
 

 

 

∆ΙΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

 

 

 

 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παραπανήσιου Άλκηστη του Γεωργίου 

 

Επιβλέπων καθηγητής : Βλάχος ∆ηµήτριος  

 

Σεπτέµβριος 2013 

 



ΑΛΚΗΣΤΗ ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

ii 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία εκπονήθηκε βιβλιογραφική έρευνα για την 

διαδικασία διαχείρισης των έργων και πιο συγκεκριµένα για την διαχείριση των 

κινδύνων. Αναλύεται η έννοια του κινδύνου, µε την θετική και την αρνητική πλευρά, 

και πως αυτός επηρεάζει την εξελίξει ενός έργου. Η εµφάνιση ενός κινδύνου µπορεί να 

προκαλέσει µεγάλες χρονικές καθυστερήσεις, αύξηση του προϋπολογισµού, ακόµα και 

καταστροφή του έργου.  

 

Τα τελευταία χρόνια πολλές επιχειρήσεις άρχισαν να χρησιµοποιούν την διαχείριση του 

κινδύνου, λόγο της πολυπλοκότητας των έργων και τις αύξησης του παγκόσµιου 

ανταγωνισµού, καταλαβαίνοντας την σηµαντικότητα της διαδικασίας. Η σηµαντικότητα 

αυτή γίνεται εµφανής και από τις µελέτες περιπτώσεων που χρησιµοποιήθηκαν για να 

δείξουν τα αποτελέσµατα της διαχειρίσεις του κινδύνου στους στόχους του έργου. 

 

Τέλος µελετήθηκε ένα υπάρχον κατασκευαστικό έργο γεφυροποιίας, όπου 

εφαρµόστηκε η διαδικασία της διαχείρισης έργου καθώς και διαχείρισης του κινδύνου. 

Σε αυτή την µελέτη περίπτωσης δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην ποσοτικοποίηση του 

κινδύνου και τα οφέλη που µπορεί να προσφέρει στον σχεδιασµό και την κατασκευή 

της γέφυρας, καθώς και οποιουδήποτε άλλου έργου. 
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ΜΕΡΟΣ Α: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η έννοια της ‘‘ διαχείρισης του κινδύνου’’ αποτελεί ένα τεράστιο πεδίο έρευνας, που 

έχει αρχίσει να απασχολεί τους επιχειρηµατικούς κύκλους τα τελευταία χρόνια. Η 

εφαρµογή της διαχείρισης του κινδύνου βρίσκει εφαρµογή σε πολλούς κλάδους της 

βιοµηχανίας και σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών. Η εκτίµηση του κινδύνου είναι µια 

ιδιαίτερα σηµαντική διαδικασία, που χρησιµοποιώντας την οι επιχειρήσεις µπορούν να 

βελτιώσουν την τελική απόδοση του έργου τους και να διασφαλίσουν την επιτυχία του. 

Για το λόγω αυτό τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορές µέθοδοι για την 

διαχείριση του κινδύνου.    

 

Ο κίνδυνός είναι ένα απρόβλεπτο γεγονός που δεν γνωρίζουµε αν θα εµφανιστεί και τι 

επίπτωση θα έχει στο έργο. Η πραγµατοποίηση κάθε έργου περιλαµβάνει κινδύνους, 

που δεν γνωρίζουµε αν θα έχουν θετική ή αρνητική επίδραση στο έργο. Η πιθανότητα 

εµφάνισης τουλάχιστον ενός κινδύνου είναι πολύ µεγάλη και αυτό καθιστά την 

διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου ακόµα πιο απαραίτητη για την οµαλή περαίωση 

του έργου.  
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ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ  
 

1.1 Η έννοια του κινδύνου 
 

Ο κίνδυνος είναι µια πολύπλοκη και ταυτόχρονα περίεργη έννοια. Αντιπροσωπεύει κάτι 

εξωπραγµατικό, που σχετίζεται µε την τυχαία εµφάνιση και την πιθανότητα, και κάτι 

που ακόµα δεν έχει συµβεί. Είναι φανταστικός, οπότε είναι δύσκολο να τον 

κατανοήσουµε, και ποτέ δεν µπορεί να υπάρξει στο παρόν, παρά µόνο στο µέλλον.( 

Cardona, 2001)  

 

Οι κίνδυνοι είναι συχνά δύσκολο να εντοπιστούν και να ληφθούν υπόψη από τους 

υπεύθυνους του σχεδιασµού του έργου, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την επιτυχία του 

έργου. Ο κίνδυνος δεν έχει υλική υπόσταση, ως εκ τούτου οι αντίληψη των 

διαχειριστών για τον εκάστοτε κίνδυνο σε ένα συγκεκριµένο έργο, διαφέρει ανάλογα µε 

τα χαρακτηριστικά του κινδύνου και το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του 

έργου. Για να γίνει απόλυτα κατανοητή η έννοια του κινδύνου θα πρέπει πρώτα να 

δοθεί ο ορισµός του.(Young, 2005) 

 

Υπάρχει ευρεία οµοφωνία για τον ορισµό του «κινδύνου» ανάµεσα στα κορυφαία 

εθνικά και διεθνή πρότυπα και κατευθυντήριες γραµµές, καθώς και από τους 

επαγγελµατικούς φορείς (π.χ. Simon et al 1997, εθνικό πρότυπο Αυστραλίας / Νέας 

Ζηλανδίας AS/NZS4360 1999, Project Management Institute 2004, British Standards 

Institute 2000, Institution of Civil Engineer 2002, Γραφείο της κυβέρνησης Εµπορίου 

του Ηνωµένου Βασιλείου 2002, Ινστιτούτο ∆ιαχείρισης Κινδύνων 2002). Αν και η 

ακριβής διατύπωση των διαφόρων ορισµών µπορεί να διαφέρει, όλοι συµφωνούν στο 

ότι ο κίνδυνος έχει δύο διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση σχετίζεται µε την αβεβαιότητα, 

δεδοµένου ότι ο κίνδυνος είναι κάτι που δεν έχει συµβεί ακόµη και επιπλέον δεν 

µπορούµε να γνωρίζουµε αν θα συµβεί ή όχι. Η δεύτερη είναι σχετικά µε το τι θα 

συµβεί όταν προκύψει ο κίνδυνος, δεδοµένου ότι οι κίνδυνοι ορίζονται σε σχέση µε τις 

επιπτώσεις τους στους στόχους του έργου. (David, 2004) 

 



ΑΛΚΗΣΤΗ ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

3 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Για την ακριβή διατύπωση του ορισµού θα πρέπει επίσης να λάβουµε υπόψη ότι η 

έννοια του κινδύνου δεν συνεπάγεται µόνο αρνητικές επιπτώσεις, αλλά και θετικές 

επιπτώσεις. Με την διαχείριση µόνο της αρνητικής πλευράς του κινδύνου ο 

διαχειριστής του έργου είναι σαν να αγνοεί την µίση ευθύνη από αυτή που έχει 

αναλάβει. Η δήλωση αυτή εκθέτει τη σηµασία της εξέτασης τόσο των κινδύνων όσο και  

των ευκαιριών κατά τη διάρκεια της η διαδικασία ανάλυσης του κινδύνου.(Hynuk, 

2009) 

 

Ένας τυπικά δισδιάστατος ορισµός του κινδύνου στο χώρο της διαχείρισης του έργου 

είναι: 

Κίνδυνος ‘‘ είναι ένα αβέβαιο γεγονός ή κατάσταση, που αν συµβεί, έχει θετικό ή 

αρνητικό αντίκτυπο σε ένα αντικείµενο του έργου’’ (PMI Book, 2004) 
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1.2 Οι δύο διαστάσεις του κινδύνου 
 

Είναι κοινό να χρησιµοποιούνται οι όροι "πιθανότητα" και "επίπτωση" για να 

περιγράψουν αυτές τις δύο διαστάσεις, µε την «πιθανότητα» να αντιπροσωπεύει το 

πόσο πιθανό είναι το ο κίνδυνος να συµβεί (η διάσταση της αβεβαιότητας), και την 

"επίπτωση" να περιγράφει την έκταση των επιπτώσεων που θα υπάρξουν αν θα συµβεί  

η επέλευση του κινδύνου (η διάσταση του αποτελέσµατος). Κατά την εκτίµηση της 

σηµασίας οποιουδήποτε κινδύνου, είναι αναγκαίο να εξεταστούν αυτές οι δυο 

διαστάσεις. Είναι σαφές ότι ένα αβέβαιο γεγονός που είναι πιθανό να συµβεί (δηλαδή 

έχει µεγάλη πιθανότητα), όµως επρόκειτο να έχει µικρή ή καµία επίδραση στους 

στόχους του έργου (χαµηλής έντασης) δεν είναι σηµαντικό. Οµοίως, ένας κίνδυνος ο 

οποίος µπορεί να έχει µικρή πιθανότητα εµφάνισης δεν αξίζει να εξεταστεί ακόµη και 

αν υπήρχαν ορισµένοι σηµαντικοί αντίκτυποι στο έργο. Για αυτό το λόγω οι 

διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου συχνά περιλαµβάνουν πλαίσια για τον προσδιορισµό 

της σηµασίας ενός κινδύνου, µε βάση τόσο την πιθανότητα όσο και τις επιπτώσεις, 

όπως ο δισδιάστατος πίνακας Πιθανότητα(Probability) - Επίπτωση(Impact) 

Matrix.(David, 2004)   

 

Πίνακας 1: δισδιάστατος πίνακας πιθανότητας – επίπτωσης από το PMI Book. 

 

Για να είναι η αξιολόγηση του κινδύνου συνεπής και ουσιαστική, προσοχή θα πρέπει να 

δοθεί στον τρόπο µε τον οποίο η πιθανότητα και οι επιπτώσεις αξιολογούνται. Είναι 

σχετικά απλό να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος του κινδύνου, δεδοµένου ότι αυτός απλώς 
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απαιτεί τον καθορισµό της κατάστασης αφού ο κίνδυνος έχει συµβεί, και στη συνέχεια 

την εκτίµηση της πιθανής επίδρασης του σε κάθε στόχο. Η αξιολόγηση των 

επιπτώσεων είναι µια άσκηση σε δοµηµένα φαντασία: “Αν συνέβαινε αυτός ο κίνδυνος, 

ποια θα ήταν η επίδραση του στο έργο;” Η σχετική κλίµακα που χρησιµοποιείται για 

την κατηγοριοποίηση των επιπτώσεις είναι µια απλή κατάταξη περιγραφικών 

στοιχείων, όπως ‘πολύ χαµηλή’, ‘ χαµηλή’, ‘ µέτρια’, ‘ υψηλή’ και ‘πολύ υψηλή’, 

αντανακλώντας την αύξηση των ακραίων επιπτώσεων όπως ορίζεται από τον 

οργανισµό. Εναλλακτικά, χρησιµοποιούνται αριθµητικές κλίµακες που δίνουν τιµές σε 

αυτές τις επιπτώσεις. Οι τιµές αυτές µπορεί να είναι γραµµικές (π.χ. 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 

0.9), ή µη-γραµµική (π.χ. 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8). Παρόλα αυτά η άλλη διάσταση του 

κινδύνου είναι δυσκολότερο να εκτιµηθεί. Ειδικοί στην διαχείριση του κινδύνου 

αντιµετωπίζουν επαναλαµβανόµενη δυσκολία στην εκτίµηση της πιθανότητας ότι ένας 

δεδοµένος κίνδυνος θα µπορούσε να συµβεί.  

 

Το πρώτο πρόβληµα κατά την εκτίµηση της πιθανότητας των κινδύνων ενός έργου είναι 

ο ίδιος ο όρος. Η «Πιθανότητα» έχει µια συγκεκριµένη στατιστική έννοια, για 

παράδειγµα, "ένα µέτρο της σχετικής συχνότητας ή της πιθανότητας εµφάνισης ενός 

γεγονότος, οι τιµές της οποίας κυµαίνονται µεταξύ µηδέν (αδυναµία) και ένα 

(βεβαιότητα), που προέρχεται από µια θεωρητική διανοµή ή από παρατηρήσεις 

"(Collins 1979). Ωστόσο η γενική χρήση του είναι λιγότερο σαφής, συµπεριλαµβάνεται  

εντός της διαδικασίας διαχείρισης του κινδύνου. Σύγχυση έχει προκύψει ως 

αποτέλεσµα της χρήσης των εναλλακτικών όρων στις κατευθυντήριες γραµµές κίνδυνο 

για να περιγράψουν τη διάσταση της αβεβαιότητας, όπως η "Συχνότητα", η 

"πιθανότητα" ή η "Ευκαιρία", δίνοντας την εντύπωση ότι αυτά είναι απλώς συνώνυµα 

για την «πιθανότητα», όταν στην πραγµατικότητα είναι σαφώς διαφορετικά. Εάν η 

διάσταση της αβεβαιότητας των κινδύνων είναι να εκτιµηθεί δεόντως και 

περιγράφονται µε τον όρο «πιθανότητα», είναι σηµαντικό ότι οι βαθµολογητές 

καταλάβουµε τι προσπαθούν να αξιολογήσουν.(PMI Book, 2004) 

 

Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι η κοινή χρήση της 

λέξης '' Κίνδυνος'' συνήθως αντιµετωπίζεται µόνο από την αρνητική της πλευρά. Αυτό 

αντανακλάται στους παραδοσιακούς ορισµούς της λέξης, τόσο σε λεξικά όσο και σε 

ορισµένους τεχνικούς ορισµούς. Ωστόσο, κάποιοι επαγγελµατικοί φορείς και 

οργανισµοί τυποποίησης έχουν σταδιακά αναπτύξει τον ορισµό του ''κίνδυνου'' ώστε να 
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περιλαµβάνει τόσο απειλές όσο και ευκαιρίες. Αρκετά από αυτά έχουν ορισµούς όπου η 

φύση του αποτελέσµατος θα µπορούσε να συµπεριλαµβάνει τόσο θετικές όσο και 

αρνητικές επιπτώσεις. Άλλοι είναι σαφείς ως προς την ονοµασία ευκαιρίες και απειλές 

στον ορισµό του '' Κίνδυνου''. Το πιο πρόσφατο από τα πρότυπα αυτά περιλαµβάνει 

τόσο την έννοια της ευκαιρία όσο και την απειλή κατά τον ορισµό του '' κίνδυνου'', και  

είναι η πιο πρόσφατη έκδοση του Guide to the Project Management Body of 

Knowledge  (PMBΟΟK) που δηµοσιεύτηκε από το Project Management Institute  

(PΜI) το ∆εκέµβριο 2000, η οποία αναφέρει ότι τον κίνδυνο του έργου είναι “ένα 

αβέβαιο γεγονός ή κατάσταση, που αν συµβεί, έχει θετική ή αρνητική επίδραση σε ένα 

στόχο του έργου”, όπως έχει ήδη προαναφερθεί παραπάνω. Ο κίνδυνο του έργου 

περιλαµβάνει τόσο απειλές για τους στόχους του έργου όσο και ευκαιρίες για βελτίωση 

αυτών των στόχων.'' 

 

Πλέον αναγνωρίζεται ότι τόσο οι ευκαιρίες όσο και οι απειλές που µπορεί να 

προκύψουν στην πραγµατοποίηση ενός έργου έχουν εξίσου σηµαντική επιρροή στην 

επιτυχία του, και υπάρχει ανάγκη διαχείρισης και των δύο προληπτικά. Υποστηρίζεται 

ότι οι ευκαιρίες και οι απειλές δεν είναι ποιοτικά διαφορετικές στην µορφή τους, αφού 

και οι δύο συνεπάγονται αβεβαιότητα, η οποία µπορεί να επηρεάσει τους στόχους του 

έργου. Ως αποτέλεσµα, και οι δύο µπορούν να αντιµετωπιστούν από την ίδια 

διαδικασία, αν και µπορεί να απαιτούνται ορισµένες τροποποιήσεις από την 

τυποποιηµένη προσέγγιση διαχείρισης κινδύνου, ώστε να αντιµετωπιστούν 

αποτελεσµατικά οι ευκαιρίες.(David, 2002) 

 

Εποµένως αν θέλουµε να κατατάξουµε ένα κίνδυνο θα πρέπει να συµπεριλάβουµε και 

αυτή την παράµετρο και έτσι ο πίνακας παίρνει πλέον αυτή την µορφή. 
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Πίνακας 2: δισδιάστατος πίνακας
θετικές επιπτώσεις

 

Ο Price (1998) ορίζει τον κίνδυνο

χρησιµοποιώντας µια πιθανολογική

Mukerjee (2001) ανέπτυξαν

κινδύνων του έργου βάσει της

περιγράφουν µια ποσοτική κατάταξη

πιθανότητας και των επιπτώσεων

(2002, σελ.. 707), χρησιµοποιούν

κίνδυνο πολλαπλασιάζοντας έναν

 

Κίνδυνος= Pf + CF - Pf * Βλ

όπου: το Pf αντιπροσωπεύει την

ωριµότητας και την πολυπλοκότητα

αποτυχίας λόγω τεχνικών παραγόντων

2004) 

 

Οι πίνακες κινδύνου είναι

αποτελεσµατική προσέγγιση

πλαίσιο για το συστηµατικό

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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δισδιάστατος πίνακας πιθανότητας – επίπτωσης που περιλαµβάνει
θετικές επιπτώσεις των κινδύνων από το PMI Book. 

κίνδυνο πολλαπλασιάζοντας τις συνέπειες επί την

µια πιθανολογική προσέγγιση δέντρου σφαλµάτων. 

ανέπτυξαν µία µήτρα εννέα τµηµάτων για άµεση ανάλυση

έργου βάσει της σταθµισµένης πιθανότητας. Ο Pyra και

ή κατάταξη προτεραιοτήτων που βασίζεται σε έναν

των επιπτώσεων. Άλλα µοντέλα, όπως αυτό στο βιβλίο

χρησιµοποιούν µια µαθηµατική συνάρτηση η οποία

πολλαπλασιάζοντας έναν αριθµό πιθανοτήτων και συνεπειών. (εξίσωση

Βλ. (1) 

αντιπροσωπεύει την πιθανότητα της αποτυχίας που οφείλεται στο

την πολυπλοκότητα. Και το CF αντιπροσωπεύει τη

παραγόντων, του κόστος και του χρονοδιάγραµµα

είναι γνωστός ευρέως και υιοθετηθεί ως 

προσέγγιση για τη διαχείριση του κινδύνου. Παρέχει

συστηµατικό έλεγχο για µεµονωµένους κινδύνους καθώς

7 

που περιλαµβάνει και τις 

 

συνέπειες επί την πιθανότητα 

. Ο Datta και ο  

για άµεση ανάλυση των 

και ο Trask (2002) 

βασίζεται σε έναν πίνακα της 

αυτό στο βιβλίο του Kerzner 

η οποία ορίζει τον 

(εξίσωση 1). 

που οφείλεται στο βαθµό 

αντιπροσωπεύει τη συνέπεια της 

χρονοδιάγραµµα.(Thomas, 

υιοθετηθεί ως µία απλή και  

Παρέχει ένα σαφές 

κινδύνους καθώς και για  
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χαρτοφυλάκια κινδύνων. Η µορφή του είναι σχετικά απλή και βοηθά στην ταξινόµηση 

των κινδύνων και τον καθορισµό προτεραιοτήτων. Η µήτρα αυτή δίνει την ευκαιρία σε 

πολλούς συµβούλους να εκπαιδεύσουν διάφορα µέρη των οργανισµών σχετικά µε την 

έννοια ‘‘ του κινδύνου’’ σε βαθύτερα επίπεδα λεπτοµέρειας, Όπως έχει ειπωθεί από 

πολλούς επαγγελµατίες, η χρήση της συγκεκριµένης µήτρας δεν απαιτεί 

εξιδανικευµένες γνώσεις και εµπειρία στην ποσοτική ανάλυση κινδύνου και στην 

ανάλυση δεδοµένων.(Cox, 2008) 
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1.3 Είδη κινδύνου 
 

Οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει

αποτέλεσµα παραγόντων αµφότερα

σχήµα 1 συνοψίζει παραδείγµατα

ότι κάποιοι ειδικοί κίνδυνοι µπορεί

οδηγούς (drivers) και εποµένως

κατηγοριοποιηθούν περαιτέρω

χρηµατοοικονοµικούς, λειτουργικούς

περιβάλλοντος (hazard risks), 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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αντιµετωπίζει ένας οργανισµός και οι λειτουργίες του µπορεί

παραγόντων αµφότερα εξωτερικών και εσωτερικών του οργανισµού

παραδείγµατα βασικών κινδύνων σε αυτές τις περιοχές

ειδικοί κίνδυνοι µπορεί να έχουν αµφότερους εξωτερικούς και

και εποµένως επικαλύπτουν τις δύο περιοχές. Μπορούν

κατηγοριοποιηθούν περαιτέρω σε τύπους κινδύνου όπως, στρατηγικούς

οικονοµικούς λειτουργικούς, ατυχηµάτων φυσικού και

 (hazard risks), κλπ. (Theodore, 2007) 

9 

λειτουργίες του µπορεί να είναι 

εσωτερικών του οργανισµού. Το 

αυτές τις περιοχές και δείχνει 

εξωτερικούς και εσωτερικούς 

περιοχές. Μπορούν να 

όπως, στρατηγικούς, 

φυσικού και ανθρώπινου 
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Σχήµα 1: Είδη κινδύνων.  
 

2. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΕΡΓΩΝ 
 

2.1 Ορισµός έργου 
 

Ως έργο ορίζεται «µια οργάνωση ατόµων που στοχεύουν στην επίτευξη ενός 

συγκεκριµένου σκοπού ή στόχου. Τα έργα περιλαµβάνουν γενικά µεγάλα, ακριβά, 

µοναδικά ή υψηλού κινδύνου παραδοτέα που πρέπει να υλοποιηθούν σε µια ορισµένη 

ηµεροµηνία, για ένα ορισµένο χρηµατικό ποσό και µέσα σε κάποιο αναµενόµενο 

επίπεδο απόδοσης »(Terry, 1995). Τα έργα αποτελούν συλλογική προσπάθεια και 

εκτελούνται από πρόσωπα διαφόρων ειδικοτήτων µε κατάλληλη εµπειρία και 

επαγγελµατική κατάρτιση, τα οποία, ανάλογα µε την κλίµακα κάθε έργου, εργάζονται 

σε οµάδες εργασίας.(Burke, 2002) 

 

Το εγχειρίδιο που εξέδωσε το Ινστιτούτο διαχείρισης έργου (PMI), ορίζει ως έργο το 

‘‘ προσωρινό εγχείρηµα που στοχεύει στην δηµιουργία ενός µοναδικού προϊόντος ή 

υπηρεσίας’’. Προσωρινό σηµαίνει ότι κάθε έργο έχει καθορισµένο τέλος. Μόνιµο 

σηµαίνει ότι το προϊόν ή η υπηρεσία διαφέρει κατά διακριτό τρόπο από όλα τα 

υπόλοιπα παρόµοια προϊόντα η υπηρεσίες.(PMI Book, 2004)   

 

Τα έργα ποικίλουν ως προς το µέγεθος, το αντικείµενο εργασιών, το κόστος και τον 

απαιτούµενο χρόνο και µπορεί να είναι υπό υπερµεγέθη διεθνή έργα που κοστίζουν 

εκατοµµύρια και διαρκούν πολλά χρόνια, έως µικρά, τοπικά έργα χαµηλού 

προϋπολογισµού που απατούν λίγες ώρες εργασίας.  

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός έργου είναι: 

• Έχει αρχή και τέλος, και αποβλέπει στην επίτευξη ενός σκοπού. Η αρχή µπορεί να 

αναφέρεται στη γέννηση της ιδέας για το έργο, ενώ το τέλος στη συµπλήρωση 

όλων των στόχων του έργου. 

• Η ολοκλήρωση ενός έργου απαιτεί ανάλωση χρόνου, χρήµατος και πόρων. 

• Περιέχει στοιχεία επιχειρηµατικού κινδύνου. 
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• Κάθε έργο είναι µοναδικό, υπό την έννοια ότι δεν επαναλαµβάνεται ποτέ ακριβώς 

το ίδιο. 

• ∆ιαθέτει οικονοµικό προϋπολογισµό ή προϋπολογισµό κόστους. 

• Ικανοποιεί κάποιες συγκεκριµένες προδιαγραφές. 

 

Κάποιες άλλες βασικές έννοιες σχετικά µε τα έργα είναι: 

• ∆ραστηριότητα ή εργασία: Είναι το ‘‘ δοµικό’’ υλικό του έργου και έχει τα ίδια 

χαρακτηριστικά του έργου. Έτσι, π.χ., η µελέτη, η κατασκευή της τοιχοποιίας, οι 

ελαιοχρωµατισµοί κ.λ.π αποτελούν επιµέρους δραστηριότητες  του έργου 

κατασκευής µιας οικοδοµής. 

• Υποέργο: Είναι µέρος του έργου που εξυπηρετεί γεωγραφικές, οργανωτικές ή 

λειτουργικές ανάγκες. 

• Πρόγραµµα έργων: Είναι ένα σύνολο αλληλοσχετιζόµενων έργων που αποσκοπεί 

στην εκπληρώσει πολλών στόχων. (Πολύζος, 2004) 

 

Καθώς το µέγεθος και η πολυπλοκότητα των έργων αυξάνεται σταδιακά, η ικανότητα 

σχεδιασµού και ελέγχου αποκτά ολοένα και κρισιµότερη σηµασία για την διαχείρισή 

τους. Ο διευθυντής του έργου πρέπει να έχει την ικανότητα να αναπτύσσει ένα 

ολοκληρωµένο σύστηµα πληροφόρησης και ελέγχου, το οποίο θα του επιτρέπει να 

σχεδιάζει, να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να ελέγχει γρήγορα και µε ακρίβεια µεγάλο 

αριθµό πληροφοριών, ώστε να διευκολύνει τις διαδικασίες επίλυσης προβληµάτων και 

λήψης αποφάσεων. (Burke, 2002) 
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2.2 Κίνδυνοι κατά την διάρκεια
 

Ο κύκλος ζωής του έργου παρέχει

σχεδιασµός, υλοποίηση, και

σχήµα φαίνεται πως µεταβάλλεται

έργο εξελίσσεται. 

Σχήµα 2 : Κίνδυνος κατά την διάρκεια

 

Τόσο οι ευκαιρίες όσο και οι

(κατά την διάρκεια των φάσεων

µεγάλη αβεβαιότητα για το µέλλον

του κινδύνου και των ευκαιριών

σηµαίνει ότι τα άγνωστα στοιχεία

παραγόντων, τελικά, θα µηδενιστεί

επιτυχία. Από την άλλη µεριά

είναι, στην αρχή, µικρό και

περισσότερα χρήµατα προκειµένου

έργο είναι περισσότερο ευάλωτο

διάρκεια των δύο τελευταίων

διάρκεια των φάσεων αυτών

συνηθέστερα κατά την διάρκεια

της πλήρους λειτουργίας, δηλαδή

το κόστος αλλαγών υψηλό.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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κατά την διάρκεια ζωής του έργου 

του έργου παρέχει µια επισκόπηση των φάσεων του έργου

υλοποίηση, και θέση σε λειτουργία, όπως φαίνεται στο σχήµα

πως µεταβάλλεται ο κίνδυνος και το επίπεδο διακινδύνευσης

κατά την διάρκεια της ζωής του έργου (σύµφωνα µε το

ευκαιρίες όσο και οι κίνδυνοι είναι σε υψηλά επίπεδα στην αρχή

διάρκεια των φάσεων της σύλληψης και του σχεδιασµού), γιατί

αβεβαιότητα για το µέλλον του έργου. Καθώς το έργο εξελίσσεται

και των ευκαιριών µειώνονται και υλοποιούνται σχέδια

άγνωστα στοιχεία µετατρέπονται σε γνωστά. Ο αριθµός των

θα µηδενιστεί, όταν το έργο καταλήξει να ολοκληρωθεί

την άλλη µεριά, το ποσό που διακυβεύεται (επένδυση, χρηµατική

µικρό και σταδιακά αυξάνεται, καθώς επενδύονται

χρήµατα προκειµένου να ολοκληρωθεί το έργο στο σχήµα φαίνεται

περισσότερο ευάλωτο στον κίνδυνο που µπορεί να επισυµβεί

δύο τελευταίων φάσεων (υλοποίηση και θέση σε λειτουργία

φάσεων αυτών µπορεί να αποκαλυφθούν αντίξοες

κατά την διάρκεια που το έργο τίθεται σε λειτουργία και κατά

λειτουργίας, δηλαδή τότε που η δυνατότητα παρέµβασης είναι

αλλαγών υψηλό. (Πολύζος, 2004) 

12 

φάσεων του έργου: σύλληψη, 

φαίνεται στο σχήµα 2. Στο 

διακινδύνευσης καθώς το 

 

σύµφωνα µε το PMBOK) 

επίπεδα στην αρχή του έργου 

σχεδιασµού), γιατί υπάρχει 

έργο εξελίσσεται, το επίπεδο 

υλοποιούνται σχέδια, και αυτό 

Ο αριθµός των άγνωστων 

καταλήξει να ολοκληρωθεί µε 

επένδυση, χρηµατική ροή) 

επενδύονται ολοένα και 

στο σχήµα φαίνεται ότι το 

µπορεί να επισυµβεί κατά την 

σε λειτουργία). Κατά τη 

αποκαλυφθούν αντίξοες συνθήκες, 

λειτουργία και κατά τη διάρκεια 

παρέµβασης είναι µικρή και 
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Για τον καλύτερο εντοπισµό των κινδύνων η διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου 

µπορεί να χωριστεί σε 8 στάδια, όπως φαίνεται στον πίνακα 3. Χρησιµοποιείται η λέξη 

στάδια και όχι φάσεις για να τονιστεί η διαφορά. Επιπλέον µια ακόµα πιο αναλυτική 

περιγραφή του κύκλου ζωής του έργου είναι χρήσιµό να υποδεικνύει σε πιο 

συγκεκριµένο σηµείο του κύκλου εµφανίζονται οι κίνδυνοι. Συγκεκριµένα είναι πιο 

χρήσιµο να διαιρέσουµε και τα 8 στάδια σε ένα µεγαλύτερο αριθµό βηµάτων, όπως 

φαίνεται στον πίνακα που δίνεται παρακάτω. σε ένα πρώιµο στάδιο, τα βήµατα αυτά 

εισάγουν µια διαδικασία σταδιακής αύξησης των λεπτοµερειών και επικεντρώνονται 

στην πρόβλεψη των παραδοτέων προϊόντων ή υπηρεσιών.(Chapman, 2007) 

 

Πίνακας 3: η διάρκεια κύκλου ζωής του έργου χωριζόµενη σε 8 στάδια. 
 

Φάσεις  Στάδια  Βήµατα  

 

 

Έννοια 

 

 

Σύλληψη  

Γεγονός ενεργοποίησης 

Ορισµός του σκοπού 

Λεπτοµερής ανάλυση του 

έργου 

Αξιολόγηση του έργου 

 

 

 

 

 

 

Σχεδιασµός  

Σχέδιο  Βασικό σχέδιο 

Ανάπτυξη της επίδοσης  

Σχέδιο ανάπτυξης 

 

 

Πρόγραµµα  

Βασικό πρόγραµµα  

Ανάπτυξη των στόχων και 

των σηµείων ελέγχου 

Πρόγραµµα ανάπτυξης 

Πρόγραµµα εκτίµησης 

Κατανοµή  Βασικό σχέδιο και 

λεπτοµέρειες του 

προγράµµατος 

Ανάπτυξη κριτηρίων 

κατανοµής 

Κατανοµή της ανάπτυξης 
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Έλεγχος της ανάπτυξης 

 

 

 

Εκτέλεση  

 

 

 

Εκτέλεση 

Συντονισµός και έλεγχος 

Παρακολούθηση 

διαδικασίας 

Τροποποίηση των στόχων 

και των σηµείων ελέγχου 

Κατανοµή 

παρακολούθησης  

Αξιολόγηση ελέγχου  

 

 

 

 

 

 

Τερµατισµός 

 

 

Παραδοτέα 

Βασικά παραδοτέα 

Τροποποίηση παραδοτέων  

Τροποποίηση των 

κριτηρίων απόδοσης 

Αξιολόγηση παραδοτέων 

 

Επανεξέταση  

Βασική επανεξέταση 

Επανεξέταση ανάπτυξης 

Αξιολόγηση επανεξέτασης  

 

 

Υποστήριξη  

Αντίληψη ευθύνης 

Ανάπτυξη κριτηρίων 

υποστήριξης 

Ανάπτυξη συστήµατος 

υποστήριξης 

Αξιολόγηση υποστήριξης 
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2.3 ∆ιαχείριση κινδύνου 
 

Το εγχειρίδιο του Ινστιτούτου ∆ιαχείρισης Κινδύνων (PMI) ορίζει ως διαχείριση έργου 

τη διαδικασία κατά την οποία ‘‘ εφαρµόζουµε γνώσεις, δεξιότητες, εργαλεία και 

τεχνικές κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του έργου, µε στόχο να 

ικανοποιήσουµε τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των συµµετεχόντων’’. Με άλλα 

λόγια, ο διευθυντής έργου πρέπει να κάνει οτιδήποτε απαιτείται ώστε να ολοκληρωθεί 

το έργο. (PMI Book, 2004) 

 

Στην εποχή του αυξανόµενου παγκόσµιου ανταγωνισµού, η επιτυχία ενός έργου 

συνδέεται πιο στενά µε τις επιδόσεις των επιχειρήσεων. Ωστόσο, πολλά έργα 

παρουσιάζουν ακόµη και σήµερα καθυστερήσεις, αλλαγές στο πεδίο εφαρµογής τους, 

ακυρώνονται και µπορεί ακόµα και να αποτύχουν. Κατά γενικό κανόνα, τα προβλήµατα 

αυτά µπορεί να οφείλονται στην ανεπαρκή διαχείριση των κινδύνου του έργου. Η 

διαχείριση του κινδύνου έχει γίνει θεµελιώδης για την επιτυχή διαχείριση του έργου και 

αποτελεί πλέον τον κεντρικό πυρήνα της διαχείρισης στρατηγικής κάθε οργανισµού. 

Είναι η διεργασία µε την οποία οι οργανισµοί προσεγγίζουν µεθοδικά τους κινδύνους 

που σχετίζονται µε τις δραστηριότητές τους, µε σκοπό την επίτευξη αειφόρου οφέλους 

σε κάθε δραστηριότητα και επί του χαρτοφυλακίου όλων των δραστηριοτήτων. 

Ωστόσο, τεχνικές και εργαλεία για τη διαχείριση των κινδύνων που έχουν αναπτυχθεί 

και χρησιµοποιούνται για να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας του έργου δεν είναι 

ακόµη διαδεδοµένη ή εφαρµόζονται γενικά (Kumar, 2002).  

 

Το επίκεντρο της καλής διαχείρισης κινδύνου είναι η αναγνώριση και ο χειρισµός 

αυτών των κινδύνων. Στόχος της είναι να προσθέσει τη µέγιστη αειφόρο αξία σε όλες 

τις δραστηριότητες του οργανισµού. Ταξινοµεί την κατανόηση των πιθανών οφελών 

(upside) και απειλών (downside) όλων εκείνων των παραγόντων που µπορούν να 

επηρεάσουν τον οργανισµό. Αυξάνει την πιθανότητα επιτυχίας, και µειώνει αµφότερα, 

την πιθανότητα αποτυχίας και την αβεβαιότητα επίτευξης των συνολικών στόχων του 

οργανισµού. 

 

Η διαχείριση κινδύνου θα έπρεπε να είναι µία συνεχής και αναπτυσσόµενη διεργασία, η 

οποία διατρέχει τη στρατηγική του οργανισµού και την υλοποίηση αυτής της 

στρατηγικής. Θα έπρεπε να προσεγγίζει µεθοδικά όλους τους κινδύνους που 
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περιβάλλουν τις παλαιότερες, τρέχουσες και ιδιαιτέρως τις µελλοντικές δραστηριότητες 

του οργανισµού.  

 

Πρέπει να είναι ενσωµατωµένη στην κουλτούρα του οργανισµού µαζί µε µία 

αποτελεσµατική πολιτική και ένα πρόγραµµα µε επικεφαλή την πιο ανώτερη διοίκηση. 

Πρέπει να µεταφράζει τη στρατηγική σε τακτικούς και επιχειρησιακούς στόχους, 

καθορίζοντας υπευθυνότητες σε κάθε επίπεδο του οργανισµού, µε κάθε διοικητικό 

στέλεχος και εργαζόµενο υπεύθυνο για τη διαχείριση του κινδύνου ως µέρος της 

περιγραφής της εργασίας του. Υποστηρίζει την ευθύνη, την µέτρηση επίδοσης και την 

ανταµοιβή, έτσι ώστε να προωθείται η λειτουργική αποδοτικότητα σε όλα τα επίπεδα. 

(Theodore, 2007) 
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2.4 ∆ιαδικασία διαχείρισης
 

Σχήµα 3: διαδικασία διαχείρισης

 

Η διαδικασία διαχείρισης κινδύνου

του έργου. Με την διαδικασία

το πώς θα εκτελεστεί το έργο

προϊόν ή υπηρεσία. Ο διαχειριστής

έργου µε την ικανοποίηση όλων

διασφαλίσουµε όχι µόνο ότι

επίσης, ότι το σχέδιο είναι

ενδιαφεροµένων. (Ofer, 2007)

 

Είναι, εποµένως, απαραίτητο

Ο καλύτερος τρόπος να το επιτύχουµε

έργου, δηλαδή µέσω υποδιαίρεσης

• Ανά ενδιαφερόµενο 

• Ανά γνωστική περιοχή του

• Ανά τµήµα – µέσω OBS

• Ανά πακέτο εργασιών 

• Ανά περιορισµό (εσωτερικό

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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διαχείρισης κινδύνου 

διαχείρισης κινδύνου. 

διαχείρισης κινδύνου βρέθηκε να είναι µια κρίσιµη φάση στην

την διαδικασία αυτή προσδιορίζονται µία σειρά αποφάσεων

εκτελεστεί το έργο στο µέλλον, προκειµένου να επιτύχουµε

αχειριστής του έργο είναι υπεύθυνος για την ολοκλήρωση

ικανοποίηση όλων των σχετικών φορέων. Ως εκ τούτου

όχι µόνο ότι οι ενέργειες εκτελούνται σύµφωνα µε το σχέδιο

σχέδιο είναι αξιόπιστο και ότι αντιπροσωπεύει τις απαιτήσεις

, 2007) 

απαραίτητο να προσδιοριστούν, εξαρχής, ποιοι είναι αυτοί

τρόπος να το επιτύχουµε αυτό είναι µέσω της δοµικής ανάλυσης

µέσω υποδιαίρεσης του: 

γνωστική περιοχή του πεδίου της διαχείρισης έργου  

OBS (πίνακα ) 

εργασιών – µέσω της WBS (πίνακα ) 

περιορισµό εσωτερικό ή εξωτερικό  

17 

 

κρίσιµη φάση στην διαχείριση 

σειρά αποφάσεων σχετικά µε 

επιτύχουµε το επιθυµητό 

για την ολοκλήρωση του 

Ως εκ τούτου πρέπει να 

σύµφωνα µε το σχέδιο, αλλά, 

αντιπροσωπεύει τις απαιτήσεις των 

ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι. 

της δοµικής ανάλυσης του 
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Επιπλέον θα πρέπει να αναπτυχθούν κριτήρια αποτίµησης κινδύνου µε βάση τα οποία 

θα µπορεί να αποτιµηθεί ο ενδεχόµενος κίνδυνος και να παρθούν αποφάσεις. Τα 

κριτήρια αυτά µπορεί να βασίζονται σε λειτουργίες, τεχνικές, οικονοµικές, νοµικές, 

κοινωνικές ή και ανθρώπινες απαιτήσεις και τα όρια τους µπορεί να καθορίζονται είτε 

από εσωτερικούς είτε από εξωτερικούς καταναγκασµούς. 

• Εσωτερικοί καταναγκασµοί του έργου 

• Εσωτερικοί καταναγκασµοί της εταιρίας  

• Εξωτερικοί καταναγκασµοί (Burke, 2002) 

 

Η διαδικασία διαχείρισης κινδύνου ορίζεται ως ‘‘ διαδικασίες που σχετίζονται µε τη 

διεξαγωγή του σχεδιασµού της διαχείρισης κινδύνων, την αναγνώριση, την ανάλυση, 

την ανταπόκριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των κινδύνων του έργου’’. Η 

διαχείριση κινδύνου του έργου στη συνέχεια, περιλαµβάνει τη συστηµατική διαδικασία 

προσδιορισµού, ανάλυσης, και αντιµετώπισης των κινδύνων του έργου.  Η διαχείριση 

κινδύνου περιλαµβάνει την κατανόηση τον δυνητικών προβληµάτων που θα µπορούσαν 

να εµποδίσουν την επιτυχία του έργου.  

 

Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο διαχείρισης κινδύνου τα στάδια της διαδικασίας είναι τα 

εξής: 

1. Σχεδιασµός της διαχείρισης κινδύνου. 

2. Προσδιορισµός των κινδύνων. 

3. Ποιοτική αποτίµηση των κινδύνων. 

4. Ποσοτική αποτίµηση των κινδύνων 

5. Ανταπόκριση στον κίνδυνο. 

6. Έλεγχος και  παρακολούθηση των κινδύνων. (PMI Book, 2004) 

 

Οι στόχοι της διαχείρισης των κινδύνων του έργου είναι να ελαχιστοποιηθεί η 

πιθανότητα και οι επιπτώσεις των πιθανών κινδύνων, ενώ ταυτόχρονα να 

µεγιστοποιηθεί η πιθανότητα και οι επιπτώσεις των πιθανών ευκαιριών. (Tesch, 2013) 

 

Η συστηµατική χρήση της διαχείρισης κινδύνου βοηθάει: 

• Στην αναγνώριση, την αξιολόγηση και στην ταξινόµηση των κίνδυνων. 

• Στην επικέντρωση στους σοβαρούς κίνδυνους του έργου. 
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• Στην λήψη αποφάσεων για την αντιµετώπιση ενδεχόµενων των κινδύνων, π.χ. 

µέτρα άµβλυνσης του κινδύνου. 

• Στην µείωση των επιπτώσεων από έναν ενδεχόµενο κίνδυνο. 

• Στον έλεγχο της αβεβαιότητας που υπάρχει στην πραγµατοποίηση κάθε έργου. 

• Στην αποσαφηνίσει των ρόλων της εταιρείας και των άλλων εργαζόµενων στην 

διαδικασία της διαχείρισης των  κινδύνων. 

• Στην αναγνώριση των ευκαιριών έτσι ώστε να βελτιωθεί η απόδοση του έργου. 

(Anthony, 2001) 

Κατά την διενέργεια της διαχείρισης του κινδύνου τα καθήκοντα των υπευθύνων 

συγκεντρώνονται στον παρακάτω πίνακα 4. (PMI BOOK, 2004) 

Πινάκας 4: Τα καθήκοντα στην διαχείριση των κινδύνων 
ΡΟΛΟΣ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  

 

 

 

 

 

Project manager  

1.Απο τα δεδοµένα τις οµάδας ανάπτυξης του έργου, 

αποφασίζει ποιοί κίνδυνοι είναι σηµαντικοί για το έργο, 

σύµφωνα µε την πιθανότητα εµφάνισης και την 

επίπτωση των κινδύνων. 

2. ∆ιενεργεί την διαχείριση κινδύνου του έργου. 

3. Απαιτεί συγκεκριµένες αλλαγές για την µείωση των 

κινδύνων. 

4. ∆ιασφαλίζει την διαχείριση όλων των θετικών 

κινδύνων που θα ωφελήσουν το έργο. 

5. ∆ίνει αναφορά στα ενδιαφερόµενα µέλη του έργου. 

6.Σχεδιάζει και διεξάγει συναντήσεις.  

7. Παρακολουθεί τους κινδύνους. 

8. Παρέχει λύσεις σε πιθανά προβλήµατα. 

District risk management 

coordinator 

1. Παρέχει τεχνικές γνώσεις, καθοδήγηση και γενική 

βοήθεια. 

2. Παρέχει υπηρεσίες ειδικού όπου απαιτείται. 

 

Project delivery team 

member 

1. Αναγνωρίζουν και κατηγοριοποιούν τους κινδύνους. 

2.αναπτύσουν πλάνα αντιµετώπισες των κινδύνων. 

3. Φτιάχνουν πλάνα αντιµετώπισες των κινδύνων. 

4. Επικοινωνούν µε τον Project Manager για την 

αναγνώριση καινούργιου κινδύνου. 
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2.4.1 Σχεδιασµός της διαχείρισης κινδύνου 
 

Ο διαχειριστής του έργου πριν ξεκινήσει να σχεδιάζει την διαδικασία της διαχείρισης 

του κινδύνου πρέπει πρώτα να απαντήσει σε κάποια βασικά ερωτήµατα. 

 

• Οι στόχοι του έργου είναι σαφώς καθορισµένοι? 

• Η δοµή του έργου είναι σαφής? 

• Έχουν επιλεγεί οι µελλοντικοί σχεδιαστές και σύµβουλοι και τους έχει ανατεθεί η 

δουλεία που πρέπει να κάνουν? 

• Υπάρχουν τα συγκεκριµένες χαρακτηριστικά του έργου που απαιτούνται? 

• Έχουν κατανοηθεί πλήρως οι απαιτήσεις του έργου? 

• Έχουν τηρηθεί οι δεσµεύσεις για την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου και τον 

τελικό προϋπολογισµό του έργου? (Martin, 2006) 

 

Αυτή η αρχική φάση της διαδικασίας διαχείρισης των κινδύνων εξασφαλίζει ότι οι 

στόχοι του έργου είναι σαφής και κατανοητή, και εστιάζει τη διαδικασία γύρω από τις 

ειδικές απαιτήσεις του συγκεκριµένου έργου, τεκµηριώνοντας τα αποτελέσµατα σε ένα 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης των Κινδύνων. Είναι σαφώς σηµαντικό πριν να προβούν σε 

αναγνώριση των κινδύνων να υπάρχει οµοφωνία για τους στόχους της ∆ιαδικασίες 

∆ιαχείρισης των Κινδύνων. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι ρόλοι και οι  

ευθύνες, η µεθοδολογία και η προσέγγιση, η αναθεώρηση και η συχνότητα αναφοράς, 

κλπ. Το Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του Σχέδιο 

∆ιαχείρισης του Έργου, καθορίζοντας πως θα πρέπει να αντιµετωπιστεί η ∆ιαχείριση 

Κινδύνου για το συγκεκριµένο έργο. 

 

Η φάση αυτή δεν χρειάζεται σηµαντικές αλλαγές για την αντιµετώπιση διαχείριση των 

ευκαιριών, αφού απλώς ορίζει τη διαδικασία που ακολουθεί. Ωστόσο, εάν στη 

συγκεκριµένη ευκαιρία πρόκειται να χρησιµοποιηθούν εστιασµένες τεχνικές, όπως 

περιγράφεται αργότερα, αυτό θα πρέπει να συµπεριληφθεί σε αυτή τη φάση. Τέλος 

είναι χρήσιµο να αναφερθεί ότι η προσέγγιση της διαχείρισης κινδύνου ενός έργο έχει 

ως στόχο να ασχοληθεί και µε τις ευκαιρίες και τις απειλές, δεδοµένου ότι, οι νέοι 

ορισµοί του κινδύνου τον αναγνωρίζουν πλέον και σαν ευκαιρία και για το λόγω αυτό 

θα πρέπει να γίνεται σαφές ότι κατά τον σχεδιασµό θα πρέπει να λαµβάνουµε και αυτή 

η συνιστώσα του κινδύνου.(David, 2002) 
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2.4.2 Προσδιορισµός των κινδύνων. 
 

Ο εντοπισµός του κινδύνου είναι ευθύνη όλων των µελών των οµάδων του έργου. Ο 

διαχειριστής έργου είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των κινδύνων και για την 

ανάπτυξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης, των κινδύνων που εντοπίστηκαν από τις διάφορες 

οµάδες έργου. Υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός τεχνικών για τον προσδιορισµό του 

κινδύνου, όπως η ανταλλαγή ιδεών (brainstorming) και οµάδες εργασίας (workshops), 

ερωτηµατολόγια και συνεντεύξεις, Delphi groups or Nominal groups techniques, καθώς 

και διάφορα διαγραµµάτων προσεγγίσεις (διαγράµµατα αιτίου-αποτελέσµατος, 

δυναµικά συστήµατα, διαγράµµατα επιρροής, κ.λπ.). Αυτές περιλαµβάνουν 

δηµιουργικές τεχνικές, τεχνικές που στηρίζονται σε προηγούµενες εµπειρίες, και 

οµαδικές προσεγγίσεις καθώς και µεθόδους για ατοµική χρήση. ∆εν υπάρχει µια 

συγκεκριµένη µέθοδος σαν η  ''καλύτερη µέθοδος'' για εντοπισµό του κινδύνου, και η 

πιο σωστή προσέγγιση είναι η χρήση ένας κατάλληλου συνδυασµού των τεχνικών που 

προαναφέρθηκαν. Για παράδειγµα, µερικές φορές η διαδικασία του ‘‘brainstorming’’ 

µπορεί να βοηθήσει τον αρχικό εντοπισµό κινδύνων. Τέτοια συµβούλια βοηθούν τα 

µέλη του έργου να καταλάβουν καλύτερα τις διάφορες προοπτικές που µπορεί να έχει 

ένας κίνδυνος. (Cevone, 2006) Το ‘‘Brainstorming’’ είναι η πιο κοινή τεχνική που 

χρησιµοποιείται για τον εντοπισµό του κινδύνου, γιατί επιτρέπει την ανάπτυξη πολλών 

διαφορετικών ιδεών, από άτοµα µε διάφορες προσωπικότητες, βοηθώντας έτσι την 

κάλυψη µεγάλου φάσµατος των κινδύνων που µπορούν να αναγνωριστούν.(Lyons, 

2004)  

 

Κάθε µία από τις συνήθως χρησιµοποιούµενες τεχνικές για εντοπισµό του κινδύνου που 

αναφέρονται παραπάνω θα µπορούσαν θεωρητικά να χρησιµοποιηθούν εξίσου 

αποτελεσµατικά για την αναγνώριση των ευκαιριών, καθώς και των απειλές. Ωστόσο, η 

εµπειρία των περισσότερων οµάδων έργου είναι να επικεντρώνονται µόνο σε αρνητικά 

ζητήµατα όταν χρησιµοποιούν αυτές τις µεθόδους. Ως αποτέλεσµα, υπάρχει µια φυσική 

αντίσταση ή απροθυµία να διευρύνουν τις τεχνικές, έτσι ώστε να  συµπεριλαµβάνονται 

πλέον και οι ευκαιρίες. Ως αποτέλεσµα, µπορεί να είναι χρήσιµο να αναφερθούν 

πρόσθετες προσεγγίσεις στην διαδικασία της αναγνώριση του κινδύνου, οι οποίες 

µπορούν να εισαχθούν σαν ευρύτερες τεχνικές. Τέσσερις τέτοιες µέθοδοι 

περιγράφονται παρακάτω. 
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SWOT Analysis. Αυτή η µέθοδος περιλαµβάνει τη χρήση µιας οµάδας εργασίας 

(workshop) που δηµιουργήθηκε µε σκοπό τον εντοπισµό των δυνατών και αδύνατων 

σηµείων καθώς και των ευκαιριών και των απειλών που υπάρχει πιθανότητα να 

εµφανιστούν στο έργου. Επίσης θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και η τεχνική της 

ανταλλαγής ιδεών (brainstorming), αλλά η οµάδα εργασίας (workshop) είναι πιο 

κατάλληλη αν θέλουµε να αναλύσουµε και τις ευκαιρίες, αφού διαρθρώνεται σε 

τέσσερα µέρη, δύο εκ των οποίων ρητώς επιδιώκου να εκθέσουν τις θετικές πτυχές 

(δυνατά σηµεία και τις ευκαιρίες του έργου). Η σειρά της αναγνώρισης (δυνάµεις πριν 

από τις αδυναµίες, τις ευκαιρίες πριν τις απειλές) βοηθά επίσης στο να ξεπεραστεί η 

φυσική τάση να επικεντρωνόµαστε στην αρνητική συνιστώσα. 

 

Περιορισµοί και ανάλυση υποθέσεων. Οι υποθέσεις καταγράφουν µια απόφαση 

σχετικά µε το πιθανό αποτέλεσµα µιας µελλοντικής αβεβαιότητας, ενώ οι περιορισµοί 

καθορίζουν τα όρια εντός των οποίων το σχέδιο πρέπει να λειτουργήσει. Είναι σύνηθες 

ότι οι υποθέσεις είναι αισιόδοξες ('' υποθέτει την καλύτερη περίπτωση''), και τέτοιες 

υποθέσεις µπορούν να ελεγχθούν ως πιθανοί κίνδυνοι, δεδοµένου ότι µια λανθασµένη 

υπόθεση θα µπορούσε να αποτελέσει απειλή για το έργο. Αυτή η προσέγγιση θα 

µπορούσε να επεκταθεί ώστε να ελεγχθεί πότε ένας περιορισµός µπορεί να χαλαρώσει, 

οπότε στην συγκεκριµένη περίπτωση µία ευκαιρία θα µπορούσε να αναγνωρισθεί και 

να  διευκολύνει την επίτευξη των στόχων του σχεδίου ή να βελτιώσει τα παραδοτέα του 

έργου. 

 

∆ύναµη ανάλυση τοµέα. Αυτή η τεχνική χρησιµοποιείται ευρέως στη λήψη 

στρατηγικών αποφάσεων για τον προσδιορισµό των θετικών και των αρνητικών 

επιδράσεων στην επίτευξη των στόχων. Θα ήταν απλό να υιοθετηθεί και να 

προσαρµοστεί η προσέγγιση αυτή στην διαδικασία αναγνώρισης των κινδύνων του 

έργου, µέσω καθορισµού παραγόντων, οι οποίοι θα αντιταχθούν στην επιτυχία του 

έργου (απειλές), καθώς και εκείνους του παράγοντες οι οποίοι θα διευκολύνουν το έργο 

(ευκαιρίες). Μερικές από τις τεχνικές διαχείρισης αξίας µπορούν επίσης να 

τροποποιηθούν µε παρόµοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα προσδιορισµού και 

αναγνώρισης των πιθανών βελτιώσεων καθώς και πιθανών προβληµάτων. 

 

Η τεχνική Delphi. Είναι ίσως η καλύτερη- γνωστή µέθοδος που χρησιµοποιούν οµάδας 

αποφάσεων σε πρόβλεψης. Αναπτύχθηκε από τον Dalkey, τον Helmer και άλλους κατά 
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κύριο λόγο για την τεχνολογική πρόβλεψη, αλλά έχει µία ευρέως ποικιλία εφαρµογών. 

Η τεχνική Delphi είναι µια µέθοδος για τη συστηµατική συλλογή και ταξινόµηση 

αποφάσεων από µεµονωµένα ανώνυµους ανθρώπους που απαντούν σε ένα 

συγκεκριµένο θέµα, µέσα από ένα σύνολο προσεκτικά σχεδιασµένων διαδοχικών 

ερωτήσεων µε συνοπτικές πληροφορίες και την ανατροφοδότηση των γνωµοδοτήσεων, 

που προέρχονται από προηγούµενες απαντήσεις. Η βασική αρχή της µεθόδου πολλών 

βαθµίδων είναι η εξάλειψη της άµεσης κοινωνικής επαφής παρέχοντας έτσι πιο 

αντικειµενικές απαντήσεις, την παροχή επιπλέον πληροφοριών και την ευκαιρία για την 

αναθεώρηση των απόψεων. Η συµµετέχοντες ρωτούνται µεµονωµένα, συνήθως µε 

ερωτηµατολόγια που ταχυδροµούνται αλλά και πιο πρόσφατα µε διακρατική επαφή 

µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τα δεδοµένα αυτά στη συνέχεια συγκεντρώνονται και 

συνοψίζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην είναι εµφανής η προέλευση των επιµέρους 

εκτιµήσεων. Τα αποτελέσµατα στη συνέχεια ανακυκλώνονται και οι συµµετέχοντες 

ερωτούνται αν επιθυµούν να αναθεωρήσουν τις προηγούµενες προβλέψεις τους. Οι 

γύροι συνεχίζονται έως ότου σταθεροποιηθούν οι εκτιµήσεις, αν και στη πράξη η 

διαδικασία σπάνια πηγαίνει πέρα από έναν δεύτερο γύρο.(Chapman, 2001) 

 

2.4.3 Ποιοτική αποτίµηση των κινδύνων 
 

Οι κίνδυνοι που έχουν εντοπιστεί αξιολογούνται ποιοτικά για τον προσδιορισµό της 

πιθανότητά τους και τις πιθανής επίπτωσης τους στους στόχους του έργου, και έτσι 

υπάρχει η δυνατότητα κατηγοριοποίησης τους κατά προτεραιότητα έτσι ώστε να 

ξέρουµε τι πρέπει να προσέχουµε στο µέλλον. Πολλά κριτήρια χρησιµοποιούνται για να 

κριθεί κατά πόσο το επίπεδο του κινδύνου είναι υψηλό ή χαµηλό, όπως η πιθανότητα 

µιας ανεπιθύµητης εµφάνισης, ο βαθµός της σοβαρότητας, και η επακολούθηση 

επιπτώσεων, εάν συµβεί ο κίνδυνος. Όταν οι άνθρωποι µιλούν για τον κίνδυνο, ένα ή 

περισσότερα τέτοια κριτήρια κινδύνου µπορεί να εµπλέκονται. Κατά συνέπεια, για τον 

εντοπισµό του κινδύνου είναι αναγκαία µια δοµή µε πολλά κριτήρια. Η κύρια τεχνική 

για αυτό είναι ο Πίνακας Πιθανοτήτων - Επιπτώσεων, όπου η πιθανότητα και η 

επίπτωση κάθε κινδύνου αξιολογείται σε σύγκριση µε καθορισµένες κλίµακες, και 

απεικονίζονται σε ένα δισδιάστατο πίνακα. (Zhi, 1995) 

 

Η πρώτη διάσταση, η επίπτωση, χρησιµοποιεί µια πενταβάθµια κλίµακα για την 

αξιολόγηση των επιπτώσεων των κινδύνων:  
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• Κρίσιµος κίνδυνος - πέντε σηµεία - θα προκαλέσει την αποτυχία του 

προγράµµατος. 

• Σοβαρός κίνδυνος - τέσσερα σηµεία - θα προκαλέσει σηµαντικό κόστος ή θα 

αυξήσει το χρονοδιάγραµµα και οι δευτερογενείς απαιτήσεις δεν θα µπορούν να 

επιτευχθούν. 

• Μέτριος κίνδυνος - τρία σηµεία - θα µπορούσε να προκαλέσει µέτριο κόστος και 

αύξηση του χρονοδιαγράµµατος.  

• Μικρός κίνδυνος - δύο σηµεία - θα προκαλέσει µόνο κάποιο µικρό κόστος και 

µικρή αύξηση του χρονοδιαγράµµατος. 

• Αµελητέος κίνδυνος - ένα σηµείο - δεν θα έχει ουσιαστική επίδραση στο κόστος 

και το χρονοδιάγραµµα. 

 

Η δεύτερη διάσταση, η πιθανότητα, χρησιµοποιεί µία κλίµακα µε τρεις βαθµίδες: 

• Μεγάλη πιθανότητα - πέντε σηµεία – 50% πιθανότητα να συµβεί. 

• Μεσαία πιθανότητα - τρία σηµεία - δεν είναι πιθανό, µε ένα ποσοστό 10% έως 49% 

πιθανότητα εµφάνισης. 

• Χαµηλή πιθανότητα - ένα σηµείο - πολύ απίθανο µε 10% ή µικρότερη πιθανότητα 

εµφάνισης.(Cervone, 2006) 

 

Αυτή η προσέγγιση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αξιολόγηση των απειλών και των 

ευκαιρίες, αν και είναι δύσκολο να απεικονιστούν σε έναν απλό Πίνακα Πιθανοτήτων – 

Επιπτώσεων αρκετά ξεκάθαρα και τα δύο, δεδοµένου ότι η παράµετρος  ‘‘ επιπτώσεις’’ 

θα πρέπει να αντανακλά τόσο θετικές όσο και αρνητικές επιπτώσεις. Ορισµένοι 

ερευνητές το ξεπέρασαν αυτό, χρησιµοποιώντας δύο σχάρες, µία για τις απειλές 

(αρνητικές επιπτώσεις) και άλλη µία για τις ευκαιρίες (θετική επιπτώσεις). Σε κάθε 

περίπτωση, οι κίνδυνοι µε υψηλοί πιθανότητα – υψηλή επίπτωση έχουν προτεραιότητα, 

και οι οποίοι θα πρέπει να αποφεύγεται αν είναι δυνατόν όταν πρόκειται για απειλή ή  

εάν πρόκειται για ευκαιρία οπωσδήποτε πρέπει να αξιοποιηθεί, εάν είναι 

δυνατόν.(David, 2004) 

 

2.4.4 Ποσοτική αποτίµηση των κινδύνων 
 

Η ποσοτική ανάλυση επιδιώκει να ποσοτικοποιηθεί η συνδυασµένη επίδραση των 

κινδύνων στους στόχους του έργου, χρησιµοποιώντας εργαλεία όπως ανάλυση 
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ευαισθησίας, τα δέντρα απόφασης και η ανάλυση Monte Carlo. Αυτό περιλαµβάνει την 

κατασκευή ενός µοντέλου για όλο το έργο ή µόνο για τα βασικά στοιχεία του, 

αντικατοπτρίζοντας προσδιορισµένες αβεβαιότητες µέσα στο µοντέλο, και αναλύοντας 

την συνδυασµένη επίδραση επί της έκβασης του έργου, χρησιµοποιώντας στατιστική 

προσοµοίωση. Ο στόχος είναι ο προσδιορισµός του συνολικού επιπέδου του κίνδυνου 

στον οποίο εκτίθεται το έργο, εκθέτοντας περιοχές ιδιαίτερου κινδύνου, και βοηθώντας 

στην ανάπτυξη των κατάλληλων αντιδράσεων. 

 

Όλες οι ποσοτικές τεχνικές που χρησιµοποιούνται λαµβάνουν υπόψη τόσο τις θετικές 

όσο και τις αρνητικές επιπτώσεις της αβεβαιότητας, διότι αυτές συνεπάγονται εκτίµηση 

της σειρές των τιµών για τις µεταβλητές (όπως η διάρκεια, το κόστος, η απαίτηση των 

πόρων, κλπ.). Η καλύτερη µεταβλητή αξία στο εύρος (ή ελάχιστη ή αισιόδοξη) θα 

πρέπει να περιλαµβάνει την επίδραση των εκτοπισθέντων ευκαιριών σε µειωµένες 

δραστηριότητας χρόνου ή κόστους, ενώ στην χειρότερη περίπτωση (ή µέγιστο, ή 

απαισιόδοξο) η εκτιµήσεις περιλαµβάνουν τις επιπτώσεις των απειλών. (Seyed, 2004) 

 

2.4.5 Ανταπόκριση στους κινδύνους 
 

Η φάση της ανταπόκρισης του κινδύνου υπάρχει για να δηµιουργεί τρόπους 

ανταπόκρισης στους αναγνωρισµένους κινδύνους, οι οποίοι είναι κατάλληλη, εφικτή 

και προσιτοί. Οι διαδικασίες αποκρίσεις είναι συνήθως οµαδοποιηµένες ανάλογα µε τον 

προορισµό και την επίδραση του κίνδυνου που αντιµετωπίζεται. Είναι κοινό να 

χρησιµοποιούνται τέσσερις τέτοιες οµάδες, ή στρατηγικές κινδύνου: 

1. Αποφυγή: Επιδιώκεται η εξαλείψει της αβεβαιότητας καθιστώντας αδύνατο για 

τον κίνδυνο να συµβεί (π.χ. µείωση πιθανότητα στο µηδέν), ή µε την εκτέλεση του 

σχεδίου µε έναν διαφορετικό τρόπο, ο οποίος θα επιτύχει τους ίδιους στόχους αλλά 

θα αποµονώνει το έργο από την επίδραση του κίνδυνος (δηλαδή µείωση των 

επιπτώσεων στο µηδέν). 

2. Μεταφορά: Εντοπισµός ενός άλλου συµµετέχοντα, ο οποίος θα είναι πιο ικανός να 

διαχειριστεί τον κίνδυνο, στον οποίο θα περάσει η ευθύνη για την ανάληψη της 

δράσης. 

3. Μετριασµός: Μείωση του µεγέθους του κινδύνου, προκειµένου να καταστεί 

περισσότερο αποδεκτός για το έργο, µε τη µείωση της πιθανότητας και / ή της 

επιπτώσεις.  
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4. Αποδοχή: Αναγνώριση ότι εναποµένοντες κινδύνους υπάρχει και πρέπει να 

αντιµετωπιστεί είτε ενεργά µε τη διάθεση κατάλληλη σχεδίου έκτακτης ανάγκης, ή 

να αντιµετωπιστεί παθητικά, δηλαδή µη κάνοντας τίποτα για να τον αποτρέψουµε 

εκτός από να τον παρακολουθούµε. 

 

Οι κοινές στρατηγικές αποφυγής, µεταφοράς, µετριασµού και αποδοχής, ό είναι 

σαφώς κατάλληλες µόνο για αντιµετώπιση των απειλών. Κανένας διαχειριστής έργου 

δεν θα ήθελε να αποφύγει , να µεταφέρει ή να µετριάσει µία ευκαιρία. Ωστόσο έχουν 

αναπτυχθεί νέες στρατηγικές για την ανταπόκριση στις ευκαιρίες. Προτείνεται ότι 

αυτές µπορούν να προέρχονται από τις στρατηγικές των απειλών, στις οποίες οι 

οµάδες έργου είναι εξοικειωµένες, µέσω της γενίκευσης προσέγγισης που λαµβάνεται 

για τις απειλές, να γίνουν κατάλληλες και για τις ευκαιρίες. 

 

Οι τέσσερις στρατηγικές που προτείνονται για την ικανοποίηση συγκεκριµένων 

ευκαιρίες έχουν ως εξής: 

1.   Αξιοποίηση: Αυτή η στρατηγική είναι παρόµοια ‘αποφυγή’, όπου η γενική 

προσέγγιση είναι να εξαλειφθεί η αβεβαιότητα. Για τις ευκαιρίες, η στρατηγική της 

αξιοποίησης επιδιώκει να συµβεί σίγουρα η ευκαιρία (δηλ. αύξηση πιθανότητας 

έως 100%). Λαµβάνονται επιθετική µέτρα, τα οποία επιδιώκουν να διασφαλίσουν 

ότι τα οφέλη από την ευκαιρία βελτιώνουν το έργο. 

2.   Μοίρασµα: Η στρατηγική της µεταφοράς µετακινεί την ευθύνη σε έναν τρίτο, ο 

οποίος είναι σε καλύτερη θέση να αντιµετωπίσει την απειλή. Οµοίως,  η 

στρατηγική του µοιράσµατος αναζητά κάποιον άλλο ο οποίος θα είναι σε θέση να 

διαχειριστεί την ευκαιρία, και να µεγιστοποιήσει την πιθανότητα να συµβεί και / ή 

να αυξήσουν τα πιθανά οφέλη.  

3.   Ενίσχυση: Το ισοδύναµο της στρατηγικής του µετριασµού των απειλών  είναι 

στις ευκαιρίες η ενίσχυση τις ευκαιρίας. Ο µετριασµός τροποποιεί τον βαθµό της 

έκθεσης µε το να µειώνει την πιθανότητα και / ή τις επιπτώσεις, ενώ η  ενίσχυση 

επιδιώκει να αυξήσει την πιθανότητα και / ή τις επιπτώσεις της ευκαιρίας 

προκειµένου να µεγιστοποιηθεί το όφελος για το έργο. 

4.   Αγνοήστε: Η στρατηγική της αποδοχής δεν λαµβάνει ενεργά µέτρα για την 

αντιµετώπιση της εναποµένουσας απειλής, εκτός από δηµιουργεί ένα σχέδιο  

έκτακτης ανάγκης. Κατά τον ίδιο τρόπο, µικρές ευκαιρίες µπορεί επίσης να 
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αγνοηθούν, υιοθετώντας µια αντιδραστική προσέγγιση, χωρίς να ληφθούν όµως 

σαφείς ενέργειες. 

 

Η φάση της ανταπόκρισης του κινδύνου είναι πολύ σηµαντική δεδοµένου ότι οι 

αποφάσεις που λαµβάνονται σε αυτή τη φάση επηρεάζουν άµεσα την έκθεση του έργο 

σε ένα κίνδυνο. Ως αποτέλεσµα, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τη φάση αυτή, να 

υπάρχει επίσης αποτελεσµατική αντιµετώπιση και των ευκαιρίες εκτός από τις 

απειλές.(Martin, 2006) 

 

2.4.6 Έλεγχος και  παρακολούθηση των κινδύνων 
 

Ο έλεγχος του κινδύνων διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο για την υλοποίηση του έργου 

επειδή παρακολουθεί την κατάσταση των διαπιστωµένων κινδύνων, εντοπίζει νέους 

κινδύνους, διασφαλίζει την ορθή εφαρµογή της συµφωνηµένης δράσης και αξιολογεί 

την αποτελεσµατικότητα τους, καθώς και καταγράφει αλλαγές στην εξέλιξη της 

συνολικής έκθεσης του έργου σε κίνδυνο, όπως εξελίσσεται η κατάσταση του έργου. 

Επιπλέον η φάση αυτή περιλαµβάνει συναντήσεις για την επανεξέταση και την 

αξιολογήσει της τρέχουσα κατάσταση των κινδύνων για το έργο, καθώς περιλαµβάνει 

και αναφορές κατάστασης από την οµάδα του έργου για τους βασικούς κινδύνους και 

τις συµφωνηθείσα ανταπόκριση. Η αποτελεσµατικότητα της διαδικασία κίνδυνο πρέπει 

η ίδια επίσης να επανεξεταστεί, για να διασφαλιστεί η κάλυψη των αναγκών 

διαχείρισης κινδύνων του έργου.(GU, 2009) 

 

Η προσέγγιση που υιοθετήθηκε για τη φάση αυτή θα πρέπει να εφαρµόζονται επίσης 

στη διαχείριση τόσο των ευκαιριών όσο και των απειλών, και δεν προτείνονται 

τροποποιήσεις. Ωστόσο η σηµασία της φάσης αυτής δεν πρέπει να υποτιµάται, 

δεδοµένου ότι πολλοί οργανισµοί αποτυγχάνουν σε αυτό το σηµείο της διαδικασίας, 

επειδή δεν ακολουθούν τις συµπεφωνηµένες δράσεις.(Yildiz, 2012) 
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3. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 

3.1 Γενικά 
 

Η ετοιµολογία της λέξης κατασκευής είναι ‘‘ συναρµολόγηση διαφόρων µερών για την 

δηµιουργία µιας δοµής’’. Αλλά στην πραγµατικότητα όπως τα διάφορα υλικά 

συνδέονται µεταξύ τους για να σχηµατίσουν µια δοµή, έτσι διάφορες οµάδες ανθρώπων 

συνεργάζονται µεταξύ τους για να δηµιουργήσουν ένα έργο. Η συγκέντρωση πολλών 

ανεξάρτητων επιχειρήσεων και διαφορετικών προσωπικοτήτων αποτελεί µία µεγάλη 

πρόκληση για τον τοµέα της κατασκευής. Οι οργανωτικές κουλτούρες των 

αρχιτεκτόνων, των µηχανικών, των ιδιοκτήτων, των οικοδόµων, των κατασκευαστών 

και των προµηθευτών µπορεί να φαίνεται ότι λειτουργεί εις βάρος της πραγµατικής 

ανάγκης για να σφυρηλατηθεί µια συνεργασία που θα εξασφαλίσει την επιτυχία ενός 

έργου. Ωστόσο, παρά τις υπάρχουσες προκλήσεις στη βιοµηχανία, τα κατασκευαστικά 

έργα ολοκληρώνονται. Στην πραγµατικότητα, είναι δύσκολο να σκεφτώ µια βιοµηχανία 

που να είναι πιο βασική για την οικονοµία και την καθηµερινή ζωή των ανθρώπων. Οι 

αυτοκινητόδροµοι στους οποίους οδηγούµε, οι γέφυρες που διασχίζουµε, το νερό που 

πίνουµε, το καύσιµο που καίµε, όλα αυτά έχουν κατέστη δυνατά από τις 

δραστηριότητες του κατασκευαστικού κλάδου. Οµοίως, τα κατάστηµα που έχουµε, 

όπου εργαζόµαστε, όπου επισκεπτόµαστε και κάνουµε τις αγορές µας, τα σπίτια όπου 

κατοικούµε, υπάρχουν λόγω της βιοµηχανίας. Οι σχεδιαστές έχουν οράµατα, αλλά 

µέχρι ο ανάδοχος να τα κατασκευάσει, τα οράµατα είναι απλά όνειρα σε ένα φύλλο 

χαρτιού. 

 

Η κατασκευή είναι επίσης πολύ στενά συνδεδεµένη µε πολλές άλλες πτυχές της ζωής 

µας. Επηρεάζει και επηρεάζεται από τις εξελίξεις στην τεχνολογία, στους υπολογιστές, 

στην πολιτική που θεσπίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση, στις εργασιακές σχέσεις 

και στις οικονοµικές και πολιτικές πρακτικές. Στο σηµείο αυτό µπορεί να παρατεθεί ένα 

παράδειγµα για να γίνει κατανοητή η αλληλεξάρτηση αυτή, το οποίο είναι το 

τεχνολογικό άλµα του ουρανοξύστη. Μέχρι τα τέλη του 1800, τα περισσότερα κτίρια 

ήταν τεσσάρων ή πέντε ορόφων. Τα θεµέλιο ήταν σχεδιασµένα έτσι ώστε να µπορούν 

να στηρίξουν µόνο αυτό το φορτίο δυνάµεων. Όσο όµως το ύψος των κτηρίων 

αυξανόταν, αφού αυξανόταν ο πληθυσµός και η ανάγκη για την δηµιουργία 
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περισσότερων κατοικιών, ο σχεδιασµός των θεµελίων έπρεπε να εξελιχθεί και να είναι 

τέτοιος ώστε να µπορεί να στηρίξει το επιπλέον φορτίο. Το πρόβληµα που προέκυψε 

τότε ήταν ότι οι άνθρωποι δεν µπορούσαν να ανεβαίνουν καθηµερινά περισσότερους 

από πέντε ορόφους. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τα διαµερίσµατα των υψηλότερων 

ορόφων να µην επιλέγονται ως κατοικία γιατί δεν ήταν πρακτικά για την 

καθηµερινότητα. Έτσι οι κατασκευαστές δεν είχαν επιπλέον κέρδος µε την δηµιουργία 

κτιρίων περισσότερων από πέντε ορόφων. Αλλά µε την ανάπτυξη των φθηνών µεθόδων 

παραγωγής σιδήρου και χάλυβα και την εφεύρεση του ανελκυστήρα, αρχιτέκτονες 

άρχισαν να σχεδιάζουν υψηλότερα κτίρια. Αυτό ώθησε την οικοδοµική δραστηριότητα 

και πλέον οι κατασκευαστές είχαν κίνητρα για να αναπτύξουν αυτά τα νέα κτίρια, 

επειδή η απόδοση της επένδυσης τους ήταν υψηλότερη. Με την πάροδο του χρόνου, 

καθώς η τεχνολογία εξελισσόταν, επέτρεπε στους κατασκευαστές να φτιάχνουν ακόµα 

πιο ψηλά κτίρια και να φτάσουµε στην σηµερινή εποχή στους ουρανοξύστες. Με το 

παράδειγµα αυτό βλέπουµε λοιπόν πως η εξέλιξη της κατασκευής συνδέεται µε τον 

άνθρωπο, τις ανάγκες του και τις γενικότερες εξελίξεις της κάθε εποχής.  

 

Οι καινοτοµίες στη ροµποτική και στα υπολογιστικά µοντέλα έχουν επίσης επηρεάσει 

την οικοδοµική βιοµηχανία. Με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών για την 

µοντελοποίηση των δοµών και την δυνατότητα που δίνουν αυτά για την προσοµοίωση 

των φορτίων του ανέµου και των σεισµικών φορτίων, αρχιτέκτονες και µηχανικοί 

µπορούν καλύτερα να προβλέψουν τους φυσικούς περιορισµούς και να αναπτύξουν ένα 

καλύτερο σχεδιασµό για την αντιµετώπισή τους. Επιπλέον χρησιµοποιώντας  

κατευθυνόµενο ροµποτικό εξοπλισµό κατά τη διάρκεια της κατασκευής, οι ανάδοχοι 

µπορούν να αποκτήσουν µεγαλύτερο έλεγχο επί των διαδικασιών που απαιτούν 

ακρίβεια και να είναι εφικτή η επιτυχία του έργου, όπως έγινε στην κατασκευή της 

υπόγειας σήραγγας µεταξύ της Γαλλίας και της Αγγλίας. Η επιθυµία για τέτοιου είδους 

έργα οδηγεί στην ανάγκη ανάπτυξης νέων τεχνολογιών έτσι ώστε να τα καθιστά εφικτά, 

η οποία µε την σειρά της δίνει ώθηση στα έργα ώστε να διευρύνουν το πεδίο δράσης 

τους. (Could, 2006) 
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3.2 Κατηγορίες κατασκευαστικών έργων 
 

Η κατασκευαστική βιοµηχανία είναι ανοµοιογενής και εξαιρετικά περίπλοκη. 

Υπάρχουν αρκετές κύριες κατηγορίες κατασκευών που διαφέρουν σηµαντικά η µία από 

την άλλη.(Nerija, 2012) Οι βασικές κατηγορίες οι οποίες κατατάσσονται τα 

κατασκευαστικά έργα είναι οι εξής: 

• Τα οικοδοµικά έργα: Περιλαµβάνουν την κατασκευή εργοστασίων, κατοικιών, 

γραφείων, καταστηµάτων, ξενοδοχείων, νοσοκοµείων, εκκλησιών, κ.λ.π. 

• Τα υδραυλικά, λιµενικά, εγγειοβελτιωτικά έργα: Περιλαµβάνουν την κατασκευή 

υδραυλικών φραγµάτων, υδροηλεκτρικών έργων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων, 

υδραγωγείων, αρδευτικών έργων, διωρύγων, λιµένων, αναχωµάτων, κ.λ.π. 

• Τα συγκοινωνιακά έργα: Περιλαµβάνουν την κατασκευή δρόµων, γεφυρών, 

αεροδροµίων, σιδηροδρόµων, χώρων στάθµευσης, κ.λ.π. 

• Τα υπόγεια έργα: Περιλαµβάνουν την κατασκευή σηράγγων, ορυχείων, υπόγειων 

σιδηροδρόµων, µεταλλείων, κ.λ.π. 

• Τα ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά έργα: Περιλαµβάνουν την κατασκευή 

τηλεφωνικών ή ηλεκτρικών γραµµών, αγωγών πετρελαίου, αγωγών αερίου, 

υποβρύχιων αγωγών, διυλιστηρίων, ηλεκτρικών σταθµών, τηλεπικοινωνιακών 

σταθµών, κ.λ.π. 

• Τα µηχανολογικά έργα: Περιλαµβάνουν την κατασκευή µηχανολογικών 

εγκαταστάσεων, κ.λ.π. 

• Τα έργα πληροφορικής: Περιλαµβάνουν την υλοποίηση συστηµάτων 

πληροφορικής.(Πολυζος, 2004) 

 

Τα κατασκευαστικά έργα περιλαµβάνουν νέα κατασκευή, ανακαίνιση καθώς και την 

κατεδάφιση παλιών κτιρίων.(Nerija, 2012) 
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3.3 Τύποι κινδύνου στις κατασκευές
 

Για καλύτερη κατανόηση

κατασκευών, ο κίνδυνος θα

φαίνεται στον παρακάτω σχήµα

 

Σχήµα 4: Τα τρία επίπεδα του
 

Το µακροοικονοµικό επίπεδο

επένδυση. Ο κίνδυνος που σχετίζεται

αγορά έχει οριστεί ως το µικροοικονοµικό

επιπτώσεις του µακροοικονοµικ

του έργου ορίζει τον κινδύνο

κατασκευαστική αγορά, η οποία

επιπέδων. (Burtonshaw, 2009)
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κινδύνου στις κατασκευές  

κατανόηση του κινδύνου που εµπλέκεται στη διεθνή

κίνδυνος θα πρέπει να αναλυθεί σε τρία διαφορετικά επίπεδα

παρακάτω σχήµα 4: 

επίπεδα του κινδύνου. 

µακροοικονοµικό επίπεδο ορίζει το γενικό κίνδυνο σε µία διεθνή κατασκευαστική

κίνδυνος που σχετίζεται µε µια συγκεκριµένη διεθνή κατασκευαστική

µικροοικονοµικό επίπεδο, ο οποίος περιλαµβάνει

µακροοικονοµικού επίπεδου στην αγορά των κατασκευώ

κινδύνο που συνδέεται µε ένα έργο στη συγκεκριµένη

αγορά η οποία περιλαµβάνει τις επίπτωσης των δύο προηγούµενων

, 2009) 
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στη διεθνή αγορά των 

διαφορετικά επίπεδα όπως 

 

µία διεθνή κατασκευαστική 

κατασκευαστική 

περιλαµβάνει επίσης τις 

κατασκευών. Το επίπεδο 

έργο στη συγκεκριµένη 

ς των δύο προηγούµενων 
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Μία διαφορετική προσέγγιση

µε το εάν προέρχονται από το

φαίνεται στο σχήµα 5: (Edwards

Σχήµα 5: Οι κίνδυνοι που εµφανίζονται
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προσέγγιση ταξινόµησης των κινδύνων µπορεί να είναι

προέρχονται από το περιβάλλον ή από τον άνθρωπο και είναι

Edwards, 1998) 

κίνδυνοι που εµφανίζονται στα κατασκευαστικά έργα. 

32 

να είναι και σύµφωνα 

άνθρωπο και είναι η εξής που 
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3.4 ∆ιαχείριση κινδύνου σε κατασκευαστικά έργα 
 

Η διαχείριση του κινδύνου είναι ίσως η πιο δύσκολη πτυχή της διαχείρισης του έργου. 

Ένας διαχειριστής έργο πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να εντοπίζει τις 

αίτιες των κινδύνων και να είναι έτοιµος να αντιδράσει στις συνέπειες τους. Επιπλέον, 

η διαχείριση των κινδύνων στο πλαίσιο της διαχείρισης έργου στον κατασκευαστικό 

τοµέα περιλαµβάνει ένα ολοκληρωµένο και συστηµατικό τρόπο για τον εντοπισµό, την 

ανάλυση και την αντιµετώπιση των κινδύνων έτσι ώστε να είναι εφικτή η επίτευξη των 

στόχων του έργου. Η χρήση της διαχείρισης των κινδύνων είναι απαραίτητη από τα 

πρώτα στάδια σχεδιασµού ενός έργου, όπου µπορούν να επηρεαστούν σηµαντικές 

αποφάσεις όπως είναι η επιλογή στρατηγικής και η επιλογή των µεθόδων κατασκευής 

που θα χρησιµοποιηθούν για την περαίωση του έργου. Τα οφέλη της διαδικασίας 

διαχείρισης κινδύνου περιλαµβάνουν τον προσδιορισµό και την ανάλυση των κινδύνων, 

τη βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης της κατασκευής του έργου και την 

αποτελεσµατική χρήση των πόρων. Οι παράµετροι επιτυχίας για οποιοδήποτε έργο 

είναι ο χρόνο της ολοκλήρωσης, να είναι εντός συγκεκριµένου προϋπολογισµού και να 

επιτύχει την απαιτούµενη απόδοση (τεχνική απαίτηση). (Bosher, 2007) 

 

Τα κατασκευαστικά έργα µπορεί να είναι απρόβλεπτα. Η διαχείριση κινδύνων σε 

κατασκευαστικά έργα έχει αναγνωριστεί ως µια πολύ σηµαντική διαδικασία για την 

επίτευξη των στόχων του έργου όσον αφορά τον χρόνο, το κόστος, την ποιότητα, την 

ασφάλεια και την περιβαλλοντική βιωσιµότητα. Η διαχείριση κινδύνου των έργων είναι 

µια επαναληπτική διαδικασία: η διαδικασία είναι ευεργετική όταν εφαρµόζεται µε 

συστηµατικό τρόπο καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός κατασκευαστικού 

έργου, από το στάδιο του σχεδιασµού µέχρι την ολοκλήρωση.(Jay, 2000) 

 

Κίνδυνοι και αβεβαιότητες, που εµπλέκονται στα κατασκευαστικά έργα, µπορούν να 

προκαλέσουν υπέρβαση του κόστους, καθυστέρηση του χρονοδιαγράµµατος και 

έλλειψη ποιότητας κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των έργων και µετά την ολοκλήρωσή 

τους. Η κακή απόδοση του κόστους στα κατασκευαστικά έργα φαίνεται να είναι ο 

κανόνας και όχι η εξαίρεση, και τόσο οι πελάτες όσο και οι εργολάβοι έχουν υποστεί 

σηµαντικές οικονοµικές απώλειες που οφείλονται σε υπερβάσεις του 

κόστους.(Schatteman, 2008) 
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Οργανώσεις από πολλές βιοµηχανίες έχουν αναγνωρίσει την αυξανόµενη σηµασία της 

διαχείρισης των κινδύνων, και πλέον πολλές εταιρείες έχουν δηµιουργήσει τµήµατα 

διαχείρισης κινδύνου έτσι ώστε να είναι σε θέση να µπορούν να αντιµετωπίζουν τους 

κινδύνους που ενδεχοµένως θα προκύψουν. Ο κλάδος των κατασκευών και οι πελάτες 

του είναι στενά συνδεδεµένη µε υψηλό βαθµό κινδύνου λόγω της φύσης του των 

δραστηριοτήτων της  βιοµηχανίας των κατασκευών, των διαδικασιών, του 

περιβάλλοντος και των οργανώσεων.(Tze, 2004) 
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3.5 Η ιδιαιτερότητα της διαχείρισης του κινδύνου στις κατασκευές  
 

Η βιοµηχανία της κατασκευής υπόκειται σε µεγαλύτερο κίνδυνο και  αβεβαιότητα από 

ότι πολλές άλλες βιοµηχανίες. Η διαδικασία της λήψης ενός έργου από την αρχική 

εκτίµηση της επένδυσης µέχρι την ολοκλήρωση και την έναρξη χρήσης του είναι 

πολύπλοκη, συνήθως όταν γίνεται κατά παραγγελία, και συνεπάγεται χρονοβόρες 

διεργασίες σχεδιασµού και παραγωγής. Απαιτεί ένα πλήθος ανθρώπων µε διαφορετικές 

ικανότητες και ενδιαφέροντα και τον συντονισµό ενός ευρύ φάσµατος διαφορετικών, 

αλλά αλληλένδετων, δραστηριοτήτων. Μια τέτοια πολυπλοκότητα επιτείνεται 

περαιτέρω από πολλούς ανεξέλεγκτους εξωτερικούς παράγοντες (Flanagan και 

Norman, 1983). Η κατασκευαστική βιοµηχανία έχει µια κακή φήµη για την 

αντιµετώπιση των κινδύνων, και για αυτό πολλά έργα απέτυχαν διότι δεν µπόρεσαν να 

είναι εντός των προθεσµιών του χρόνου και να επιτύχουν τους στόχους του κόστους. Οι 

πελάτες, οι εργολάβοι, οι πολίτες και πολλοί άλλοι έχουν υποφέρει  ως αποτέλεσµα 

(Edwards 1995). (Burtonshaw, 2009) 

 

Πολύ συχνά, οι κίνδυνοι είτε αγνοούνται, ή διαγράφονται µε έναν εντελώς αυθαίρετο 

τρόπο. Συνήθως η διαδικασία που ακολουθείται για την πιθανή αντιµετώπιση κάποιου 

κινδύνου είναι απλά η προσθήκη 10% επί του εκτιµούµενου κόστους στον τελικό 

προϋπολογισµό του έργου. Σε µια επιχείρηση τόσο περίπλοκο όπως την κατασκευή, µια 

τέτοια προσέγγιση είναι συχνά ανεπαρκής, µε αποτέλεσµα την επεκτατική 

καθυστερήσεις, αντιδικίες, ακόµη και πτώχευση.(Tze, 2004) 

 

Ο παράγοντας του κινδύνου είναι πολύ µεγαλύτερος στον τοµέα των κατασκευών από 

ότι στις υπόλοιπες βιοµηχανίες επειδή εξωτερικοί παράγοντες όπως η κρατική 

χρηµατοδότηση, δηµογραφικοί παράγοντες καθώς και οι τάσεις της αγοράς που 

επηρεάζουν αρκετά την ζήτηση. Μία ακόµα αιτία που ο κατασκευαστικός κλάδο 

υπόκειται σε µεγάλο κίνδυνο είναι η απρόβλεπτη φύση της ίδιας της δουλείας. Από την 

στιγµή που η κατασκευή πραγµατοποιείται σε εξωτερικό χώρο, εξαρτάται από τις 

καιρικές συνθήκες. Η εµφάνιση οποιουδήποτε ακραίου καιρικού φαινοµένου µπορεί να 

επηρεάσει την παραγωγικότητα, να καταστρέψει τα υλικά και την δουλεία που έχει 

γίνει µέχρι και εκείνο το σηµείο, να δηµιουργήσει µη ασφαλής συνθήκες και ακόµα να 

καταστρέψει ολόκληρη την κατασκευή. Ο όρος ακραίο φαινόµενο συνήθως 

χρησιµοποιείται για να περιγράψει την εµφάνιση σφοδρών φυσικών φαινοµένων, όπως 

σεισµούς, τσουνάµι, έκρηξη ηφαιστείων, πληµµύρες και ανεµοστρόβιλους. Τα 
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φαινόµενα αυτά είναι συνώνυµα µε την καταστροφή. ∆υστυχώς, υπάρχει η αντίληψη 

ότι δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτα για να τα αποφύγουµε, αφού αποτελούν φυσικά 

φαινόµενα.(Cardona, 2001) 

 

 Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί η ανησυχία που υπάρχει από την διεθνή 

κοινότητα έναντι των ακραίων καιρικών φαινομένων. Λόγο της έντονης κλιματικής αλλαγής 

που λαμβάνει χώρα τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί αύξηση των φυσικών 

καταστροφών. Για το λόγω αυτό ο τομέας των κατασκευών θα πρέπει να ενσωματώσει στις 

διαδικασίες διαχειρίσεις κινδύνου και τις διαδικασίες διαχείρισης των καταστροφών. 

(Bosher, 2007) 

 

Επιπλέον η βιοµηχανία της κατασκευής δουλεύει µε παραγγελίες από πελάτες και 

οπότε πρέπει να κατασκευάζει κάθε φορά κάτι διαφορετικό που να καλύπτει τις 

διαφορετικές ανάγκες του κάθε πελάτη. Οπότε γίνεται κατανοητό ότι δεν µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ίδιες τεχνικές κατασκευής, υλικά και µέθοδοι. Το κάθε έργο απαιτεί 

τον δικό του µοναδικό σχεδιασµό και διαχείριση. (Could, 2006) 

 

Επίσης η κατασκευαστική βιοµηχανία είναι ανοµοιογενής και εξαιρετικά περίπλοκη. 

Υπάρχουν αρκετές κύριες κατηγορίες κατασκευών που διαφέρουν σηµαντικά η µία από 

την άλλη και αυτό δυσκολεύει την δηµιουργία µίας βάσης καταγραφής των κινδύνων. 

Επίσης οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζεται µε το µέγεθος του έργου, όπως η αβεβαιότητα 

του αποτελέσµατος του έργου αυξάνεται µε το µέγεθος του. Τα µεγάλα 

κατασκευαστικά έργα όπως είναι τα έργα υποδοµής, τα εργοστάσια πυρηνικής 

ενέργειας, ή η κατασκευή αεροδροµίου εκτίθενται σε αβέβαιο περιβάλλον, λόγω των 

παράγοντες όπως η πολυπλοκότητα προγραµµατισµού, σχεδιασµού και κατασκευής, η 

παρουσία διαφόρων οµάδων συµφερόντων (ιδιοκτήτης, συµβούλους, εργολάβους, 

προµηθευτές, κ.λπ.), οι πόροι (ανθρώπινο δυναµικό, υλικά, εξοπλισµός καθώς και το 

κεφάλαιο), η διαθεσιµότητα, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, το οικονοµικό και 

πολιτικό περιβάλλον και τέλος οι νοµοθετικές ρυθµίσεις. (Roozbeh, 1988) 

 

Άλλοι κίνδυνοι περιλαµβάνουν την πολυπλοκότητα του έργου, την ταχύτητα της 

κατασκευής του, την τοποθεσία που πραγµατοποιείται το έργο και το βαθµό 

εξοικείωσης.  
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Για παράδειγµα ένα κατασκευαστικό έργο ενός αγωγού πετρελαίου που διασχίζει 

πολλές χώρες χαρακτηρίζεται από την πολυπλοκότητα της εκτέλεσης του όσον αφορά 

την έλλειψη εµπειρίας σε σχέση µε ορισµένες προϋποθέσεις σχεδιασµού που 

προκύπτουν (βάθος νερού, συνθήκες εδάφους, µέγεθος σωλήνα κ.λ.π.), η επιρροή 

εξωτερικών παραγόντων που είναι πέρα από τον ανθρώπινο έλεγχο, εξωτερικές αιτίες 

οι οποίες περιορίζουν την διαθεσιµότητα των πόρων (από τεχνικές και τεχνολογία), 

δίφορες περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις, κυβερνητικούς νόµους και κανονισµούς και 

αλλαγές στο οικονοµικό και πολιτικό περιβάλλον. Ο χρόνος και ο προϋπολογισµός 

ξεπερνιούνται και µη ικανοποιητική ποιότητα του έργου  είναι οι γενικές πηγές 

απογοήτευσης στη διαχείριση ενός οργανισµού σωλήνων.  

 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, µία συµβατική προσέγγιση της διαχείρισης έργου δεν 

είναι αρκετή και ικανοποιητική, καθώς δεν δίνει την δυνατότητα στην οµάδα 

διαχείρισης του έργου να εδραιώσει µια επαρκή- κατάλληλη σύνδεση – σχέση µεταξύ 

όλων των φάσεων του έργου , να προβλέψουν τα επιτεύγµατα του έργου έτσι ώστε να 

χτίσουν εµπιστοσύνη µεταξύ της οµάδας του έργου, να παίρνουν αντικειµενικές 

αποφάσεις µε την βοήθεια των διαθέσιµων δεδοµένων, να παρέχουν επαρκή 

πληροφόρηση για αποδοτική διαχείριση του έργου και να εδραιώσουν στενή 

συνεργασία µεταξύ των µελών των διαφόρων οµάδων του έργου.(Dey, (2001) 

 

 Ένα επιπλέον στοιχείο που δείχνει την ιδιαιτερότητα της διαχείρισης κινδύνου στις 

κατασκευές είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι κατασκευές είναι ο τοµέας που 

διατρέχει µεγαλύτερο κίνδυνο ατυχηµάτων, µε περισσότερους από 1300 ανθρώπους 

που σκοτώνονται σε κατασκευαστικά ατυχήµατα κάθε χρόνο. Παγκοσµίως, οι 

εργαζόµενοι στον κατασκευαστικό κλάδο έχουν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες 

να σκοτωθούν και διπλάσιες πιθανότητες να τραυµατιστούν σε σύγκριση µε 

εργαζοµένους άλλων επαγγελµάτων. Το κόστος αυτών των ατυχηµάτων είναι τεράστιο 

για το άτοµο, τον εργοδότη και για την κοινωνία. Μπορεί να ανέλθει σε ένα σηµαντικό 

ποσοστό της αξίας της σύµβασης του έργου. (Nerija, 2012) 

 

Ο κλάδος των κατασκευών είναι από τους πιο επικίνδυνους. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 

του ΣΕΠΕ, το 2002 σηµειώθηκαν 80 θανατηφόρα ατυχήµατα τα οποία αποτελούν το 

52% του συνόλου. Οι εργαζόµενοι στον κλάδο εκτίθενται καθηµερινά σε πηγές 

κινδύνου που απειλούν την ασφάλεια και την υγεία τους.  
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Ορισµένοι δυνητικοί κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια στο εργοτάξιο είναι οι 

εξής:  

• Καταπλακώσεις. 

• Εκρήξεις 

• Πτώσεις από ύψος, ολισθήσεις, πτώση αντικειµένων. 

• Τροχαίο ατύχηµα 

• Κίνδυνος σύνθλιψης από µηχάνηµα του έργου. 

• Κίνδυνος από κινούµενα µέρη µηχανηµάτων. 

• Κίνδυνοι τραυµατισµού από φορητά εργαλεία ισχύος. 

• Ηλεκτροπληξία. 

• Κίνδυνοι από συγκολλήσεις. 

• Κίνδυνοι από χρήση φιαλών πεπιεσµένου αέρα. 

• Κίνδυνοι από εισπνοή και επαφή µε τσιµέντο 

• Κίνδυνοι από εισπνοή σκόνης µε πυρίτιο. 

• Κίνδυνοι από εισπνοή ινών αµιάντου (εργασίες αποξήλωσης, κατεδάφιση). 

• Κίνδυνοι από εισπνοή ασφαλτικών προϊόντων, πίσσας. 

• Κίνδυνοι από εισπνοή χηµικών (διαλυτικά, λούστρα, χρώµατα, ρητίνες, κόλλες). 

• Κίνδυνοι από εισπνοή τοξικών, ασφυξιογόνων αερίων. 

• ∆ονήσεις ολόκληρου του σώµατος, άνω άκρων (χειριστές χωµατουργικών 

µηχανηµάτων, µηχανηµάτων οδοποιίας, χειριστές κοµπρεσέρ). 

• Υψηλός θόρυβος. 

• Ακραίες θερµοκρασίες. 

• Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων. 

 

Η παραπάνω λίστα ελέγχου µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την λήψη προληπτικών 

µέτρων σε ένα εργοτάξιο, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι αυτοί. Πρέπει να 

σηµειωθεί ότι είναι ενδεικτική των κυριότερων κινδύνων και δεν εξαντλεί όλους τους 

κινδύνους που είναι δυνατόν να υπάρχουν. (Βαγίοκας, 2004) 

 

Στο σχήµα 6 παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη των εργατικών ατυχηµάτων στην 

βιοµηχανία της κατασκευής και των δηµόσιων έργων όπως καταγράφηκαν από το 

Ι.Κ.Α. για την χρονική περίοδο 1938-1994 



ΑΛΚΗΣΤΗ ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

 

Σχήµα 6: Ιστορική εξέλιξη εργατικών

              Ι.Κ.Α 
 

Και οι πιο πρόσφατες µετρήσει

 

Σχήµα 7: Εξέλιξη εργατικών ατυχηµάτων

(Νπρανής, 1998) 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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εξέλιξη εργατικών ατυχηµάτων στον κατασκευαστικό κλάδο

πρόσφατες µετρήσει δείχνουν την εξέλιξη, σχήµα 7.  

εργατικών ατυχηµάτων στον κατασκευαστικό κλάδο από το

39 

 

κατασκευαστικό κλάδο από το 

 

από το Ι.Κ.Α 
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Εξαιτίας όλων αυτών των παραγόντων είναι δύσκολο να γίνει ακριβής πρόβλεψη του 

προϋπολογισµού και του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου, και έτσι η βιοµηχανία της 

κατασκευής υπόκειται σε υψηλό κίνδυνο να χάσει λεφτά από τις υπόλοιπες βιοµηχανίες 

που µπορούν να στηριχθούν σε πιο αξιόπιστους προβλέψιµους παράγοντες. (Could, 

2006) 

 

Στη συνέχεια, ήταν δύσκολο για την κλάδο των κατασκευών για το συντονισµό, την 

αποθήκευση και την επαναχρησιµοποίηση της γνώσης που επιτυγχάνεται µεταξύ του 

οργανισµού και των ατόµων του. Ως εκ τούτου, η κατασκευαστική βιοµηχανία πρέπει 

να αποκτήσει, αποθήκευση και την επαναχρησιµοποίηση της γνώσης προκειµένου να 

αυξηθεί η απόδοση του έργου.(Tserng, 2009) 
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4. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΜΕΣΑ 
ΑΠΟ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

Για να γίνει κατανοητή η µεγάλη σηµασία που έχει η διαχείριση κινδύνου στα 

κατασκευαστικά έργα παρακάτω θα παρατεθούν ορισµένες µελέτες περιπτώσεων που 

αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγµατα της σηµαντικότητας αυτής της διαδικασίας 

στον τοµέα αυτό. Γίνεται εµφανές ότι όταν χρησιµοποιείται αυτή η τεχνική η εταιρίες 

καταφέρνουν να επιτύχουν πιο εύκολα τους τρείς βασικούς στόχους της διαχείρισης 

των έργων που είναι ο χρόνος, το χρήµα και η απόδοση. 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1 

 

 

Αυτή η µελέτη περίπτωσης εστιάζει στην εφαρµογή των στρατηγικών διαχείρισης 

κινδύνων του έργου για την κατασκευή της παγκοσµίου φήµης Όπερα του Σύδνεϋ η 

οποία είναι µια γνωστή υπόθεση για την υπέρβαση του κόστους. 

 

Ο στόχος αυτής της µελέτης περίπτωσης δεν είναι να µειωθεί το µεγάλο επίτευγµα της 

κατασκευής ενός τόσο πολύπλοκου κτίριο που άλλαξε το πρόσωπο της πόλης, αλλά να 

το µελετήσουµε και να το δούµε από την οπτική γωνία της διαχείρισης ενός τέτοιου 

έργου: 

• Προσδιορισµός και ποσοτικοποίηση των κινδύνων του έργου που είχαν αγνοηθεί. 

• Τονισµός των κινδύνων που σχετίζονται µε τη χρήση των φτωχών εκτιµήσεων. 
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Το στάδιο του σχεδιασµού 

 

Η αρχική ιδέα για το έργο ήταν ένα σκίτσο που υποβλήθηκε από τον ∆ανό αρχιτέκτονα 

Jorn Utzon. Οι κριτές το επέλεξαν από έναν διεθνή ανοικτό διαγωνισµό που έληξε µε 

233 συµµετοχές από 11 χώρες. Στην ευχάριστη σκέψη ότι κέρδισε τον διαγωνισµό ο 

Utzon ήταν ελαφρώς σοκαρισµένος. Παρά το γεγονός ότι το σκίτσο του είχε κεντρίσει 

την προσοχή των κριτών, αποτελούνταν µόνο από απλά σκίτσα χωρίς σχέδια ή κάποια 

προσχέδια, και επειδή ο σχεδιασµός ήταν τόσο µοναδικός, µερικοί άνθρωποι θεώρησαν 

ότι η κατασκευή του δεν θα ήταν εφικτή. Κανείς δεν ήξερε πώς θα κατασκευαστεί, και 

µερικοί ειδικοί αναρωτιόταν αν θα ήταν κάτι τέτοιο εφικτό.  

 

Παρ 'όλη αυτήν την αβεβαιότητα, η αρχική εκτίµηση του κόστους του έργου ορίστηκε 

στα $ 7 εκατ. τα οποία θα χρηµατοδοτούνταν από την κυβέρνηση από τα κέρδη που θα 

είχε από µια σειρά κρατικών λαχείων. Η κυβέρνηση ανησύχησε µήπως προκύψουν 

διάφορα ερωτήµατα και προβληµατισµοί από τους ανθρώπους που ήταν υπεύθυνη για 

τον σχεδιασµού µε πιθανότητα έτσι να καθυστέρηση το έργο και για αυτό το διαίρεσε 

σε τρεις βασικές συµβάσεις: 

• το θεµέλιο και το κτίριο, εκτός από την οροφή. 

• την οροφή, Και, 

• το εσωτερικό και τον εξοπλισµό. 

 

Το στάδιο της κατασκευής 

 

Πολλές από τις πιο γνωστές κατασκευαστικές εταιρείες του κόσµου συµµετείχαν στο 

κτίριο της  Όπερα του Σύδνεϋ συµπεριλαµβανοµένων των Arups Structural Engineering, 

Hornibrook and Rider Hunt, το έργο κατασκευής της Όπερα του Σύδνεϋ χωρίστηκε σε 

τρία διαφορετικά στάδια ως εξής: 

• Στάδιο 1: Υποδοµή, σκυροδέτηση από τα θεµέλια µέχρι το επίπεδα των 

καθισµάτων των  θεατών εξαιρουµένων των τυχόν τελειωµάτων. 

• Στάδιο 2: Υπερκατασκευή ή θόλος , θολωτές οροφές από σκυρόδεµα ή µεγάλες και 

µικρές αίθουσες και εστιατόρια, συµπεριλαµβανοµένης και της εξωτερικής 

επένδυσης. 
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• Στάδιο 3: Οτιδήποτε δεν περιλαµβάνονταν στις φάσεις 1 και 2, πύργους, όλα τα 

εσωτερικά τελειώµατα, εξωτερικές πλακοστρώσεις και επενδύσεις, γυάλινους 

τοίχους, όλες οι ηλεκτρικές και µηχανικές υπηρεσίες. 

 

Αφού εξελέγη πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας το 1965, ο Bob Askin  

προσπάθησε να αναγκάσει τον Jorn Utzon να µειώσουν το κόστος µε την παρακράτηση 

πληρωµών. Το 1966 ο Utzon παραιτήθηκε και επέστρεψε στη γενέτειρά του, τη ∆ανία. 

Η κατασκευή της Όπερα του Σύδνεϋ παραδόθηκε σε µια οµάδα από αυστραλιανούς 

αρχιτέκτονες. Ευτυχώς, το εξωτερικό είχε ήδη ολοκληρωθεί µέχρι τότε, έτσι ώστε η 

επίδραση του τροποποιηµένου σχεδίου για τη συνολική δοµή του ήταν ελάχιστη. Το 

έργο ολοκληρώθηκε τελικά το 1973 µετά από µια περίοδο κατασκευής 14 ετών και 

δαπάνη πάνω από $ A100 εκατ. ευρώ, σχεδόν 15 φορές ο εκτιµώµενος 

προϋπολογισµός. 

 

∆ιαχείρισης Κινδύνων στο Sydney Opera House 

 

1. Χρηµατοοικονοµικά 

Παρ 'όλες τις κλιµάκωσης του κόστους, ο φορολογούµενος δεν είχε πολλά να πληρώσει 

όπως και σχεδόν όλα τα έξοδα καλύφθηκαν από τα έσοδα των Κρατικών Λαχείων. 

Πράγµατι, η ανάγκη για να υποχωρήσουν τα έξοδα λειτουργίας της όπερας 

χρηµατοδοτήθηκαν από τη συνέχιση της Κρατικής Λοταρίας. Η πρώτη εκτίµηση για 

την Όπερα του Σύδνεϋ ήταν 7,2 εκατοµµύρια δολάρια Αυστραλίας. Μόλις ξεκινήσει, 

ωστόσο, το κόστος συνέχισε να αυξάνεται και µόνο για να ολοκληρωθεί το κτίριο το 

τελικό κόστος ήταν $ Α 102 εκατ. ευρώ. 

 

2. Πολιτική 

Πολιτικοί κίνδυνοι εµφανίζονται συχνά σε κυβερνητικά έργα καθώς συχνά κρύβουν 

πληροφορίες που επηρεάζουν την υποστήριξη της κοινότητας, η οποία µε τη σειρά της 

επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα της µελέτης σκοπιµότητας. Η Όπερα του Σύδνεϋ 

είχε πληγεί σοβαρά από τις πολιτικές αποφάσεις. 

 

3. Μέσων Ενηµέρωσης και δηµόσιας εξαπάτησης 

Στο έργο της Όπερα του Σύδνεϋ ο αρχικός προϋπολογισµός των επτά εκατοµµύριων 

δολαρίων Αυστραλίας δεν ήταν πραγµατικός, αλλά ένας πολιτικός προϋπολογισµός. Η 
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κυβέρνηση των Εργατικών της Νέας Νότιας Ουαλίας ήταν ο κύριος υποστηρικτής του 

έργου και ήθελε να έχουν αρχίσει πριν από τις προγραµµατισµένες εκλογές του 

Μαρτίου του 1959. Αυτό θα µείωνε τον κίνδυνο να σταµατήσει το έργο, σε περίπτωση  

που οι Εργατικοί έχαναν τις εκλογές. 

4. Παραπλανητική εκτίµηση του κόστους 

Ο Kim Utzon εξήγησε στη θέση του πατέρα του, «Ήταν µια πολιτική απόφαση να 

δηµοσιεύσουµε έναν χαµηλότερο προϋπολογισµό για το κτίριο, ο οποίος αναµενόταν  

να κερδίσει την έγκριση του πολιτικού συστήµατος, αλλά η υπέρβαση έγινε πολύ 

γρήγορα. Έτσι, ακόµη και αν η υπέρβαση του κόστους κατέληξε να είναι 1400% σε 

σχέση µε τον δηµοσιευµένο προϋπολογισµό, ο προϋπολογισµός αυτός ήταν ένα όγδοο 

του πραγµατικού προϋπολογισµού του κτιρίου. Έτσι, η πραγµατική υπέρβαση είναι 

µόνο το 100%, το υπόλοιπο ήταν πολιτική ». 

5. Πολιτική ηµεροµηνία κατασκευής 

Η έναρξη της κατασκευής για το στάδιο 1 έχει καθοριστεί, κυρίως για πολιτικούς 

λόγους, στης 2 Μαρτίου του 1959. Έτσι, προχώρησαν µε την κατασκευή πριν από την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας σχεδιασµού, η οποία σε κάθε έργο εµπεριέχει ένα µεγάλο 

κίνδυνο. 

 

6. Πολιτικές αλλαγές στο σχεδιασµό 

Το 1966 η µεγάλη αίθουσα άλλαξε από αίθουσα µε διπλό σκοπό, για συναυλίες και 

όπερα, σε αίθουσα µόνο για συναυλίες. Η αίθουσα διπλού σκοπού ήταν µια απαίτηση 

της προηγούµενης επιτροπής αρχιτεκτονικού διαγωνισµού. 

 

7. Στατικά 

Τα σηµεία στήριξης 

Οι µηχανικοί της εταιρίας Arup γνώριζαν πολύ καλά ότι το σχήµα της διατοµής που 

επέλεξε ο αρχιτέκτονας Jorn Utzon ήταν µακριά από κάθε αποδεκτή ιδανική δοµή, 

ωστόσο, δεν µπορούσαν να προτείνουν την αλλαγή του σχήµατος, καθώς αυτό θα 

άλλαξε δραστικά την εµφάνιση της στέγης. 

 

Η οροφή 

Μια ερώτηση που έπρεπε να είχε ερωτηθεί ήταν εάν αυτός το προηγµένος και 

καινοτόµος σχεδιασµός ήταν πραγµατικά εφικτός. Οι κριτές του ανταγωνισµού 

επέλεξαν ένα σύνθετο σχέδιο τέχνης χωρίς να ρωτήσουν πώς αυτό θα σχεδιαστεί ή 
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ακόµα θα κατασκευαστεί. Αργότερα αυτή ήταν µια σηµαντική αιτία για την 

καθυστέρηση του σχεδιασµού της στέγη. Λέγεται ότι αν το σηµείο αυτό είχε ληφθεί 

υπόψη, ότι θα έπρεπε να επιλεγεί είτε ένα απλό σχήµα ή ένα από τα γνωστά σχήµατα 

της γεωµετρίας. Επιπλέον θα πρέπει να σηµειωθεί ότι εκείνη την περίοδο το πρόγραµµα 

ανάλυσης µέσω υπολογιστή δεν είχε ακόµη εισαχθεί και η µόνη λύση ήταν να γίνει µε 

το χέρι ο υπολογισµός όλων των δυνάµεων που ενεργούν στη δοµή. 

 

8. Τεχνική 

Ο αρχιτέκτονας Jorn Utzon, είχε επίγνωση των πιθανών τεχνικών προβληµάτων, αφού 

το σχέδιο του απαιτούσε προηγµένη τεχνολογία που ακόµα δεν ήταν τότε  διαθέσιµη, 

ως εκ τούτου ζήτησε επιπλέον χρόνο για να αντιµετωπίσει αυτές τις προκλήσεις και να 

µετατρέψει το σκίτσο σε ένα σχέδιο από το οποίο θα µπορεί να κατασκευαστεί η δοµή. 

∆εν είχε καµία προηγούµενη εµπειρία στο σχεδιασµό και την κατασκευή ενός τέτοιου 

µεγάλου κτιρίου και εξαιτίας αυτής της έλλειψης κατάλληλων σχεδίων, λεπτοµερών 

κατασκευαστικών σχεδίων, καθώς και σωστές  εκτιµήσεις των υλικών, το κόστος δεν 

µπορούσε να εκτιµηθεί σωστά.  

 

9. Λάθη Σχεδιασµού και παραλείψεις 

• ∆υστυχώς, τα κελύφη της οροφής ήταν πολύ βαριά για τις κολώνες που είχαν ήδη 

κατασκευαστεί, έτσι ώστε αυτά έπρεπε να καταστραφούν και να ξαναχτιστούν. Αυτές 

και πολλές άλλες αποτυχίες συνέβαλαν στην καθυστέρηση του προγράµµατος και την 

αύξηση του κόστους. 

• Το αρχικό σχέδιο ήταν οι κατασκευή δύο αιθουσών. ∆εδοµένου ότι η κυβέρνηση 

άλλαξε γνώµη και ζήτησε το κτίριο να τροποποιηθεί και να αποτελείται από τέσσερεις  

αίθουσες έπρεπε στη συνέχεια αυτό να ενσωµατωθεί στον σχεδιασµό. 

• Λόγω των νέων φορτίων της στέγη οι αρχικές βάσεις κατεδαφίστηκαν και 

κατασκευάστηκαν νέες που να µπορούν να υποστηρίξουν τα αναθεωρηµένα φορτία 

σχεδιασµού στέγης. 

 

10. Κατασκευή 

Οι µηχανικοί που αναθεώρησαν τα σχέδια σηµείωσαν ότι τα κελύφη της οροφής ήταν 

πολύ µεγαλύτερα και ευρύτερα από κάθε κελύφη που είχαν δει µέχρι εκείνο το σηµείο. 

Επιπλέον, επειδή θα τοποθετηθούν τόσο ψηλά, θα λειτουργούν σαν πανιά σε ισχυρούς 

ανέµους που προέρχονται από το λιµάνι του Σύδνεϋ. Κατά συνέπεια, η στέγη έπρεπε να 
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είναι προσεκτικά σχεδιασµένη και κατασκευασµένη για να µπορεί να  αντισταθεί σε 

αυτό το επίπεδο της πίεσης του ανέµου. 

 

Η κατασκευή υπολογιζόταν να διαρκέσει περίπου πέντε χρόνια µε κόστος 7 

εκατοµµύρια δολάρια. Αγνοώντας το αίτηµά του, η κυβέρνηση πίεσε τον Jorn Utzon να 

ξεκινήσει την κατασκευή το 1959, δύο χρόνια πριν από προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα 

του αρχιτέκτονα. Η έλλειψη προετοιµασίας σύντοµα έκανε εµφανής τις αρνητικές της 

επιπτώσεις. Μετά την ολοκλήρωση του µεγάλου βάθρο µε µία τεράστια, 86 µέτρα 

(282ft), πλατιά σκάλα, πολλά χρόνια δαπανήθηκαν για την αναµόρφωση του 

σχεδιασµού της οροφής. Τρεις γερανοί έπρεπε να εισαχθούν από τη Γαλλία για αυτή τη 

δουλειά, οι οποίοι κόστιζαν 100.000 δολαρίων ο κάθενας, καθώς αυτό ήταν το πρώτο 

κτήριο που κατασκευάστηκε στην Αυστραλία µε γερανούς. ∆υστυχώς, τα κελύφη 

οροφής ήταν πολύ βαρύ για τις κολώνες που είχαν ήδη κατασκευαστεί, έτσι ώστε αυτά 

κατεδαφίστηκαν και ξαναχτίστηκε. 

 

Συνέπειες 

 

• Υπέρβαση κόστος 1300% 

• Όπως φοβόταν πολλοί ειδικοί το έργο αποτέλεσε µια µηχανική οικονοµική 

κατάρρευση, διάρκειας 15 ετών και κοστίζοντας $ 107 εκατοµµύρια (100.000.000 

δολάρια πάνω από την αρχική εκτίµηση). 

• Υπέρβαση προγράµµατος 250% 

• Αποτέλεσε δηµόσιο σκάνδαλο 

• ∆ιαχειριστική σύγκρουση µεταξύ του πελάτη και του αρχιτέκτονα που τον ανάγκαζε 

να παραιτηθεί πριν από το τέλος του 3ου σταδίου. 

 

Ποσοτικοποίηση του κινδύνου αναγνώρισης 

 

Με την εξέταση του έργου υπάρχουν ορισµένοι κίνδυνοι που φαίνεται να µην έχουν 

εξεταστεί και έχουν την πιο αρνητική επίδραση για το έργο. 

1. Κακή εκτίµηση του κόστους. 

2. Ελλιπής σχεδιασµός. 

3. Η µη τήρηση του ορίου της εκτίµησης του κόστους 

4. Η αποτυχία να επιτευχθεί η απαιτούµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης. 
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5. Αλλαγές στο πεδίο εφαρµογής του σχεδίου και  των απαιτήσεων. 

6. Οι τροποποιήσεις στον σχεδιασµό. 

7. Πίεση για την υλοποίηση του έργου µε ένα επιταχυνόµενο πρόγραµµα. 

8. Ανακριβής εκτίµηση του χρόνου της σύµβασης 

9. Η έλλειψη επικοινωνίας µεταξύ των συµµετεχόντων στο έργο. 

10. Ανεπαρκώς καθορισµένους ρόλους και αρµοδιότητες. 

11. Ανεπαρκής εξειδικευµένο προσωπικό. 

12. Πολιτικούς κινδύνους. 

 

Συµπεράσµατα 

 

Από τις διαφάνειες και τις συνοδευτικές σηµειώσεις σχετικά µε τη διαχείριση κινδύνων 

και µε την εκ των υστέρων είναι εύκολο να δούµε πού έγιναν τα λάθη και πως θα 

µπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που το έργο αυτό 

ολοκληρώθηκε, ωστόσο, από τότε έχουν υπάρξει πολλά άλλα έργα υψηλής τεχνολογίας 

ή υψηλής κατάστασης που έχουν επίσης υποφέρει από κακή διαχείριση έργων ή κακή 

διαχείριση κινδύνου, παραδείγµατα εδώ κυµαίνονται από Concorde, το Millennium 

Dome, (τώρα η αρένα O2), το νέο στάδιο Wembley, στο νέο Terminal 5 στο Heathrow. 

Από τα παραδείγµατα αυτά µπορούµε να δούµε πόσο σηµαντική είναι η διαχείριση των 

κινδύνων για την επιτυχή περαίωση ενός έργου εκπληρώνοντας τους τρείς βασικούς 

στόχους του έργου, το κόστος, τον χρόνο και την απόδοση.(Burtonshaw, 2009) 
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ΜΕΛΕΤΗ

 

 

Η πρόκληση 

 

Το Crossrail είναι το µεγαλύτερο

προϋπολογισµό £ 14,500,000

2018, το Crossrail θα µεταφέρει

ικανότητα µεταφοράς του Λονδίν

κατασκευαστικά έργα που εκτελούνται

στιγµή που κατασκευάζονται

το υπάρχον µετρό του Λονδίνου

υπέργειοι σταθµοί, πρέπει να

υπάρξουν στο σύστηµα µεταφορών

µετακινούµενους εργαζοµένους

 

Τα 42 χιλιόµετρα σηράγγων

γραµµών του µετρό, των υπονόµων

βάθη µέχρι 40 µέτρα κάτω από

από τα πιο σηµαντικά οικονοµικά

πολυσύχναστους δρόµους του

 

Σε αντίθεση µε κάποιες άλλες

πρόγραµµα Crossrail εµπλέκονται

µετρό του Λονδίνου, την 

Wharf Group και την Berkeley

του µείγµα εργολάβων και προµηθευτών

µαζί τους για να παραδώσουν

προϋπολογισµό καθώς και 
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2 CROSSRAIL 

είναι το µεγαλύτερο πρόγραµµα έργων υποδοµής στην

000,000 (περίπου $ 23β). Όταν ανοίξει τον Σεπτέµβριο

θα µεταφέρει 200 εκατοµµύρια επιβάτες κάθε χρόνο, αυξάνοντας

µεταφοράς του Λονδίνου κατά 10%. Υπάρχουν πολλαπλά και

έργα που εκτελούνται ταυτόχρονα σε όλη την διαδροµή

κατασκευάζονται οκτώ νέοι υπόγειοι σταθµοί, οι οποίοι θα συνδέονται

µετρό του Λονδίνου και το σιδηροδροµικό δίκτυο, καθώς

πρέπει να ελαχιστοποιηθούν οι διαταραχές που είναι

σύστηµα µεταφορών που χρησιµοποιείται καθηµερινά από

εργαζοµένους. 

χιλιόµετρα σηράγγων θα δηµιουργηθούν µεταξύ των υφιστάµενων

των υπονόµων, των υφιστάµενων σηράγγων και των

µέτρα κάτω από µερικά από τα πιο επιβλητικά κτήρια στον

σηµαντικά οικονοµικά κέντρα παγκοσµίως και κάτω

δρόµους του Λονδίνου. 

κάποιες άλλες σηµαντικές πρωτοβουλίες για τις υποδοµές

εµπλέκονται πολλοί εταίροι παροχής, συµπεριλαµβανοµένων

την Network Rail, την Docklands Light Railway

Berkeley Homes. Κάθε ένα από τα επιµέρους έργα

εργολάβων και προµηθευτών οι οποίοι πρέπει να λειτουργούν

παραδώσουν κάθε στοιχείο του έργου στον προβλεπόµενο

καθώς και µε την ελάχιστη δυνατή αναστάτωση.  
48 

 

υποδοµής στην Ευρώπη, µε 

ανοίξει τον Σεπτέµβριο του 

κάθε χρόνο, αυξάνοντας την 

πολλαπλά και πολύπλοκα 

την διαδροµή. Την ίδια 

θα συνδέονται µε 

ίκτυο καθώς και τέσσερις 

που είναι πιθανόν να 

καθηµερινά από  εκατοµµύρια 

των υφιστάµενων υπόγειων 

σηράγγων και των θεµέλιων, σε 

κτήρια στον κόσµο, ενός 

και κάτω από τους 

για τις υποδοµές, στο 

συµπεριλαµβανοµένων του 

Railway, την Canary 

ργα έχει το δικό 

λειτουργούν απρόσκοπτα 

επόµενο χρόνο και 
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Για να µπορέσει να επιτύχει το πρόγραµµα Crossrail χρειάζεται µια δοκιµασµένη και 

ολοκληρωµένη λύση διαχείρισης του κινδύνου έτσι ώστε να µπορέσει να 

πραγµατοποιηθεί η προβολή της στρατηγικής λήψης αποφάσεων σε ολόκληρο τον 

οργανισµό καθώς επίσης να µπορέσει να καλύψει σε βάθος τις ανάγκες που θα 

προκύπτουν κάθε µέρα  από τα επιµέρους µεγάλα έργα στο πρόγραµµα. 

 

Η Λύση 

 

Η πολύπλοκη φύση του προγράµµατος Crossrail οδήγησε στην επιλογή της Ενεργής 

∆ιαχείρισης Κινδύνου (Active Risk Management) έτσι ώστε να παρέχεται στο κοινό 

σύστηµα η δυνατότητα διαχείριση των κινδύνων σε όλα τα έργα του. Η Ενεργή 

∆ιαχείριση Κινδύνου (ARM) προσφέρει τώρα ένα δοµηµένη και συνεκτική άποψη των 

κινδύνων σε ολόκληρη την επιχείρηση. 

Αυτά είναι τα ορόσηµα της διαχείρισης κινδύνου του προγράµµατος Crossrail µέχρι 

σήµερα: 

• 2010 - Εφαρµογή του συστήµατος Ενεργής ∆ιαχείρισης Κινδύνου(ARM): 

Σχεδιασµός και να παραδώσει αναφορών των κινδύνων. 

• 2011 – Εισαγωγή ποσοτικής αξιολογήσεις των κινδύνων σε επίπεδο έργου: 

∆υνατότητα πρόσβασης στο σύστηµα της Ενεργής ∆ιαχείρισης Κινδύνου από τους  

συνεργάτες της εφοδιαστική αλυσίδα. 

• 2012 – Σύνδεση της διαχείρισης των κινδύνων µε την εταιρική στρατηγική. 

 

Το πρόγραµµα Crossrail έχει δώσει εντολή ότι οι εργολάβοι υποχρεωτικά πρέπει να 

υιοθετήσουν την ίδια διαδικασία διαχείρισης κινδύνων και να χρησιµοποιούν την 

Ενεργητική ∆ιαχείριση Κινδύνων (ARM) για τη διαχείριση και τον περιορισµό των 

κινδύνων τους. Αυτό παρέχει στο Crossrail τη διασφάλιση ότι οι προµηθευτές 

κατανοούν τους κινδύνους και εργάζονται σκληρά για τη µείωσή τους. Η ικανότητα να 

διαχειριστούν αποτελεσµατικά τους κινδύνους είναι ένα από τα πιο σηµαντικά κριτήρια 

που χρησιµοποιούνται για την επιλογή αναδόχων για κάθε έργο. Η Ενεργή ∆ιαχείριση 

Κινδύνου (ARM) θεωρείται ως ένα από τα πιο κρίσιµα επιχειρησιακά συστήµατα του 

προγράµµατος Crossrail. 

 

Τα Αποτελέσµατα 
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Η Ενεργή ∆ιαχείριση Κινδύνου (ARM) χρησιµοποιήθηκε για να δηµιουργηθεί µια 

κοινή διαδικασία αξιολόγησης σε όλες τις περιοχές του πολύπλοκου προγράµµατος 

Crossrail. Η Ενεργή ∆ιαχείριση Κινδύνου (ARM) περιλαµβάνει στοιχεία για τους 

κινδύνους από τους συνεργάτες, τους εργολάβους και τους προµηθευτές σε ένα κοινό 

αποθετήριο για την υποβολή των εκθέσεων και των αναλύσεων των κινδύνων και 

εξασφαλίζει ότι πληροφορίες είναι έγκυρες και έγκαιρες και ότι είναι σχετικές µε την 

στρατηγική λήψης αποφάσεων. 

 

Η Ενεργή ∆ιαχείριση Κινδύνου (ARM) εξασφαλίζει ότι οι βέλτιστες πρακτικές 

µπορούν να µοιραστούν διαµέσου όλου του  οργανισµού και µεταξύ αναδόχων που 

κάνουν παρόµοια δουλειά και µπορεί να αντιµετωπίζουν παρόµοιους κινδύνους. Αυτό 

αυξάνει την αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα στην άµβλυνση του κινδύνου, 

διατηρώντας το κόστος και βελτιώνοντας την πιθανότητα παράδοσης του έργου στο 

προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα και εντός του προϋπολογισµού του έργου. 

 

Η Ενεργή ∆ιαχείριση Κινδύνου (ARM) επέτρεψε στο πρόγραµµα Crossrail να 

εντοπίσει ένα σύνολο εκατοντάδων σηµαντικών κινδύνων που θα προέκυπταν κατά την 

διάρκεια ολοκλήρωσης του προγράµµατος. Έτσι έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί ένα 

ισχυρό µέσο που δίνει την δυνατότητα στους ανθρώπους να αναγνωρίζουν τους 

κινδύνους που προκύπτουν κατά την πραγµατοποίηση αυτού του πολύπλοκου έργου 

και να τους αποφεύγουν. 

 

Οι πληροφορίες που προέκυψαν µέσα από την Ενεργή ∆ιαχείριση Κινδύνου (ARM) 

επέτρεψε στο πρόγραµµα Crossrail να λάβει µια προληπτική προσέγγιση για την 

άµβλυνση του κινδύνου: 

• Οι τεχνολογικές αποφάσεις έγιναν µε έµφαση σε χρησιµοποιηµένα και 

δοκιµασµένα σχέδια έτσι ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη κινδύνου. 

• Οι συµβάσεις είναι τέτοιες ώστε να µετριάσουν τον κίνδυνο διασύνδεσης µεταξύ 

των διαφορετικών εργολάβων. 

• Τα έγγραφα του διαγωνισµού έχουν συνταχθεί έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη οι 

κίνδυνοι που συνδέονται µε τα έργα για να εξασφαλιστεί ότι οι κίνδυνοι που θα 

προκύψουν θα αντιµετωπιστούν ή θα αποφευχθούν µε τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο.((Wolstenholme, 2012) 
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ΜΕΛΕΤΗ

 

 

Η πρόκληση 

 

Ο M25 είναι ένας αυτοκινητόδροµο

το Λονδίνο, καθιστώντας τ

Ευρώπη. Στην εταιρία Skanska 

δρόµου για την αύξηση του αριθµού

την οδική σήραγγα Hatfield 

σύµβασης ήταν άνω του 1 δισ

για τις υποδοµές του Ηνωµένου

 

Η σύµβαση είχε καθορισµένο

έπρεπε να ολοκληρωθεί εγκαίρως

που πραγµατοποιήθηκαν στο

ηµεροµηνιών και προθεσµιών

ποσό των 70 εκατ. £ (πάνω από

συνολικό έργο θα διακόπτονταν

Αγώνων. 

 

Αυτό ήταν ένα εξαιρετικό

ενδιαφερόµενα µέλη, συµπεριλαµβανοµένων

των κυβερνητικών οργανισµών

ωφέλειας, υπηρεσιών έκτακτης

είναι ένα πολύ σηµαντικό µέρος

του Ηνωµένου Βασιλείου και

µεγάλη αρνητική δηµοσιότητα

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3 SKANSKA 

αυτοκινητόδροµος 117-µιλίων (188 χιλιόµετρων) που

καθιστώντας τον ως τον δεύτερο µεγαλύτερο περιφερειακό

Skanska είχε ανατεθεί η σύµβαση να διευρύνει δύο

αύξηση του αριθµού των λωρίδων κυκλοφορίας και να ανακαινίσουν

Hatfield η οποία έχει µήκος ¾ µίλια (1,2 χιλιόµετρα

άνω του 1 δισ. ευρώ  και αντιπροσωπεύει ένα σηµαντικό βήµα

του Ηνωµένου Βασιλείου όσον αφορά την κλίµακα και τον

καθορισµένο κόστος και καθορισµένη ηµεροµηνία λήξης

ωθεί εγκαίρως για την έναρξη των Ολυµπιακών Αγώνων

πραγµατοποιήθηκαν στο Λονδίνο, και στο ενδεχόµενο µη τήρησης

και προθεσµιών υπήρχε η ρήτρα της αποζηµίωση που ανερχόταν

πάνω από 83 εκατ. €). Εάν η ηµεροµηνία λήξης δεν

θα διακόπτονταν και θα συνεχιζόταν µετά την λήξη των

εξαιρετικό και υψηλού επιπέδου έργο, που περιλάµβανε

συµπεριλαµβανοµένων των Υπουργών του Ηνωµένου

κυβερνητικών οργανισµών, πολλών τοπικών αρχών, επιχειρήσεων

έκτακτης ανάγκης και των πολιτών. Ο αυτοκινητόδροµος

σηµαντικό µέρος του Λονδίνου καθώς και των υποδοµών

Βασιλείου και τυχόν καθυστερήσεις ή αποτυχίες θα προκαλούσαν

δηµοσιότητα και οικονοµικές επιπτώσεις. 
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που περικυκλώνει 

περιφερειακό δρόµο στην 

διευρύνει δύο τµήµατα του 

κυκλοφορίας και να ανακαινίσουν 

χιλιόµετρα) . Η αξία της 

σηµαντικό βήµα προόδου 

κλίµακα και τον κίνδυνο.  

ηµεροµηνία λήξης. Το έργο 

Ολυµπιακών Αγώνων του 2012 

ενδεχόµενο µη τήρησης των 

που ανερχόταν στο 

δεν τηρούνταν το 

την λήξη των Ολυµπιακών 

που περιλάµβανε πολλά 

του Ηνωµένου Βασιλείου, 

αρχών επιχειρήσεων κοινής 

αυτοκινητόδροµος M25 

οµών µεταφοράς 

αποτυχίες θα προκαλούσαν 
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Η εγγενώς επικίνδυνη φύση του έργου επιδεινώθηκε από το γεγονός ότι το συµβόλαιο 

υπογράφτηκε πέντε βδοµάδες αργότερα από ότι αναµενόταν, κάνοντας έτσι µια 

απίστευτα µικρή προθεσµία, ακόµη και µικρότερη. Η φύση της σύµβασης µε το κλειδί 

στο χέρι προσδίδει επίσης σηµαντικό κίνδυνο για το ανάδοχο. Οι παραδοσιακές 

µέθοδοι της παραγωγής προστιθέµενης αξίας δεν ήταν µια επιλογή και σε αυτό το 

σηµείο της προσφοράς σηµαντικός αριθµός εσφαλµένων παραδοχών ήταν πιθανό να 

οφείλεται στην έλλειψη διαθέσιµων λεπτοµερειών. 

 

Η Λύση 

 

∆ύο ευρείες προσεγγίσεις υιοθετήθηκαν για να βοηθήσουν στον µετριασµό του υψηλού 

επίπεδου κινδύνου που ενυπήρχε στο έργο. Η πρώτη ήταν να αποκτήσουν µια εις βάθος 

κατανόηση των υποχρεώσεων έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα παράβασης   

των όρων της σύµβασης. Η δεύτερη ήταν να δουν τον συνεταιρισµό σοβαρά. 

 

Για την υποστήριξη αυτής της στρατηγικής, αποφασίστηκε από την αρχή να 

χρησιµοποιηθεί η Ενεργή ∆ιαχείριση Κινδύνων (ARM), δηλαδή η ύπαρξη ενός 

επιχειρησιακού λογισµικού διαχείρισης κινδύνων παρά να γίνεται καταγραφή των 

κινδύνων σε υπολογιστικά φύλλα. Αυτό παρέχει την δυνατότητα αύξησης της 

ασφάλειας, βελτίωσης της δυνατότητας ελέγχου και της δυνατότητας αναφοράς. 

 

Οι κίνδυνοι χωρίστηκαν σε διάφορα µητρώα εντός του συστήµατος Ενεργής 

∆ιαχείρισης Κινδύνου (ARM) για να µπορούν οι διάφορες οµάδες να έχουν άµεση 

πρόσβαση στις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν. Ένας πυρήνας µητρώο παρήχθη 

επίσης για τους µακροοικονοµικούς κινδύνους που επηρεάζονται το σύνολο του έργου, 

όπως ο συνολικός τους κίνδυνος του σχεδιασµού. Κίνδυνοι που κατατάσσονταν µέσα 

στην πρώτη δεκάδα ανά τµήµα και τυχόν στοιχεία που είχαν επιλεγεί για πιο 

προσεκτικό έλεγχο, τεκµηριώθηκαν µε µια τρέχουσα κατανοµή του κόστους των 

επιπτώσεων από το εµπορικό τµήµα. Τα στοιχεία κόστους ήταν συνδεδεµένα µε το 

σύστηµα της Ενεργής ∆ιαχείρισης Κινδύνου (ARM), επιτρέποντας στους χρήστες να 

δουν την κίνηση του κινδύνου στη πάροδο του χρόνου. 

 

Τα Αποτελέσµατα 
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Το επίπεδο της πληροφόρησης που προβλέπονταν για όλους τους εµπλεκόµενους 

φορείς ήταν ουσιαστικό, ώστε όλα τα ενδιαφερόµενα µέλη να έχουν µεγάλη 

εµπιστοσύνη στην τρέχουσα κατάσταση του έργου. Αυτό µε τη σειρά του οδήγησε σε 

απλές επίλυσης των ζητηµάτων και όχι σε αµφιλεγόµενες διαφορές. 

 

Η αύξηση του επιπέδου της διαφάνειας, της εµπιστοσύνης και της επικοινωνίας που 

δηµιουργήθηκε από την χρήση του συστήµατος της Ενεργής ∆ιαχείρισης Κινδύνου 

διασφαλίζει ότι τα ζητήµατα επιλύθηκαν µε µεγαλύτερο ρυθµό και χωρίς  

συγκρουσιακή προσέγγιση µε την βοήθεια όλων των ενδιαφερόµενων µελών. 

 

Η εταιρία Skanska πιστεύει ότι το έργο αντιπροσωπεύει ένα παγκόσµιας κλάσης 

πρότυπο για το σχεδιασµό προβλέψιµου χρονοδιαγράµµατος, συλλογής στοιχείων 

προόδου µε απόλυτη ακρίβεια, ταχείας ενεργοποίησης σε αυτές τις πληροφορίες και 

την επίτευξη όλων των βασικών ορόσηµων του έργου. 

 

Το έργο στο σύνολό του ολοκληρώθηκε οκτώ εβδοµάδες νωρίτερα, σπάζοντας όλα τα 

οικονοµικά στοιχεία. Η επιτυχία σήµερα φαίνεται στο γεγονός ότι η εταιρία οι  

βρίσκονται σε διαπραγµατεύσεις για δύο νέα επιπλέον τµήµατα του M25. 

 

Η εταιρία Skanska έχει κερδίσει πολλά βραβεία για τη διαχείριση των κινδύνων για το 

έργο M25, συµπεριλαµβανοµένου του Βραβείο Major Capital Projects και την 

εξαιρετική συµβολή της στην βιοµηχανία του κίνδυνου στα CIR Παγκόσµια Βραβεία 

κινδύνου το Νοέµβριο του 2012.(Skanska, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΛΚΗΣΤΗ ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

54 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΜΕΡΟΣ Β: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στο µέρος αυτό θα παρουσιαστεί η διαδικασία διαχείρισης κινδύνου για ένα 

υφιστάµενο έργο. Το έργο αυτό είναι µία γέφυρα που βρίσκεται στην χ.θ. 10+219, 70, 

του οδικού άξονα Ποτίδαιας – Κασσάνδρειας. Αρχικά θα γίνει η διαχείριση του έργου 

και αφού σχεδιαστεί θα γίνει η διαχείριση κινδύνου. Το ζητούµενο είναι µέσα από την 

µελέτη αυτή να δούµε πόσο επηρεάζει ο κίνδυνος το τελικό κόστος του έργου. 
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2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

2.1. STATEMENT OF WORK 
 

Project name: «Άνω διάβαση στην χ.θ. 10+219, 70, του οδικού άξονα Ποτίδαιας - 

Κασσάνδρειας » 

 

Purpose: Σκοπός της κατασκευής της γέφυρας αυτής είναι η δηµιουργία µιας γραµµής 

επικοινωνίας του οδικού άξονα Ποτίδαιας – Κασσάνδρειας, που διακόπτεται στην 

χιλιοµετρική θέση 10=219, 70 από βοηθητικό δρόµο. Με την κατασκευή της άνω 

διάβασης δεν διακόπτεται η κυκλοφορία του κύριου άξονα του δρόµου, που αποτελεί 

δρόµο ταχείας κυκλοφορίας, και επίσης διευκολύνεται η διέλευση των οχηµάτων στον 

βοηθητικό δρόµο που έχουν ως προορισµό κάποιο κοντινό σηµείο.  Η γέφυρα θα 

κατασκευαστεί µε την µέθοδο της προβολοδόµησης. 

 

Scope Statement: Το έργο αυτό περιλαµβάνει την εύρεση ενός πολιτικού µηχανικού 

για την εκπόνηση της µελέτης κατασκευής και την επίβλεψη της γέφυρας, την εύρεση 

τοπογράφου για την χάραξη του έργου, την εύρεση ενός εργολάβου που θα αναλάβει να 

βρει τα κατάλληλα συνεργία για την αποπεράτωση της γέφυρας, όπως συνεργία για 

χωµατουργικά, για τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού, για καλούπωµα, για την 

σκυροδέτηση των πασσάλων, των βάθρων και του φορέα, την τοποθέτηση των 

εφεδράνων και των τενόντων της προέντασης, την τοποθέτηση στεγάνωσης, την 

τοποθέτηση του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού, την τοποθέτηση του δικτύου απορροής 

των υδάτων, την τοποθέτηση της πλάκας πρόσβασης, των πλακιδίων του πεζοδροµίου 

και τέλος την τοποθέτηση της αντιρρυπαντικής βάσης και της ασφαλτικής στρώσης 

κυκλοφορίας.  

 

Deliverables:  

• Χάραξη.  

• Χωµατουργικά. 

• Θεµελίωση. 

• Κατασκευή κεφαλοδεσµών. 

• Κατασκευή βάθρων. 

• Κατασκευή φορέα. 
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• Προένταση φορέα. 

• Τελική διαµόρφωση ώστε να είναι προσβάσιµη η γέφυρα. 

 

Cost and schedule estimates: Σύµφωνα µε τις επικρατούσες τιµές το κόστος 

υπολογίζετε περίπου στα 250,000 χιλιάδες ευρώ και ο χρόνος αποπεράτωσης είναι 

περίπου 4 µήνες, εξαρτάτε από τις καιρικές συνθήκες οι οποίες δεν µπορούν εύκολα να 

προβλεφτούν.   

 

Project Objectives:  

Η κατασκευή µίας γέφυρας, η οποία θα δίνει την δυνατότητα σύνδεσης του οδικού 

δικτύου Ποτίδαιας – Κασσάνδρειας, και ο σχεδιασµός της θα επιτρέπει την διέλευση 

των οχηµάτων, από τον δρόµο ταχείας κυκλοφορίας, χωρίς να διακόπτουν την πορεία 

τους από οχήµατα που θέλουν να κινηθούν σε κοντινά σηµεία. Με την κατασκευή 

αυτής της γέφυρας θα αποσυµφορεθή το οδικό δίκτυο στο σηµείο εκείνο και οι 

µετακινήσεις των κατοίκων της περιοχής θα γίνονται πλέον πιο εύκολα.  

  

Project stakeholders:  

1. ∆ηµόσιο 

2. Εκπονητής έργου 

3. Ανάδοχος έργου 

4. Πολιτικός µηχανικός  

5. Τοπογράφος µηχανικός 

6. Εργολάβοι 

7. Συνεργία κατασκευής  

8. Εργάτες 

9. Προµηθευτές δοµικών υλικών 

10. Προµηθευτές  µηχανηµάτων 

11. Πολίτες  

 

Chain of Command:  

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας => 

Ανάδοχος του έργου =>  

Πολιτικός µηχανικός και Τοπογράφος µηχανικός =>  

Εργολάβοι => 
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Συνεργία κατασκευής => Εργάτες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΛΚΗΣΤΗ ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

58 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

2.2 RESPONSIBILITY MATRIX 
 

Πίνακας 5: καθήκοντα κατά τον σχεδιασµό και την κατασκευή του έργου. 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕ

Σ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 
ΕΚΠΟΝΗΤΗ

Σ ΕΡΓΟΥ 
ΥΠ/ΝΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟ

Σ  

ΠΡΟΜ/ΤΕΣ 
∆ΟΜΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 

ΠΡΟΜ/ΤΕΣ 
ΜΗΧ/ΤΩΝ 

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ  ΕΡΓΑΤΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟ 

Εκτίµηση διάρκειας 
έργου 

Α I C/E   E I I 

Επιλογή βέλτιστου 
αριθµού εργατών 

A Ι C   Ε Ι  

Εκτίµηση κόστους 
έργου 

A I C   C/E   

Χάραξη έργου I  E   C I I/A 
Εύρεση συνεργείων A  C   E I  

Παραγγελία 
µηχανηµάτων 

A  C  I E   

Χωµατουργικές 
εργασίες  

I  C/A   E I  

Παραγγελία σιδηρού 
οπλισµού και 
κονιαµάτων 

A  C I  E   

Θεµελίωση Ι Ι A/C   E I Ι/Α 
Σκυροδέτηση  Ι A   E I I/Α 
Τοποθέτηση 
εφέδρανων 

I  A   E I  

Παραγγελία 
στεγανωτικών 

υλικών 

A  C I  E I  

Εγκατάσταση 
ηλεκτρολογικού 

I  A/C I  E I  
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Ε:Υπεύθυνος για εκτέλεση, Α:Πρέπει να το εγκρίνει, C:Πρέπει να ζητηθεί η γνώµη του, Ι: Πρέπει να ενηµερωθεί 

εξοπλισµού 
∆ίκτυο απορροής 

υδάτων 
I  A/C I  E I  

Πλάκα πρόσβασης I  A/C I  E I  
Τοποθέτηση 
πεζοδροµίου  

   I  E I  

Ασφαλτική 
στρώση 

 Ι    E I  

Παράδοση έργου A Ι C     A/I 
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2.3 COMMUNICATION PLAN MATRIX 

Πίνακας 6: πληροφορίες επικοινωνίας κατά την διάρκεια σχεδιασµού και κατασκευής του έργου. 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 

ΜΕΛΗ 
ΤΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΑΝ 
ΑΜΕΝΟΜΕΝΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ 1. Ηµεροµηνία έναρξης και λήξης του 
έργου 

2. Κόστος έργου 
3. Πιθανά προβλήµατα 
4. Απαίτησης εκπόνητη 

 
 

Εβδοµαδιαία 

 
 

Τηλεφωνικά 

 
 

Άµεση 

ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. Ηµεροµηνία έναρξης και λήξης του 
έργου 

2. Κόστος έργου 

 
Μηνιαία 

 
Τηλεφωνικά 

 
Σε µια µέρα 

ΥΠ/ΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1. Πορεία εξέλιξης εργασιών 
2. Αν οι εργασίες πραγµατοποιούνται 

σύµφωνα µε τη µελέτη 

  
Καθηµερινά  

Επικοινωνία µε τον 
εργολάβο 

 
Άµεση  

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

1. Απαιτούµενες ποσότητες δοµικών 
υλικών  

2. Απαιτούµενη ποιότητα των υλικών 
αυτών 

 
3 φορές  

 
Τηλεφωνικά  

 
Άµεση  

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

1. Απαιτούµενα είδη µηχανηµάτων 
2. Αριθµός µηχανηµάτων  

3 φορές Τηλεφωνικά Άµεση 

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ 1. Λεπτοµέρειες εκτέλεσης έργου 
2. Επισήµανση κρίσιµων 

σηµείων/πιθανών προβληµάτων 
3. Τρόποι ανάσχεσης 

 
Καθηµερινά  

Σχέδια και 
συναντήσεις µε τον 
υπεύθυνο µηχανικό 

 
Άµεση  

∆ΗΜΟΣΙΟ 1. Τοπογραφικό  
2. Στατική µελέτη  
3. Μελέτη προέντασης 
4. Μελέτη στεγάνωσης 
5. Μελέτη απορροής υδάτων 
6. Χρονοδιάγραµµα εργασιών  

 
Στην έναρξη του 

έργου, στην µέση και 
στην περάτωση  

 
 

Επικοινωνία µε τον 
υπεύθυνο µηχανικό 

 
 

Σε µια βδοµάδα  
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2.4. ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MS 
 
Τα δεδοµένα περάστηκαν στο πρόγραµµα και από
 

 
 

Σχήµα 8: ∆ιάγραµµα Gant από το πρόγραµµα MS

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 PROJECT 

πρόγραµµα και από αυτό προέκυψε το διάγραµµα Gant,όπως φαίνεται στο σχήµα

MS Offfice.
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φαίνεται στο σχήµα 8. 
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Επίσης το πρόγραµµα µας έδωσε το συνολικό χρόνο που απαιτείται για την πραγµατοποίηση του 

έργου, οποίος είναι 4 µήνες, καθώς και το συνολικό κόστος του έργου το οποίο είναι 250,000 χιλιάδες 

ευρώ. 

 

3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΙΑΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 

Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν στην βιβλιογραφική έρευνα η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει 6 

στάδια, τα οποία θα αναλυθούν παρακάτω. Χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα που έχουµε πάρει από την 

διαχείριση του έργου µπορούµε να ξεκινήσουµε την διαδικασία. 

 

3.1 Σχεδιασµός της διαχείρισης κινδύνου. 

 

Στο στάδιο αυτό πρέπει να εξασφαλίσουµε ότι οι στόχοι του έργου είναι σαφής και κατανοητή. Για το 

λόγω αυτό πραγµατοποιούµε µία δοµική ανάλυση του έργου για να µπορούµε να το κατανοήσουµε 

καλύτερα και να είναι πιο διακριτός ο σχεδιασµός του. 

 

Παρακάτω φαίνεται η δοµική ανάλυση του έργου (WBS), σχήµα 9 
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Σχήµα 9: ∆οµική ανάλυση έργου. 
ΑΝΩ 

∆ΙΑΒΑΣΗ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΧΑΡΑΞΗ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -
ΕΚΣΚΑΦΗ

ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΤΟ 
∆ΑΠΕ∆Ο 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Ο∆ΟΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΕΚΣΚΑΦΗ 
ΚΕΦΑΛΟ∆ΕΣΜΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 
ΠΑΣΣΑΛΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΩ

Ν

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΚΟΠΗ 
ΚΕΦΑΛΗΣ 
ΠΑΣΣΑΛΩΝ

∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ 
ΦΟΡΤΙΣΗ 

ΠΑΣΣΑΛΩΝ

∆ΟΚΙΜΗ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ 
ΠΑΣΣΑΛΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΕΦΑΛΟ∆ΕΣΜΩΝ -

ΒΑΘΡΩΝ

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ -
ΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΚΕΦΑΛΟ∆ΕΣΜΩΝ

ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗ 
ΚΕΦΑΛΟ∆ΕΣΜΩ

Ν

ΟΠΛΙΣΜΟΣ 
(ΑΝΑ∆ΟΜΗΣ 

ΜΕΣΟΒΑΘΡΩΝ) -
ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ

ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗ

ΕΠΙΧΩΣΗ ΦΟΡΕΑ 
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ 

ΣΤΑΘΜΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 
ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ -

ΣΚΑΛΩΣΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΦΟΡΕΑ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ 
ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ -
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ 

ΦΟΡΕΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΦΕ∆ΡΑΝΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΣΙ∆ΗΡΟΥ 

ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΝΟΝΤΩΝ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
∆ΙΟΓΚΟΜΕΝΗΣ 
ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ

Σ

ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗ
ΣΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ 
ΕΝΕΜΑΤΩΣΗ

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟ

Σ ΦΟΡΕΑ 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ - ΟΠΛΙΣΜΟΣ -
ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΙΩΝ

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΡΥΣΕΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 
ΡΥΣΕΩΝ

ΕΠΙΧΩΜΑ ΠΙΣΩ 
ΑΠΟ ΤΑ 

ΑΚΡΟΒΑΘΡΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΛΑΚΑΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
Σ.Τ.Ε

ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚ
Η ΒΑΦΗ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ 
ΣΤΡΩΣΗ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΡΜΩΝ 

∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ
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3.2. Προσδιορισµός των κινδύνων 
 

Για τον προσδιορισµό των κινδύνων χρησιµοποιούνται διάφοροι µέθοδοι. Οι πιο συχνοί 

είναι µέσω brainstorming, από την εµπειρία του µελετητή στις κατασκευές καθώς και 

από βάσεις δεδοµένων. Εδώ θα χρησιµοποιήσουµε τα στοιχεία από µία µελέτη που 

έγινε.((Dey, 2001) Οι κίνδυνοι που εµφανίζονται σε ένα έργο γέφυρας, 

αναγνωρίστηκαν µε την δεκαπενταετή εµπειρία που είχε ο µελετητής στην διαχείριση 

έργων και µέσω της διαδικασίας brainstorming. Τα αποτελέσµατα της έρευνας 

φαίνονται παρακάτω. 

 

Κίνδυνοι και υποκατηγορίες κινδύνων: 

1. Τεχνικοί κίνδυνοι: 

• Αλλαγή του σκοπού 

• Επιλογή τεχνολογίας 

• Η µεθοδολογία που εφαρµόστηκε 

• Κίνδυνος από τον εξοπλισµό 

• Κίνδυνος των υλικών 

• Αλλαγές στον σχεδιασµό 

2. Καιρικά φαινόµενα: 

• Φυσικά καιρικά φαινόµενα  

• Ακραία καιρικά φαινόµενα 

3. Οικονοµικός και πολιτικός κίνδυνος:  

• Κίνδυνος πληθωρισµού 
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• Κίνδυνος χρηµατοδότησης 

• Αλλαγή τοπικού νόµου 

• Αλλαγή κυβερνητικής πολιτικής 

• Λάθος υπολογισµός 

4. Οργανωτικοί κίνδυνοι: 

• Ικανότητα των εργολάβων 

• Ανεπάρκεια προµηθευτή 

5. Νοµικός κίνδυνος 

• Καθαρότητα του περιβάλλοντος 

• Εύρεση τοποθεσίας 
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3.3. Ποιοτική αποτίµηση των κινδύνων. 
 

Αφού έχουµε βρει τους κινδύνους το επόµενο βήµα είναι η κατασκευή του 

δισδιάστατου πίνακα πιθανοτήτων – επίδρασης για αν δούµε ποιοί κίνδυνοι έχουν 

µεγάλη πιθανότητα να συµβούν και µεγάλη επίδραση στο έργο, ώστε να τους 

µελετήσουµε περισσότερο και να αναπτύξουµε σχέδια δράσης για την αντιµετώπιση 

τους. 

 

Για να κρίνουµε την πιθανότητα και την επίπτωση του κινδύνου θα πρέπει να 

µαζέψουµε πολλά δεδοµένα, έτσι ώστε το αποτέλεσµα να είναι αξιόπιστο. Στην 

παρούσα εργασία τα δεδοµένα αυτά θα τα πάρουµε από την ίδια µελέτη που 

χρησιµοποιήσαµε και πριν για τα δεδοµένα µας. Από την ανάλυση που 

πραγµατοποιήθηκε προέκυψε ο παρακάτω πίνακας 7 : 

 

Πίνακας 7: ∆ισδιάστατος πίνακας πιθανότητας – επίπτωσης για το έργο της γέφυρας. 

       Πιθανότητα 

Επίπτωση  

 

Χαµηλή 

 

Μέτρια 

 

Υψηλή 

 

 

 

Χαµηλή 

1. Φυσικά 

καιρικά 

φαινόµενα 

1. Αναζήτηση τοποθεσίας 

2. Επιλογή τεχνολογίας 

3. Αλλαγές στον σχεδιασµό. 

4. Ικανότητα των 

εργολάβων 

5.Ακραία καιρικά 

φαινόµενα 

1. Αλλαγή 

σκοπού 

 

 

 

Μέτρια 

1. Αλλαγές στην 

πολιτική 

 

1. Μεθοδολογία που 

εφαρµόστηκε 

2. κίνδυνος 

χρηµατοδότησης 

3.Λάθος υπολογισµός 

4.κίνδυνος των υλικών 

 

 1. Κίνδυνος   
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Υψηλή πληθωρισµού 

2. Καθαρότητα 

περιβάλλοντος 

 

Από τον πίνακα 7 όλοι η κίνδυνοι ταξινοµήθηκαν βάση της πιθανότητας εµφάνισης 

τους και της επίπτωσης που θα έχουν στο έργο. Ο κίνδυνος αλλαγή σκοπού 

αναγνωρίστηκε ως ο πιο επιβλαβής για το έργο, αφού έχει υψηλή πιθανότητα 

εµφάνισης και υψηλή επίδραση στο έργο. Αν υπάρξει αλλαγή του σκοπού σε 

οποιοδήποτε πακέτο εργασίας, αυτό θα επηρεάσει των σχεδιασµό το πλάνο και τον 

προγραµµατισµό του έργου. Αυτό θα προκαλέσει σηµαντική καθυστέρηση στο έργο και 

υπέρβαση του προϋπολογισµού. Οι κίνδυνοι όπως η επιλογή της θέσης, η επιλογή της 

τεχνολογίας, ο σχεδιασµός, η ικανότητα των εργολάβων και τα ακραία καιρικά 

φαινόµενα έχουν ταξινοµηθεί ως µέτριας πιθανότητας και χαµηλής επίπτωσης. Οπότε 

οι κίνδυνοι αυτή είναι λιγότερο επιβλαβής για το έργο. Παρόλα αυτά το έργο θα 

υποστεί µεγάλη χρονική καθυστέρηση και υπέρβαση του προϋπολογισµού αν κάποιος 

από τους παραπάνω κινδύνους εµφανιστεί. Η µεθοδολογία που εφαρµόστηκε, ο 

κίνδυνος της χρηµατοδότησης, το λάθος υπολογισµού και ο κίνδυνος των υλικών 

ταξινοµούνται ως µέτριας πιθανότητας εµφάνισης και µέτριας επίδρασης στο έργο. Οι 

κίνδυνοι που χαρακτηρίζονται µε µικρή πιθανότητα και υψηλή επίπτωση πρέπει να 

ληφθούν σοβαρά υπόψη στην δηµιουργία του πλάνου έκτακτης ανάγκης. 
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3.4 Ποσοτική αποτίµηση των κινδύνων 
 

Για να µπορέσουµε να ποσοτικοποιήσουµε τους κινδύνους θα πρέπει πρώτα να βρούµε 

την πιθανότητα εµφάνισης τους στο έργο. ΣΕ αυτό το στάδιο θα ασχοληθούµε µόνο µε 

τους κινδύνους που κρίναµε από το παραπάνω στάδιο ότι θα είναι πολύ επιβλαβής για 

την οµαλή περαίωση του έργου. Στον παρακάτω πίνακα 8 φαίνονται οι  πιθανότητες 

εµφανίσεις των κινδύνων αυτών. 

Πίνακας 8: οι πιθανότητα εµφάνισης των κινδύνων που βλάπτουν το έργο πιο πολύ. 

 

Κίνδυνοι 

Πιθανότητα 

εµφάνισης 

Αλλαγή σκοπού 0,172 

Αλλαγές στον σχεδιασµό 0,112 

Επιλογή τεχνολογίας 0,059 

Εύρεση τοποθεσίας 0,038 

Ικανότητα του εργολάβου 0,041 

Ακραία καιρικά φαινόµενα 0,036 

Κίνδυνος χρηµατοδότησης 0,087 

Λάθος υπολογισµός 0,58 

Κίνδυνος των υλικών 0,38 

 

Τα αποτελέσµατα αυτά θα χρησιµοποιηθούν για να φτιάξουµε ένα στατιστικό µοντέλο 

που θα µας δίνει την επίδραση της πιθανότητας εµφάνισης στην διακύµανση του 

κόστους της κάθε εργασίας. Το µοντέλο που θα χρησιµοποιηθεί είναι το Method of 

moment static και αναλύεται παρακάτω. 

 

Ας υποθέσουµε ότι το χ είναι µία τυχαία µεταβλητή. H rth moment του x για το µηδέν 

ορίζεται ως Ε(Χr) = Σ xr * p(x) (1), όπου το x είναι διακριτή µεταβλητή.  

 

Η πρώτη στιγµή (moment) για το µηδέν είναι το µέσο ή η αναµενόµενη τιµή της 

τυχαίας µεταβλητής και αυτό δηλώνει ότι µ = Ε(x). 
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Επίσης η rth central moment του x ή η rth moment για το µέσο του x ορίζεται ως µl
r = 

E(Χ – µ) = Σx (Χ – µ)r * p(x) (2), όπου το χ είναι διακριτή µεταβλητή. 

 

Η δεύτερη κεντρική στιγµή (central moment), που είναι η µ2 = Ε(Χ – µ)2 (3), είναι 

γνωστή ως η διακύµανση της τυχαίας µεταβλητής. 

 

Έτσι χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα του πίνακα 8 και τις εξισώσεις (1) και (2) 

προέκυψαν οι ακόλουθη στατιστικοί παράµετροι, που φαίνονται στον πίνακα 9: 

Πινάκας 9: Στατιστικοί παράµετροι του κόστους κάθε εργασίας. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΟΥ ΜΙΚΡΟΤΕΡ

Η ΤΙΜΗ 

ΠΙΟ 

ΠΙΘΑΝΗ 

 

 

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ 

ΤΙΜΗ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1200 1450  1800 

ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

- Ο∆ΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

9650 10800  11650 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΩΝ 17790 19620  23430 

ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΕΦΑΛΟ∆ΕΣΜΩΝ 2070 2130  2460 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 21000 26230  32050 

ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΣΣΑΛΩΝ 960 1290  1480 

∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ 

ΠΑΣΣΑΛΩΝ 

11000 14700  18000 

∆ΟΚΙΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ 

ΠΑΣΣΑΛΩΝ 

1600 1780  1990 

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ - ΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΚΕΦΑΛΟ∆ΕΣΜΩΝ 

3360 3740  4100 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΟ∆ΕΣΜΩΝ 50140 56320  64870 

ΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΑΝΑ∆ΟΜΗΣ 

ΜΕΣΟΒΑΘΡΩΝ) - ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ 

3520 4810  6540 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗ 11110 18240  24370 

ΕΠΙΧΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 

ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ - ΣΚΑΛΩΣΙΑ 

27400,03 37620  41500 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ - 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ ΦΟΡΕΑ 

9000 11960  14620 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΦΕ∆ΡΑΝΩΝ 240 450  630 



ΑΛΚΗΣΤΗ ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

70 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙ∆ΗΡΟΥ 

ΟΠΛΙΣΜΟΥ 

8800 14620  19540 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ 

ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ 

2040 3120  4050 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΙΟΓΚΟΜΕΝΗΣ 

ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 

80 110  160 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗ 27000 39500  51200 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ 2240 2740  3100 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ 

ΕΝΕΜΑΤΩΣΗ 

560 860  1120 

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΦΟΡΕΑ 

6240 8420  11150 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 160 170  190 

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ - ΟΠΛΙΣΜΟΣ - 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΙΩΝ 

1440 1602  2300 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΡΥΣΕΩΝ 6480 8960  10500 

ΕΠΙΧΩΜΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ 

ΑΚΡΟΒΑΘΡΑ 

2260 3540  4100 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 3725 4560  5890 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Σ.Τ.Ε 3200 4500  5120 

ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΒΑΦΗ 360 450  650 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

8960 11560  19200 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡΜΩΝ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ 480 687  985 

 

Τα στοιχεία αυτά τοποθετήθηκαν στο πρόγραµµα Crystal Ball, έτσι ώστε να 

δηµιουργήσουµε το διάγραµµα που µας δείχνει τη µεταβολή του συνολικού κόστους 

του έργου σε συσχέτιση µε την πιθανότητα εµφάνισης των κινδύνων. Τα αποτελέσµατα 

της ανάλυσης του κινδύνου σε σχέση µε τον συνολικό κόστος που προέκυψαν 

φαίνονται στα παρακάτω σχήµατα. 

 

Στο σχήµα 10 φαίνεται πώς οι κίνδυνοι επηρεάζουν το συνολικό κόστος του έργου. Το 

διάγραµµα αυτό δίνει την δυνατότητα να επιλέξεις την πιθανότητα που επιθυµείς και να 

µπορέσει έτσι να ελέγξεις τη επίδραση θα υπάρχει στο συνολικό κόστος του έργου. Με 
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το εργαλείο αυτό µπορούµε να

θα χρησιµοποιήσουµε.  

 

Σχήµα 10: η κατανοµή του συνολικού
 

Στη συνέχεια µας δίνεται η

υποθέσεις που θέσαµε, όπως φαίνεται

  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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µπορούµε να πάρουµε αποφάσεις για το πλάνο έκτακτης

κατανοµή του συνολικού κόστος αν υπάρχουν κίνδυνοι. 

µας δίνεται η δυνατότητα να βρούµε τις βασικές µεταβλητές

θέσαµε όπως φαίνεται στο σχήµα 11. 

71 

έκτακτης ανάγκης που 

 

βασικές µεταβλητές της 
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Σχήµα 11: Οι τιµές των βασικών µεταβλητών της πρόβλεψης. 
 

Επιπλέον µας δίνει έναν πίνακα µε τα βασικά ποσοστά της πιθανότητας και πως αυτή 

επηρεάζει το συνολικό κόστος του έργου. Στο σηµείο αυτό φαίνεται πόσο πολύ 

µπορούν οι κίνδυνοι να αυξήσουν το συνολικό κόστος του έργου και να το οδηγήσουν 

σε αποτυχία. Αν εµφανιστούν όλοι οι κίνδυνοι το κόστος του έργου θα είναι πλέον 

343,666.14 χιλιάδες ευρώ, δηλαδή έχουµε αύξηση του συνολικού κόστους κατά 70% 

περίπου. Η εµφάνιση αυτού του σεναρίου θα δηµιουργήσει πολλές καθυστερήσεις και 

προβλήµατα στο έργο και το πιο πιθανόν είναι ότι δεν θα είναι πλέον εφικτό να γίνει 

γιατί δεν συµφέρει πλέον η επένδυση. Καταλαβαίνουµε λοιπόν πόσο σηµαντική είναι η 

διαδικασία διαχείρισης κινδύνου. 
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Σχήµα 12: Οι πιθανές τιµές του
εµφάνισης του κινδύνου. 
 

Τέλος βλέπουµε την ανάλυση

περισσότερο από τους κίνδυν
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πιθανές τιµές του κόστους σύµφωνα µε τα ποσοστά της πιθανότητ

την ανάλυση ευαισθησίας που µας δείχνει ποία δεδοµένα

κίνδυνους ή τις ευκαιρίες, όπως φαίνεται στα σχήµατα

73 

της πιθανότητας 

ποία δεδοµένα επηρεάζονται 

φαίνεται στα σχήµατα 12 και13. 
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Σχήµα 13: Ανάλυση ευαισθησίας µε την συνεισφορά των µεταβλητών. 
 

 

Σχήµα 14: Ανάλυση ευαισθησίας µε την συνεισφορά της συσχέτισης. 
 

3.5 Συµπεράσµατα 
 

Μετά από την ανάλυση της µελέτης περίπτωσης είναι εµφανής η σηµαντικότητα της 

διαχείρισης του κινδύνου. Πλέον όπως αναφέρθηκε έχουν αναπτυχθεί πολλές νέες 

µέθοδοι που διευκολύνουν την διαδικασία και σταδιακά αναπτύσσονται και άλλο. Στο 

κοµµάτι αυτό είδαµε και πόσο σηµαντική είναι η διαδικασία της ποσοτικοποίησης του 

κινδύνου γιατί µας παρέχει πολλά δεδοµένα τα οποία µπορούµε να τα 

χρησιµοποιήσουµε κατά τον σχεδιασµό του έργου και να αποφύγουµε όλα αυτά τα 

κόστη και τις καθυστερήσεις. Επιπλέον µας δίνει την δυνατότητα να αναπτύξουµε 

πλάνα έκτακτης ανάγκης και κοστολογώντας τα, να δούµε αν µας συµφέρει να 

αποφύγουµε τον κίνδυνο, να τον διαγράψουµε, να τον µεταφέρουµε ή να τον 

µετριάσουµε. Υπάρχει όµως και η περίπτωση ο κίνδυνος να είναι θετικός και τότε 

πρέπει να δούµε αν θα τον αξιοποιήσουµε, αν θα τον µεριάσουµε, αν θα τον 
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ενισχύσουµε ή αν θα τον αγνοήσουµε. Το εργαλείο αυτό µας δίνει επίσης την 

δυνατότητα να παρακολουθούµε τον κίνδυνο και να βελτιώνουµε την διαδικασία 

σχεδιασµού. 

 

Λαµβάνοντας όλα αυτά υπόψη θεωρώ την διαχείριση κινδύνου ως ένα απαραίτητο 

κοµµάτι κάθε έργου. Ήδη πολλές εταιρίες έχουν καταλάβει την σηµαντικότητα του και 

το χρησιµοποιούν. Χρησιµοποιώντας το µόνο κέρδος υπάρχει και καµία ζηµια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΛΚΗΣΤΗ ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

76 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

 

ΑΡΘΡΑ 

 

André, S. And Paulo, A. And Cauchick, M. (2008) "Failure mode and effects analysis 

(FMEA) in the context of risk management in new product development: A case study 

in an automotive company", International Journal of Quality & Reliability 

Management, Vol. 25 Iss: 9, pp.899 – 912 

 

Anthony Mills, (2001) "A systematic approach to risk management for construction", 

Structural Survey, Vol. 19 Iss: 5, pp.245 – 252 

 

Bosher, L., Dainty, A., Carrillo, P., Glass And, J., & Price, A. (2007), '' Integrating 

disaster risk management into construction: a UK perspective'', Building Research and 

Information, 35(2), 163-177. 

 

Cardona, O., G. Bankoff Cardona, O. (2001) ''The Need for Rethinking the Concepts of 

Vulnerability and Risk from a Holistic Perspective: A Necessary Review and Criticism 

for Effective Risk Management', in G. Bankoff et al. (eds) Mapping Vulnerability: 

Disasters'', Development and People, pp. 1—17. London: Earthscan Publishers . 

 

Chapman, R. J. (2001), ''The controlling influences on effective risk identification and 

assessment for construction design management'', International Journal of Project 

Management, Volume 19, Issue 3, Pages 147-160, ISSN 0263-7863 

 

Cervone , F., (2006) "Project risk management", OCLC Systems & Services, Vol. 22 Iss: 

4, pp.256 – 262 

 

Cox, L. A. (2008), ''What’s wrong with risk matrices? Risk Analysis'', 28(2):497–512. 

David, H. (2002), ''Extending the risk process to manage opportunities'', International 

Journal of Project Management, Volume 20, Issue 3, , Pages 235-240, ISSN 0263-7863 

 



ΑΛΚΗΣΤΗ ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

77 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

EDWARDS, P. J. and BOWEN, P.A. (1998) "Risk and risk management in 

construction: a review and future directions for research", Engineering, Construction 

and Architectural Management, Vol. 5 Iss: 4, pp.339 – 349 

 

Dey, P. K. (2001), ''Decision support system for risk management: a case study. 

Management Decision'', 39(8), 634-649. 

 

Gu, X., Cai, C., Song, H., & Song, J. (2009), ''Research on R&D project risk 

management model. Cutting-Edge Research Topics on Multiple Criteria Decision 

Making'', 552–558 

 

Hynuk, S. and Benoit, R. and Bourgault, M. e.t.c. (2009), "Risk management applied to 

projects, programs, and portfolios", International Journal of Managing Projects in 

Business, Vol. 2 Iss: 1, pp.14 – 35 

 

Jay, H.M. and TAH, V. (2000) "Information modelling for a construction project risk 

management system", Engineering, Construction and Architectural Management, Vol. 

7 Iss: 2, pp.107 – 119 

 

Lyons, Terry and Skitmore, e.t.c. (2004) ''Project risk management in the Queensland 

engineering construction industry : a survey'', International Journal of Project 

Management, 22(1), pp. 51-61. 

 

Martin, S. (2006) ''Risk management in construction project management'', Journal of 

Business Economics and Management, 7:2, 77-8 

 

Nerija, B. and Banaitis, A. (2012), ''Risk Management in Construction Projects, Risk 

Management - Current Issues and Challenges'', Dr. Nerija Banaitiene (Ed.), ISBN: 978-

953-51-0747-7 

 



ΑΛΚΗΣΤΗ ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

78 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Ofer, Z. and Arik, S. (2007), ''Planning effort as an effective risk management tool'', 

Journal of Operations Management, Volume 25, Issue 4, Pages 755-767, ISSN 0272-

6963 

Roozbeh, K. (1988), ''Construction risk management'', Civil Engineering Systems, 

p.114-120 

 

Schatteman, D. and Herroelen, W. and Van de Vonder, S. e.t.c.(2008). ”Methodology 

for Integrated Risk Management and Proactive Scheduling of Construction Projects.” 

Journal of Contraction. Engineer Management, Vol. 134(11), p. 885–893 

 

Seyed, M. and Rahim, E. and Naser, H. (2004), ''Presentation of a Conceptual 

Framework for Risk Management of Construction Projects Based on PMBOK Standard 

(With Case Study)'', Middle-East Journal of Scientific Research, Vol. 9, p.797-806 

 

Terry, W. (1995), ''A classified bibliography of recent research relating to project risk 

management'', European Journal of Operational Research, Volume 85, Issue 1,Pages 

18-38 

 

Tesch, D. and Kloppenborg, T.and Frolick, M. (2013), "It Project Risk Factors: The 

Project Management Professionals Perspective." The Journal of Computer Information 

Systems.  

 

Thomas, A. C. and Donald, D. T. (2004), '' Project Risk Management Using the Project 

Risk FMEA'',  Engineering Management Journal, Vol. 16, No. 4 

 

Tserng, H.e.t.c. (2009), ;; A study of ontology-based risk management framework of 

construction projects through project life cycle'', Automation in Construction, Vol.18,         

p. 994-1008. 

 

Yildiz, A., Dikmen, I., Birgonul, M., Ercoskun, K., & Alten, S. (2012), ''Risk Mapping 

in Construction Projects'' 

 



ΑΛΚΗΣΤΗ ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

79 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Young, H. and Kenneth, S. (2005), '' Examining risk tolerance in project-driven 

organization'', elsevier magazine, Vol. 25, p.p. 691–695 

 

Zhi, H., (1995)“Risk management for overseas construction projects”, International 

Journal of Project Management, Vol. 13(4), pp. 231-237. 

Βαγιόκας, Β. και Γεωργιάδου, Ε. (2004), ''Οικοδοµώντας την ασφάλεια'', Υγιεινή και 

Ασφάλεια της Εργασίας, Vol. 19 

 

ΒΙΒΛΙΑ 

 

Bob, P. (2012), Project risk management handbook, USA: Risk management task group 

 

Burke, R., (2002), ∆ιαχείριση έργου - Project Management, Ελλάδα: Εκδόσεις Κριτική 

 

Chapman, C. and Ward, S. (2007), Project Risk Management - Processes, Techniques 

and Insights, New York: John Wiley and Sons 

 

Could, F. and Joyce, N. (2006), Construction Project Management, Columbus Ohio: 

Upper saddle River 

 

 Theodore, D. (2007),  Πρότυπο ∆ιαχείρισης Κινδύνου (A Risk Management Standard), 

Ελλάδα: ινστιτούτο διαχειρίσεις έργου 

 

Koller, K., (2005), Risk Modeling For Determining Value and Decision Making, 

London: Chapman and Hall/CRC 

 

Project Management Institute, (2004), A guide to the Project Management Body of 

Knowledge, USA: Newton Square 

 

Πολύζος, Σ., (2004), ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση έργων - Μέθοδοι και τεχνικές'', Ελλάδα: 

Εκδόσεις Κριτική  

 



ΑΛΚΗΣΤΗ ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

80 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 

Burtonshaw, S., ''Management of Risk in Construction'', (2009) 

διαθέσιµο στην http://www.activerisk.com/customers/case-studies/ 

 

 

 

''Skanska — The M25 Road Widening Mega-Project'', Active Risk Group ,2012 

διαθέσιµο στην http://www.activerisk.com/wp-content/uploads/Skanska-Case-Study-

2pp-2012-V1.pdf 

 

TZE, L., '' Risk Management: Its Importance During The Conceptual Stage Of 

Construction In Australia'', (2004) 

 

Wolstenholme, Α., ''Capital project risk management on Europe’s largest construction 

program with Active Risk Manager (ARM)'', Active Risk Group , 2012 

διαθέσιµο στην http://www.activerisk.com/wp-content/uploads/Active-Risk-Crossrail-

Case-Study1.pdf 

 

Νπρανής, Σ., ''Στατιστικές εργατικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα'', Ελληνικό ινστιτούτο 

υγείας και ασφάλειας της εργασίας, (1998) 

διαθέσιµο στην www.elinyae.gr/el/lib_file.../gripi%2010-12-09.1260450697781.pdf  

 

διαθέσιµο στην http://ura.unisa.edu.au/R/?func=dbin-jump-full&object_id=unisa44025 

 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

 

David H. and David H. (2004) '' Assessing Risk Probability : Alternative Approaches'', 

published as a part of 2004 PMI Global Congress Proceedings – Prague, Czech 

Republic 

 

 


