) µε τον #13 (προβλήµατα στα υλικά) να έρχεται δεύ-

τερος,  και τον #9 (ελλιπής επίβλεψη) και #39 (ακύρωση έργου) να έρχονται τρίτος και 

τέταρτος αντίστοιχα. Αντίθετα, στο τέλος της λίστας εµφανίζονται οι κυριότερες ευκαι- 
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Α/Α   

# 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ P 

Συχνότητα 

εµφάνισης 
Επίπτωση 

(€) 

Επίπτωση 

(ηµέρες) 

Επίπτωση 

(kW) RS# Κατάταξη 

36 
Αλλαγή γνώµης του ΦΒ παραγωγού - µη κατασκευή µονάδας 

ΦΒ 30% 1 -14000 -5 2000 
2,402 1 

13 
Ελλείψεις υλικών - Ακατάλληλα υλικά - Καθυστερήσεις υλι-

κών - Αλλαγή προδιαγραφών υλικού 75% 3 2000 60 250 
2,307 2 

9 
Ελλιπής επίβλεψης κατασκευής ιδιαίτερα κατά την κατασκευή 

του υπογείου 60% 1 9000 15 630 
2,222 3 

39 Ακύρωση έργου 
5% 1 -510599 -360 15970 

1,414 4 

11 
Εύρεση σκληρού ή (αντίθετα) ελώδους εδάφους κατά την διά-

νοιξη οπών για τους στύλους 40% 1 6500 25 500 
1,276 5 

8 
Καιρός: Χαµηλή παραγωγικότητα (δυσµενείς συνθήκες εργα-

σίας) - αυξηµένες βλάβες (µπουρίνια έκτακτα καιρικά φαινόµε-

να) 80% 2 5000 25 0 

0,945 6 

5 Αλλαγή στην κατασκευαστική µελέτη 
30% 2 20000 35 0 

0,893 7 

14 
Εποχικότητα: φόρτος το καλοκαίρι (αρδευτικά, κλιµατιστικά) - 

αυξηµένες κλοπές υλικών τον χειµώνα 90% 2 3000 20 0 
0,751 8 

22 Χαµηλή παραγωγικότητα συνεργείων εργολάβου 
50% 1 0 45 0 

0,630 9 

10 ∆ιαφωνία µελετητή Περιοχής - Περιφέρειας 
64% 1 8000 30 0 

0,519 10 

4 
Ανακάλυψη ανυπέρβλητων εµποδίων κατά την όδευση του ε-

ναερίου ή του υπογείου δικτύου 15% 2 25000 15 0 
0,492 11 

18 Αλλαγές στο νοµικό και ρυθµιστικό πλαίσιο της αγοράς ΑΠΕ 
20% 1 501 60 0 

0,488 12 

21 Έλλειψη παρουσίας ατόµων κλειδιών στο έργο 
40% 1 0 30 0 

0,402 13 
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23 Καθυστερήσεις κατασκευής πύλης στον ΥΣ ΥΤ/ΜΤ 
60% 1 0 20 0 

0,370 14 

3 Λάθη στην κατασκευαστική µελέτη 
5% 2 20000 35 1000 

0,368 15 

30 
Μεγάλος ή µικρός απαιτούµενος αριθµός διακλαδώσεων που 

θα ενταχθούν στην νέα γραµµή  80% 1 0 0 0 
0,296 16 

12 
Υπερβολικά µεγάλος αριθµός απαιτούµενων διακοπών ρεύµα-

τος για την ένταξη κοµµατιών του έργου στο δίκτυο 30% 1 6000 25 0 
0,290 17 

2 
Ανακάλυψη αρχαίων ευρηµάτων κατά την εκσκαφή του υπο-

γείου 10% 1 35000 30 0 
0,283 18 

15 Κακοτεχνίες εργολάβου κατά την κατασκευή 
30% 1 1200 20 0 

0,235 19 

37 Απόρριψη χώρου υπογείου υποσταθµού 
20% 1 -19000 -25 630 

0,227 20 

19 Υψηλός φόρτος εργασίας προσωπικού ∆ιανοµής 
100% 5 500 3 0 

0,203 21 

25 
Προβλήµατα στα τηλεπικοινωνιακά και µηχανογραφικά συ-

στήµατα του εργολάβου και της ∆ιανοµής 30% 1 0 15 0 
0,138 22 

34 Αλλαγές στο ρυθµιστικό πλαίσιο ένταξης ΦΒ στο δίκτυο 
10% 1 -5000 25 0 

0,137 23 

7 Αναθεώρηση τιµολογίου εργολαβίας 
10% 2 11000 0 0 

0,098 24 

17 Γενική έκπτωση εργολάβου - ∆ιακοπή σύµβασης 
2% 1 1000 60 500 

0,085 25 

27 
Λάθος στις ρυθµίσεις της κύριας προστασίας της γραµµής (Με-

ταφορά) 50% 1 0 5 0 
0,075 26 

26 Μείωση του προσωπικού του εργολάβου, µε απόφαση αυτού 
3% 1 0 90 0 

0,070 27 
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20 
∆υσχέρεια στην λήψη αδειών εκσκαφής - διακοπής κυκλοφορί-

ας 25% 15 150 4 0 
0,058 28 

1 Πρόστιµα από ΥΠΕΚΑ, ΡΑΕ, ∆ΕΣΜΗΕ, ∆ήµους κλπ 
1% 2 30000 0 0 

0,055 29 

16 Αιτήσεις αποζηµίωσης από τον εργολάβο  
10% 2 1000 15 0 

0,052 30 

38 Ακύρωση τµήµατος έργου 
10% 2 -25000 -20 700 

0,040 31 

24 Προβλήµατα στις µηνιαίες επιδόσεις του εργολάβου 
20% 7 0 4 0 

0,028 32 

32 ∆υνατότητα επιβολής ρητρών στον εργολάβο 
70% 5 -500 3 0 

0,028 33 

28 
Ζηµίες σε βασικά µηχανήµατα του εργολάβου (εκσκαφείς, γε-

ωτρύπανα, γερανοί) 20% 4 0 3 0 
0,021 34 

29 Κλοπή υλικών χαλκού σε κεντρική αποθήκη του εργολάβου 
1% 1 0 30 0 

0,008 35 

31 ∆υνατότητα θέσης χρονικών περιορισµών στον εργολάβο 
30% 5 -400 -5 0 

-0,060 36 

6 Εµφάνιση µεγάλου πελάτη για ένταξη στην γραµµή 
5% 1 12000 9 -1000 

-0,205 37 

35 
Παρουσίαση νέου παραγωγού ΦΒ που µπορεί να επωµιστεί 

κόστος κατασκευής 15% 1 -10000 6 -800 
-0,606 38 

33 Καλές σχέσεις µε τοπικό άρχοντα του ∆ήµου Γιαννιτσών 
80% 1 -2000 -30 0 

-0,718 39 

 

Πίνακας 4.6 Ταξινόµηση κινδύνων έργου γραµµής 29 κατόπιν ποσοτικής ανάλυσης
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ρίες που παρουσιάζονται για το έργο µε την #33 (καλές σχέσεις µε τοπικό άρχοντα), 

#35 (εµφάνιση νέου παραγωγού ΦΒ) και #6 (εµφάνιση µεγάλου πελάτη) να είναι οι βα-

σικότερες τρείς. Ένα από τα πρώτα συµπεράσµατα που προκύπτει από την µικρή αυτή 

αναφορά είναι πως σίγουρα οι πρώτες θέσεις των κινδύνων και ευκαιριών δεν κατα-

λαµβάνονται από τους ίδιους κινδύνους του Πίνακα 4.5, της ποιοτικής ανάλυσης. 

 

Το ότι οι πίνακες ταξινόµησης κατόπιν ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης δεν είναι ίδι-

οι, εξηγείται για πολλούς λόγους. Κυρίως το φαινόµενο αυτό οφείλεται στην ακριβέ-

στερη απεικόνιση των επιπτώσεων σε κάθε πεδίο δράσης, στην εισαγωγή της συχνότη-

τας εµφάνισης, στην χρησιµοποίηση του εύρους τιµών για τις επιπτώσεις και επίσης 

πολύ σηµαντικός λόγος είναι η εισαγωγή του συντελεστή βάρους κάθε επίπτωσης βάσει 

σηµαντικότητας του πεδίου για το έργο.  

 

Λόγω της εισαγωγής αυτών των µεγεθών, αντιµετωπίστηκαν ικανοποιητικά τα προβλή-

µατα της κατάταξης της ποιοτικής ανάλυσης που αναφέρθηκαν στο προηγούµενο κε-

φάλαιο. Η κατάταξη των κινδύνων είναι σφαιρικότερη και ακριβέστερη, ενώ ταυτόχρο-

να επιλύεται και το πρόβληµα της µη εύκολης διάκρισης µεταξύ κινδύνων και ευκαι-

ριών, καθώς οι δεύτερες απεικονίζονται ξεκάθαρα σαν αρνητικές τιµές του δείκτη RS 

στο τέλος της λίστας. Επίσης επιλύεται και το παράδοξο της κατάταξης του κινδύνου 

#39 στους κινδύνους ελάσσονος σηµασίας, καθώς πια εµφανίζεται πολύ ψηλά στην κα-

τάταξη και µπορεί να λάβει της σηµασίας που του αξίζει.  

 

Πρέπει στο σηµείο αυτό να επισηµανθούν δύο σηµεία: Πρώτον, το ότι η τιµή του δεί-

κτη RS δεν απεικονίζει κάποιο µετρήσιµο φυσικό µέγεθος, αλλά αποτελεί απλά ένα µέ-

τρο σύγκρισης των κινδύνων µεταξύ τους. Επίσης, κρίνεται σκόπιµη η αναφορά πως ο 

δείκτης RS µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εξαγωγή ενός συνολικού δείκτη κινδύνου 

για το έργο (project risk index, PRI), που µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην αξιολόγηση 

διαφορετικών έργων µεταξύ τους, όσο αφορά τον κίνδυνο που περιέχουν. Αναλυτικό-

τερα η πρόταση αυτή θα παρουσιαστεί σε επόµενο κεφάλαιο.  

 

∆εύτερον, ο αναγνώστης πρέπει να αναγνωρίσει πως η κατάταξη που προέκυψε είναι 

άρρηκτα εξαρτηµένη από τους συντελεστές βάρους q, c και t που χρησιµοποιήθηκαν 

ενώ επίσης είναι και πολύ ευαίσθητη όσο αφορά τυχόν µεταβολές τους. Οποιεσδήποτε 

άλλες τιµές για αυτούς τους τρεις συντελεστές, θα έδιναν µια ίσως πολύ διαφορετική 

κατάταξη, κάτι που καθιστά την επιλογή τους, µια πολύ κρίσιµη διαδικασία, η οποία θα 
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πρέπει να λαµβάνει χώρα µε γνώµονα τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης και 

µε βλέψη πέρα από το εγγύς µέλλον αυτής.  Η ευαισθησία αυτή, στους συντελεστές βά-

ρους βέβαια, µπορεί να θεωρηθεί και σαν αρνητικό σηµείο της µεθόδου αυτής, λόγω 

του ότι ειδικά κατά την ανάπτυξη ενός νέου συστήµατος διαχείρισης κινδύνων έργου, 

δηµιουργεί ένα ευµετάβλητο πλαίσιο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η ανάπτυξη αυτή.  

Το αρνητικό αυτό όµως δεν είναι το µοναδικό.  

 

Ένα άλλο σηµείο που πρέπει να παρατηρηθεί είναι ότι η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε 

για την ποσοτική ανάλυση των κινδύνων, θεωρεί τον κάθε κίνδυνο σαν ξεχωριστή µο-

νάδα ανεξάρτητη από όλες τις άλλες. Με άλλα λόγια, µπορεί παραπάνω να αιτιολογή-

θηκε η µη χρήση χρονικής αυτοσυσχέτισης, αλλά δεν έγινε καθόλου λόγος για την ετε-

ροσυσχέτιση που µπορεί να παρουσιάζεται ανάµεσα στους κινδύνους, η οποία µπορεί 

να οδηγήσει σε αλλαγές στις συνολικές επιπτώσεις των κινδύνων και κατά συνέπεια 

στην κατάταξη τους. Το θέµα αυτό, θα συζητηθεί στην συνέχεια. 

 

 

4.5.4 Αλληλεξαρτήσεις και ετεροσυσχετίσεις κινδύνων 

 

Ένα πολύ συχνά παρατηρούµενο φαινόµενο κατά την ανάλυση και αξιολόγηση των 

κινδύνων ενός έργου, είναι η συσχέτιση που µπορεί να εµφανίζουν µεταξύ τους. Για 

παράδειγµα, η ύπαρξη ενός κινδύνου µπορεί να συνεπάγεται την εκδήλωση ενός άλλου, 

ή η εκδήλωση ενός µπορεί να αυξάνει ή να µειώνει την πιθανότητα εκδήλωσης ή τις 

επιπτώσεις ενός άλλου. Όλες αυτές οι σχέσεις που µπορεί να υπάρχουν αποτελούν τις 

ετεροσυσχετίσεις των κινδύνων, και υπό κανονικές συνθήκες θα πρέπει να συµπερι-

λαµβάνονται στην αξιολόγηση των κινδύνων.  

 

Τα πράγµατα βέβαια, µπορούν να καταλήξουν να γίνονται ακόµα περισσότερο περί-

πλοκα, αν κάθε κίνδυνος τεθεί υπό το µικροσκόπιο και διερευνηθούν οι µηχανισµοί εκ-

δήλωσης του. Για παράδειγµα, η εµφάνιση ενός µεγάλου πελάτη προς ένταξη στην 

γραµµή (κίνδυνος #6), µπορεί να οδηγήσει σε ανισορροπία την κατανοµή φορτίων στην 

γραµµή και αυτό µε την σειρά του να οδηγεί στην ανάγκη επαναρύθµισης των κεντρι-

κών µέσων προστασίας αυτής, αυξάνοντας την πιθανότητα εµφάνισης καθυστερήσεων 

στο κατασκευαστικό τµήµα που έχει επωµιστεί η Μεταφορά (κίνδυνος #23). Ή σε ένα 

άλλο παράδειγµα, η αναθεώρηση των τιµολογίων της σύµβασης του εργολάβου (κίνδυ-

νος #7), µπορεί να οδηγήσει το γραφείο επίβλεψης να δώσει λιγότερα έργα προς κατα-
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σκευή και ο εργολάβος να αποφασίσει να µειώσει το προσωπικό του (κίνδυνος #26). 

Αν αναλογιστεί κανείς όλους τους τρόπους, µε τους οποίους, αλληλεπιδρούν οι κίνδυ-

νοι µεταξύ τους, µπορεί να καταλήξει σε έναν κυκεώνα ετεροσυσχετίσεων, ο οποίος 

µπορεί πια να αντιµετωπιστεί µόνο µε δυναµικά µοντέλα ανάλυσης κινδύνων (Nasir-

zadeh et al, 2008), ενώ η βοήθεια υπολογιστών µπορεί να θεωρηθεί αναγκαία.  

 

Τα πράγµατα µπορεί να απλοποιούνται κάπως, αλλά δεν διευκολύνονται ιδιαίτερα, α-

κόµα και στην περίπτωση που κρατηθεί η ανάλυση σε χαµηλά επίπεδα πολυπλοκότητας 

και συνυπολογιστούν έστω µόνο οι βασικοί µηχανισµοί κάποιων άµεσων ετεροσυσχε-

τίσεων. Αυτό συµβαίνει διότι, υπό την συγκεκριµένη ανάλυση, θα πρέπει να συνυπολο-

γιστούν και οι µικρότεροι κίνδυνοι, παρά µόνο οι 39 κίνδυνοι που αναγνωρίστηκαν σαν 

βασικότεροι. Το ενδιαφέρον σηµείο, όταν εξετάζουµε τις ετεροσυσχετίσεις και αλληλε-

ξαρτήσεις των κινδύνων είναι ακριβώς αυτό. Ενώ ένας κίνδυνος µπορεί από µόνος του 

να εµφανίζεται σαν µικρής σηµασίας, µπορεί να οδηγεί µέσω της ετεροσυσχέτισης που 

εµφανίζει µε έναν άλλον, να τον καθιστά ιδιαίτερα σηµαντικό ή ασήµαντο. Παραδείγ-

µατος χάριν, ένας κίνδυνος, ο οποίος µπορεί να εµφανίζει δείκτη RS=0,005 µπορεί µε 

την εκδήλωση του να αυξάνει αισθητά την πιθανότητα εµφάνισης ενός άλλου σηµαντι-

κού κινδύνου και κατά συνέπεια να αυξάνει τις επιπτώσεις του δεύτερου, καθιστώντας 

τον κρίσιµο.  

 

Σαν µέτρο υπολογισµού της σηµαντικότητας των ετεροσυσχετίσεων µεταξύ των κινδύ-

νων, προτείνεται η χρήση του δείκτη RS, υπό την έννοια της επίδρασης που έχει µια 

αλληλεξάρτηση, θετική ή αρνητική σε αυτόν και της µεταβολής που του επιφέρει. Η 

διαφορά αυτή φυσικά θα πρέπει να χρεώνεται στον δείκτη σηµαντικότητας του επιδρό-

ντα και όχι σε αυτόν του κινδύνου που δέχεται την επίδραση.  

 

Αν παραδείγµατος χάριν, εκδηλωθεί ο κίνδυνος #7 (αναθεώρηση τιµών εργολάβου, 

RS7=0,098) µπορούµε να θεωρήσουµε ότι αυτό θα αυξήσει την πιθανότητα εµφάνισης 

του κινδύνου #26 (µείωση προσωπικού εργολάβου), από 3% σε 5%, αυτό αυτόµατα θα 

αυξήσει το RS26 από 0,070 που είναι τώρα σε 0,116 δίνοντας έτσι ένα ∆RS26=0,046. 

Αυτό το ∆RS26 θα πρέπει να προστεθεί στο RS7 οδηγώντας το σε ένα νέο RS’7=0,144 

(από 0,098 που ήταν). Με αυτόν τον τρόπο ο κίνδυνος #7 ανεβαίνει στην σειρά κατάτα-

ξης στην 22
η
 θέση σηµαντικότητας από την 24

η
 που ήταν και κρίνεται έτσι περισσότερο 

σηµαντικός λόγω της ετεροσυσχέτισης που υπάρχει ανάµεσα σε αυτόν και τον κίνδυνο 

#26. Η ίδια µεθοδολογία µπορεί να εφαρµοστεί σε όλους τους κινδύνους.  
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Το παράδειγµα αυτό, µπορεί να οδηγήσει των αξιολογητή των κινδύνων στο να θεωρή-

σει πως η αξιολόγηση των ετεροσυσχετίσεων είναι µια σχετικά απλή διαδικασία. Η α-

λήθεια όµως απέχει από αυτό, καθώς εισέρχονται στην διαδικασία των υπολογισµών 

κίνδυνοι µικρότερης φαινοµενικά σηµασίας, καθώς και σχέσεις κινδύνων που δεν είναι 

µονοσήµαντες αλλά ούτε και αποκλειστικές. Το ∆ιάγραµµα 4.4 δείχνει σαφώς, αυτήν 

ακριβώς την πολυπλοκότητα.  

 

Η σκέψη ότι οι διασυνδέσεις ανάµεσα στους κινδύνους του ∆ιαγράµµατος 4.4 δεν είναι 

φυσικά οι µόνες που ισχύουν για το συγκεκριµένο έργο, καθιστά κατανοητό το γεγονός 

ότι µια τέτοια λεπτοµερής ανάλυση θα ήταν επίπονη, αλλά και ταυτόχρονα στρέφει την 

προσοχή στο γεγονός ότι το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων έργων θα πρέπει να εστιάζει 

πάντα στην ορθή ανταλλαγή (trade off) µεταξύ των πόρων που θα ξοδευτούν για την 

ενδελεχή ανάλυση και των ωφελειών που θα έχει το έργο από αυτή την ανάλυση.  

 

Σε εκείνη την περίπτωση, όπου η ανταλλαγή αυτή θα δικαιολογούσε αυτού του µεγέ-

θους την ανάλυση, συνήθως γίνεται ανάπτυξη µοντέλων προσοµοίωσης του έργου και 

των κινδύνων αυτού, η οποία δεν θα ήταν δυνατόν να γίνει χωρίς την βοήθεια ηλεκτρο-

νικών υπολογιστών. Μια από τις περισσότερο δηµοφιλής και διαδεδοµένες µεθόδους 

αυτής της µοντελοποίησης, είναι η τεχνική προσοµοίωσης Monte Carlo, η οποία πέρα 

από τα πολλαπλά οφέλη της, δίνει ίσως την πιο ρεαλιστική αξιολόγηση των κινδύνων 

που διατρέχει ένα έργο, καθώς προσοµοιώνει την εκτέλεση του έργου εκατοντάδες, αν 

όχι χιλιάδες φορές, δίνοντας κάθε φορά στους παράγοντες κινδύνου διαφορετικές τιµές 

βάσει της συµπεριφοράς των πιθανοτήτων, είτε της εµφάνισης τους, είτε των επιπτώ-

σεων τους, είτε των ετεροσυσχετίσεων τους.  

 

Και ενώ η τροφοδότηση του µοντέλου µε δεδοµένα, είναι µια επίπονη διαδικασία, η 

τεχνική Monte Carlo, εάν το έργο µοντελοποιηθεί σωστά (Ciccarelli & Murch, 2008), 

όταν εκτελεστεί, δίνει µια σαφή και ολοκληρωµένη εικόνα των τελικών πιθανότερων 

ηµεροµηνιών περάτωσης (Hulett, 2009), κοστών κατασκευής και θα µπορούσε στην 

περίπτωση µας, της πιθανότερης τελικής εγκατεστηµένης ισχύος. Ακόµη, αλλάζοντας 

τµηµατικά ή δυναµικά (τις παραµέτρους του συστήµατος, µπορεί να εκπονηθεί έλεγχος 

σχεδίων αντιµετώπισης κινδύνων, βάσει πιθανών αποτελεσµάτων. Τα σχέδια αυτά α-

ντιµετώπισης κινδύνων, η επιλογή τους και η αξιοποίηση τους είναι τα θέµατα που θα 

µας απασχολήσουν στο επόµενο κεφάλαιο.  
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∆ιάγραµµα 4.4 Γραφική απεικόνιση ετεροσυσχετίσεων κινδύνων 
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4.6 Αντιµετώπιση κινδύνων 

 

Έχοντας τελειώσει την αξιολόγηση των κινδύνων, έρχεται στην σειρά η φυσική συνέ-

χεια της διαχείρισης κινδύνων έργου, που δεν τίποτα άλλο από την ανάλυση και την 

επιλογή των τρόπων αντιµετώπισης των κινδύνων που έχουν ήδη αξιολογηθεί. Η ανά-

λυση αυτή που θα ακολουθήσει, συνίσταται σε κάποια θεωρητικά στοιχεία περί ορι-

σµών και κατηγοριοποίησης των τρόπων αντιµετώπισης, ενώ στην συνέχεια γίνεται µια 

αναφορά σε ρεαλιστικά σενάρια αντιµετώπισης κινδύνων, τελειώνοντας µε τις προτει-

νόµενες µεθόδους επιλογής της καταλληλότερης µεθόδου αντιµετώπισης ανά κίνδυνο.  

 

 

4.6.1 Είδη µεθόδων αντιµετώπισης κινδύνων 

 

Σε κάθε περίπτωση είναι κατανοητό, πως όλοι οι κίνδυνοι δεν απαιτούν τον ίδιο τρόπο 

αντιµετώπισης. Η παρατήρηση αυτή δεν αφορά µόνο την φυσική διαφοροποίηση ανά-

µεσα στους κινδύνους, αλλά και τους διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους µπορεί 

να αντιµετωπιστεί ένας κίνδυνος. Έτσι, για παράδειγµα ένας κίνδυνος, ο οποίος φαίνε-

ται να είναι σηµαντικός για το έργο, µπορεί να απαιτεί προσεκτική εκ των προτέρων 

ανάλυση και προληπτικές ενέργειες (proactive), ενώ για την αντιµετώπιση ενός κινδύ-

νου που δεν έχει σοβαρές επιπτώσεις για το έργο, µπορεί να αρκεί η διαχείριση των ε-

πιπτώσεων αφού αυτός έχει εκδηλωθεί (reactive). Σε αυτό το σηµείο έγκειται και ο 

πρώτος διαχωρισµός των µεθόδων αντιµετώπισης, σε προληπτικές κινήσεις ή σε κατα-

σταλτικές κινήσεις.  

 

Φυσικά, η απουσία αντίδρασης είναι και αυτή ένας τρόπος αντιµετώπισης, ο οποίος 

όµως συνίσταται µόνο στις περιπτώσεις κινδύνων, των οποίων οι επιπτώσεις είναι ιδιαί-

τερα αµελητέες ή ασήµαντες για το έργο ή σε περιπτώσεις όπου ο κίνδυνος δεν µπορεί 

να προληφθεί και οι δαπάνες σε πόρους ξεπερνούν την ίδια την ζηµιά που επιφέρει ο 

κίνδυνος. Σε γενικές γραµµές πάντως οι κύριες µέθοδοι αντιµετώπισης κινδύνων όπως 

αναφέρονται στην πλειοψηφία της σχετικής βιβλιογραφίας είναι η αποφυγή τους 

(avoid), η µεταφορά τους (transfer), η ελάφρυνση τους (mitigate) και η αποδοχή τους 

(accept).  
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Αποφυγή κινδύνων 

Η αποφυγή των κινδύνων είναι ίσως η επιλογή αντιµετώπισης που έρχεται πρώτη σε 

κάθε περίπτωση. Έχει κυρίως προληπτικό χαρακτήρα καθώς όλες οι ενέργειες που συ-

νεπάγεται έγκειται να γίνουν προφανώς πριν την εκδήλωση του κινδύνου. Το όλο σκε-

πτικό της αποφυγής είναι το να δαπανηθούν οι κατάλληλοι πόροι, µε τρόπο τέτοιο, ώ-

στε ο κίνδυνος να µην εκδηλωθεί και κατά συνέπεια να µην υπάρξουν επιπτώσεις αρνη-

τικές επιπτώσεις στο έργο. Συνήθως όµως, η αποφυγή, αν και πρώτη σαν επιλογή, σπα-

νίως έχει ουσιαστικό αποτέλεσµα, εκτός από λίγες περιπτώσεις, καθώς είναι ιδιαίτερα 

δύσκολο να µειώσεις την πιθανότητα εµφάνιση ενός κινδύνου στο σηµείο εξάλειψης 

του, δεδοµένου ότι ο κίνδυνος συνίσταται στην φύση του έργου. 

 

Μεταφορά κινδύνων 

Η µεταφορά είναι η αµέσως επόµενη λογική επιλογή. Συνίσταται στην µεταφορά των 

επιπτώσεων ενός κινδύνου, κατόπιν πιθανής εκδήλωσης του σε κάποιο άλλο µέρος, το 

οποίο δεν είναι µέρος του οργανισµού που διεξάγει το έργο. Είναι φυσικό να κατανοή-

σει κανείς πως για την περίπτωση που επιθυµείται να µεταφερθούν οι επιπτώσεις ενός 

κινδύνου σε χαµένο χρόνο, σε κάποιον άλλο, αυτό δεν είναι δυνατόν, αλλά έχει σαφή 

εφαρµογή στην περίπτωση που γίνεται λόγος για κόστος. Έτσι, παράδειγµα µεταφοράς 

κινδύνου είναι η ασφάλιση του έργου έναντι κάποιου κινδύνου, ούτως ώστε να αποζη-

µιωθεί η επιχείρηση αν αυτός εκδηλωθεί. Επίσης, παράδειγµα έµµεσης µεταφοράς µπο-

ρεί να θεωρηθεί και η δυνατότητα αίτησης αποζηµίωσης της ∆ιανοµής, στην περίπτωση 

υπέρβασης δοσµένων χρονικών περιθωρίων από τον εργολάβο.  

 

Ελάφρυνση κινδύνων 

Είναι ουσιαστικά ελάφρυνση του συνολικού αντίκτυπου που µπορεί να έχει κάποιος 

κίνδυνος. Με άλλα λόγια, η τακτική της ελάφρυνσης είναι η προσπάθεια που γίνεται 

προκειµένου να µειωθεί η έκθεση (exposure) που έχει το έργο ή η επιχείρηση απέναντι 

σε κάποιον κίνδυνο, είτε µέσω της µείωσης της πιθανότητας εµφάνισης του, είτε µέσω 

της µείωσης των πιθανών επιπτώσεων που αυτός µπορεί να επιφέρει δεδοµένου ότι θα 

εκδηλωθεί. Η ελάφρυνση κινδύνου είναι η πιο συνηθισµένη τακτική που ακολουθείται 

στην πλειοψηφία των κινδύνων, διότι αποτελεί βατή και αποδοτική λύση στις περισσό-

τερες περιπτώσεις. 
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Αποδοχή κινδύνων 

Ενώ λοιπόν, στις περισσότερες περιπτώσεις η ελάφρυνση αποτελεί µια πραγµατοποιή-

σιµη λύση, υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις στις οποίες ούτε η ελάφρυνση µπορεί να 

βοηθήσει. Είναι οι περιπτώσεις κινδύνων, όπου ο οργανισµός πρέπει να αποδεχθεί τον 

κίνδυνο, όπως αυτός είναι, είτε λόγω του ότι είναι ανήµπορος να τον αντιµετωπίσει, 

είτε επειδή αυτό µπορεί να κριθεί ασύµφορο καθώς θα πρέπει ξοδέψει περισσότερους 

πόρους στην προσπάθεια αντιµετώπισης του από όσους θα εξοικονοµήσει από την πι-

θανή εκδήλωση του. Παραδείγµατα τέτοιων κινδύνων είναι τα ακραία φαινόµενα (πολύ 

µικρή πιθανότητα εµφάνισης µε πολύ µεγάλες επιπτώσεις), όπως η θεοµηνία, η επιδη-

µία, η επιβολή στρατιωτικού νόµου, όπως επίσης είναι και οι κίνδυνοι πολύ µικρής ση-

µασίας. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις κινδύνων, δεν έχει νόηµα η προσπάθεια απο-

φυγής τους, µεταφοράς τους ή ελάφρυνσης τους για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. 

 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί το ότι οι τέσσερις αυτές έννοιες που αναφέρθηκαν 

αφορούν κινδύνους, και όχι ευκαιρίες. Οι αντίστοιχοι τρόποι «αντιµετώπισης» ευκαι-

ριών είναι (Κυρρητόπουλος, 2006) η εκµετάλλευση (αντιστρόφως της αποφυγής), ο δι-

αµοιρασµός (αντιστρόφως της µεταφοράς), η ενδυνάµωση (αντιστρόφως της ελάφρυν-

σης) και η αποδοχή. Τα νοήµατα των αντιµετωπίσεων αυτών, όσο αφορά τις ευκαιρίες, 

είναι τα αντιστρόφως ανάλογα αυτών για τους κινδύνους.  

 

 

4.6.2. Λοιπά στοιχεία αντιµετώπισης κινδύνων 

 

Συνεχίζοντας, πρέπει να θιχθούν δύο ακόµα στοιχεία που πρέπει να είναι συνυφασµένα 

µε τους τρόπους αντιµετώπισης των κινδύνων που θα αναπτυχθούν στην συνέχεια και 

ενώ αποτελούν πολύ σηµαντικό κοµµάτι της διαχείρισης κινδύνων έργου, πολύ συχνά 

παραβλέπονται, λόγω του ότι θεωρούνται εννοούµενα κατά τον σχεδιασµό, αλλά απο-

δεικνύονται κρίσιµα και πολύπλοκα στην πράξη. Αυτά τα δύο θέµατα είναι ο ορισµός 

των σηµείων πυροδότησης (triggers) για κάθε κίνδυνο και ο ορισµός των αναδόχων κά-

θε κινδύνου.  

 

Το σηµείο πυροδότησης ενός κινδύνου, µπορεί να οριστεί σαν η αφορµή (και ίσως όχι 

τόσο η αιτία) η οποία θεωρείται ότι προκαλεί την εκδήλωση του κινδύνου. Η αφορµή 

αυτή, µπορεί να είναι ένα γεγονός που συµβαίνει στο εσωτερικό ή εξωτερικό περιβάλ-

λον της επιχείρησης, ένα χρονικό σηµείο κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου ή το 
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σηµείο όπου ένα µετρούµενο µέγεθος ξεπερνά µια ορισµένη τιµή ή κατώφλι (threshold). 

Η έννοια ορισµού των σηµείων πυροδότησης των κινδύνων είναι πρωτίστως το να ανα-

γνωριστεί από την οµάδα διαχείρισης κινδύνων η αρχή της εκδήλωσης του, προκειµέ-

νου να µην αγνοηθεί κατά λάθος. Συνήθως το σηµείο πυροδότησης του κινδύνου χρη-

σιµοποιείται σαν σηµείο χρονικής αναφοράς για την ανάπτυξη (deployment) του σχεδί-

ου αντιµετώπισης αυτού, ειδικά στην περίπτωση όπου αυτό αποτελεί κατασταλτικό 

σχέδιο (reactive).   

 

Περνώντας στην συνέχεια στο δεύτερο σηµείο, πρέπει να σηµειωθεί πως κάθε κίνδυνος 

που αξίζει να αντιµετωπιστεί πρέπει να έχει έναν ανάδοχο. Ο ανάδοχος του κινδύνου, 

είναι το άτοµο, το οποίο είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση του συγκεκριµένου 

κινδύνου, όσο αφορά την χρονική του εξέλιξη, το σηµείο πυροδότησης του και συνή-

θως είναι και αυτός που διεξάγει ή εποπτεύει το επιλεγµένο σχέδιο αντιµετώπισης του. 

∆εν είναι και τόσο ασυνήθιστο, ιδιαίτερα σε απλοϊκά σχέδια διαχείρισης κινδύνου, το 

να εκδηλώνονται κίνδυνοι και αυτό, είτε να µην γίνεται αντιληπτό, είτε να υπάρχει σύγ-

χυση και καθυστέρηση στην αντιµετώπιση τους, επειδή δεν έχει οριστεί ένα άτοµο υ-

πεύθυνο για την οργάνωση και διεξαγωγή αυτής. 

 

 

4.6.3 Σύνδεση κινδύνων και µεθόδων αντιµετώπισης 

 

Έχοντας ορίσει κάποιες γενικές έννοιες περί αντιµετώπισης κινδύνων, το επόµενο βήµα 

είναι το να διαχωριστούν οι κίνδυνοι που έχουν αναγνωριστεί και αξιολογηθεί, βάσει 

των µεθόδων που θα χρησιµοποιηθούν για να αντιµετωπιστούν. Όπως έχει ήδη αναφερ-

θεί σε κάποιες περιπτώσεις παραπάνω, όλοι οι κίνδυνοι δεν απαιτούν τον ίδιο τρόπο 

αντιµετώπισης και δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται έτσι. Για κάθε κίνδυνο θα πρέπει να 

επιλέγεται ο κατάλληλος τρόπος αντιµετώπισης, προκειµένου να µην επιτυγχάνεται ι-

σορροπία ανάµεσα στους πόρους που δαπανώνται για την αντιµετώπιση του και τους 

πόρους που εξοικονοµούνται από αυτήν.  

 

Η ανταλλαγή αυτή µεταξύ πόρων (trade off) πρέπει να είναι δίκαιη, αλλά ταυτόχρονα 

παρουσιάζει σηµαντικές δυσκολίες και πολυπλοκότητες, ιδιαίτερα αν αναλύσει κανείς 

τα επιθυµητά κριτήρια µε τα οποία επιλέγονται οι κατάλληλες µέθοδοι αντιµετώπισης. 

Η βιβλιογραφία πάνω στους τρόπους επιλογής µεθόδων αντιµετώπισης είναι ιδιαίτερα 

πλούσια για αυτό ακριβώς τον λόγο.  



 87 

 

∆εδοµένου ότι το άµεσο ή έµµεσο κόστος σε χρηµατικό αντίτιµο είναι πάντα κάτι που 

αναλώνεται, οι µέθοδοι αντιµετώπισης των κινδύνων απαιτούν στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων χρόνο για την διεξαγωγή τους. Όµως, τι γίνεται, όταν προσπαθώντας να 

εξοικονοµηθεί χρόνος, αυτό γίνεται σε βάρος της ποιότητας κατασκευής; Σε αυτή την 

περίπτωση υπάρχει ανταλλαγή κινδύνου – ποιότητας (Power & McCarthy, 2000). Σε 

κάποια άλλη περίπτωση µπορεί να υπάρχει ακόµα και ανταλλαγή κινδύνου – πεδίου 

δράσης, ιδιαίτερα αν κάποιος κίνδυνος θεωρείται πολύ σηµαντικός και η θυσία µικρού 

µέρους του πεδίου µπορεί να εξασφαλίσει σιγουριά για το µεγαλύτερο µέρος αυτού. 

 

Αν συγκαταλέξει στην σκέψη του κανείς και την ιδέα εισαγωγής του πεδίου δράσης 

σαν ανταλλάξιµο είδος µε την επικινδυνότητα µιας αβεβαιότητας, διευρύνονται οι ορί-

ζοντες αναζήτησης λύσεων και µπορούµε να καταλήξουµε σε συστήµατα επιλογής α-

ντιµετώπισης µε πολλαπλά χαρακτηριστικά
 
(multiple attribute selection), ακόµα και 

συνδυασµένα µεταξύ τους βάσει βαρύτητας του καθενός (Seyedhoseini et al, 2009), ή 

επίσης διανθισµένα και εισηγµένα σε πολυκριτηριακά συστήµατα ανάλυσης και επιλο-

γής βάσει πιθανοτήτων (Sen et al, 1999) αλλά ακόµα και ενσωµατωµένα σε συστήµατα 

δυναµικής ανάλυσης (Guven & Mihai Barbu, 2011) και επιλογής που αν συνδυαστούν 

µε την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών καταλήγουν να αξιολογούν κινδύνους και να 

επιλέγουν την κατάλληλη αντιµετώπιση σε πραγµατικό χρόνο. Το πόσο µακριά µπορεί 

να φτάσει κανείς κατά την επιλογή µεθόδων αντιµετώπισης γίνεται πλέον εµφανές. 

 

Στην παρούσα µελέτη περίπτωσης, λόγω χαµηλής συνολικής επικινδυνότητας του έρ-

γου κατασκευής της γραµµής 29 και της ανωριµότητας της ∆ιανοµής όσο αφορά το ε-

πίπεδο ανάπτυξης συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων που διαθέτει, γίνεται επιλογή και 

πρόταση απλοϊκότερων γενικά µεθόδων, των οποίων όµως το σκεπτικό και η φιλοσοφία 

είναι εξελίξιµα, αν αποφασιστεί να χρησιµοποιηθούν σε κατασκευαστικά έργα στο 

µέλλον.  

 

Η πρόταση που γίνεται εδώ, εµπνευσµένη από τον Royer
 
(2000), συνίσταται στον δια-

χωρισµό των κινδύνων και ευκαιριών σε λίγες κατηγορίες, βάσει ενός δείκτη που έχει 

χρησιµοποιηθεί για την αξιολόγηση του συνολικού αντίκτυπου στο έργο. Εδώ, γίνεται 

φυσικά αναφορά στον δείκτη RS, όπως αυτός ορίστηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο. 

Μετά από τον διαχωρισµό σε κατηγορίες, αναπτύσσεται µια κοινή µεθοδολογία αντιµε-

τώπισης για τους κινδύνους που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Έτσι, για τους πιο 
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σηµαντικούς κινδύνους, θα γίνουν πολλαπλές προτάσεις µεθόδων αντιµετώπισης και θα 

εισαχθεί ένας τρόπος αξιολόγησης αυτών, προκειµένου να επιλεγεί η αποδοτικότερη. 

Για τους κινδύνους µεσαίας σηµασίας θα αναπτυχθούν µοναδικά σχέδια αντιµετώπισης, 

χωρίς περαιτέρω ανάλυση, η οποία όµως θα πρέπει να γίνει στο χρονικό σηµείο που θα 

«πυροδοτηθεί» ο κίνδυνος, και τέλος, για τους κινδύνους χαµηλότερης σηµασίας δεν θα 

γίνει καµία πρόταση αντιµετώπισης, παρά µόνο η σύσταση ενός σηµείου µέτρησης για 

σκοπούς παρακολούθησης. Οι τελευταίοι αυτοί κίνδυνοι, θα θεωρηθεί ότι γίνονται α-

πλά αποδεκτοί (αποδοχή).  

 

Στο παρακάτω ∆ιάγραµµα 4.5 γίνεται η απεικόνιση των κινδύνων που αξιολογήθηκαν 

στο προηγούµενο κεφάλαιο, υπό την µορφή «τυφώνα» (tornado chart), όπου φαίνεται ο 

συνολικός αντίκτυπος κάθε κινδύνου, και όλοι κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά βάσει 

του δείκτη RS. Υπενθυµίζεται πως οι ευκαιρίες εµφανίζονται µε αρνητικό πρόσηµο. 

 

Πάνω σε αυτό το διάγραµµα, µπορεί πολύ εύκολα να προκύψει η κατηγοριοποίηση που 

προαναφέρθηκε. Με τρόπο, που µπορεί να φανεί αυθαίρετος, αλλά έχει πρακτική βάση, 

ορίζεται το κατώφλι των σηµαντικών κινδύνων να είναι η τιµή 1,000, το κατώφλι των 

κινδύνων µέσης σηµασίας να είναι το 0,250 και οι υπόλοιποι κίνδυνοι να θεωρηθούν 

ελάσσονος σηµασίας. Η τιµές αυτές των κατηγοριών, ορίζονται σαν µέτρο σύγκρισης 

των απόλυτων τιµών του δείκτη RS, προκειµένου να ενταχθούν στις παραπάνω κατη-

γορίες και οι ευκαιρίες της λίστας. Οι κατηγορίες συµπεριλαµβάνουν τους κινδύνους 

που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Κατηγορία Κινδύνων Εύρος δείκτη RS Κίνδυνοι - Ευκαιρίες 

Υψηλής σηµασίας >1,000 36, 13, 9, 39, 11 

Μέσης σηµασίας 0,250-1,000 
8, 5, 14, 22, 10, 4, 18, 21, 

 23, 3, 30, 12, 2, 35, 33 

Χαµηλής σηµασίας <0,250 
15, 37, 19, 25, 34, 7, 17, 27, 26, 20, 

 1, 16, 38, 24, 32, 28, 29, 31, 6 

 

Πίνακας 4.7 Κατηγοριοποίηση κινδύνων 
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∆ιάγραµµα 4.5 Απεικόνιση δεικτών RS κινδύνων έργου γραµµής 29 

 

 

4.6.4 Επιλογή µεθόδων αντιµετώπισης κινδύνων υψηλής σηµασίας 

 

Για την επιλογή των µεθόδων αντιµετώπισης των κινδύνων υψηλής σηµασίας, όπως 

προειπώθηκε, θα αναπτυχθεί ένα µοντέλο για την επιλογή της καλύτερης ή καλύτερου 
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συνδυασµού λύσεων. Το µοντέλο αξιολόγησης των προτεινόµενων λύσεων βασίζεται 

στο µαθηµατικό µοντέλο που προτάθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, µέσω των τύπων 

(1)-(4), είναι εµπνευσµένο από την εργασία των Seyedhoseini, Noori και Ali Hatefi 

(2009) και στηρίζεται σε δύο θεωρήσεις.  

 

Η πρώτη θεώρηση στην οποία βασίζεται η µέθοδος που θα χρησιµοποιηθεί, αναγνωρί-

ζει τα σχέδια αντιµετώπισης και τα αξιολογεί σαν να ήταν και τα ίδια κίνδυνοι. Όπως 

κάθε εργασία που εκτελείται στα πλαίσια του έργου, έτσι και οι ενέργειες προς αντιµε-

τώπιση του κάθε κινδύνου, απαιτούν κάποιους πόρους, είτε αυτοί είναι άµεσα ή έµµεσα 

έξοδα, είτε αυτοί είναι χρόνος
1
. Με άλλα λόγια, η εκτέλεση του σχεδίου αντιµετώπισης, 

επιβαρύνει τις επιπτώσεις του κινδύνου που επιχειρεί να ελαφρύνει ή να αποτρέψει, 

άρα θα προσθέσει στο δείκτη έκθεσης στον κίνδυνο RS# µια ποσότητα RIi (response 

impact), η οποία µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ίση µε:  

 

( )[ ]RiRiRiRiii tTcCqQPnRI ++=                                              (5) 

 

όπου QRi, CRi και TRi είναι η δαπάνη σε εγκατεστηµένη ισχύ, κόστος και χρόνο αντί-

στοιχα, προκειµένου να υλοποιηθεί το σχέδιο αντιµετώπισης i , ni είναι η συχνότητα µε 

την οποία θεωρείται ότι θα πρέπει να εκτελεστεί το σχέδιο αντιµετώπισης και PRi είναι 

η πιθανότητα να εκτελεστεί το σχέδιο. Εάν το σχέδιο αντιµετώπισης είναι προληπτικό, 

η πιθανότητα αυτή είναι ίση µε την µονάδα, ενώ αν το σχέδιο αντιµετώπισης είναι κα-

τασταλτικό η PRi γίνεται ίση µε την πιθανότητα Ρ# εµφάνισης του κινδύνου που καλεί-

ται να αντιµετωπίσει. 

 

Από την άλλη, γίνεται βέβαια κατανοητό πως, το σχέδιο αντιµετώπισης ενώ συνοδεύε-

ται από ένα κόστος, αποσκοπεί στην αποφυγή, µεταφορά ή ελάφρυνση του κινδύνου 

και άρα θα µειώσει την συνολική έκθεση του έργου απέναντι στον κίνδυνο, µειώνοντας 

έτσι την τιµή του δείκτη RS#. Το κάθε σχέδιο µπορεί να επιδράσει σε έναν κίνδυνο αν, 

σύµφωνα µε τον τύπο (1), µειώσει την συχνότητα ή την πιθανότητα µε την οποία αυτός 

µπορεί να εµφανιστεί, ή αν µειώσει τις πιθανές επιπτώσεις του κινδύνου σε κόστος, 

χρόνο και εγκατεστηµένη ισχύ, σε πιθανότερο, χειρότερο και βέλτιστο σενάριο (βλ. 

σχέσεις (2),(3),(4)). Έτσι, ο κάθε κίνδυνος θα καταλήξει να αποκτά έναν νέο δείκτη, 

                                                 
1
 Ως δαπανώµενος χρόνος για το σχέδιο αντιµετώπισης, ορίζεται µόνο αυτός ο οποίος θα επιβαρύνει το 

συνολικό έργο. Με άλλα λόγια συνυπολογίζεται αν παρεµβάλλεται στην κρίσιµη διαδροµή του έργου. 
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που θα απεικονίζει την εναποµένουσα (residual) έκθεση στον κίνδυνο κατόπιν εκτέλε-

σης του σχεδίου αντιµετώπισης. Αυτός ο δείκτης ορίζεται: 

 

( )[ ]TITITI tTcCqQPnRS ''''''# ++=                                            (6) 

 

όπου είναι ευνόητο πως τα τονισµένα µεγέθη είναι οι νέες τιµές που προκύπτουν για τα 

µεγέθη του τύπου (1) κατόπιν εκτέλεσης της µεθόδου αντιµετώπισης. Σηµειώνεται, πως 

οι τιµές των q, c και t πρέπει να παραµείνουν ίδιες µε αυτές που έχουν οριστεί στο προ-

ηγούµενο κεφάλαιο.  

 

Όπως ίσως έχει γίνει κατανοητό, η µέθοδος αυτή επιλογής σχεδίων αντιµετώπισης, εί-

ναι αρκετά επίπονη και χρονοβόρα, ώστε να εκτελεστεί σε όλο το φάσµα των κινδύνων. 

Για αυτό και επιλέχθηκε να γίνει µόνο για την κατηγορία των κινδύνων υψηλής σηµα-

σίας και φυσικά µόνο για τις περιπτώσεις που τα σχέδια αντιµετώπισης είναι αµοιβαίως 

αποκλειόµενα. Είναι φυσικό πως αν ένα σχέδιο αντιµετώπισης i έχει RIi>RS#-RS’#, α-

πορρίπτεται, καθώς νοείται πως αθροιστικά, επιβαρύνει το έργο περισσότερο από τον 

κίνδυνο που επιχειρεί να αντιµετωπίσει.  

 

Τέλος, όπως θα φανεί και στον παρακάτω πίνακα, κάποια από τα σχέδια αντιµετώπισης 

δεν είναι αµοιβαίως αποκλειόµενα και µπορούν να υιοθετηθούν παράλληλα ή συµπλη-

ρωµατικά. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να παρατηρηθεί πως η εκτίµηση του RS’# 

πρέπει να γίνει µε µεγάλη προσοχή και συνίσταται να γίνει διαδοχικά, θεωρώντας έναν 

νέο δείκτη έκθεσης RS’# πριν αξιολογηθεί το κάθε επόµενο σχέδιο αντιµετώπισης που 

θα υλοποιηθεί για τον ίδιο κίνδυνο.  

 

Στον Πίνακα 4.8, όπου φαίνονται τα αποτελέσµατα, γίνεται µια σύντοµη αναφορά στον 

κάθε κίνδυνο και φαίνεται το «κόστος» RIi για κάθε σχέδιο αντιµετώπισης, το νέο RS’# 

του κάθε κινδύνου κατόπιν υλοποίησης του εν λόγω σχεδίου, και το µέγεθος RIi - ∆RS#, 

το οποίο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω πρέπει να είναι θετικό, ούτως ώστε το σχέδιο να 

θεωρείται επικερδές και όχι επιβαρυντικό για το έργο. Συγκεκριµένα, επιλέγεται σε κά-

θε περίπτωση, το σχέδιο, το οποίο εµφανίζει την µεγαλύτερη αυτή τιµή. Το αν επιλεγεί 

και κάποιο άλλο εκτός από αυτό, έχει να κάνει µε το αν το δεύτερο σχέδιο είναι συµβα-

τό µε την επιλογή του πρώτου.  
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ RIi RS’# RIi - ∆RS# 

Κίνδυνος #36 – Αλλαγή γνώµης παραγωγού ΦΒ RS36 = 2,402 

36-1: Έκπτωση στο κόστος κατασκευής (Κ) 0,106 2,002 0,295 

36-2: Ανάληψη κόστους κατασκευής από ∆ιανοµή (Κ) 0,734 1,201 0,467 

36-3: Πρόταση για µείωση ισχύος (Κ) 1,282 1,762 -0,641 

36-4: Χρηµατοδότηση του παραγωγού από ∆ιανοµή (Κ) 0,073 0,801 1,528 

36-5: Στενή παρακολούθηση παραγωγού (Π) 0,010 2,378 0,015 

 

Κίνδυνος #13 – Προβλήµατα στην προµήθευση υλικών RS13 = 2,307 

13-1: Ενηµέρωση για χρόνους παράδοσης υλικών (Π) 0,007 0,886 1,413 

13-2: ∆έσµευση υλικών από άλλες περιοχές (Π) 0,015 0,709 1,583 

13-3: Εκτέλεση παραγγελιών express (Κ) 0,662 0,979 0,665 

13-4: Αλλαγές στα κατασκευαστικά σχέδια (Π) 2,663 2,307 -2,663 

13-5: Ενηµέρωση για αλλαγές προδιαγραφών (Π) 0,000 1,973 0,334 

 

Κίνδυνος #9 – Ελλιπής επίβλεψη RS9 = 2,222 

9-1: Ανάθεση 2
ου

 επιβλέποντα µηχανικού (Π) 0,507 0,248 1,467 

9-2: Επίβλεψη: προτεραιότητα για καθήκοντα Μηχ/κου (Π) 0,409 1,666 0,147 

9-3: Βελτίωση ποιότητας συνεργείων εργολάβου (Κ) 0,451 0,334 1,437 

9-4: Ανάθεση αποκλειστικού επιβλέποντα (Π) 0,392 0,741 1,089 

 

Κίνδυνος #39 – Ακύρωση έργου RS39 = 1,414 

39-1: Πιέσεις για αλλαγή γνώµης (Κ) 0,000 1,132 0,283 

39-2: Πρότερη λήψη δέσµευσης από την διοίκηση (Π) 0,141 1,132 0,142 

39-3: Αίτηση πρόσθετης χρηµατοδότησης (Κ)  0,324 1,132 -0,041 

39-4: ∆ιατήρηση στενής επαφής µε την διοίκηση (Π) 0,492 0,849 0,074 

39-5: Στενή παρακολούθηση έργου (Π) 1,041 1,132 -0,758 

39-6: Αίτηση αλλαγής γνώµης µε τίµηµα τµήµα έργου (Κ) 0,503 0,283 0,629 

 

Κίνδυνος #11 – Εύρεση ακατάλληλου εδάφους RS11 = 1,276 

11-1: Ενδελεχής µελέτη όδευσης γραµµής (Π) 0,492 0,597 0,187 

11-2: Λήψη δειγµάτων εδάφους (Π) 0,747 0,895 -0.367 

11-3: Αλλαγή όδευσης (Κ) 0,593 1,125 -0,442 

11-4: Αεροφωτογραφία και θερµογραφία (Π) 0,752 0,478 0,045 

 

Πίνακας 4.8 Σχέδια αντιµετώπισης κινδύνων, κόστος υλοποίησης και αποτελέσµατα στον δείκτη RS# 
- Κίνδυνοι Υψηλής Σηµασίας. (η αναφορά (K) ή (Π) αναφέρεται στο αν το σχέδιο αντιµετώπισης είναι 
κατασταλτικό ή προληπτικό, τα κόκκινα κελιά είναι απορριπτέα σχέδια ενώ τα πράσινα είναι τα προ-
τεινόµενα). 
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Σηµειώνεται πως όπως εξάλλου και η εκτίµηση των επιπτώσεων των κινδύνων έγινε 

σύµφωνα µε την εξειδικευµένη άποψη ειδικών (expert opinion), η ίδια τακτική ακολου-

θήθηκε και εδώ, όσο αφορά τις επιπτώσεις της επίδρασης κάθε σχεδίου αντιµετώπισης. 

Έτσι, σύµφωνα µε τις απόψεις των ειδικών, για τον κίνδυνο #36, επιλέγεται το σχέδιο 

#36-4, για τον κίνδυνο #13 το σχέδιο #13-2, για τον κίνδυνο #9 το σχέδιο #9-1, για τον 

κίνδυνο #39 το σχέδιο #39-6 και για τον κίνδυνο #11 το σχέδιο #11-1. Ο αναγνώστης 

µπορεί να δει πως προέκυψαν οι δείκτες RIi στο Παράρτηµα III.  

 

Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν παραπάνω, δίνουν µια πολύ καλή εικόνα για τις δυ-

νατές επιλογές που έχει ο διαχειριστής του έργου ή ο ανάδοχος του κάθε κινδύνου για 

την αντιµετώπιση αυτού. Το µοντέλο αυτό, αν και επιβαρυµένο, όσο αφορά την ποσό-

τητα των υπολογισµών, µπορεί και δίνει αµέσως µια σαφή εικόνα πρώτα για την βέλτι-

στη λύση, έπειτα για τις απορριπτέες, αλλά και ταυτόχρονα δεν αφήνει ερωτηµατικά 

όσο αφορά το αν ένα σχέδιο αντιµετώπισης είναι τελικά θετικό ή επιβαρυντικό για το 

έργο – κάτι που πολλές φορές µπορεί να µην είναι τόσο ξεκάθαρο (Kerzner, 2001). 

 

 

4.6.5 Επιλογή µεθόδων αντιµετώπισης κινδύνων µέσης σηµασίας 

 

Αν και η παραπάνω µέθοδος ξεκαθαρίζει τις θετικές από τις αρνητικές λύσεις, στο ση-

µείο όπου επιλέγονται και αξιολογούνται τα σχέδια αντιµετώπισης για τους κινδύνους 

µέσης σηµασίας, αυτό κρίνεται πλεονασµός. Λόγω της µικρότερης έκθεσης του έργου 

σε αυτούς τους κινδύνους, γίνεται µόνο µια πρόταση για την αντιµετώπιση του κάθε 

κινδύνου, στην συνέχεια αξιολογείται βάσει των τύπων (5) και (6) και αν η διαφορά 

µεταξύ RIi - ∆RS#  προκύπτει αρνητική, τότε επιλέγεται σαν σχέδιο αντιµετώπισης του 

αυτού κινδύνου, η αποδοχή του (accept). Σύµφωνα µε το παραπάνω σκεπτικό προκύ-

πτει κατά αντιστοιχία ο Πίνακας 4.9 στην επόµενη σελίδα, όπου φαίνονται τα σχέδια 

αντιµετώπισης για αυτούς τους κινδύνους. 

 

Στον πίνακα αυτόν, φαίνεται πως στις περισσότερες περιπτώσεις, παρουσιάζονται ικανά 

και αποδοτικά σχέδια αντιµετώπισης των κινδύνων και εκµετάλλευσης των ευκαιριών. 

Τα απορριπτέα σχέδια, για άλλη µια φορά εµφανίζονται στα κόκκινα κελιά. Αξιοση-

µείωτο είναι το ότι στο σύνολο τους, τα σχέδια αντιµετώπισης είναι προληπτικά και όχι 

κατασταλτικά, καθώς τα πρώτα κατά κανόνα µπορούν να είναι «φθηνότερα» όσο αφο-

ρά τους πόρους που απαιτούν και καθώς οι κίνδυνοι δεν συνεισφέρουν υπερβολικά στη 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ RIi RS’# RIi - ∆RS# 

Κίνδυνος #8 – Καιρός RS8 = 0,945 

8-1: Πρόσληψη εποχικού τεχνικού προσωπικού (Π) 0,392 0,479 0,074 

Κίνδυνος #5 – Αλλαγή κατασκευαστικής µελέτης RS5 = 0,891 

5-1: Επιπλέον έλεγχος µελέτης (Π) 0,156 0,446 0,291 

Κίνδυνος #14 – Εποχικότητα RS14 = 0,751 

14-1: Πρόσληψη εποχικού τεχνικού προσωπικού (Π) 0,490 0,391 -0,130 

Κίνδυνος #22 – Χαµηλή παραγωγικότητα εργολάβου RS22 = 0,630 

22-1: Θέσπιση χρονικών περιορισµών σε εργολάβο (Π) 0,140 0,322 0,168 

Κίνδυνος #10 – ∆ιαφωνία µελετητών RS10 = 0,519 

10-1: Από κοινού εκπόνηση µελέτης (Π) 0,311 0,071 0,137 

Κίνδυνος #4 – Ανακάλυψη ανυπέρβλητων εµποδίων RS4 = 0,492 

4-1: Ενδελεχής έλεγχος όδευσης γραµµής (Π) 0,360 0,492 -0,360 

Κίνδυνος #18 – Αλλαγές νοµικού/ρυθµιστικού πλαισίου RS18 = 0,488 

18-1: Στενή παρακολούθηση εξελίξεων (Π) 0,098 0,286 0,104 

Κίνδυνος #21 – Έλλειψη ατόµων κλειδιών RS21 = 0,402 

21-1: Θέσπιση σφικτού προγραµµατισµού (Π) 0,639 0,352 -0,589 

Κίνδυνος #23 – Καθυστέρηση κατασκευής πύλης ΥΣ RS23 = 0,370 

23-1: Στενή επικοινωνία µε ∆/νση Μεταφοράς (Π) 0,150 0,279 -0,059 

Κίνδυνος #3 – Λάθη κατασκευαστικής µελέτης RS3 = 0,368 

3-1: Επιπλέον έλεγχοι όλων των µελετών (Π) 0,360 0,147 -0,140 

Κίνδυνος #30 – ∆ιαφορά στον αριθµό διακλαδώσεων RS30 = 0,296 

30-1: Επιπλέον έλεγχος µελέτης (Π) 0,282 -0,128 0,142 

Κίνδυνος #12 – Υπερβολικά πολλές διακοπές RS12 = 0,290 

12-1: Στενή εποπτεία µεθοδολογίας εργολάβου (Π) 0,147 0,083 0,060 

Κίνδυνος #2 – Ανακάλυψη αρχαίων RS2 = 0,283 

2-1: Επισήµανση χώρων αρχαιολογικής σηµασίας (Π) 0,229 0,142 -0,088 

Ευκαιρία #35 – Εµφάνιση νέου παραγωγού ΦΒ RS35 = -0,606 

35-1: Γνωστοποίηση του έργου στην τοπική κοινωνία (Π) 0,049 -1,009 0,354 

Ευκαιρία #33 – Καλές σχέσεις µε τοπικό άρχοντα RS33 = -0,718 

33-1: Εµπλοκή ατόµου στην διαχείριση του έργου (Π) 0,147 -0,897 0,033 

 

Πίνακας 4.9 Σχέδια αντιµετώπισης κινδύνων, κόστος υλοποίησης και αποτελέσµατα στον δείκτη RS# 

- Κίνδυνοι Μέσης Σηµασίας. 
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συνολική έκθεση του έργου στον κίνδυνο, τα σχέδια αυτά καταλήγουν να έχουν αρκετά 

µικρό RIi, έτσι ώστε να είναι τελικά αποδοτικά. 

 

Κατά την εκπόνηση των αποτελεσµάτων του εν λόγω πίνακα, προέκυψαν κάποια ενδι-

αφέροντα σηµεία, που στηρίζουν την επιλογή της µεθόδου σαν χρηστική και αποτελε-

σµατική, τουλάχιστον για το εν λόγω έργο. Σηµειώνεται, πως περισσότερες λεπτοµέρει-

ες για την αξιολόγηση των σχεδίων αντιµετώπισης, υπάρχουν στο Παράρτηµα ΙΙΙ. 

 

Σαν ένα πρώτο σηµείο που παρατηρείται στα αποτελέσµατα αυτής της µεθοδολογίας, 

είναι η ευκολία µε την οποία µπορούν να αξιολογηθούν περισσότερα από ένα σχέδια 

αντιµετώπισης, εφ όσων κριθεί απαραίτητο από τον διαχειριστή του έργου ή των κινδύ-

νων αυτού. Υπενθυµίζεται ότι αυτό δεν έγινε εδώ, µόνο χάριν ευκολίας, αλλά εφ’ όσων 

στηθεί το µαθηµατικό µοντέλο, η ανάλυση επιπλέον σχεδίων δεν αποτελεί πρόκληση 

για τον χρήστη του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων. 

 

Ακόµα ένα σηµείο άξιο παρατήρησης, είναι η ευκολία µε την οποία µπορούν να προ-

κύψουν συνδυαστικές ή κοινές λύσεις σε διαφορετικούς κινδύνους. Παραδείγµατος χά-

ριν, για τους κινδύνους #8 και #14, προτείνεται το ίδιο σχέδιο αντιµετώπισης, αλλά 

στην περίπτωση του δεύτερου κινδύνου, αυτό απορρίπτεται λόγω της δαπάνης πόρων 

που απαιτεί. Αν όµως το σχέδιο εφαρµοστεί ήδη για τον κίνδυνο #8, η δαπάνη αυτή δεν 

θα χρειαστεί να επαναληφθεί, καθιστώντας το σχέδιο επικερδές τελικά και για τις δύο 

περιπτώσεις. 

 

Ακόµα ένα θετικό σηµείο του µοντέλου αυτού, είναι η ευκολία µε την οποία διαχειρίζε-

ται τα πρόσηµα του δείκτη RS#, τα οποία υποδεικνύουν το αν ένας κίνδυνος είναι «κίν-

δυνος» ή ευκαιρία. Και ενώ δεν χρειάζεται καµία µέριµνα και προσοχή στα πρόσηµα 

των δεικτών αυτών, καθώς τα αθροίσµατα είναι απλώς αλγεβρικά, το µοντέλο αναδει-

κνύει ακόµα και περιπτώσεις κινδύνων, οι οποίοι κατόπιν εκτέλεσης του σχεδίου αντι-

µετώπισης, µεταµορφώνονται σε ευκαιρίες. Παράδειγµα αυτής της περίπτωσης είναι ο 

κίνδυνος #30, ο οποίος ξεκινώντας µε δείκτη RS30 = 0,296 (κίνδυνος) καταλήγει κατό-

πιν του σχεδίου 30-1 να αποκτά δείκτη RS’30 = -0,128 (ευκαιρία). 

 

Κατόπιν αξιολόγησης και επιλογής των σχεδίων αντιµετώπισης για τους κινδύνους υ-

ψηλής και µέσης σηµασίας, και µε το σκεπτικό πως δεν θα προταθούν σχέδια αντιµε-

τώπισης για τους κινδύνους χαµηλής σηµασίας, στο ∆ιάγραµµα 4.6, που προκύπτει κα- 
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∆ιάγραµµα 4.6 Απεικόνιση δεικτών RS κινδύνων έργου γραµµής 29 πριν και µετά την εφαρµογή των 
σχεδίων αντιµετώπισης 

 (µπλε σκούρο: αρχική έκθεση σε κίνδυνο, γκρι: εναποµένουσα έκθεση, γαλάζιο: «κόστος» σχεδίου 

αντιµετώπισης) 
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τα αντιστοιχία του ∆ιαγράµµατος 4.5, φαίνεται σε µορφή «τυφώνα» η εικόνα που πα-

ρουσιάζουν οι κίνδυνοι, κατόπιν εκτέλεσης των επιλεγµένων σχεδίων αντιµετώπισης 

τους. Στο διάγραµµα φαίνεται η αρχική έκθεση του έργου σε κάθε κίνδυνο, η εναποµέ-

νουσα έκθεση και το «κόστος» εκτέλεσης κάθε σχεδίου. Υπενθυµίζεται, πως στην πε-

ρίπτωση όπου, το κόστος αυτό αθροιστικά µε την εναποµένουσα έκθεση ήταν µεγαλύ-

τερο από την αρχική, επιλέχθηκε η αποδοχή του κινδύνου, του οποίου η προκαλούµενη 

έκθεση παραµένει ίδια. 

 

 

4.6.6 Κριτική της µεθόδου αξιολόγησης σχεδίων αντιµετώπισης 

 

Όπως φάνηκε παραπάνω, η µέθοδος αξιολόγησης των σχεδίων αντιµετώπισης των κιν-

δύνων, αποτελεί µια αρκετά καλή λύση, για την εύκολη εξαγωγή πρακτικών αποτελε-

σµάτων για την επιλογή και για την σύγκριση αυτών των σχεδίων µεταξύ τους. Παρ’ 

όλ’ αυτά, η προτεινόµενη αυτή µέθοδος, δεν έρχεται χωρίς κάποια αρνητικά σηµεία, τα 

οποία είναι συνυφασµένα µε την µεθοδολογία ανάπτυξης της. 

 

Το πρώτο και κυριότερο αρνητικό της µεθόδου είναι, το ότι ενώ µπορεί και εξάγει απο-

τελέσµατα µε αντικειµενικό τρόπο, τα δεδοµένα που χρησιµοποιεί δεν παύουν να είναι 

στην υποκειµενική κρίση των ατόµων που τα εισάγουν στο µοντέλο, µε όποια αρνητικά 

σηµεία αυτό συνεπάγεται, όπως εξάλλου προειπώθηκε παραπάνω στο κεφάλαιο αξιο-

λόγησης των κινδύνων.  

 

Σαν δεύτερο αρνητικό σηµείο µπορεί να αναφερθεί, η αδυναµία του συστήµατος να συ-

νυπολογίσει µε απλό και αποτελεσµατικό τρόπο, την συνδυαστική και σωρευτική χρή-

ση πιθανών πολλαπλών σχεδίων αντιµετώπισης για έναν κίνδυνο. Η ανάπτυξη ενός τέ-

τοιου συστήµατος όµως, θα απαιτούσε ακόµα µεγαλύτερη πολυπλοκότητα και προσπά-

θεια από την οµάδα ανάπτυξης του µοντέλου διαχείρισης κινδύνων.  

 

Σαν τρίτο, και εξίσου σηµαντικό αρνητικό στοιχείο του µοντέλου αυτού, πρέπει να σί-

γουρα να αναφερθεί, η απουσία αξιολόγησης των δευτερευόντων κινδύνων. Οι δευτε-

ρεύοντες κίνδυνοι, είναι οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την υιοθέτηση και υλοποίηση 

του εκάστοτε σχεδίου αντιµετώπισης. Έτσι, η αξιολόγηση ενός κινδύνου σαν σύνολο µε 

το σχέδιο αντιµετώπισης του πρέπει να γίνεται σύµφωνα και µε την νέα έκθεση σε κίν-

δυνο, η οποία εισάγεται από την εκτέλεση του. 
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Ενώ το κόστος υλοποίησης του σχεδίου αντιµετώπισης µπορεί να υπολογιστεί µε κά-

ποια ικανοποιητική ακρίβεια, το ίδιο το σχέδιο, εκτός από την πιθανότητα αποτυχίας 

του, µπορεί να εισάγει επιπλέον κινδύνους (δευτερεύοντες), οι οποίοι όχι µόνο να επη-

ρεάζουν αρνητικά την συνολική έκθεση του έργου στο κίνδυνο, αλλά ταυτόχρονα να 

αποτελούν και παράγοντα απόρριψης ενός σχεδίου, το οποίο µπορεί να έχει µικρό RIi 

αλλά να ακολουθείται από δευτερεύοντες κινδύνους, των οποίων η έκθεση να είναι µε-

γαλύτερη από το όφελος τους (βλ. Εικόνα 4.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.7 Συνολική έκθεση σε κίνδυνο, πριν και µετά την εκτέλεση σχεδίου αντιµετώπισης 

 

Όπως ίσως έχει γίνει ήδη αντιληπτό, ενώ αυτοί οι κίνδυνοι, δεν συνυπολογίζονται στο 

παραπάνω µοντέλο, αυτό µπορεί να γίνει πολύ εύκολα µε την χρήση των τύπων (1)-(4), 

του προηγούµενου κεφαλαίου. Ο λόγος για τον οποίο, αυτό δεν έγινε στην παρούσα 

περίπτωση, είναι ο ίδιος τον λόγο για τον οποίο δεν θα αναλύονταν δευτερεύοντα σχέ-

δια αντιµετώπισης για τους δευτερεύοντες κινδύνους σε άλλα µοντέλα διαχείρισης, αλ-

λά ούτε και τριτεύοντες κίνδυνοι µε τα αντίστοιχα σχέδια τους: Η απάντηση στο ερώ-

τηµα «πόσο ασφαλές είναι το αρκετά ασφαλές;» (Chapman & Ward, 2002), έχει ήδη 

δοθεί σε παραπάνω σηµεία της παρούσης, όπου το έργο έχει κριθεί αρκετά ασφαλές, 

ούτως ώστε να αποφεύγεται η υπερανάλυση που οδηγεί σε δυσχέρεια και αυξηµένη πο-

λυπλοκότητα.  
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4.6.7 Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα αντιµετώπισης κινδύνων 

 

Αν και χωρίς τον συνυπολογισµό των δευτερευόντων κινδύνων που πηγάζουν από τα 

σχέδια αντιµετώπισης που προτάθηκαν, το σηµείο αυτό προσφέρεται για την ανάπτυξη 

ενός συνολικού δείκτη για την αξιολόγηση του έργου, τόσο όσο αφορά των συνολικό 

δείκτη κινδύνου του έργου πριν την εκτέλεση οποιουδήποτε σχεδίου αντιµετώπισης, 

όσο και µετά την υλοποίηση του συνόλου αυτών.  

 

Η ανάπτυξη ενός συνολικού δείκτη για τον κίνδυνο του έργου, είναι ουσιαστικά η µα-

θηµατική έκφραση της συνολικής έκθεσης του έργου στον κίνδυνο και τις περισσότερες 

φορές αποτελεί αντικείµενο ανάπτυξης από την κάθε επιχείρηση ξεχωριστά, σύµφωνα 

µε τις ανάγκες της, τους στρατηγικούς της στόχους και τις λειτουργίες της. Στην βιβλι-

ογραφία έχουν γίνει αρκετές προτάσεις για αυτόν τον δείκτη κινδύνου. Οι προτάσεις 

αυτές µπορεί να είναι περίπλοκες, όπως αυτή του Zhiming
 
(2009), ο οποίος χρησιµο-

ποιεί µαθηµατικά µοντέλα ασαφούς λογικής, ή πιο πρακτικές όπως η πρόταση του 

Seyedhoseini
 
(2009), ο οποίος προτείνει την χρήση της απόκλισης των πεδίων δράσης 

από τους αρχικούς στόχους του έργου σαν µέτρο συνολικής αξιολόγησης του έργου, ή 

ακόµα πιο απλές όπως η πρόταση του Royer (2000), o οποίος προτείνει έναν τύπο µε το 

απλό σκεπτικό ότι στην συνολική εκτίµηση, οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι πρέπει να συ-

νεισφέρουν περισσότερο στο συνολικό δείκτη από τους λιγότερο σηµαντικούς.  

 

Εδώ, γίνεται µια προσπάθεια να κρατηθεί το επίπεδο πολυπλοκότητας των µαθηµατι-

κών µοντέλων, όσο πιο χαµηλά γίνεται. Ταυτόχρονα όµως, διατηρείται η αντίληψη, πως 

όλοι οι κίνδυνοι πρέπει να συνυπολογίζονται εξίσου στην εκπόνηση του συνολικού δεί-

κτη καθώς επίσης και το ότι η έκθεση σε ευκαιρίες οφείλει να αναιρεί την έκθεση σε 

απειλές. Έτσι η πρόταση που γίνεται είναι η σύσταση του δείκτη από το άθροισµα των 

τετραγώνων των απειλών και των ευκαιριών ξεχωριστά, διαιρεµένη µε τον συνολικό 

αριθµό των κινδύνων. Η µορφή που προτείνεται για τον συνολικό δείκτη κινδύνου του 

έργου (overall project risk, OPR) είναι: 
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όπου nt είναι ο αριθµός των κινδύνων και no είναι ο αριθµός των ευκαιριών. Στο έργο 

υπό εξέταση, οι κίνδυνοι είναι nt=35 και οι ευκαιρίες είναι no=4. Αντίστοιχα αν θέλουµε 

να αξιολογήσουµε το σύνολο των σχεδίων αντιµετώπισης, ήτοι το αποτέλεσµα της δια-

χείρισης κινδύνων που εκτελέσαµε, προτείνεται ο τύπος: 
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Σηµειώνεται πως και στους δύο παραπάνω τύπους, τα µεγέθη, υψωµένα στο τετράγωνο 

χάνουν τα πρόσηµα τους, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τελικά αφαιρούνται µε-

ταξύ τους. Συνεπώς, ο συνολικός δείκτης, αποτελεί ένδειξη της συνολικής αρνητικής 

έκθεσης του έργου σε κίνδυνο. Επίσης, αναφέρεται πως, ο λόγος για τον οποίο το ά-

θροισµα διαιρείται µε τον αριθµό των κινδύνων, είναι το ότι σε διαφορετικά έργα, ο 

αριθµός αυτός µπορεί να µεταβάλλεται και συνεπώς ο δείκτης µπορεί να καταλήγει σε 

παραπλανητικά συµπεράσµατα, όσο αφορά την σύγκριση των έργων.  

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µπορούµε, κάνοντας τις πράξεις να δούµε πως το συγκεκρι-

µένο έργο κατασκευής της γραµµής 29, είχε αρχική συνολική έκθεση σε κίνδυνο, ίση 

µε 7686,0=OPR , ενώ µετά την διαχείριση των κινδύνων του έργου και την θέσπιση 

των σχεδίων αντιµετώπισης ο νέος δείκτης της έκθεσης γίνεται 3714,0'=OPR . Με άλ-

λα λόγια, η έκθεση του έργου στον αρνητικό κίνδυνο µειώθηκε κατά 51,7%!  

 

Οι δείκτες αυτοί µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για την αξιολόγηση του ίδιου του 

µοντέλου διαχείρισης κινδύνων έργου, αλλά αυτό είναι κάτι που θα αναλυθεί σε επόµε-

νο κεφάλαιο.  
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4.7 Παρακολούθηση και έλεγχος 

 

Στο σηµείο αυτό γίνεται η µετάβαση στο τελευταίο κοµµάτι της διαχείρισης κινδύνων 

έργου, που διαρθρώνεται για την κατασκευή της γραµµής 29. Το κοµµάτι αυτό είναι η 

παρακολούθηση και ο έλεγχος που πρέπει να γίνεται στο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων 

και το γεγονός ότι αφέθηκε για το τέλος της παρουσίασης του σχεδίου δεν υποδεικνύει 

σε καµία περίπτωση το σηµείο στην πραγµατική αλληλουχία κινήσεων του σχεδίου. 

 

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του σχεδίου, ή µε άλλα λόγια των κινδύνων σε σχέση 

µε την πορεία του έργου, είναι µια διαδικασία που πρέπει να λαµβάνει χώρα καθ’ όλη 

την διάρκεια του έργου, ξεκινώντας από την σύλληψη του έργου και τελειώνοντας µε 

την παράδοση του. Σε όλη αυτή την διάρκεια βέβαια, αλλάζει χαρακτήρα και η παρα-

κολούθηση είναι προϋπολογιστική αρχικά, ελεγκτική στην πορεία του έργου και απο-

λογιστική στο τέλος. Η σκέψη όµως της σφικτής εποπτείας των κινδύνων του έργου, 

µπορεί να παρερµηνευτεί σαν την ανάγκη διαρκούς παρουσίας ενός ατόµου ή ατόµων 

πάνω από τα έντυπα του έργου, δαπανώντας πολλές εργατοώρες µετρώντας δείκτες και 

συγκρίνοντας αποτελέσµατα και µεθοδεύοντας σχέδια διαχείρισης κινδύνων. Αυτό βέ-

βαια, σε µια επιχείρηση που εργάζεται περισσότερο λειτουργικά (functional) και όχι 

βάσει έργων (project-based), µπορεί να οδηγήσει σε µεγάλο έµµεσο κόστος λειτουργίας 

του σχεδίου διαχείρισης κινδύνων, χωρίς να προσφέρει ανάλογο θετικό αποτέλεσµα.  

 

Ως εκ τούτου, στο παρόν σχέδιο υπό εξέταση και όσο αφορά τα κατασκευαστικά έργα 

της ∆ιανοµής γενικότερα, προτείνεται ένας τρόπος ελέγχου και παρακολούθησης που 

βασίζεται σε µια ιδιαίτερα διαδεδοµένη τεχνική στην διαχείριση έργων γενικότερα: αυ-

τή του scrum (Pries & Quigley, 2011). Η τεχνική του scrum, η οποία αναπτύχθηκε και 

χρησιµοποιείται ιδιαίτερα στα συστήµατα διαχείρισης κινδύνων για την ανάπτυξη λογι-

σµικού (Schwaber, 2004), χρησιµοποιεί σαν ένα από τα βασικά της στοιχεία, την συ-

γκέντρωση της οµάδας διαχείρισης έργου ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, προκειµένου 

να εκτελεστούν προϋπολογιστικές και απολογιστικές µελέτες του έργου. Το σηµείο αυ-

τό είναι εµπνευσµένο από το άθληµα του αµερικάνικου ποδοσφαίρου, όπου σε κάθε 

ανάπαυλα του αγώνα, οι παίκτες συγκεντρώνονται σε ένα σηµείο, κάνοντας µια γρήγο-

ρη αναφορά των µέχρι τώρα λαθών τους και σχεδιάζοντας την επόµενη κίνηση της ο-

µάδας. 
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Κατά αντιστοιχία, προκειµένου να εξοικονοµηθεί χρόνος, από ένα ήδη επιβαρυµένο 

ανθρώπινο δυναµικό, προτείνεται η υιοθέτηση αυτής της τακτικής. Αφού εκκινηθεί το 

σχέδιο διαχείρισης κινδύνων του έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος θα πρέπει να 

γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, µε συγκεντρώσεις των ατόµων που έχουν ορι-

στεί από την αρχή σαν µέλη της οµάδας διαχείρισης κινδύνων του έργου. Τα χρονικά 

σηµεία όπου θα γίνονται αυτές οι συγκεντρώσεις, δεν θα πρέπει να είναι τυχαία κατά 

την διάρκεια του έργου, αλλά προτείνεται η χρήση ηµεροµηνιών που είναι λίγο πριν ή 

λίγο µετά από στιγµές που ορίζονται σαν κοµβικές για το έργο. Τέτοιες στιγµές είναι τα 

γνωστά «ορόσηµα» (milestones) της διαχείρισης έργου, όπως επίσης και κάποιες ηµε-

ροµηνίες κλειδιά, όπου οι γενικές λειτουργίες της επιχείρησης µπορούν να επηρεάσουν 

το ίδιο το έργο. Στην περίπτωση της ∆ιανοµής, κατάλληλα τέτοια σηµεία είναι τα τέλη 

των τεσσάρων τριµήνων του έτους, οπότε και γίνεται οικονοµικός και επιχειρησιακός 

απολογισµός του τριµήνου που πέρασε, µε στοιχεία που συγκρίνονται µε αυτά που εί-

χαν προϋπολογιστεί.  

 

Η παραπάνω διαδικασία είναι πάντως λογικό να αφήνει κάποια κενά. Οι κίνδυνοι τους 

οποίους διατρέχει το έργο, δεν µπορούν φυσικά να περιµένουν την επόµενη συγκέ-

ντρωση της οµάδας διαχείρισης κινδύνου, άρα και η διαχείριση κινδύνων δεν µπορεί να 

εκτελείται µόνο σε προκαθορισµένες ηµεροµηνίες. Έτσι, το µοντέλο διαχείρισης κινδύ-

νων θα πρέπει να έχει και λειτουργίες οι οποίες να είναι συνεχείς, αλλά ταυτόχρονα, να 

µην εξαντλούν τις διαθέσιµες ανθρωποώρες των εργαζοµένων. Προκειµένου όµως να 

επιτευχθεί µια τέτοια παρακολούθηση, πρέπει να υπάρχουν κάποια προαπαιτούµενα 

στοιχεία, προκειµένου η παρακολούθηση των κινδύνων να γίνεται εύκολα, γρήγορα και 

αποδοτικά. 

 

 

4.7.1 Προαπαιτούµενα παρακολούθησης και ελέγχου 

 

Μέχρι αυτό το σηµείο, θεωρούµε πως µέσα από το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων έχουν 

προκύψει η λίστα των κινδύνων (risk register), τα φύλλα αξιολόγησης τους (risk as-

sessment) και τα σχέδια αντιµετώπισης τους (risk responses). Κάτι που όµως έχει συζη-

τηθεί λίγο µέχρι αυτό το σηµείο, είναι η ανάθεση των ρόλων για το σχέδιο διαχείρισης 

κινδύνων. Η αναφορά γίνεται πρώτα για τον ορισµό της οµάδας η οποία θα αναπτύξει 

το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων αλλά και µετέπειτα φυσικά εννοείται και το θέµα των 

αναδόχων των κινδύνων. 
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Οι ανάδοχοι των κινδύνων, είναι άτοµα εντός της επιχείρησης που θα επωµιστούν τον 

ρόλο της παρακολούθησης και του ελέγχου του κάθε κινδύνου ξεχωριστά. Ο ανάδοχος 

του κάθε κινδύνου, πρέπει να είναι ουσιαστικά ο διαχειριστής του κάθε κινδύνου. Αυτό 

σηµαίνει ότι σίγουρα αναλαµβάνει την παρακολούθηση του, αλλά όχι αναγκαστικά την 

αξιολόγηση του ή την εκτέλεση του σχεδίου αντιµετώπισης του. Έτσι, ο ανάδοχος δεν 

πρέπει να συγχέεται αναγκαστικά µε αυτούς τους δύο ρόλους, αν και µπορεί τελικά να 

τους αναλάβει ταυτόχρονα µε τον ρόλο της διαχείρισης. Θεωρείται ότι έχει την ιδιο-

κτησία του κινδύνου (ownership of risk), τον παρακολουθεί, βοηθά στην επαναξιολό-

γηση του και ορίζει την έναρξη του σχεδίου αντιµετώπισης του, βάσει του σηµείου πυ-

ροδοτήσεως του. Αυτό το σηµείο είναι ταυτόχρονα και το δεύτερο προαπαιτούµενο για 

τον συνεχή έλεγχο. 

 

Στην περίπτωση όπου τα σχέδια αντιµετώπισης των κινδύνων είναι µόνο προληπτικά, 

το σηµείο πυροδότησης ενός κινδύνου µπορεί να είναι απλά ένα στοιχείο στατιστικής 

παρακολούθησης. Όµως, στην περίπτωση όπου τα σχέδια αντιµετώπισης είναι κατα-

σταλτικά, το σηµείο πυροδότησης πρέπει να είναι ένα παρατηρήσιµο µέγεθος, το οποίο 

θα βρίσκεται υπό την παρακολούθηση του αναδόχου του κινδύνου, ο οποίος βάσει αυ-

τού θα σηµατοδοτήσει την έναρξη του εκάστοτε σχεδίου. Έτσι, σύµφωνα µε τα παρα-

πάνω, η λίστα κινδύνων εµπλουτίζεται µε τους αναδόχους και τα σηµεία πυροδότησης 

(βλ. παρακάτω). 

 

Α/Α Κίνδυνος Rank Ανάδοχος 
Σηµείο 

πυροδότησης 

1 

Πρόστιµα από ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΡΑΕ, 

∆ΕΣΜΗΕ, ∆ήµους κλπ 29 
Τοµέας Χρηστών ∆ι-

κτύου Γιαννιτσών 

Λήψη κοινοποίησης 

ειδοποιητηρίου 

2 

Ανακάλυψη αρχαίων ευρηµάτων 

κατά την εκσκαφή του υπογείου 18 
Επιβλέπων Μηχ/κος 

Εργολάβου 

Εµφάνιση αρχαίων κα-

τά την εκσκαφή 

3 
Λάθη στην µελέτη 

15 Μελετητής περιοχής 

Αναφορά από µηχ/κό 

εργολάβου ή ∆ιανοµής 

4 

Ανακάλυψη ανυπέρβλητων ε-

µποδίων κατά την όδευση του 

δικτύου 11 
Επιβλέπων Μηχ/κος 

Εργολάβου Ανακάλυψη εµποδίου 

5 

Αλλαγή στην κατασκευαστική 

µελέτη 7 Μελετητής περιοχής 

Ανακάλυψη λάθους ή 

ανάγκης αλλαγής 

6 

Εµφάνιση µεγάλου πελάτη για 

ένταξη στην γραµµή 37 
Τοµέας Χρηστών ∆ι-

κτύου Γιαννιτσών 

Κατάθεση αίτησης πε-

λάτη 

7 

Αναθεώρηση τιµολογίου εργο-

λαβίας 24 
Γραφείο επίβλεψης 

εργολάβου 

Λήψη ενηµερωτικής 

επιστολής 

8 
Καιρός 

6 
Εντεταλµένος Μηχ/κός 

∆ιανοµής 4ο µπουρίνι του έτους 

9 

Ελλιπής επίβλεψης κατασκευής 

ιδιαίτερα κατά την κατασκευή 

του υπογείου 3 ∆ιαχειριστής έργου 

∆ιαπίστωση άγνοιας για 

εκσκαφές 
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10 

∆ιαφωνία µελετητή Περιοχής - 

Περιφέρειας 10 ∆ιαχειριστής έργου 

2η µέρα καθυστέρησης 

ανασκόπησης µελέτης 

11 

Εύρεση σκληρού ή (αντίθετα) 

ελώδους εδάφους 5 
Επιβλέπων Μηχ/κος 

Εργολάβου 

2η καθυστέρηση κατά 

την διάνοιξη οπών 

12 

Υπερβολικά µεγάλος αριθµός 

απαιτούµενων διακοπών ρεύµα-

τος 17 Εργοδηγός 3η ακύρωση διακοπής 

13 
Προβλήµατα µε τα υλικά 

2 Εργολάβος 

3η ηµέρα καθυστέρη-

σης υλικών 

14 
Εποχικότητα 

8 Εργοδηγός ∆ιανοµής 

3η απόρριψη ρεπό λό-

γω φόρτου εργασίας 

15 

Κακοτεχνίες εργολάβου κατά την 

κατασκευή 19 
Εντεταλµένος Μηχ/κός 

∆ιανοµής 

2η εµφάνιση κακοτε-

χνιών 

16 

Αιτήσεις αποζηµίωσης από τον 

εργολάβο  30 
Γραφείο επίβλεψης 

εργολάβου 1η αίτηση αποζηµίωσης 

17 

Γενική έκπτωση εργολάβου - 

∆ιακοπή σύµβασης 25 
Γραφείο επίβλεψης 

εργολάβου Λήψη απόφασης 

18 

Αλλαγές στο νοµικό και ρυθµι-

στικό πλαίσιο της αγοράς ΑΠΕ 12 
Τοµέας Χρηστών ∆ι-

κτύου Γιαννιτσών 

Λήψη ενηµερωτικού 

δελτίου 

19 

Υψηλός φόρτος εργασίας προ-

σωπικού ∆ΕΗ 21 Εργοδηγός ∆ιανοµής 

3η απόρριψη ρεπό λό-

γω φόρτου εργασίας 

20 

∆υσχέρεια στην λήψη αδειών 

εκσκαφής - διακοπής κυκλοφο-

ρίας 28 
Υπεύθυνος Μηχ/κός 

Εργολάβου 

2η παρατηρούµενη κα-

θυστέρηση στην έκδο-

ση 

21 

Έλλειψη παρουσίας ατόµων 

κλειδιών στο project (αρχιτεχνί-

τες εργολάβου, επιβλέπον µηχα-

νικός, κλπ) 13 ∆ιαχειριστής έργου 

3η µέρα απουσίας ατό-

µου 

22 

Χαµηλή παραγωγικότητα συνερ-

γείων εργολάβου 9 
Εντεταλµένος Μηχ/κός 

∆ιανοµής 

2η αθέτηση προβλεπό-

µενων ηµεροµηνιών 

23 

Καθυστερήσεις κατασκευής πύ-

λης στον ΥΣ ΥΤ/ΜΤ 14 ∆ιαχειριστής έργου 

5 ηµέρες πριν την ηµε-

ροµηνία παράδοσης 

24 

Προβλήµατα στις µηνιαίες επι-

δόσεις του εργολάβου 32 
Γραφείο επίβλεψης 

εργολάβου 

Εµφάνιση 1ου προβλή-

µατος στις επιδώσεις 

25 

Προβλήµατα στα τηλεπικοινωνι-

ακά και µηχανογραφικά συστή-

µατα του εργολάβου και της 

∆ΕΗ 22 
Τοµέας Υποστήριξης 

Περιοχής Έδεσσας 3η ηµέρα χωρίς δίκτυα 

26 

Μείωση του προσωπικού του 

εργολάβου, µε απόφαση αυτού 27 
Γραφείο επίβλεψης 

εργολάβου 

2η αποµάκρυνση εργα-

ζοµένου 

27 

Λάθος στις ρυθµίσεις της κύριας 

προστασίας της γραµµής (Μετα-

φορά) 26 Εργοδηγός ∆ιανοµής Ηλέκτριση γραµµής 29 

28 

Ζηµίες σε βασικά µηχανήµατα 

του εργολάβου (εκσκαφείς, γεω-

τρύπανα, γερανοί) 34 Εργοδηγός εργολάβου 1η παρουσίαση βλάβης 

29 

Κλοπή υλικών χαλκού σε κεντρι-

κή αποθήκη του εργολάβου 35 Εργολάβος ∆ιαπίστωση κλοπής 

30 

Μεγάλος ή µικρός απαιτούµενος 

αριθµός διακλαδώσεων που θα 

ενταχθούν 16 Μελετητής περιοχής Επισκόπηση όδευσης 

31 

∆υνατότητα θέσης χρονικών πε-

ριορισµών στον εργολάβο 36 
Εντεταλµένος Μηχ/κός 

∆ιανοµής 

2η παρατηρούµενη κα-

θυστέρηση 

32 

∆υνατότητα επιβολής ρητρών 

στον εργολάβο 33 
Γραφείο επίβλεψης 

εργολάβου 

3ο παράπτωµα εργολά-

βου 

33 

Καλές σχέσεις µε τοπικό άρχοντα 

του ∆ήµου Γιαννιτσών 39 
Προϊστάµενος Π/Κ 

Γιαννιτσών 

1η έκδοση άδειας εκ-

σκαφής 
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34 

Αλλαγές στο ρυθµιστικό πλαίσιο 

ένταξης ΦΒ στο δίκτυο 23 
Τοµέας Χρηστών ∆ι-

κτύου Γιαννιτσών 

Λήψη ενηµερωτικού 

δελτίου 

35 

Παρουσίαση νέου παραγωγού 

ΦΒ που µπορεί να επωµιστεί 

κόστος κατασκευής 38 
Τοµέας Χρηστών ∆ι-

κτύου Γιαννιτσών Κατάθεση αίτησης ΦΒ 

36 

Αλλαγή γνώµης του ΦΒ παρα-

γωγού - µη κατασκευή µονάδας 

ΦΒ 1 
Τοµέας Χρηστών ∆ι-

κτύου Γιαννιτσών 

Λήψη ενηµέρωσης από 

παραγωγό 

37 

Απόρριψη χώρου υπογείου υπο-

σταθµού 
20 

Εντεταλµένος Μηχ/κός 

∆ιανοµής 

Ενηµέρωση από αντί-

στοιχο φορέα ή πρόσω-

πο 

38 
Ακύρωση τµήµατος έργου 

31 
Εντεταλµένος Μηχ/κός 

∆ιανοµής 

∆ιαπίστωση για το γε-

γονός 

39 Ακύρωση έργου 4 ∆ιαχειριστής έργου Λήψη ενηµέρωσης 

 

Πίνακας 4.10 Λίστα κινδύνων µε αναδόχους και σηµεία πυροδότησης 

 

Τέλος, ακόµα ένα, και ίσως το σηµαντικότερο, προαπαιτούµενο είναι η ύπαρξη ενός 

διαγράµµατος ή ενός δείκτη, ο οποίος θα δείχνει την πορεία του έργου στην πάροδο του 

χρόνου. Ένα τέτοιο διάγραµµα, είναι βασικό εργαλείο της κλασικής διαχείρισης έργου 

και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει και εδώ, αλλά µε µια διαφορά: Προκειµένου αυτό το 

διάγραµµα να µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατά τις συγκεντρώσεις της οµάδας διαχείρι-

σης κινδύνων έργου, θα πρέπει να απεικονίζει τόσο την πορεία εργασιών βάσει χρονο-

διαγράµµατος (όπως π.χ. το διάγραµµα Gantt), όσο και το χρονοδιάγραµµα πληρωµών 

(χρηµατικές εκροές ή οφειλές) αλλά και το χρονοδιάγραµµα ένταξης ισχύος στην νέα 

γραµµή.  

 

Με άλλα λόγια, το διάγραµµα αυτό πρέπει να απεικονίζει και τα τρία πεδία δράσης του 

έργου, και αυτό, τόσο όπως αυτά είχαν υπολογιστεί αρχικά, όσο και στο σηµείο που 

βρίσκονται την χρονική στιγµή της συγκέντρωσης. Μόνο µέσα από την σύγκριση της 

προβλεπόµενης και της πραγµατικής εξέλιξης του έργου, µπορούν να εξαχθούν ικανά 

συµπεράσµατα για την πορεία του κινδύνου του έργου. Στο ∆ιάγραµµα 4.8, φαίνεται 

µια ενδεικτική µορφή ενός τέτοιου διαγράµµατος. Η µορφή των καµπυλών είναι ενδει-

κτική και όχι πραγµατική, για το έργο κατασκευής της γραµµής 29.  

 

 

4.7.2 Αντικείµενα των συγκεντρώσεων 

 

Η παρακολούθηση του παρακάτω διαγράµµατος και η σύγκριση µεταξύ των αναµενό-

µενων τιµών και αυτών που επιτυγχάνονται τελικά, γενικά υποδεικνύει σε ποιους τοµείς 

πηγαίνει καλά το έργο και σε ποιους όχι, καταλήγοντας έτσι στην εκδήλωση ανάγκης 
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για συρρίκνωση των χρονοδιαγραµµάτων (crashing) ή περιορισµό του υπολειπόµενου  

διαθέσιµου τµήµατος του προϋπολογισµού. Εκτός από αυτό όµως, κάποιος µπορεί να 

εξάγει και πολύ σηµαντικά συµπεράσµατα για την πορεία του κινδύνου του έργου.  

 

∆ιάγραµµα 4.8  Σωρευτική απεικόνιση πεδίων δράσης στον χρόνο του έργου 

 

Έτσι, ένα από τα πρώτα αντικείµενα της συγκέντρωσης της οµάδας διαχείρισης έργων 

είναι ο απολογισµός. Ο απολογισµός αυτός, θα πρέπει να συνίσταται στον εντοπισµό 

των αποκλίσεων στα τρία πεδία δράσης και κατόπιν στον έλεγχο των αιτιών που τις 

προκάλεσαν.  

 

Όταν αναγνωριστούν οι αιτίες αυτές, γίνεται ένας έλεγχος στην λίστα των κινδύνων για 

να εντοπιστεί κάποιος κίνδυνος, ο οποίος έλαβε χώρα χωρίς να γίνει αντιληπτό από τον 

ανάδοχο του. Αν συνέβη κάτι τέτοιο, θα πρέπει να ελεγχθεί η ακρίβεια της πιθανότητας 

εµφάνισης και των επιπτώσεων που είχαν υπολογιστεί αρχικά, και αν απαιτείται, να γί-

νουν διορθώσεις στο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων, ειδικά αν ο κίνδυνος δεν έχει εξα-

λειφθεί. Από την άλλη, αν οι αιτίες που προκάλεσαν τις αποκλίσεις δεν συγκαταλέγο-

νταν στην λίστα κινδύνων του σχεδίου, ίσως θα πρέπει να προστεθούν νέοι κίνδυνοι, αν 

οι αιτίες αυτές µπορεί να επαναληφθούν. Η αντίστροφη λογική ισχύει για το αν οι απο-

κλίσεις των πεδίων δράσης είναι θετικές, οπότε και θα αναγνωριστούν υλοποιηµένες ή 

µελλοντικά υλοποιήσιµες ευκαιρίες. Τέλος, θα πρέπει να γίνεται ένας σύντοµος καται-

γισµός ιδεών, βάσει της ανανεωµένης και εµπλουτισµένης µε εµπειρία, πορείας του έρ-

γου, προκειµένου να ανακαλυφθούν νέοι κίνδυνοι ή ευκαιρίες που µπορεί να επηρεά-
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σουν µελλοντικά το έργο. Έτσι, µπορούµε να καταλήξουµε στο ότι, η πρώτη κίνηση µε 

την ανάγνωση των διαγραµµάτων θα πρέπει να είναι η προσθαφαίρεση κινδύνων και 

ευκαιριών από το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων.  

 

Όταν η προσθαφαίρεση κινδύνων ολοκληρωθεί, θα πρέπει να γίνεται µια ανασκόπηση 

των εναποµεινάντων κινδύνων, προκειµένου να αναθεωρηθούν τα χαρακτηριστικά τους. 

Είναι κοινώς αποδεκτό και λογικό, πως όσο το έργο θα προχωράει, τόσο θα µειώνεται ο 

συνολικός κίνδυνος αυτού. Το φαινόµενο αυτό, οφείλεται τόσο στην ήδη υλοποίηση 

κάποιων κινδύνων, όσο και στην µείωση του υπολειπόµενου χρονικού περιθωρίου µέσα 

στο οποίου µπορούν να εµφανιστούν. Έτσι, κίνδυνοι, των οποίων η πιθανότητα εµφά-

νισης βασιζόταν στην διάρκεια του έργου, γίνονται λιγότερο πιθανοί να εµφανιστούν. 

Επίσης όµως, υπάρχουν και κίνδυνοι, των οποίων ενώ πιθανότητα εµφάνισης δεν µειώ-

νεται, µπορεί να µειώνεται η συχνότητα εµφάνισης για τους ίδιους λόγους. Ο συνολικός 

αντίκτυπος των κινδύνων αυτών, µειώνεται επίσης.  

 

Τέλος, όπως και όλα τα κατασκευαστικά έργα, έτσι και το εν λόγω, υπόκειται σε µια 

διαδικασία µάθησης. Όλα τα εµπλεκόµενα µέρη που διαδραµατίζουν ρόλους στο έργο 

ακολουθούν κάποια καµπύλη µάθησης, η οποία όσο περνάει ο καιρός, µεγαλώνει σε 

τιµή, αντικατοπτρίζοντας την αυξανόµενη εµπειρία τους στο εν λόγω έργο. Αυτό, µπο-

ρεί να είναι ένας από τους λόγους, λόγω των οποίων µπορεί να παρατηρηθεί µείωση 

των επιπτώσεων των κινδύνων του έργου, και η µείωση αυτή µπορεί να είναι τόσο στην 

πιθανότερη τιµή, όσο και στις δύο ακραίες: του βέλτιστου και του χειρότερου σεναρίου.  

 

Αυτά τα δύο τελευταία φαινόµενα, σε συνδυασµό µε την προσθαφαίρεση κινδύνων και 

ευκαιριών, µπορεί να καταλήξει να συνθέτουν µια αρκετά διαφορετική εικόνα του εκά-

στοτε κινδύνου, από αυτή που είχε υπολογιστεί αρχικά. Μάλιστα, είναι λογικό να ανα-

µένεται, πως αν η διαδικασία αναθεώρησης αυτή, εκτελεστεί σε όλους τους κινδύνους 

και κοιταχθούν τα δεδοµένα υπό ένα γενικότερο πρίσµα, µπορεί φυσικά να προκύψει, 

ένας διαφορετικός δείκτης συνολικής έκθεσης του έργου στον κίνδυνο (δείκτης OPR), 

η παρακολούθηση του οποίου µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά στην περαιτέρω διαχείρι-

ση του έργου. Μια ενδεικτική εικόνα της πορείας αυτού του δείκτη συγκαταλέγεται στο 

∆ιάγραµµα 4.8, όπου φαίνεται µια πιθανή πορεία του συνολικού κινδύνου του έργου 

µέχρι το χρονικό σηµείο ελέγχου και µαζί µε µια πιθανή πρόβλεψη για το µέλλον, µέχρι 

το πέρας του. 
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4.7.3 Πόρισµα συγκέντρωσης και παραδοτέα διαχείρισης κινδύνων 

 

Η συγκέντρωση της οµάδας, θα πρέπει να έχει σαν αποτέλεσµα στοιχεία που θα βοηθή-

σουν, όπως προαναφέρθηκε, την περαιτέρω διαχείριση του ίδιου του έργου. Έτσι, µε 

την λήξη αυτής, θα πρέπει να προκύψει µια έκθεση όλων των συµπερασµάτων που 

προέκυψαν απολογιστικά, µια παρουσίαση της κατάστασης της στιγµής της εκπόνησης 

της έκθεσης και ένα σύνολο προτάσεων ή παρατηρήσεων για τις µελλοντικές εξελίξεις 

του έργου. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να κοινωνείται σε όλα τα εµπλεκόµενα, στο έργο, 

µέρη, άσχετα από το αν αυτά έχουν εµπλακεί ενεργά στην διαχείριση κινδύνων ή όχι, 

προκειµένου να επιστήσουν την προσοχή τους, ο καθένας στο τµήµα του έργου που έ-

χει αναλάβει και στο σύνολο τους στην γενική πορεία του έργου.  

 

Συγκεκριµένα προτείνεται η παραπάνω έκθεση να αποτελεί ένα κοµµάτι ενός ευρύτε-

ρου συνόλου εντύπων και εγγράφων, όπου θα καταγράφονται όλα τα στοιχεία του σχε-

δίου διαχείρισης κινδύνων του έργου, αλλά και γενικότερα τα στοιχεία του όλου συ-

στήµατος διαχείρισης κινδύνων που θα χρησιµοποιείται και σε άλλα έργα στο µέλλον. 

Αυτή η σειρά εντύπων θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον – και αναφέρονται επιγραµ-

µατικά – λίστες κινδύνων (risk registers), φύλλα αξιολόγησης κινδύνων (risk assess-

ment sheets), σχέδια αντιµετώπισης (risk response sheets) και εκθέσεις διαχείρισης κιν-

δύνων (risk reports). Ο αναγνώστης µπορεί να χρησιµοποιήσει σαν πολύ καλές προτά-

σεις για αυτά τα έντυπα, τις ακολουθούµενες διαδικασίες του Τµήµατος Συγκοινωνιών 

της πολιτείας της Ουάσινγκτον (WSDOT, 2010), όπως επίσης και τις προτάσεις των 

Cooper και Grey (2005), του Κηρυττόπουλου (2006) ή και της σχολής διοίκησης του 

πανεπιστηµίου του Harvard (1997). 

 

Αυτά τα έντυπα, που είναι αναπόσπαστο µέρος των λεγόµενων «τυπικών» συστηµάτων 

διαχείρισης έργου (Chapman & Ward, 2009), θα αποτελούν ουσιαστικά το κύριο µέσο 

επικοινωνίας µεταξύ της οµάδας διαχείρισης κινδύνων και της οµάδας διαχείρισης του 

έργου και θα καταλήξουν να είναι βάση γνώσης για όλα τα µελλοντικά κατασκευαστι-

κά έργα της ∆ιανοµής, θέτοντας την διαδικασία διαχείρισης κινδύνων έργου υψηλότερα 

στην καµπύλη µάθησης της και προσδίδοντας της µεγαλύτερη ωριµότητα.  



 109 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

 

Με όλα όσα γράφτηκαν στα παραπάνω κεφάλαια κλείνει η πρόταση για το σχέδιο και 

γενικότερα το σύστηµα διαχείρισης κινδύνων έργου της ∆ιανοµής µέσω του παραδείγ-

µατος της κατασκευής της νέας γραµµής 29. Στο σηµείο αυτό, αν και έχουν δοθεί κά-

ποια αποτελέσµατα όσο αφορά την συνολική απόδοση του σχεδίου αυτού, τα κριτήρια 

που έχουν χρησιµοποιηθεί για την εκπόνηση αυτού του αποτελέσµατος, έχουν δηµιουρ-

γηθεί µέσα από το ίδιο το σχέδιο και άρα µπορεί να κριθούν σαν παραπλανητικά. Έτσι, 

εδώ θα γίνει µια εκτίµηση του αποτελέσµατος µε όσο το δυνατότερο αντικειµενικότερα 

και πρακτικότερα κριτήρια. 

 

 

5.1 Κριτική του σχεδίου διαχείρισης κινδύνων έργου 

 

Αν και σε ευρύτερο επίπεδο, η διαχείριση κινδύνων έργου, δέχεται κάποια κριτική, όσο 

αφορά τα πρακτικά της αποτελέσµατα, όσο και την στιβαρότητα της σαν επιστηµονικό 

πεδίο (λόγω του ότι βασίζεται κατά κύριο λόγο σε πιθανότητες), κατά γενικότερη οµο-

λογία, είναι ένα πεδίο, το οποίο αν σχεδιαστεί σωστά και σύµφωνα µε τις ανάγκες του 

οργανισµού που το διάγει, µπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα σε πολλά διαφορετικά σηµεία 

την διαχείριση και γενικότερα την διοίκηση ενός έργου.  

 

Ο Simister (1994), σε έρευνα µε ερωτηµατολόγια που έκανε σε διάφορους διαχειριστές 

έργων, ξεχώρισε τις δηµοφιλέστερες απαντήσεις που έδωσαν αυτοί σαν τα οφέλη της 

διεξαγωγής σχεδίων διαχείρισης κινδύνων. Ορισµένα από αυτά, µε σειρά προτεραιότη-

τας ήταν πως τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων: 

 

• Βοηθούν στον διαχωρισµό µεταξύ καλής τύχης/καλής διαχείρισης και κακής τύ-

χης/κακής διαχείρισης 

 

Σε µια αρκετά γραφειοκρατική επιχείρηση, όπως είναι η ∆ιανοµή, και έχοντας 

έντονο λειτουργικό χαρακτήρα, σχεδόν τα πάντα βασίζονται σε τυποποιηµένες 

διαδικασίες. Αυτό είναι κάτι που µεταξύ άλλων έχει σαν αρνητικό και την αδυ-

ναµία αντιµετώπισης τόσο του απρόοπτου, λόγω του ότι το απρόοπτο δεν συ-

γκαταλέγεται σε κάποια διαδικασία, όσο και της αναγνώρισης της αποδοτικής 

και σωστής διαχείρισης έργου. Η αναγνώριση αυτή δεν αναφέρεται φυσικά στην 
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ανταµοιβή των καλών διαχειριστών, όσο στον διαχωρισµό των πετυχηµένων και 

αποτυχηµένων διαχειριστικών κινήσεων µε απώτερο σκοπό την βελτίωση των 

ίδιων των διαδικασιών µέσα από την διαδικασία της µάθησης. 

 

• Προκαλούν συσσώρευση στατιστικών πληροφοριών σχετικά µε ιστορικά δεδο-

µένα κινδύνων, βοηθώντας έτσι τον καλύτερο σχεδιασµό µελλοντικών έργων. 

 

Οι τυπικές διαδικασίες, µε τις οποίες η ∆ιανοµή διαχειρίζεται τα έργα της µπο-

ρεί να δηµιουργούν µια τεράστια βάση δεδοµένων σχετικά µε την κατασκευα-

στική ιστορία της επιχείρησης, αλλά δεν υπάρχει καµία θεµελιωµένη βάση δε-

δοµένων σχετικά µε τα λάθη και τα απρόοπτα που συνέβησαν στο παρελθόν, µε 

αποτέλεσµα η εξέλιξη της διαχειριστικής νοοτροπίας των έργων να είναι απλά 

αποτέλεσµα µιας ιδιαίτερα βαριάς και αργά εξελισσόµενης µεθοδολογίας που 

χρονολογείται από το 1960 και των τυχόντων προσωπικών στοιχείων χαρακτή-

ρα του εκάστοτε διαχειριστή έργου. Μια βάση δεδοµένων κινδύνων έργου, µπο-

ρεί να λειτουργήσει σαν καταλύτης για την επίσπευση αυτής της εξέλιξης. 

 

• Αναγνωρίζουν το εµπλεκόµενο µέλος, το οποίο είναι καταλληλότερο για να α-

ντιµετωπίσει έναν κίνδυνο.  

 

∆εν είναι σπάνιο φαινόµενο κατά την διαχείριση έργων στην ∆ιανοµή, να προ-

κύπτουν απρόοπτες καταστάσεις, των οποίων η επιλογή αντιµετώπισης να είναι 

ζήτηµα αµφίβολο και συνεπώς να εµπίπτει τελικά, µόνο στην δικαιοδοσία του 

διαχειριστή έργου. Αυτό, φυσικά είναι αντιπαραγωγικό και χρονοβόρο ενώ µε 

τον ορισµό αναδόχων κινδύνων και έτοιµων σχεδίων αντιµετώπισης, λύνεται σε 

πολύ µεγάλο βαθµό. 

 

• ∆ιευκολύνει την µεγαλύτερη ανάληψη ρίσκου, αλλά µε λογικότερα κριτήρια, 

αυξάνοντας έτσι το τελικό κέρδος που µπορεί να λάβει ο οργανισµός παίρνο-

ντας αυτά τα ρίσκα. 

 

Το ότι η µεθοδολογία εκτέλεσης έργων της ∆ιανοµής είναι τυποποιηµένη, δεν 

σηµαίνει πως είναι και η πλέον αποδοτική. Κάθε αλλαγή, κατά περίπτωση ή συ-

στηµική, σε αυτή τη µεθοδολογία λοιπόν, θα ενείχε και µια σηµαντική ποσότητα 

κινδύνου, η οποία µέσω του σχεδίου διαχείρισης κινδύνων έργου θα µπορούσε 
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να αξιολογηθεί πριν ακόµα εφαρµοστεί, κάνοντας έτσι την επιλογή της ασφαλέ-

στερη πρότερα, και αποδοτικότερη ύστερα. 

 

• Βοηθά την καλύτερη αξιολόγηση των απρόοπτων συµβάντων που ουσιαστικά 

αντικατοπτρίζουν τους κινδύνους 

• Προσφέρει καλύτερη κατανόηση των κινδύνων, στους οποίους είναι εκτεθειµέ-

νο ένα έργο. 

 

Ειδικά στην περίπτωση, όπου ένα σχέδιο διαχείρισης κινδύνων εκκινείται για 

πρώτη φορά, τα αποτελέσµατα µπορεί να είναι αποκαλυπτικά για τις µέχρι του 

σηµείου ακολουθούµενες πρακτικές. Είναι δυνατόν, να αποκαλυφθούν παράγο-

ντες που επηρεάζουν το έργο, οι οποίοι δεν είχαν γίνει αντιληπτό καν ότι υπήρ-

χαν αλλά και όσο αφορά κάποιους ήδη γνωστούς, είναι δυνατόν να αναλυθούν 

µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια και συνεπώς να αντιµετωπιστούν αρτιότερα και α-

ποτελεσµατικότερα.  

 

• Επιτρέπει την διαµόρφωση περισσότερο ρεαλιστικών σχεδίων, όσο αφορά τις 

εκτιµήσεις τελικού κόστους και χρονοδιαγραµµάτων.  

 

Αυτό, είναι ίσως το µόνο κοινώς οµολογούµενο θετικό στοιχείο της διαχείρισης 

κινδύνων έργου, που µπορεί να µην έχει άµεση εφαρµογή στην ικανοποίηση της 

ανάγκης σωστής εκτίµησης χρονοδιαγραµµάτων, µιας και η ∆ιανοµή δεν εκτε-

λεί τα έργα της βάσει σφικτών προγραµµάτων και διοριών, αλλά σίγουρα θα έ-

χει θετικό αντίκτυπο στην σωστότερη εκτίµηση του τελικού κόστους. Αυτό 

µπορεί να επιτευχθεί µέσω της σωστότερης πρόβλεψης του κόστους των έργων, 

τα οποία είναι σηµαντικό τµήµα των ετήσιων προϋπολογισµών της Περιοχής, 

όσο και µε την πιθανή αναδιατύπωση της κατασκευαστικής σύµβασης του ερ-

γολάβου µε ρεαλιστικότερα στοιχεία κόστους, που θα αντανακλούν και κάποια 

ποσά κινδύνου. 

 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν τις θετικές επιπτώσεις που θα µπορούσε να έχει 

ένα σύστηµα διαχείρισης κινδύνων έργων στον κατασκευαστικό τοµέα της ∆ιανοµής. 

Οι όποιοι επικριτές όµως, τέτοιων σχεδίων είναι λογικό να επικαλεστούν όλο το φόρτο 

εργασίας που συνεπάγεται η ανάπτυξη και η λειτουργία τέτοιου τύπου σχεδίων, ειδικά 

σε µια επιχείρηση, της οποία τα έργα δεν ακολουθούνται και από ιδιαίτερα µεγάλα πο-
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σά κινδύνου. Ο λόγος είναι αυτός, για τον οποίο εδώ προτείνεται ένα σχέδιο, αρκετά 

τυπικό στην σύλληψη του και απλοϊκό στην εκτέλεση του.  

 

Στην ερώτηση του αν η ανάπτυξη αυτού του σχεδίου είναι αποδοτική σαν κίνηση, δίνε-

ται µια απλή µαθηµατική εξήγηση: Αν η δαπάνη πόρων για την ανάπτυξη του σχεδίου 

είναι µικρότερη από την ποσότητα κατά την οποία µπορεί να µειώσει την συνολική έκ-

θεση του έργου στον κίνδυνο, τότε η ανάπτυξη του σχεδίου είναι αποδοτική. Αν αθροί-

σουµε τους αρχικούς δείκτες RS όλων των κινδύνων του έργου προκύπτει µια τιµή συ-

νολικού RS του έργου ίση µε 16,315. Αν στην συνέχεια υπολογιστεί το άθροισµα των 

δεικτών µετά την θεώρηση των σχεδίων αντιµετώπισης RS’, προκύπτει ένα συνολικό 

άθροισµα 6,247. Τέλος αν θεωρήσουµε ότι ολόκληρο το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων 

είναι ένα σχέδιο αντιµετώπισης του συνολικού κινδύνου, όπως αυτό υπολογίζεται σε 

προηγούµενη κεφάλαιο, προκύπτει πως αυτό έχει RI=1,439
1
. 

 

Με άλλα λόγια, «δαπανήθηκαν» 1,439 για να «εξοικονοµηθούν» 10,068 και άρα η από-

δοση του σχεδίου διαχείρισης κινδύνων υπήρξε 6,99! Αν επιθυµούµε να το κοιτάξουµε 

και από µια άλλη σκοπιά υπολογίζεται πως για να δικαιολογηθεί η µη ανάπτυξη του 

σχεδίου λόγω του κόστους του, αυτό θα έπρεπε να έχει κοστίσει 205.600€, ούτως ώστε 

ο δείκτης RI του να φτάσει να πάρει τιµή 10,068 και συνεπώς το κόστος του να ισοφα-

ρίσει τα οφέλη του. Για λόγους δικαιοσύνης πάντως, αναφέρεται πως το παραπάνω αυ-

τό ποσό είναι παραπλανητικό καθώς δεν αναφέρεται µόνο στο άµεσο κόστος εργασίας 

που θα απαιτείτο για την ανάπτυξη του σχεδίου, αλλά και τόσο στο έµµεσο κόστος και 

στο κόστος ευκαιρίας µη ανάπτυξης του σχεδίου.  

 

Σηµειώνεται πάντως, πως ακόµα και ο δείκτης RI=1,439 θα µειωνόταν σηµαντικά στα 

µελλοντικά κατασκευαστικά έργα της ∆ιανοµής, καθώς συγκαταλέγει µέσα του και το 

κόστος ανάπτυξης, το οποίο θα ήταν απών από κάθε επόµενη εκτέλεση του. Η ακολού-

θηση µιας καµπύλης µάθησης είναι πολύ λογική και αναµενόµενη σε περίπτωση που 

υιοθετηθεί αυτό, ή κάποιο άλλο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων έργου. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ο δείκτης αυτός προκύπτει από την θεώρηση χρήσης ~3500 ανθρωποωρών (~29400€) που θεωρείται 

ότι θα δαπανηθούν  για την ανάπτυξη και λειτουργία του σχεδίου διαχείρισης κινδύνων. 
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5.2 Προτάσεις για το µέλλον 

 

Το παραπάνω σχέδιο διαχείρισης κινδύνου που παρουσιάστηκε µε την µελέτη περίπτω-

ση για την ∆ιανοµή αποτελεί ουσιαστικά µια ολοκληρωµένη προτεινόµενη λύση, για 

αυτή ακριβώς την επιχείρηση, η οποία αν και για αρκετές δεκαετίες σχετίζεται άµεσα 

µε τις κατασκευές, δεν είχε ποτέ ένα τέτοιο σχέδιο. Ταυτόχρονα, το σχέδιο αυτό παρα-

τίθεται εδώ σαν παράδειγµα εφαρµογής ενός πρακτικού και ρεαλιστικού δοµηµένου 

συστήµατος και µπορεί να λειτουργήσει σαν πλατφόρµα ανάπτυξης ενός τέτοιου. 

 

Η ανάπτυξη του εν λόγω σχεδίου έγινε µε σηµαντικό γνώµονα την απλότητα εφαρµο-

γής σε σχέση µε την ευκολία εκπόνησης εποικοδοµητικών αποτελεσµάτων, προκειµέ-

νου, τα κατασκευαστικά έργα της ∆ιανοµής, να γίνουν αποδοτικότερα στο µέλλον. 

Προκειµένου, όµως να µπορέσει να επιτευχθεί, έστω και εν µέρει αυτός ο σκοπός, θα 

πρέπει το αυτό ή όποιο άλλο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων έργου, να τυποποιηθεί, να 

αποκτήσει σταδιακά αλλά γρήγορα, την µορφή µιας τυπικής διαδικασίας και να εντα-

χθεί έτσι στην καθηµερινότητα των λειτουργιών της ∆ιανοµής.   

 

Μόνο χρησιµοποιώντας την τυποποίηση, θα µπορέσει να διατηρηθεί η γνώση που εν 

δυνάµει θα συσσωρευτεί µέσα από την χρήση ενός σχεδίου διαχείρισης κινδύνων. Η 

τυποποίηση θα δηµιουργήσει το ιστορικό αρχείο κινδύνων έργων, του οποίου η ανα-

σκόπηση, µαζί µε την αξιολόγηση των ιστορικών αποτελεσµάτων των σχεδίων, θα 

συµβάλει µεταξύ άλλων και στην υιοθέτηση του χαρακτήρα του «οργανισµού που µα-

θαίνει» και στον κατασκευαστικό τοµέα. Αν και οι κατασκευαστικές µεθοδολογίες της 

∆ιανοµής είναι δοκιµασµένες µέσα στην πάροδο πολλών ετών, ποτέ δεν είναι αργά να 

γίνει µια προσπάθεια να επιδεχθούν βελτιώσεις. 

 

Στο ξεκίνηµα χρήσης ενός τέτοιου σχεδίου, ίσως η πιο λογική κίνηση θα ήταν να γίνει 

µια εκκίνηση µε πιλοτική χρήση του σχεδίου σε νέα έργα, η οποία όµως θα πρέπει να 

εκτελεστεί παράλληλα µε προσοµοίωση του σχεδίου διαχείρισης κινδύνων σε έργα που 

ήδη έχουν γίνει στο παρελθόν. Μόνο µέσα από αυτήν την προσοµοίωση, παράλληλα µε 

την νεωτεριστική εκτέλεση, θα µπορέσει να κριθεί το όποιο σχέδιο ως προς την αρτιό-

τερη καταλληλότητα του για τις λειτουργίες της επιχείρησης.  

 

Όσο αφορά, τις εσωτερικές λειτουργίες του σχεδίου, το οποίο προτείνεται, δίνεται τε-

λειώνοντας έµφαση για ανάπτυξη στο µέλλον, ίσως του πιο αναγνωρισµένου αδύνατου 
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του σηµείου: Αυτού της αξιολόγησης και της εξαγωγής αξιόπιστων εκτιµήσεων, απαλ-

λαγµένων από την όποια αλλοίωση επιφέρει η υποκειµενικότητα των εκάστοτε αξιολο-

γητών. Κατά την γνώµη του συγγραφέα, η µόνη µέθοδος προκειµένου οι εκτιµήσεις 

των πιθανοτήτων και αντίκτυπων να γίνουν αξιόπιστες, θα ήταν η εξαγωγή στατιστικών 

δεδοµένων από το ιστορικό αρχείο της επιχείρησης. Υπάρχει σαν σκέψη όµως, πως το 

στατιστικό δείγµα για την εξαγωγή αξιόπιστών συµπερασµάτων θα ήταν τόσο µεγάλο, 

και η διαδικασία τόσο χρονοβόρα, που ίσως και να µην δικαιολογείται βάσει της ανα-

γκαιότητας ύπαρξης ενός τέτοιου σχεδίου.  

 

Έτσι, αντί αυτού, προτείνεται η αξιολόγηση µε προσοµοίωση του σχεδίου σε λιγοστά 

έργα του κοντινού παρελθόντος, µε την ταυτόχρονη ανάπτυξη συντελεστών απόκλισης 

των αριθµητικών δεδοµένων του σχεδίου, οι οποίοι µάλιστα θα αλλάζουν βάσει των 

δεδοµένων των έργων που θα ολοκληρώνονται και θα καταχωρούνται στο αρχείο. Έτσι, 

το σύστηµα θα µπορέσει να διατηρήσει την δυναµική του, θα παραµένει σύγχρονο και, 

ίσως το πιο σηµαντικό, θα αποτελεί πάντα µια περισσότερο αξιόπιστη λύση για τα κα-

τασκευαστικά θέµατα της ∆ιανοµής, τουλάχιστον σε σχέση µε την ίσως πιο αποµακρυ-

σµένη από την πραγµατικότητα, εξαγωγή εκτιµήσεων κάθε φορά και ανά περίπτωση.  

 

Όπως και να έχει πάντως, ακόµα και στην απλή του µορφή το σχέδιο διαχείρισης κιν-

δύνων έργου που προτείνεται για την ∆ιανοµή της ∆ΕΗ, αποτελεί µια καλή ιδέα και 

λογική κίνηση προς την σωστή κατεύθυνση. Αυτή της σύγχρονης διοίκησης επιχειρή-

σεων και της διαρκούς βελτίωσης των οργανισµών, µέσα από την εσωτερική βελτίωση 

και ανάπτυξη των λειτουργιών τους. Το παρόν σύγγραµµα πρεσβεύει αυτή την ιδέα και 

οφείλει να λειτουργήσει, όχι σαν πανάκεια, αλλά σαν µια προτεινόµενη λύση, η αµφι-

σβήτηση και η καλύτερη προσαρµογή της οποίας, θα συµβάλλει προς αυτή την κατεύ-

θυνση.   
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ΕΡΓΟ 

 ◦ Πολιτικές πιέσεις διακόπτουν το έργο ή αλλάζουν ριζικά την τελική του µορφή 

  ◦ Παράγοντες ή εκπρόσωποι συµφερόντων διακόπτουν το έργο ή αλλάζουν ριζικά την 

τελική του µορφή  

 ◦ Ο ∆ιευθυντής της περιοχής αποφασίζει να παγώσει το έργο λόγω έλλειψης πόρων 

  ◦ Αναθεώρηση προϋπολογισµού για την περιοχή εν µέσω της τρέχουσας χρονιάς 

  ◦ Βλάβες στο µηχανογραφικό σύστηµα της ∆ΕΗ – διεκπεραίωση γραφειοκρατίας µε 

δυσχέρεια 

 ◦ Ο εργολάβος διαθέτει µόνο τα βασικά επικοινωνιακά και µηχανογραφικά µέσα 

  ◦ Στενά χρονικά περιθώρια λόγω εποχικότητας, σύνδεσης ΦΒ, πιέσεων κλπ 

 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 ◦ Λάθη στην µελέτη σκοπιµότητας 

  ◦ Λάθη στην οικονοµοτεχνική µελέτη 

 ◦ Λάθος κατά την εκτίµηση των µελλοντικών φορτίων που πηγαίνουν να καλυφθούν. 

  ◦ Απόρριψη µελέτης σκοπιµότητας ή οικονοµοτεχνικής µελέτης 

  ◦ Λάθος προγραµµατισµός λόγω λάθος εκτίµησης των ικανοτήτων του εργολάβου 

 ◦ Λάθος κατανοµή ευθύνης για την αντιµετώπιση κινδύνων. Συγκεχυµένες αρµοδιότητες 

 

ΜΕΛΕΤΕΣ 

 ◦ Καθυστέρηση στην ανασκόπηση των µελετών 

  ◦ Ασυµφωνία µεταξύ µελετητών Περιφέρειας και Περιοχής 

 ◦ Λάθη στις κατασκευαστικές µελέτες 

  ◦ Απώλεση σηµαντικού µελετητή (αρρώστια - απόλυση) 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

 ◦ Λάθη στις µελέτες προστασίας 

  ◦ Αλλαγές στην µελέτη του εναερίου δικτύου 

 ◦ Καθυστέρηση στην σύνταξη της µελέτης 

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

 ◦ Λάθη στις µελέτες προστασίας 

  ◦ Αλλαγές στην µελέτη του υπογείου δικτύου 

 ◦ Καθυστέρηση στην σύνταξη της µελέτης 

  ◦ Λάθη στα κατασκευαστικά σχέδια του υπογείου δικτύου 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΣ ΥΤ/ΜΤ 

  ◦ Λάθη στην κατασκευαστική µελέτη 

 ◦ Λάθη στην µελέτη ρυθµίσεων µέσων προστασίας γραµµής 

  ◦ Καθυστέρηση εκπόνησης µελέτης 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ και ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 ◦ Καθυστέρηση στην εκπόνηση της µελέτης ένταξης 

  ◦ Λάθη στην µελέτη ένταξης 

 ◦ Καθυστέρηση καταβολής προκαταβολής από τον παραγωγό 

  ◦ Μη καταβολή του χρεωστικού υπολοίπου από τον παραγωγό 

 ◦ Καθυστέρηση καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου από τον παραγωγό 

  ◦ Μήνυση από παραγωγό για µη έγκαιρη παράδοση του έργου 

 ◦ Αποτυχία ελέγχου κατά την παραλαβή του ΦΒ. Ανάγκη τεχνικών επεµβάσεων από 

πλευράς παραγωγού 

  ◦ Καθυστέρηση τεχνικής παραλαβής και πραγµατοποίησης ελέγχου από πλευράς ∆ΕΗ 

 ◦ Λάθος κατά την παραλαβή του ΦΒ από ∆ΕΗ 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 ◦ Έλλειψη σηµαντικών υλικών για την διεκπεραίωση του έργου 

  ◦ Καθυστερηµένες αφίξεις υλικών για την διεκπεραίωση του έργου 

 ◦ Άφιξη ελαττωµατικών κρίσιµων υλικών για την διεκπεραίωση του έργου  

  ◦ Κατάργηση κάποιου υλικού η µοναδικού προµηθευτή υλικού που έχει ήδη εγκατασταθεί ή 

δεσµευτεί για να χρησιµοποιηθεί στο έργο.  

 ◦ Ανακάλυψη ύπαρξης ακατάλληλων ή επικίνδυνων υλικών (πχ PCB) ανάµεσα σε αυτά που 

είναι να χρησιµοποιηθούν στο έργο 

  ◦ ∆εν µπορούν να τεθούν χρονικοί περιορισµοί λόγω υπέρβασης του ποσού των 45.000€ 

 ◦ Έκπτωση εργολάβου - Εκτάκτως παύση της σύµβασης του εργολάβου 

  ◦ Αναθεώρηση συµβατικού τιµήµατος (σύµβαση εργολάβου) 

 ◦ Μείωση του προσωπικού του εργολάβου µε απόφαση του εργολάβου 

 ◦ Χρηµατικές ρήτρες στον εργολάβο για αθέτηση χρονικών ή ποιοτικών όρων κατασκευής 

του έργου 

  ◦ Αιτήσεις αποζηµίωσης από τον εργολάβο, λόγω κακοδιαχείρισης από την ∆ΕΗ 

 ◦ Σεισµός, πυρκαγιά θεοµηνία, στρατιωτικός νόµος κλπ 

  ◦ Τα συνεργεία της ∆ΕΗ δεν έχουν χρόνο να εκτελέσουν εργασίες κλειδιά  

 ◦ Τα συνεργεία του εργολάβου καλούνται να εργαστούν σε άλλα σηµεία του δικτύου 

  ◦ Αλλαγή στο εγχειρίδιο τυποποιηµένων κατασκευών.  

 ◦ Καιρός 

  ◦ Αλλαγή στην πορεία του εναερίου αγωγού, που θα υποχρεώσει το υπόγειο δίκτυο να πάει 

να το συναντήσει σε άλλο µέρος 

 ◦ Γενικά αλλαγές στις µελέτες, αφού έχει ξεκινήσει η κατασκευή του εναερίου ή του 

υπογείου δικτύου. 

 ◦ Αρνητική στάση των τοπικών αρχών κατά την έκδοση αδειών εκσκαφής, διακοπής 

κυκλοφορίας, ανταπόκρισης σε αντιδικίες µε ιδιώτες 

  ◦ Υπάρχει άνθρωπος της ∆ΕΗ σε θέση τοπικού άρχοντα που µπορεί να υποβοηθήσει τις 

λειτουργίες της ∆ΕΗ 

 ◦ Υπερκέραση ικανοποίησης των µηνιαίων πιστοποιήσεων (µηνιαίο ποσό που πρέπει να 

παίρνει σε έργα ο εργολάβος) 

  ◦ Έλλειψη ικανοποίησης των µηνιαίων πιστοποιήσεων (µηνιαίο ποσό που πρέπει να παίρνει 

σε έργα ο εργολάβος) 

 ◦ Ο εργολάβος δεν υπογράφει ή δεν παραλαµβάνει εντολή εκτέλεσης έργου 

  ◦ Επιβολή προστίµων από ΥΠΕΧΩ∆Ε, από ΡΑΕ, κατάπτωση εγγυητικής επιστολής προς 

∆ήµους κλπ 

 ◦ ∆υνατότητα επιβολής ρητρών για κακοτεχνίες του εργολάβου 

  ◦ Μη παραλαβή του έργου από πλευράς ∆ιανοµής και αυτόµατη παραλαβή µετά από 60 

ηµέρες. 

 ◦ Εκτέλεση υπερβολικά µεγάλου αριθµού διακοπών λόγω ελλιπούς προγραµµατισµού ή 

χαµηλού ρυθµού εκτέλεσης εργασιών 

 ◦ Κλοπές ΜΣ ή υλικών από την αποθήκη του εργολάβου 

 ◦ Κακοτεχνίες στο εναέριο ή στο υπόγειο δίκτυο 

  ◦ Απώλεση κρίσιµου ατόµου από πλευράς εργολάβου ή ∆ιανοµής 

 ◦ Απεργίες προσωπικού ∆ΕΗ 

  ◦ Ασυνεννοησία µεταξύ αλλοδαπών και ελλήνων εργαζοµένων 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

  ◦ Χαµηλή παραγωγικότητα συνεργείου κατασκευής υπογείου δικτύου εργολάβου 

 ◦ Ελλιπής επίβλεψη κατά τις εργασίες κατασκευής υπογείου δικτύου 

 ◦ Λάθος κατά τον έλεγχο αλληλουχίας φάσεων στην ΧΤ, ΜΤ ή στην σύνδεση εναερίου - 
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υπογείου 

 ◦ Κακοκαιρία - Καλοκαιρία 

  ◦ Απόλυση του υπευθύνου από πλευράς εργολάβου που µπορεί να κάνει χειρισµούς σε 

διακόπτες 

 ◦ Μη πραγµατοποίηση ειδοποιήσεων κατά την διακοπή οικιακών η βιοµηχανικών φορτίων 

  ◦ Αλλαγή όδευσης εναέριας γραµµής και χρέωση επιπλέον στον ΦΒ 

  ◦ Έκτακτη προσθήκη και άλλων ΦΒ 

 ◦ Κλοπές ΜΣ , ειδικά τους χειµερινούς µήνες 

  ◦ Αλλαγές στον αριθµό των καταναλωτών που θα συνδεθούν στο εναέριο δίκτυο 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

  ◦ Εύρεση αρχαίων αντικειµένων 

 ◦ Καταστροφή σωληνώσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, καλωδίων ΟΤΕ, καλωδίων ∆ΕΗ 

 ◦ Εύρεση άλλων ξένων αντικειµένων που µπορεί να αλλοιώσουν την κατασκευή 

 ◦ Ζηµία σε σηµαντικό µηχάνηµα εκσκαφής 

  ◦ Λάθος κατά τον έλεγχο αλληλουχίας φάσεων στην ΧΤ, ΜΤ ή στην σύνδεση εναερίου - 

υπογείου 

 ◦ Κακοτεχνία κατά την κατασκευή µούφας υπογείων καλωδίων ΜΤ 

  ◦ Φθορά του καλωδίου ΜΤ κατά το ρίξιµο 

  ◦ Μη απαραίτητη καταστροφή δηµόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας κατά την εκσκαφή 

 ◦ Λάθος συνδέσεις κατά την συνδεσµολογία υπόγειου υποσταθµού 

  ◦ Κακή ποιότητα υπογείου καλωδίου 

  ◦ Κακή ποιότητα µετασχηµατιστή σαν υλικό 

 ◦ Έλλειψη υλικών κατά την φάση της κατασκευής 

 ◦ Καθυστερήσεις στην παράδοση χώρου υπόγειου υποσταθµού από εργολάβο πολυκατοικίας 

 ◦ Καθυστέρηση ή άρνηση έκδοσης άδειας εκσκαφής από ∆ήµο 

  ◦ Καθυστέρηση ή άρνηση έκδοσης άδειας διακοπής κυκλοφορίας από Τροχαία 

 ◦ Κακοτεχνίες κατά την σύνδεση του υπογείου ΧΤ µε τους καταναλωτές 

  ◦ Ελλιπής επίβλεψη κατά τις εργασίες κατασκευής υπογείου δικτύου 

  ◦ Ασυµφωνίες µεταξύ επιβλέποντα µηχανικού εργολάβου και εντεταλµένου µηχανικού ∆ΕΗ 

 ◦ Χαµηλή παραγωγικότητα συνεργείου κατασκευής υπογείου δικτύου εργολάβου 

  ◦ Έλλειψη προσωπικού ∆ιανοµής για εκτέλεση κρίσιµων εργασιών 

  ◦ Μηνύσεις - αγωγές και γενικότερες αντιδράσεις κατοίκων που ενοχλούνται από τις 

εκσκαφές 

 ◦ Ατυχήµατα τρίτων λόγω εργασιών εκσκαφής (πτώσεις ατόµων ή αυτοκινήτων µέσα στα 

χαντάκια) 

 ◦ Ανακάλυψης σηµαντικών κακοτεχνιών ή σηµαντικών βλαβών µετά την οριστική 

παραλαβή του έργου 

 ◦ Υπέρβαση του Μαΐου χωρίς πλήρη ή µερική λειτουργία δικτύου υποσταθµών.  

  ◦ Αντιδράσεις από κατοίκους πολυκατοικιών για την εγκατάσταση υποσταθµών στα υπόγεια 

τους 

 ◦ Ο χώρος που παραδίδεται από τον εργολάβο της πολυκατοικίας είναι λάθος 

κατασκευαστικά 

  ◦ Ανακάλυψη κοντινότερης ή βολικότερης διαδροµής όδευσης καλωδίων ή συνδυασµός 

όδευσης καλωδίου ΜΤ κ ΧΤ 

  ◦ ∆υνατότητα επιβολής χρονικού περιορισµού 5 ηµερών ανά 350m εκσκαφής 

  ◦ Καθυστέρηση εργασιών παράδοσης της πύλης του ΥΣ ΥΤ/ΜΤ 

 ◦ Παράδοση της κατασκευής του ΥΣ νωρίτερα ή αργότερα 

 ◦ Κακή ποιότητα υλικών στον κεντρικό διακόπτη 

  ◦ Λάθος ρυθµίσεις στα µέσα προστασίας της γραµµής 

 ◦ Ανακάλυψη ύπαρξης ακατάλληλων ή επικίνδυνων υλικών (πχ PCB) ανάµεσα σε αυτά που 

είναι να χρησιµοποιηθούν στο έργο 
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ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΠΕ 

 ◦ Πιέσεις από τον παραγωγό να περάσει πιο κοντά από αυτόν η γραµµή 

 ◦ Απόφαση από τον παραγωγό να µην κατασκευάσει την µονάδα του 

  ◦ Ασυνεπές ρυθµιστικό πλαίσιο για την διαδικασία ένταξης παραγωγών στο δίκτυο 

(κανονισµοί που συνεχώς αλλάζουν, πολιτικές πιέσεις, αλλαγές νοµοθεσίας, αλλαγές 

προδιαγραφών) 

 ◦ Εµφάνιση άλλου παραγωγού µε προτεραιότητα ως προς την σύνδεση στο δίκτυο 

 ◦ Εµφάνιση άλλου παραγωγού ο οποίος εξυπηρετείται από την υπάρχουσα γραµµή ή 

διακλάδωση και επωµίζεται τµήµα του κόστους 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 

 ◦ ∆ιακοπές ρεύµατος σε οικιακούς και βιοµηχανικούς καταναλωτές λόγω τήξης ασφαλειών 

ή καταστροφής ΜΣ 

 ◦ Κακή ποιότητα ενέργειας λόγω κακής µελέτης (υπόταση, υπόταση, συχνότητα, 

παρεµβολές, σηµαντικές αυξοµειώσεις τάσεις 

  ◦ Η γραµµή δεν µπορεί κρατήσει στην πρώτη ηλεκτροδότηση µε το υπόγειο 

 ◦ Η ζήτηση των φορτίων τελικά αποδεικνύεται µεγαλύτερη από αυτή που εκτιµήθηκε. 

 ◦ Κλοπές ΜΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
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  ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ (€) 

Χειρότερο σενάριο (Worst Case) Πιθανότερο σενάριο (Most Likely) Βέλτιστο σενάριο (Best Case) 
Ταξινοµήσεις βάσει 

κόστους Α/Α   

# Επίπτωση 

(€) 

Επίπτωση 

(%) 
PxI PxI (%) 

Επίπτωση 

(€) 

Επίπτωση 

(%) 
PxI PxI (%) 

Επίπτωση 

(€) 

Επίπτωση 

(%) 
PxI PxI (%) 

Rank 
(imp%, ML-

WC-BC) 

Rank 
(PxI%, ML-

WC-BC) 

36 -14000 -2,74% -4200,0 -0,82% -14000 -2,74% -4200,0 -0,82% 0 0,00% 0,0 0,00% 29 30 

13 0 0,00% 0,0 0,00% 2000 0,39% 1500,0 0,29% 10000 1,96% 7500,0 1,47% 13 5 

9 0 0,00% 0,0 0,00% 9000 1,76% 5400,0 1,06% 35000 6,85% 21000,0 4,11% 9 1 

39 0 0,00% 0,0 0,00% -510599 -100,00% -25530,0 -5,00% 0 0,00% 0,0 0,00% 32 32 

11 5000 0,98% 2000,0 0,39% 6500 1,27% 2600,0 0,51% 14000 2,74% 5600,0 1,10% 11 6 

8 0 0,00% 0,0 0,00% 5000 0,98% 4000,0 0,78% 15000 2,94% 12000,0 2,35% 8 2 

5 -10000 -1,96% -3000,0 -0,59% 20000 3,92% 6000,0 1,18% 35000 6,85% 10500,0 2,06% 5 11 

14 250 0,05% 225,0 0,04% 3000 0,59% 2700,0 0,53% 6000 1,18% 5400,0 1,06% 14 7 

22 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% Ν/Α N/A 

10 300 0,06% 192,0 0,04% 8000 1,57% 5120,0 1,00% 20000 3,92% 12800,0 2,51% 10 4 

4 10000 1,96% 1500,0 0,29% 25000 4,90% 3750,0 0,73% 55000 10,77% 8250,0 1,62% 4 8 

18 0 0,00% 0,0 0,00% 501 0,10% 100,2 0,02% 2000 0,39% 400,0 0,08% 18 17 
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21 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% Ν/Α N/A 

23 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% Ν/Α N/A 

3 -10000 -1,96% -500,0 -0,10% 20000 3,92% 1000,0 0,20% 60000 11,75% 3000,0 0,59% 3 13 

30 -24000 -4,70% -19200,0 -3,76% 0 0,00% 0,0 0,00% 12000 2,35% 9600,0 1,88% 21 21 

12 1000 0,20% 300,0 0,06% 6000 1,18% 1800,0 0,35% 9000 1,76% 2700,0 0,53% 12 12 

2 10000 1,96% 1000,0 0,20% 35000 6,85% 3500,0 0,69% 45000 8,81% 4500,0 0,88% 2 3 

15 0 0,00% 0,0 0,00% 1200 0,24% 360,0 0,07% 5000 0,98% 1500,0 0,29% 16 16 

37 -24000 -4,70% -4800,0 -0,94% -19000 -3,72% -3800,0 -0,74% -17000 -3,33% -3400,0 -0,67% 30 31 

19 250 0,05% 250,0 0,05% 500 0,10% 500,0 0,10% 600 0,12% 600,0 0,12% 19 15 

25 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% Ν/Α N/A 

34 -7000 -1,37% -700,0 -0,14% -5000 -0,98% -500,0 -0,10% 3000 0,59% 300,0 0,06% 27 26 

7 -11000 -2,15% -1100,0 -0,22% 11000 2,15% 1100,0 0,22% 23000 4,50% 2300,0 0,45% 7 9 

17 0 0,00% 0,0 0,00% 1000 0,20% 20,0 0,00% 2000 0,39% 40,0 0,01% 17 19 

27 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% Ν/Α N/A 
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26 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% Ν/Α N/A 

20 0 0,00% 0,0 0,00% 150 0,03% 37,5 0,01% 250 0,05% 62,5 0,01% 20 20 

1 5000 0,98% 50,0 0,01% 30000 5,88% 300,0 0,06% 300000 58,75% 3000,0 0,59% 1 10 

16 0 0,00% 0,0 0,00% 1000 0,20% 100,0 0,02% 5000 0,98% 500,0 0,10% 15 18 

38 -35000 -6,85% -3500,0 -0,69% -25000 -4,90% -2500,0 -0,49% -10000 -1,96% -1000,0 -0,20% 31 29 

24 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% 1000 0,20% 200,0 0,04% 22 22 

32 -1000 -0,20% -700,0 -0,14% -500 -0,10% -350,0 -0,07% -60 -0,01% -42,0 -0,01% 25 25 

28 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% 1000 0,20% 200,0 0,04% 23 23 

29 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% Ν/Α N/A 

31 -1000 -0,20% -300,0 -0,06% -400 -0,08% -120,0 -0,02% 1500 0,29% 450,0 0,09% 24 24 

6 4000 0,78% 200,0 0,04% 12000 2,35% 600,0 0,12% 18000 3,53% 900,0 0,18% 6 14 

35 -30000 -5,88% -4500,0 -0,88% -10000 -1,96% -1500,0 -0,29% 10000 1,96% 1500,0 0,29% 28 28 

33 -4000 -0,78% -3200,0 -0,63% -2000 -0,39% -1600,0 -0,31% 200 0,04% 160,0 0,03% 26 27 

 

 

Πίνακας ποσοτικής αξιολόγησης κινδύνων βάσει αντίκτυπου στο κόστος (€) 
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  ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ (ηµέρες) 

Χειρότερο σενάριο (Worst Case) Πιθανότερο σενάριο (Most Likely) Βέλτιστο σενάριο (Best Case) 
Ταξινοµήσεις βάσει 

καθυστέρησης 
Α/Α   

# Επίπτωση 
(ηµέρες) 

Επίπτωση 
(%) 

PxI PxI (%) 
Επίπτωση 
(ηµέρες) 

Επίπτωση 
(%) 

PxI PxI (%) 
Επίπτωση 
(ηµέρες) 

Επίπτωση 
(%) 

PxI PxI (%) 

Rank 
(impact, 

ML-WC-
BC) 

Rank 
(PxI%, 

ML-WC-
BC) 

36 -5 -1,31% -1,5 -0,39% -5 -1,31% -1,5 -0,39% 0 0,00% 0,0 0,00% 33 33 

13 15 3,94% 11,3 2,95% 60 15,75% 45,0 11,81% 90 23,62% 67,5 17,72% 1 1 

9 7 1,84% 4,2 1,10% 15 3,94% 9,0 2,36% 35 9,19% 21,0 5,51% 21 7 

39 0 0,00% 0,0 0,00% -360 -94,49% -18,0 -4,72% 0 0,00% 0,0 0,00% 38 37 

11 15 3,94% 6,0 1,57% 25 6,56% 10,0 2,62% 35 9,19% 14,0 3,67% 16 10 

8 10 2,62% 8,0 2,10% 25 6,56% 20,0 5,25% 35 9,19% 28,0 7,35% 9 2 

5 -10 -2,62% -3,0 -0,79% 35 9,19% 10,5 2,76% 90 23,62% 27,0 7,09% 7 18 

14 5 1,31% 4,5 1,18% 20 5,25% 18,0 4,72% 40 10,50% 36,0 9,45% 19 4 

22 30 7,87% 15,0 3,94% 45 11,81% 22,5 5,91% 90 23,62% 45,0 11,81% 5 8 

10 3 0,79% 1,9 0,50% 30 7,87% 19,2 5,04% 75 19,69% 48,0 12,60% 12 6 

4 10 2,62% 1,5 0,39% 15 3,94% 2,3 0,59% 30 7,87% 4,5 1,18% 22 23 

18 15 3,94% 3,0 0,79% 60 15,75% 12,0 3,15% 90 23,62% 18,0 4,72% 4 5 



 133 

21 15 3,94% 6,0 1,57% 30 7,87% 12,0 3,15% 45 11,81% 18,0 4,72% 6 3 

23 15 3,94% 9,0 2,36% 20 5,25% 12,0 3,15% 60 15,75% 36,0 9,45% 17 9 

3 15 3,94% 0,8 0,20% 35 9,19% 1,8 0,46% 60 15,75% 3,0 0,79% 8 22 

30 -15 -3,94% -12,0 -3,15% 0 0,00% 0,0 0,00% 12 3,15% 9,6 2,52% 31 31 

12 15 3,94% 4,5 1,18% 25 6,56% 7,5 1,97% 45 11,81% 13,5 3,54% 15 14 

2 20 5,25% 2,0 0,52% 30 7,87% 3,0 0,79% 90 23,62% 9,0 2,36% 10 17 

15 10 2,62% 3,0 0,79% 20 5,25% 6,0 1,57% 60 15,75% 18,0 4,72% 18 16 

37 -35 -9,19% -7,0 -1,84% -25 -6,56% -5,0 -1,31% -22 -5,77% -4,4 -1,15% 35 35 

19 1 0,26% 1,0 0,26% 3 0,79% 3,0 0,79% 7 1,84% 7,0 1,84% 26 15 

25 10 2,62% 3,0 0,79% 15 3,94% 4,5 1,18% 45 11,81% 13,5 3,54% 20 13 

34 10 2,62% 1,0 0,26% 25 6,56% 2,5 0,66% 60 15,75% 6,0 1,57% 14 21 

7 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% Ν/Α N/A 

17 30 7,87% 0,6 0,16% 60 15,75% 1,2 0,31% 90 23,62% 1,8 0,47% 3 19 

27 2 0,52% 1,0 0,26% 5 1,31% 2,5 0,66% 15 3,94% 7,5 1,97% 28 26 

26 45 11,81% 1,4 0,35% 90 23,62% 2,7 0,71% 120 31,50% 3,6 0,94% 2 20 
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20 1 0,26% 0,3 0,07% 4 1,05% 1,0 0,26% 7 1,84% 1,8 0,46% 29 27 

1 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% 7 1,84% 0,1 0,02% 32 32 

16 0 0,00% 0,0 0,00% 15 3,94% 1,5 0,39% 30 7,87% 3,0 0,79% 23 25 

38 -30 -7,87% -3,0 -0,79% -20 -5,25% -2,0 -0,52% -10 -2,62% -1,0 -0,26% 37 34 

24 -4 -1,05% -0,8 -0,21% 4 1,05% 0,8 0,21% 12 3,15% 2,4 0,63% 11 12 

32 0 0,00% 0,0 0,00% 3 0,79% 2,1 0,55% 5 1,31% 3,5 0,92% 24 11 

28 1 0,26% 0,2 0,05% 3 0,79% 0,6 0,16% 8 2,10% 1,6 0,42% 30 28 

29 5 1,31% 0,1 0,01% 30 7,87% 0,3 0,08% 45 11,81% 0,5 0,12% 13 30 

31 -9 -2,36% -2,7 -0,71% -5 -1,31% -1,5 -0,39% -2 -0,52% -0,6 -0,16% 34 36 

6 5 1,31% 0,3 0,07% 9 2,36% 0,5 0,12% 15 3,94% 0,8 0,20% 25 29 

35 4 1,05% 0,6 0,16% 6 1,57% 0,9 0,24% 12 3,15% 1,8 0,47% 27 24 

33 -60 -15,75% -48,0 -12,60% -30 -7,87% -24,0 -6,30% -5 -1,31% -4,0 -1,05% 36 38 

 

 

Πίνακας ποσοτικής αξιολόγησης κινδύνων βάσει αντίκτυπου στον χρόνο περάτωσης (ηµέρες) 
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  ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥ (kW) 

Χειρότερο σενάριο (Worst Case) Πιθανότερο σενάριο (Most Likely) Βέλτιστο σενάριο (Best Case) 
Ταξινοµήσεις βάσει 

εγκ. ισχύος 
Α/Α   

# Επίπτωση 
(kW) 

Επίπτωση 
(%) 

PxI PxI (%) 
Επίπτωση 

(kW) 
Επίπτωση 

(%) 
PxI PxI (%) 

Επίπτωση 
(kW) 

Επίπτωση 
(%) 

PxI PxI (%) 

Rank 
(impact, 

ML-WC-
BC) 

Rank 
(PxI%, ML-

WC-BC) 

36 2000 13,45% 600,0 4,03% 2000 13,45% 600,0 4,03% 2000 13,45% 600,0 4,03% 3 3 

13 0 0,00% 0,0 0,00% 250 1,68% 187,5 1,26% 650 4,37% 487,5 3,28% 7 4 

9 0 0,00% 0,0 0,00% 630 4,24% 378,0 2,54% 1260 8,47% 756,0 5,08% 5 2 

39 0 0,00% 0,0 0,00% 15970 107,40% 798,5 5,37% 0 0,00% 0,0 0,00% 1 1 

11 0 0,00% 0,0 0,00% 500 3,36% 200,0 1,34% 1000 6,72% 400,0 2,69% 9 5 

8 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% Ν/Α N/A 

5 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% 500 3,36% 150,0 1,01% 14 17 

14 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% Ν/Α N/A 

22 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% Ν/Α N/A 

10 -2000 -13,45% -1280,0 -8,61% 0 0,00% 0,0 0,00% 1000 6,72% 640,0 4,30% 16 13 

4 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% 600 4,03% 90,0 0,61% 13 16 
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18 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% 2000 13,45% 400,0 2,69% 10 12 

21 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% 500 3,36% 200,0 1,34% 19 14 

23 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% Ν/Α N/A 

3 -500 -3,36% -25,0 -0,17% 1000 6,72% 50,0 0,34% 2500 16,81% 125,0 0,84% 2 7 

30 -1000 -6,72% -800,0 -5,38% 0 0,00% 0,0 0,00% 2000 13,45% 1600,0 10,76% 12 10 

12 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% Ν/Α N/A 

2 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% 630 4,24% 63,0 0,42% 17 18 

15 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% 250 1,68% 75,0 0,50% 21 20 

37 630 4,24% 126,0 0,85% 630 4,24% 126,0 0,85% 630 4,24% 126,0 0,85% 6 6 

19 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% Ν/Α N/A 

25 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% Ν/Α N/A 

34 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% 2000 13,45% 200,0 1,34% 11 15 

7 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% Ν/Α N/A 

17 0 0,00% 0,0 0,00% 500 3,36% 10,0 0,07% 2000 13,45% 40,0 0,27% 8 9 

27 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% Ν/Α N/A 
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26 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% Ν/Α N/A 

20 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% 50 0,34% 12,5 0,08% 18 19 

1 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% 250 1,68% 2,5 0,02% 20 21 

16 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% Ν/Α N/A 

38 0 0,00% 0,0 0,00% 700 4,71% 70,0 0,47% 2000 13,45% 200,0 1,34% 4 8 

24 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% Ν/Α N/A 

32 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% 200 1,34% 140,0 0,94% 15 11 

28 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% Ν/Α N/A 

29 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% Ν/Α N/A 

31 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% Ν/Α N/A 

6 -250 -1,68% -12,5 -0,08% -1000 -6,72% -50,0 -0,34% -3000 -20,17% -150,0 -1,01% 23 22 

35 -2000 -13,45% -300,0 -2,02% -800 -5,38% -120,0 -0,81% -100 -0,67% -15,0 -0,10% 22 23 

33 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% Ν/Α N/A 

 

Πίνακας ποσοτικής αξιολόγησης κινδύνων βάσει αντίκτυπου στην εγκατεστηµένη ισχύ (kW) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ  

&  

RESPONSE IMPACT (RI)  

ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 
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Στοιχεία σχεδίων αντιµετώπισης κινδύνου #36 

Στοιχεία σχεδίων Απαιτούµενοι πόροι εκτέλεσης σχεδίου ∆είκτες αποτελεσµατικότητας σχεδίου 

Α/Α 
Σχεδίου 

Πιθανότητα 
εκτέλεσης 

Συχνότητα 
εκτέλεσης 

Εγκ. Ισχ. 
(kW) 

% Εγκ. 
Ισχ. 

Κόστος   
(€) 

% 
Κόστος 

Χρόνος 
(ηµέρες) 

% 
Χρόνος 

RI RS RS' ∆RS ∆RS-RI 

36-1 30% 1 0 0,00% 7200 1,41% 0 0,00% 0,106 2,002 0,400 0,295 

36-2 30% 1 0 0,00% 50000 9,79% 0 0,00% 0,734 1,201 1,201 0,467 

36-3 30% 1 1000 6,72% -2000 -0,39% 0 0,00% 1,282 1,762 0,641 -0,641 

36-4 30% 1 0 0,00% 5000 0,98% 0 0,00% 0,073 0,801 1,601 1,528 

36-5 100% 1 0 0,00% 200 0,04% 0 0,00% 0,010 

2,402 

2,378 0,025 0,015 

              

              

Στοιχεία σχεδίων αντιµετώπισης κινδύνου #13 

Στοιχεία σχεδίων Απαιτούµενοι πόροι εκτέλεσης σχεδίου ∆είκτες αποτελεσµατικότητας σχεδίου 

Α/Α 
Σχεδίου 

Πιθανότητα 
εκτέλεσης 

Συχνότητα 
εκτέλεσης 

Εγκ. Ισχ. 
(kW) 

% Εγκ. 
Ισχ. 

Κόστος   
(€) 

% 
Κόστος 

Χρόνος 
(ηµέρες) 

% 
Χρόνος 

RI RS RS' ∆RS ∆RS-RI 

13-1 100% 3 0 0,00% 50 0,01% 0 0,00% 0,007 0,886 1,421 1,413 

13-2 100% 1 0 0,00% 300 0,06% 0 0,00% 0,015 0,709 1,598 1,583 

13-3 75% 1 0 0,00% 10000 1,96% 15 3,94% 0,662 0,979 1,328 0,665 

13-4 100% 1 650 4,37% -9000 -1,76% 10 2,62% 2,663 2,307 0,000 -2,663 

13-5 100% 1 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,000 

2,307 

1,973 0,334 0,334 

              

              

Στοιχεία σχεδίων αντιµετώπισης κινδύνου #9 

Στοιχεία σχεδίων Απαιτούµενοι πόροι εκτέλεσης σχεδίου ∆είκτες αποτελεσµατικότητας σχεδίου 

Α/Α 
Σχεδίου 

Πιθανότητα 
εκτέλεσης 

Συχνότητα 
εκτέλεσης 

Εγκ. Ισχ. 
(kW) 

% Εγκ. 
Ισχ. 

Κόστος   
(€) 

% 
Κόστος 

Χρόνος 
(ηµέρες) 

% 
Χρόνος 

RI RS RS' ∆RS ∆RS-RI 

9-1 100% 1 0 0,00% 5000 0,98% 10 2,62% 0,507 0,248 1,974 1,467 

9-2 100% 1 0 0,00% 3000 0,59% 10 2,62% 0,409 1,666 0,555 0,146 

9-3 60% 1 0 0,00% 10000 1,96% 10 2,62% 0,451 0,334 1,888 1,437 

9-4 100% 1 0 0,00% 8000 1,57% 0 0,00% 0,392 

2,222 

0,741 1,481 1,089 
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Στοιχεία σχεδίων αντιµετώπισης κινδύνου #39 

Στοιχεία σχεδίων Απαιτούµενοι πόροι εκτέλεσης σχεδίου ∆είκτες αποτελεσµατικότητας σχεδίου 

Α/Α 
Σχεδίου 

Πιθανότητα 
εκτέλεσης 

Συχνότητα 
εκτέλεσης 

Εγκ. Ισχ. 
(kW) 

% Εγκ. 
Ισχ. 

Κόστος   
(€) 

% 
Κόστος 

Χρόνος 
(ηµέρες) 

% 
Χρόνος 

RI RS RS' ∆RS ∆RS-RI 

39-1 5% 1 0 0,00% 100 0,02% 0 0,00% 0,000 1,132 0,283 0,283 

39-2 100% 1 0 0,00% 200 0,04% 5 1,31% 0,141 1,132 0,283 0,142 

39-3 5% 1 0 0,00% 100000 19,58% 60 15,75% 0,324 1,132 0,283 -0,041 

39-4 100% 1 0 0,00% 2000 0,39% 15 3,94% 0,492 0,849 0,566 0,074 

39-5 100% 1 0 0,00% 10000 1,96% 21 5,51% 1,041 1,132 0,283 -0,758 

39-6 5% 1 3000 20,17% -100000 -19,58% 70 18,37% 0,503 

1,414 

0,283 1,132 0,629 

              

              

              

Στοιχεία σχεδίων αντιµετώπισης κινδύνου #11 

Στοιχεία σχεδίων Απαιτούµενοι πόροι εκτέλεσης σχεδίου ∆είκτες αποτελεσµατικότητας σχεδίου 

Α/Α 
Σχεδίου 

Πιθανότητα 
εκτέλεσης 

Συχνότητα 
εκτέλεσης 

Εγκ. Ισχ. 
(kW) 

% Εγκ. 
Ισχ. 

Κόστος   
(€) 

% 
Κόστος 

Χρόνος 
(ηµέρες) 

% 
Χρόνος 

RI RS RS' ∆RS ∆RS-RI 

11-1 100% 1 0 0,00% 2000 0,39% 15 3,94% 0,492 0,597 0,679 0,187 

11-2 100% 1 0 0,00% 4000 0,78% 21 5,51% 0,747 0,895 0,380 -0,367 

11-3 40% 1 500 3,36% -9000 -1,76% -10 -2,62% 0,593 1,125 0,151 -0,442 

11-4 100% 1 0 0,00% 10000 1,96% 10 2,62% 0,752 

1,276 

0,478 0,797 0,045 
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Στοιχεία σχεδίων αντιµετώπισης κινδύνων µεσαίας σηµασίας 

Στοιχεία σχεδίων Απαιτούµενοι πόροι εκτέλεσης σχεδίου ∆είκτες αποτελεσµατικότητας σχεδίου 

Α/Α 
Σχεδίου 

Πιθανότητα 
εκτέλεσης 

Συχνότητα 
εκτέλεσης 

Εγκ. Ισχ. 
(kW) 

% Εγκ. 
Ισχ. 

Κόστος   
(€) 

% 
Κόστος 

Χρόνος 
(ηµέρες) 

% 
Χρόνος 

RI RS RS' ∆RS ∆RS-RI 

8-1 100% 1 0 0,00% 8000 1,57% 0 0,00% 0,392 0,945 0,479 0,466 0,074 

5-1 100% 1 0 0,00% 500 0,10% 5 1,31% 0,156 0,893 0,446 0,447 0,291 

14-1 100% 1 0 0,00% 10000 1,96% 0 0,00% 0,490 0,751 0,391 0,360 -0,130 

22-1 100% 5 0 0,00% -500 -0,10% 2 0,52% 0,140 0,630 0,322 0,308 0,168 

10-1 100% 1 0 0,00% 1000 0,20% 10 2,62% 0,311 0,519 0,071 0,448 0,137 

4-1 100% 1 0 0,00% 2000 0,39% 10 2,62% 0,360 0,492 0,492 0,000 -0,360 

18-1 100% 1 0 0,00% 2000 0,39% 0 0,00% 0,098 0,488 0,286 0,202 0,104 

21-1 100% 1 0 0,00% 5000 0,98% 15 3,94% 0,639 0,402 0,352 0,050 -0,589 

23-1 100% 1 0 0,00% 2000 0,39% 2 0,52% 0,150 0,370 0,279 0,091 -0,059 

3-1 100% 1 0 0,00% 2000 0,39% 10 2,62% 0,360 0,368 0,147 0,221 -0,140 

30-1 100% 1 0 0,00% 2000 0,39% 7 1,84% 0,282 0,296 -0,128 0,424 0,142 

12-1 100% 1 0 0,00% 3000 0,59% 0 0,00% 0,147 0,290 0,083 0,207 0,060 

2-1 100% 1 0 0,00% 2000 0,39% 5 1,31% 0,229 0,283 0,142 0,141 -0,088 

35-1 100% 1 0 0,00% 1000 0,20% 0 0,00% 0,049 -0,606 -1,009 0,403 0,354 

33-1 100% 1 0 0,00% 3000 0,59% 0 0,00% 0,147 -0,718 -0,897 0,179 0,033 

 


