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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

   Οη θίλδπλνη ελππάξρνπλ παληνχ θαη πάληα θαη ε εκθάληζή ηνπο επεξεάδεη θαη 

δηαηαξάζζεη ηελ πνξεία ησλ νξγαληζκψλ. Δηδηθά ε ζχγρξνλε ειιεληθή δεκφζηα 

δηνίθεζε ιεηηνπξγψληαο κέζα ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο νθείιεη λα αλαγλσξίζεη, 

λα αλαιχζεη, λα θαηεγνξηνπνηήζεη, λα νπηηθνπνηήζεη θαη λα κνληεινπνηήζεη ηνπο 

θηλδχλνπο κε ζθνπφ ηε βέιηηζηε αληηκεηψπηζή ηνπο. Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο αιιά θαη ε έκθαζε θαη ε 

επηθέληξσζε φρη ζηελ εμάιεηςε ησλ εθάζηνηε θηλδχλσλ αιιά ζε κηα ζπζηεκαηηθή 

δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ απφ ηνλ ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα, 

ψζηε λα εμειηρηεί ζε ζηξαηεγηθή ηθαλφηεηα ησλ νξγαληζκψλ πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηε 

δηαζθάιηζε αθέξαησλ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο. 

   ηφρνο είλαη λα θαηαγξαθνχλ νη δηεζλείο εμειίμεηο ζηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο θαη 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη λα γίλεη ζχγθξηζε κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηνλ 

ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ 

παξεκβάζεηο, ζηξαηεγηθέο θαη εθαξκφζηκεο ιχζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ κε 

ζθνπφ ηηο βειηηψζεηο  ζηνλ ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα.                      

   Ωο κεζνδνινγία, επηιέρζεθε ε ζπζηεκαηηθή βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο 

δηαζέζηκεο βηβιηνγξαθίαο κε ηα εμήο εξσηήκαηα ζηελ παξνχζα έξεπλα:  

1. Πνηα είλαη ε πξνζέγγηζε σο πξνο ηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζην 

δεκφζην ηνκέα γεληθά; 

2. Τπάξρεη αλάγθε δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ αλά 

πεδίν εθαξκνγήο;  (ηερληθά έξγα, πγεία, νηθνλνκία, αιπζίδα πξνκεζεηψλ) 

3. ε πνην βαζκφ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ε εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ (ERM) ζην δεκφζην ηνκέα;  

   Ωο εθ ηνχηνπ ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ αλά ηνκέα ζην ειιεληθφ δεκφζην, ε κειέηε 

πεξίπησζεο θαζψο ηα ζπκπεξάζκαηα, νη πξνηάζεηο θη ν επίινγνο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

ηέζζεξα ηειεπηαία θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο ζα παξαζχξνπλ, ηαμηδέςνπλ θαη ζα 

βνεζήζνπλ  ηνλ θάζε επφκελν κειεηεηή γηα πεξαηηέξσ έξεπλα θη αλάιπζε.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

   ε κηα επνρή πνπ νη ξπζκνί ησλ αιιαγψλ νινέλα θαη απμάλνληαη θαζψο θαη ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θαη ζεζκηθήο θξίζεο πνπ δηαλχεη θαη ε ρψξα καο, ε δεκφζηα 

δηνίθεζε κε ηα γξαθεηνθξαηηθά ηεο γξαλάδηα θαη ηηο ζχλζεηεο θαη πνιχπινθεο δνκέο 

ηεο κνηάδεη κε θαξάβη πνπ νθείιεη  άκεζα θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε λα ζηξίςεη θαη λα 

αιιάμεη πνξεία, ψζηε λα αλαθάκςεη θαη λα κελ πέζεη ζην παγφβνπλν ησλ εκπνδίσλ θαη 

ησλ απχζκελσλ ιαζψλ ηνπ παξειζφληνο ηεο πνπ ε ίδηα δεκηνχξγεζε θαη βνπιηάμεη 

εληειψο. ε απηή ηελ θξίζηκε ρξνληθά θαη ηζηνξηθά ζηηγκή θαη θακπή ε αλάγθε ηεο 

αλαγλψξηζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ νθείιεη λα έξζεη ζηελ επηθάλεηα 

πεξηζζφηεξν απφ πνηέ θαη ην γξεγνξφηεξν δπλαηφλ, ψζηε λα επηλνεζνχλ  νη 

θαηάιιειεο θαη νη ελδεδεηγκέλεο επηινγέο  θαη ιχζεηο πξνφδνπ θαη βειηηψζεσλ. 

  Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα  επηιέρζεθε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη κε ηελ παξνχζα 

κειέηε επηρεηξείηαη κηα ζπζηεκαηηθή ηεθκεξίσζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο αλαγλψξηζεο 

θαη δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ ελππάξρνπλ ζε θάζε βήκα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.   

  θνπφο ηεο εξγαζίαο απνηειεί ε κειέηε ηεο εγρψξηαο εκπεηξίαο θαη ε εκβάζπλζε ηνπ 

αλάινγνπ πιαηζίνπ ζε ρψξεο ηεο αιινδαπήο θαζψο θαη ε νινθιεξσκέλε αλαγλψξηζε 

θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ αλά ηνκέα κειέηεο ζην δεκφζην βίν φπσο γηα ηα ηερληθά 

έξγα-πεξηβάιινλ,  πγεία, νηθνλνκία, ηελ αιπζίδα πξνκεζεηψλ, ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θηλδχλνπο ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ηε δηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ 

θαζψο θαη γηα ην δεκφζην ηνκέα σο ζχλνιν. ηφρνο ηεο κειέηεο είλαη κέζα απφ ηελ 

επηζηεκνληθή θαη ζπζηεκαηηθή αλάιπζε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο φρη ε εμάιεηςε 

ησλ θηλδχλσλ αιιά ε νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζή ηνπο θαζψο θαη ε πξφηαζε 

εθαξκφζηκσλ ιχζεσλ ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο έξεπλαο ζηνλ Διιεληθφ Γεκφζην Σνκέα. 

  Σν θχξην ζψκα ηεο εξγαζίαο δηαξζξψλεηαη απφ έμη αθφκε θεθάιαηα:  

α)ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο φπνπ ζε απηή παξνπζηάδνληαη νη βηβιηνγξαθηθέο 

αλαθνξέο θπξίσο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ζε ζέκαηα ξίζθνπ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε 

κέζα απφ κηα θξηηηθή νπηηθή γσλία θαη ζεψξεζε. 



 

2 

 

β)ηε κεζνδνινγία φπνπ επηιέρζεθε ε κέζνδνο ηεο ζπζηεκαηηθήο βηβιηνγξαθηθήο 

αλαζθφπεζεο φπνπ κε θχξην γλψκνλα ην βάζνο ηεο κειέηεο επηρεηξήζεθε ε 

αλαγλψξηζε θαηεγνξηψλ θαη ππνθαηεγνξηψλ, ζεκάησλ θαη ππνζεκάησλ θαζψο θαη νη 

αληίζηνηρνη πεξηνξηζκνί. 

γ)ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη ηελ εξκελεία ησλ επξεκάησλ φπνπ γηα θάζε πεδίν 

έξεπλαο παξαηίζεληαη ε ζχγθξηζε ησλ παξαγφλησλ θαη ε θξηηηθή απνηίκεζε ησλ 

επηκέξνπο ζηνηρείσλ. 

δ)ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ζην Lodz University of 

Technology  ηεο Κεληξηθήο Πνισλίαο 

ε)ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο αληίζηνηρεο ξεαιηζηηθέο πξνηάζεηο  γηα αιιαγή 

νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε. 

ζη)ηνλ επίινγν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
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2. ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

2.1  ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ 

 

   Γεληθά γηα ηελ Διιάδα εθαξκφδεηαη ην Διιεληθφ Πξφηππν Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ πνπ 

δεκνζίεπζαλ νη Κπξηαδφγινπ θ.ά. (2007). Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνίεζε 

ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, ηεο Έλσζεο Γηεπζπληψλ Αζθάιηζεο θαη Κηλδχλνπ θαη ηνπ Δζληθνχ Φφξνπκ 

γηα ηε Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ ζην Γεκφζην Σνκέα. Δπηπιένλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζπλεληεχμεηο κε εηδηθνχο ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. Αξρηθά νξίδεηαη ε έλλνηα 

ηνπ θηλδχλνπ θαη ε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ζχκθσλα κε ην αλ είλαη εζσηεξηθφο ή 

εμσηεξηθφο θίλδπλνο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε απνηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ κε ηε ρξήζε ηνπ 

νδεγνχ ISO/IEC 73 θαη ε αλάιπζή ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο φπσο 

ζηξαηεγηθή, ιεηηνπξγηθή, ρξεκαηννηθνλνκηθή θιπ. Καηφπηλ γίλεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ 

θηλδχλνπ κε ηε ρξήζε ελφο πίλαθα θαη ε εθηίκεζή ηνπ πνζνηηθά ή πνηνηηθά. ηε 

ζπλέρεηα έρνπκε ηελ αμηνιφγεζε θηλδχλνπ θαη ηέινο ηελ αλαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ 

θαη ηελ θαηαλνκή επζπλψλ θαη ξφισλ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο θαη ζηα 

κεκνλσκέλα άηνκα. Αθφηνπ αμηνινγεζεί ν θίλδπλνο έρνπκε ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ θαη ηέινο 

ηελ αλαζθφπεζε ηεο δηαδηθαζίαο, ηεο εθηίκεζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ γηα πηζαλέο αιιαγέο. Σέινο αλαπηχζζεηαη ε νξγαλσηηθή 

δνκή ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ελφο νξγαληζκνχ, κε αλάζεζε θάπνηνπ κέξνπο 

ηεο δηαδηθαζίαο ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ζηηο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο, ζηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν θιπ. Οη πφξνη πνπ ζα δηαηεζνχλ πξέπεη λα είλαη νξηζκέλνη ζαθψο εθ 

ησλ πξνηέξσλ θαη ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζα πξέπεη λα είλαη ελζσκαησκέλε ζηηο ήδε 

ππάξρνπζεο δηεξγαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

   Ζ αμηνιφγεζε θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ έρεη κειεηεζεί αξθεηά ζηε βηβιηνγξαθία σο 

πξνο ηελ κεζνδνινγία πνπ εθαξκφδεηαη αλάινγα κε ην πεδίν εθαξκνγήο. Δηδηθά γηα ην 

δεκφζην ηνκέα ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ κπνξεί λα αθνξά ην δεκφζην σο ζχλνιν αιιά θαη 

επηκέξνπο ηνκείο πνπ ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα κε απηφλ (εθπαίδεπζε, πγεία, ηερληθά 

έξγα θιπ.) ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζρεηηθά κε ηηο 

κεζφδνπο αμηνιφγεζεο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαζψο θαη ηνκείο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφλ.  
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2.1.1 Ο Γημόζιος ηομέας ως ζύνολο 

 

   Οη Drennan θαη McConnell (2007) νξίδνπλ ηνλ θίλδπλν σο ηε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί 

έλα γεγνλφο (ή ζπλδπαζκφο γεγνλφησλ) πνπ έρεη επίδξαζε ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 

νξγαληζκνχ (ζεηηθέο ή αξλεηηθέο) θαη ηελ αβεβαηφηεηα σο πξνο ην εχξνο ζην νπνίν 

κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπ θηλδχλνπ αιιά θαη νη επηπηψζεηο 

ηνπ. Οη θίλδπλνη ζχκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, κπνξεί λα είλαη ζηξαηεγηθνί, δειαδή λα 

αθνξνχλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρεη ζέζεη ν θάζε νξγαληζκφο (πνιηηηθνί, 

νηθνλνκηθνί, θνηλσληθνί, ηερλνινγηθνί, λνκνζεηηθνί, πεξηβαιινληηθνί, αληαγσληζηηθνί 

θαη πειαηεηαθνί – απνηπρία εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε). Ο McPhee (2005) δηαηππψλεη 

ηνπο ηξεηο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηνπο θηλδχλνπο ησλ νξγαληζκψλ: 

ζηξαηεγηθφο θίλδπλνο, πεξηβαιινληηθφο θίλδπλνο θαη δηαδηθαζηηθφο θίλδπλνο. χκθσλα 

κε ην Victorian Auditor-General’s Office (2004) ηα είδε θηλδχλνπ κπνξνχλ λα 

δηαρσξηζηνχλ ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο, ηνπο ζθνπνχο θαη ηα απνηειέζκαηα ζηνπο 

ζηφρνπο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νξγαληζκνχ. Μπνξνχλ επίζεο λα ρσξηζηνχλ ζηηο εμήο 

θαηεγνξίεο: ζηξαηεγηθνί θίλδπλνη, εκπνξηθνί θίλδπλνη, επηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη, 

ηερληθνί θίλδπλνη θαη νηθνλνκηθνί θίλδπλνη. Μεγάιε ζεκαζία έρνπλ νη θίλδπλνη πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πνιηηεία σο ζχλνιν, γη’ απηφ θαζνξίδνληαη θαη απηνί ζε ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο: θίλδπλνη ζε επίπεδν νξγάλσζεο, εζσηεξηθνί θίλδπλνη ηεο 

νξγάλσζεο θαη θίλδπλνη ζε επίπεδν πνιηηείαο.  Οη Drennan θαη McConnell (2007) 

επηζεκαίλνπλ φηη ζην δεκφζην ηνκέα ππάξρνπλ θαη ιεηηνπξγηθνί θίλδπλνη πνπ αθνξνχλ 

ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία θαη κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ηνπο αλζξψπνπο, ηελ 

πεξηνπζία θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία παξνρήο ηεο ππεξεζίαο 

ζηνπο πνιίηεο, φπσο απηνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θχζε ηνπ θάζε ηνκέα (π.ρ. απφδνζε 

θαη ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα), νηθνλνκηθνί, λνκηθνί, 

θπζηθνί, ηερλνινγηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί.  

   Οη Braig et al. (2011), επηζεκαίλνπλ φηη ε ακεξηθαληθή θπβέξλεζε αλαιακβάλεη ηελ 

αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ, ηνπο νπνίνπο δελ κπνξεί ή δελ επηιέγεη λα αλαιάβεη ν 

ηδησηηθφο ηνκέαο (π.ρ. αζθάιεηα θαξκάθσλ θαη ηξνθίκσλ). Οη Drennan θαη McConnell 

(2007) ζεκεηψλνπλ φηη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα πνιιέο θνξέο ν θίλδπλνο 

κεηαθέξεηαη ζε ηδησηηθνχο θνξείο κέζσ ζπκθσληψλ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. 

Έηζη ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ γηα πνιχ θαηξφ είρε δεπηεξεχνληα ξφιν ζην δεκφζην ηνκέα. 

Λφγσ ησλ απνηπρηψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ απηφ ην γεγνλφο, ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ ήξζε 

ζην πξνζθήλην θαη αλέδεημε ηελ αλάγθε γηα εμαζθάιηζε αμηφπηζησλ θαη 



 

5 

 

καθξνπξφζεζκσλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ζσζηή 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ απφ ην δεκφζην ηνκέα κπνξεί λα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο θαθνδηαρείξηζεο, ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο απψιεηαο πφξσλ.  

   Καηά ηνλ McPhee (2005) ε πξνηηκψκελε πξνζέγγηζε ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ είλαη 

ζην επίπεδν ηνπ ζπλφινπ ηνπ νξγαληζκνχ. Απηφ δηαθέξεη απφ ηελ παξαδνζηαθή 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζηα εμήο: δηαρείξηζε ζην πιαίζην επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο 

αληί κεκνλσκέλσλ θηλδχλσλ, έκθαζε ζε θξίζηκνπο θηλδχλνπο, βειηηζηνπνίεζε 

θηλδχλνπ αληί γηα ειαρηζηνπνίεζε, ζηξαηεγηθή θηλδχλνπ αληί νξηνζέηεζήο ηνπ, 

θαζνξηζκέλεο επζχλεο γηα ηνλ θίλδπλν έλαληη θηλδχλνπ ρσξίο ππαίηηνπο θιπ. ηε 

ζπλέρεηα ν ζπγγξαθέαο αλαιχεη ηνλ θίλδπλν ζε θπβεξλεηηθφ επίπεδν, φπσο θαη ζε 

επίπεδν ππφιεςεο ηεο θπβέξλεζεο. Καηφπηλ δηαηππψλνληαη ηνκείο θηλδχλσλ φπσο 

αληινχληαη απφ αλαθνξέο ηνπ Δζληθνχ Λνγηζηηθνχ Γξαθείνπ Απζηξαιίαο: 

πιεξνθνξηθή, αξρεηνζέηεζε, αλάγθε γηα πην δνκεκέλε θαη πξνιεπηηθή δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ, θίλδπλνο ζηελ αζθάιηζε, πξνγξάκκαηα εζληθήο άκπλαο θαη δηαρείξηζε ηεο 

ζπλνρήο ησλ επηρεηξήζεσλ. Σειηθά ν ζπγγξαθέαο θαηαιήγεη φηη ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ 

είλαη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο δηαθπβέξλεζεο ελφο νξγαληζκνχ. Σνλίδεη ηε ζεκαζία 

ηεο θαηαλφεζεο ησλ θχξησλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηνλ θίλδπλν θαη ηεο 

ελζσκάησζεο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηελ θνπιηνχξα θαη θηινζνθία ηνπ 

νξγαληζκνχ ζπλνιηθά. Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ είλαη βαζηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δνκήο 

ειέγρνπ ελφο νξγαληζκνχ θαη γη’ απηφ ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξνζέγγηζε ηνπ θηλδχλνπ 

θαη ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ νξγαληζκνχ.  

   ε απηφ ην πιαίζην, ε ζπιινγηθή ιήςε απνθάζεσλ, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ 

θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ, νδεγεί ζε αθξηβέζηεξεο εθηηκήζεηο ησλ θηλδχλσλ ζχκθσλα 

κε ηνλ Ξαλζφπνπιν (2004). Ο ζπγγξαθέαο εξεπλά ηελ αλάιπζε θαη δηαρείξηζε 

θηλδχλνπ ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ Γ’ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο. Αξρηθά  

πεξηγξάθεη ην λέν πιαίζην δηαρείξηζεο ηνπ Γ’ ΚΠ θαη ηα επηρεηξεζηαθά ηνπ 

πξνγξάκκαηα. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη νη κεζνδνινγίεο αλάιπζεο θηλδχλνπ θαη 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Μηα 

κέζνδνο εθηίκεζεο θηλδχλνπ είλαη ε κέζνδνο Βάξνπο-νβαξφηεηαο, ε νπνία θαη 

αλαθέξεηαη θαζψο θαη ν ηξφπνο επηινγήο ησλ βαξψλ. ηελ έξεπλα απηή, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη κέζνδνη ηεο Αλαιπηηθήο Ηεξάξρεζεο (AHP) θαη ηνπ 

ηαζκηζκέλνπ Αζξνίζκαηνο (Weighting Sum) γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ ησλ 

έξγσλ θαη επηιέρηεθαλ έξγα κε πςειά επίπεδα θηλδχλνπ. Καηφπηλ αλαιχεηαη ε 

κεζνδνινγία Βάξνπο-νβαξφηεηαο φπσο εθαξκφδεηαη ζε επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ 
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Γ’ ΚΠ θαη ε ιήςε ζπιινγηθψλ απνθάζεσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ βαξψλ-ζνβαξφηεηαο. 

πκπέξαζκα ηεο έξεπλαο είλαη ε πςειή ζεκαζία ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ζην 

πιαίζην ηνπ Γ’ ΚΠ, ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζσ ζσζηήο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ 

εζσηεξηθψλ ειέγρσλ. Ο θπξηφηεξνο θίλδπλνο πνπ ππάξρεη είλαη ν κε έγθαηξνο 

εληνπηζκφο θαθψλ πνιηηηθψλ, θαθψλ ελεξγεηψλ θαη παξαλνκηψλ. πγθεθξηκέλα, ν 

ζπγγξαθέαο ηνλίδεη φηη ε ζπιινγηθή ιήςε απνθάζεσλ νδεγεί ζε αθξηβέζηεξεο 

εθηηκήζεηο ησλ βαξψλ θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ. 

   Πνιινί θξαηηθνί θαη εξεπλεηηθνί θνξείο έρνπλ εθδψζεη νδεγίεο θαη βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζην δεκφζην ηνκέα. χκθσλα κε ην 

Victorian Auditor-General’s Office (2004) ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

ρσξίδεηαη ζηα παξαθάησ βήκαηα: θαζνξηζκφο ζηφρσλ θαη γεληθνχ πιαηζίνπ, 

αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ, αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ ζχκθσλα κε ηελ πηζαλφηεηα λα 

ζπκβνχλ θαη κε ηε ζπλέπεηα ηνπο, ππνινγηζκφο ηνπ επηπέδνπ ηνπ θηλδχλνπ, αμηνιφγεζε 

ησλ θηλδχλσλ θαη ηέινο δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ. Έλαο νξγαληζκφο εθαξκφδεη ζσζηά 

ηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ εάλ θαηαλνεί εηο βάζνο ηνπο θηλδχλνπο, 

εθαξκφδεη φιεο ηηο πξνηεηλφκελεο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηηο θαηάιιειεο ιεηηνπξγίεο 

θαη δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηα επηζπκεηά επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ θαη ειέγρεη φηη νη 

αμηνινγήζεηο θαη νη βειηηψζεηο απνθέξνπλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Σέινο ν 

νδεγφο παξαζέηεη κηα θφξκα κε θαιέο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, φπνπ ν θάζε 

νξγαληζκφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ζαλ αλαθνξά θαη λα ζρεδηάζεη ην πιάλν πνπ ζα 

αθνινπζεζεί ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα πξαθηηθή δελ εθπιεξψλεηαη.  

   Σν Γεκφζην Σακείν ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Νφηηαο Αθξηθήο (2010) παξέρεη έλα 

πιαίζην γηα ηελ δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζην δεκφζην ηνκέα. Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ νδεγνχ 

είλαη ε αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ θαη απνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

Αξρηθά ν δεκφζηνο θνξέαο πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ην πεξηβάιινλ γηα ηε δηαρείξηζε 

ησλ θηλδχλσλ, θαζνξίδνληαο ηνπο ζηφρνπο, ζέηνληαο ηελ πνιηηηθή δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ, δεκηνπξγψληαο ηελ αλάινγε ζηξαηεγηθή θαη ηε δνκή ηνπ νξγαληζκνχ, 

απνθηψληαο ηελ θαηάιιειε ηερλνινγία θαη ρξεκαηνδνηψληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Ζ εθαξκνγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ πξέπεη λα γίλεηαη ζην 

επίπεδν νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ. Καηφπηλ γίλεηαη ε αλαγλψξηζε ηνπ θηλδχλνπ 

ζχκθσλα κε θάπνηα θχξηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο θαη ε εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο ηνπ 

θηλδχλνπ απηνχ θαζψο θαη ησλ ζπλεπεηψλ πνπ ζα έρεη. ηε ζπλέρεηα δίλνληαη νδεγίεο 

γηα ηελ αληίδξαζε ζηνπο θηλδχλνπο θαη γηα ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ θηλήζεσλ γηα ηε 

κείσζε ησλ θηλδχλσλ. Σν επφκελν ζηάδην έγθεηηαη ζηελ αλαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ 
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ηεο εθηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ θαζψο θαη ηε δηαξθή παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη 

ησλ αιιαγψλ ηνπ θηλδχλνπ. ηε ζπλέρεηα νξίδνληαη νη επζχλεο θαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ 

δηνηθεηηθψλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ ζηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, φπσο πρ ησλ 

αλψηεξσλ ππαιιήισλ, ησλ ινγηζηψλ, ησλ δηεπζπληψλ θιπ. Σέινο έρνπκε ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ κε ηε ρξήζε δεηθηψλ 

απφδνζεο πνπ παξέρνληαη.  

   Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη Κπβεξλεηηθήο Αζθάιεηαο ηνπ British Columbia 

(2012) πξνζθέξεη έλαλ νδεγφ γηα ηελ ηππνπνίεζε ησλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

ζην δεκφζην ηνκέα. ηφρνο ηνπ νδεγνχ είλαη ε αλαλέσζε θαη ελεκέξσζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζρεδηαζκνχ, ε απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα θαη ησλ Τπνπξγείσλ ζηελ εθαξκνγή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ε 

πξνζθφιιεζε ζηηο παξνχζεο βέιηηζηεο αξρέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζην επίπεδν ηεο 

θπβέξλεζεο ζπλνιηθά. Οη ηξεηο βαζηθέο νπηηθέο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ γηα ηελ 

πνιηηεία είλαη: δηαρείξηζε θηλδχλσλ ππφ ηελ νπηηθή ηεο επηρείξεζεο, δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ ζην επίπεδν ησλ ππνπξγείσλ θαη θεληξηθά πξνγξάκκαηα θαη ππεξεζίεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Καηφπηλ ν νδεγφο αλαζέηεη ξφινπο θαη επζχλεο ζηα κέξε ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα (ππνπξγνχο, ηνκείο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 

θιπ). Δπφκελν βήκα είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ελλνηψλ ηεο δηαρείξηζεο, θάηη πνπ 

πεξηιακβάλεη ην ζέκα ηεο αλάιπζεο θηλδχλνπ, ηνπο ζηφρνπο, ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, 

ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ησλ ξφισλ ηνπο, ηηο ππνζέζεηο, ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ θιπ. ηε ζπλέρεηα νξίδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ: αλαγλψξηζε θηλδχλσλ, αλάιπζε θηλδχλσλ, εθηίκεζε θηλδχλσλ, αληηκεηψπηζε 

θηλδχλσλ, παξαθνινχζεζε θηλδχλσλ θαη αμηνιφγεζε ηεο δηαρείξηζήο ηνπο. 

   Ο νξγαληζκφο PWC (2015) ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ AFERM (Association for Federal 

Enterprise Risk Management) παξαζέηεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εηήζηαο έξεπλάο ηνπ 

ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζε νξγαληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Ζ αλαθνξά 

ηνλίδεη ηε ζπλερψο αχμνπζα ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηνπο νξγαληζκνχο, 

δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο. Ζ κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνίεζε 

δηαδηθηπαθέο θαη πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο κε θπβεξλεηηθνχο εθπξνζψπνπο απφ ζρεδφλ 

30 θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ρσξίδνληαη ζε πέληε 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο. ηελ πξψηε ζεκαηηθή ελφηεηα έρνπκε ην ζπκπέξαζκα φηη ην ERM 

(Enterprise Risk Management, δηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ) έρεη αχμνπζα 

πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ θπβέξλεζε, κε 80% ησλ εξσηεζέλησλ λα ζεσξνχλ φηη ζα 

ππάξμεη ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ERM ζην ζχληνκν κέιινλ. Ζ δεχηεξε ζεκαηηθή 
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ελφηεηα ζπκπεξαίλεη φηη ην ERM επηηξέπεη ζηνπο θξαηηθνχο ηνκείο ηνλ θαιχηεξν 

εληνπηζκφ θηλδχλσλ θαη ηελ πην έγθαηξε αληηκεηψπηζή ηνπο, φπσο επίζεο εληζρχεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη απνζηνιψλ. Ζ ηξίηε ζεκαηηθή ελφηεηα 

πεξηέρεη ην ζπκπέξαζκα φηη νη θνξείο πνπ δηαζέηνπλ δπλαηφηεηεο ERM αλαπηχζζνπλ 

εηδηθά πξνγξάκκαηα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ. 

Ζ ηέηαξηε ζεκαηηθή ελφηεηα δείρλεη φηη ππάξρνπλ αθφκε εκπφδηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

ERM, φπσο ε έιιεηςε πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο, ή ε έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ηε 

δηνίθεζε θιπ. Σέινο, ε πέκπηε ζεκαηηθή ελφηεηα αλαθέξεη ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο 

γηα ππνζηήξημε ηνπ ERM. ε απηφ ην πιαίζην, ν Cohen (2015) αλαιχεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζην δεκφζην ηνκέα ζε 

ζχγθξηζε κε ηνλ ηδησηηθφ. Οη ζηφρνη ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

είλαη ε καθξνρξφληα θεξδνθνξία θαζψο θαη ε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο. ην 

δεκφζην ηνκέα φκσο νη ζηφρνη είλαη ε ειεπζεξία, ε απνηειεζκαηηθή παξνρή ππεξεζηψλ, 

ε πγεία, ε εθπαίδεπζε, ηα δεκφζηα έξγα. Μεξηθνί ηχπνη θηλδχλνπ ζην δεκφζην ηνκέα 

είλαη ν θίλδπλνο αγνξάο, ππφιεςεο, θέξδνπο, ξεπζηφηεηαο, ν πνιηηηθφο θίλδπλνο θαη ν 

λνκηθφο θίλδπλνο. Ζ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ είλαη ίδηα γηα ην δεκφζην θαη 

ηδησηηθφ ηνκέα, θαη ε αλάιπζή ηεο γίλεηαη κε ην κνληέιν SWOT (δπλάκεηο, αδπλακίεο, 

επθαηξίεο θαη απεηιέο). Μηα εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή αλάιπζε ρξεηάδεηαη κηα ζαθή 

αλαζθφπεζε ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ εμσηεξηθή αλάιπζε εμεηάδεη άιιεο ρψξεο, 

παγθφζκηνπο θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο θαη παγθφζκηεο θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο. 

Ζ έξεπλα ζηε ζπλέρεηα επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία ηεο θνηλήο θαηαλφεζεο ηνπ νξγαληζκνχ 

απφ ηε δηνίθεζε θαη ηελ επζχλε πνπ δηαζέηεη ε δηνίθεζε ζρεηηθά κε ηνλ ηνκέα ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Δπίζεο δίλεηαη ην πιάλν γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Σν αξρηθφ ζηάδην είλαη ε θαηαλφεζε, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε 

ζηξαηεγηθφ πιάλν θαη αλάιπζε απφ ηελ θνξπθή πξνο ηα θάησ θαη αληίζηξνθα. 

Καηφπηλ γίλεηαη ε αλάπηπμε ελφο πεξηβάιινληνο θηλδχλνπ, ε εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ 

(πηζαλφηεηα θαη επηπηψζεηο), ε αλαγλψξηζε ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη ε αλάπηπμε 

δξάζεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Μεηά πξνηείλεηαη ε ρξήζε ελφο πιαηζίνπ φπσο NIST, 

COSO, ERM θιπ θαη ηέινο γίλεηαη ε αλαζθφπεζε θαη ε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζήζεθε. 

   Παξά ηαχηα, νη Braig et al. (2011)  εληνπίδνπλ εκπφδηα ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζην 

δεκφζην ηνκέα: νη ζηφρνη ησλ δεκφζησλ ηδξπκάησλ μεπεξλνχλ πηζαλνχο θηλδχλνπο, 

ζπρλή αιιαγή ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη θελέο δηεπζπληηθέο ζέζεηο, δηεπζπληέο-

εγέηεο πνπ έρνπλ ειιηπή γλψζε ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ 
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ιεηηνπξγεί ην επηρεηξείλ, δηαρσξηζκφο ιεηηνπξγηθψλ θαη πξνγξακκαηηθψλ 

πξνυπνινγηζκψλ, έιιεηςε μεθάζαξσλ δεηθηψλ κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ, πεξίπινθεο 

δηαδηθαζίεο θαη λννηξνπία πνπ δελ πεξηιακβάλεη ηελ θνπιηνχξα ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο 

δηαρείξηζήο ηνπ. Οη παξεκβάζεηο πνπ πξνηείλνπλ νη ζπγγξαθείο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ ζην δεκφζην ηνκέα είλαη ε δεκηνπξγία δηαθάλεηαο ηφζν εζσηεξηθά φζν θαη 

εμσηεξηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θηλδχλσλ θαη ελεκέξσζε ησλ 

θαηάιιεισλ θνξέσλ, ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα λα κε κεηαβάιιεηαη κε ηελ 

αιιαγή ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, ζηαδηαθή εθαξκνγή δηαθφξσλ πξνζεγγίζεσλ 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ, ψζηε λα επηιεγεί ε θαηάιιειε κέζνδνο, ίδξπζε δεκνζίνπ 

νξγαληζκνχ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη δεκηνπξγία θνπιηνχξαο πνπ πεξηιακβάλεη ηε 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ. Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ αλαπηχζζεηαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ζήκεξα νη δεκφζηεο ππεξεζίεο αξρίδνπλ λα πξνζιακβάλνπλ εηδηθνχο 

θαη λα δεκηνπξγνχλ επίζεκα ηκήκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Απηέο νη θηλήζεηο είλαη 

ζπλέπεηα ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα γίλεη θαιχηεξε δηαρείξηζε 

ησλ ρξεκάησλ ησλ θνξνινγνχκελσλ θαη θαιχηεξε αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηνπ 

θέξδνπο πνπ ζα απνθέξεη πξνο φθεινο φισλ (Braig et al., 2011). 

2.1.2 Σετνικά έργα – Περιβάλλον 

 

   Γηα ηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ζηα ηερληθά έξγα ν 

Αζαλαζφπνπινο (2014) αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Γέθπξαο Ρίνπ-Αληηξξίνπ ζε 

ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο  ζχκθσλα κε ηε πξνζέγγηζε ησλ Chapman k Ward. Παξαζέηεη 

δεθαηξείο ζπγγξαθείο-πξφηππα  θαη ηα πξνηεηλφκελα βήκαηά ηνπο πάλσ ζηε δηαρείξηζε 

ησλ θηλδχλσλ ελψ απφ ηα δεθαηξία πξφηππα αλαιχνληαη νη ελληά θάζεηο ηεο 

πξνζέγγηζεο ησλ Chapman and Ward πνπ είλαη: θαζνξηζκφο ηνπ έξγνπ, επηθέληξσζε 

ηεο δηεξγαζίαο, πξνζδηνξηζκφο ησλ δεηεκάησλ, δηάξζξσζε δεηεκάησλ, απνζαθήληζε 

ηεο θπξηφηεηαο, εθηίκεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο, αμηνιφγεζε ησλ ζπλεπεηψλ, ηηζάζεπζε 

ησλ πιάλσλ θαη δηαρείξηζε ηεο πινπνίεζεο (Αζαλαζφπνπινο 2014,ζει.33). 

εκεηψλεηαη επίζεο πσο ην πεληαεηέο (2000-2004) θαηαζθεπαζηηθφ έξγν ηεο δεχμεο 

Ρίνπ-Αληηξξίνπ απνηειεί κεγαιφπλνν έξγν θαζψο κεηψλεη ην ρξφλν δηέιεπζεο απφ ηα 

45 ιεπηά κε ην θέξπ ζηα πέληε ιεπηά κε ην απηνθίλεην. Παξφιν ηελ έληνλε 

ζεηζκηθφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη ην βάζνο ηνπ ππζκέλα θαζνξηζηηθφο ξφινο ηεο έγθαηξεο 

παξάδνζεο ηνπ έξγνπ δηαδξακάηηζε ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θηλδχλσλ έξγνπ πνπ 

απνηέιεζε αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ έξγνπ 

(Αζαλαζφπνπινο 2014,ζει.105). Με ηε γέθπξα Ρίνπ-Αληηξξίνπ αζρνιήζεθαλ θαη νη 
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Πξνθπιιίδεο θαη Μπνηδψξεο (2005) ζην 2
ν
 Παλειιήλην ζπλέδξην νδνπνηίαο  θαη 

παξνπζίαζαλ δηάθνξεο κεζφδνπο ρξεκαηνδφηεζεο ζπγθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ. Δπίζεο 

αμηνιφγεζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαηαζθεπήο ησλ ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ, πεξηέγξαςαλ ηηο 

κνξθέο πινπνίεζεο ρξεκαηνδφηεζεο, ηδησηηθέο ή δεκφζηεο, ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο 

θηλδχλνπο θαηαζθεπήο θαη εθκεηάιιεπζεο, ην θνξέα θαηαζθεπήο θαη ην θνξέα 

εθκεηάιιεπζεο (ηδησηηθφο ή δεκφζηνο). Αλαθέξζεθαλ θαη ζηνπο θηλδχλνπο  θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζε ζπκβαηηθνχο, ηερληθνχο, νηθνλνκηθνχο, πνιηηηθνχο, ξπζκηζηηθνχο θαη 

ζηε ζπλέρεηα αμηνιφγεζαλ ηα θξηηήξηα ζθνπηκφηεηαο. Καηά ηνπο ζπκβαηηθνχο κηα 

πιεπξά αζεηεί ηηο δεζκεχζεηο ηεο, θαηά ηνπο ηερλνινγηθνχο πεξηγξάθνληαη ιφγνη 

αζηνρίαο θαη παξσρεκέλεο ηερλνινγίαο, θαηά ηνπο νηθνλνκηθνχο εκπεξηέρεηαη ν 

εκπνξηθφο θίλδπλνο θαη αζηνρίεο νηθνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ ελψ θαηά ηνπο πνιηηηθνχο-

ξπζκηζηηθνχο θηλδχλνπο πηζαλφλ λα ελππάξμνπλ απξφβιεπηεο πνιηηηθέο ή λνκηθέο 

κεηαβνιέο ή πεξηβαιινληηθέο ηξνπνπνηήζεηο. Καηφπηλ γίλεηαη κλεία γηα ηε ζπλεξγαζία 

ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα γηα ηελ θαηαζθεπή ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ ζηελ Διιάδα. 

Δπίζεο ζην άξζξν αλαθέξεηαη ε δηαδηθαζία ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο ζπγθνηλσληαθψλ 

έξγσλ ζηε ρψξα καο κε αλαθνξά ζε ηξία ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα: α)ζην 

αεξνδξφκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, β)ζηε γέθπξα Ρίνπ-Αληηξξίνπ θαη γ)ζηελ Αηηηθή 

νδφ. 

   Σε δηαρείξηζε θηλδχλσλ αηπρήκαηνο ζηηο ηζφπεδεο δηαβάζεηο ζηδεξνδξφκσλ κειεηνχλ 

κε ηελ εξγαζία ηνπο νη Ππξγίδεο θ.ά. (2016). ε απηνχ ηνπ είδνπο έξγα δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ πξέπεη λα ιεθζεί ππ’ φςε ην θφζηνο ησλ βειηηψζεσλ αζθαιείαο θαη κέζσ ηεο 

κειέηεο απηήο παξέρεηαη κηα κέζνδνο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ βέιηηζησλ επελδχζεσλ 

πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ γηα ην ζθνπφ απηφ. Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ κπνξεί λα 

πξνζεγγηζηεί θαη πνζνηηθά θαη πνηνηηθά. Ζ πνηνηηθή πξνζέγγηζε νξίδεη ηελ αζθάιεηα 

ζχκθσλα κε ην επίπεδν ησλ θηλδχλσλ. Ζ αζθάιεηα δειαδή ζε απηή ηελ πξνζέγγηζε 

απνηειεί ηελ εγγχεζε φηη ε δξαζηεξηφηεηα δελ πεξηγξάθεηαη σο “κε επηηξεπηή”. Ζ 

πνζνηηθή πξνζέγγηζε νξίδεη ηελ αζθάιεηα ζχκθσλα κε “δείθηεο” γεγνλφησλ, δειαδή 

ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ γεγνλφησλ πνπ ζπλέβεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ θαη είραλ επηπηψζεηο ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο, 

ζηνπο επηβάηεο, ζην εκπφξεπκα θαη ζην πεξηβάιινλ. Ζ κέζνδνο πνπ πξνηείλνπλ νη 

εξεπλεηέο απνηειείηαη απφ έμη βήκαηα: ζπιινγή δεδνκέλσλ, αλαγλψξηζε θαη 

θαηαγξαθή ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ αηπρεκάησλ, θαηάηαμε ησλ αηπρεκάησλ ζε 

θαηεγνξίεο, νξηζκφο ησλ αηηηψλ γηα θάζε θαηεγνξία αηπρήκαηνο, εθηίκεζε θφζηνπο 

ησλ αηπρεκάησλ, νξηζκφο ησλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ πξφιεςε ησλ 
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αηπρεκάησλ θαη θφζηνο ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ. Σα βήκαηα απηά εθαξκφδνληαη θαη 

ζηηο δχν πξνζεγγίζεηο, θαη αθνινπζνχληαη απφ ηα εμήο επηπξφζζεηα ηξία βήκαηα: 

εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο πνπ είρε ε εθαξκνγή ηεο παξέκβαζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηελ ηηκή ηνπ δείθηε (δειαδή ζηνλ αξηζκφ ησλ αηπρεκάησλ), 

ππνινγηζκφο ηεο λέαο ηηκήο ηνπ δείθηε θαη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο αιιαγήο ηεο ηηκήο 

ηνπ δείθηε θαη ηνπ θφζηνπο ηεο παξέκβαζεο.  

   Με  γεσηερληθά έξγα θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ αθξίβεηα πξφβιεςήο ηνπο αζρνιείηαη ε 

Σνκπνπιίδνπ (2013) θαη κειεηά πεξηπηψζεηο εζηηάδνληαο ζηε κνλαδηθφηεηα ηνπ 

εδάθνπο σο θπζηθφ πιηθφ αλνκνηνγελέο, κεηαβιεηφ θαη αλεμέιεγθην ζε κεραληθέο 

ζπκπεξηθνξέο. Παξνπζηάδνληαη νη δηάθνξνη ηχπνη αληηζηήξημεο, νη θχξηεο πεγέο 

αζηνρίαο, νη αηηίεο αλάπηπμεο κεηαθηλήζεσλ θαηά ηελ εθζθαθή θαη ηέινο νη 

πξνυπνζέζεηο αζθαινχο θαηαζθεπήο. Πεξηγξάθεηαη επίζεο ε δηάηαμε νξγάλσζεο ηξηψλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ  (μελνδνρείν, ζηαζκφο Αγίαο Παξαζθεπήο-κεηξφ, εκπνξηθφ 

θέληξν κε ππφγεηνπο νξφθνπο) ελψ ηνλίδεηαη φηη  θίλδπλνη κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζε 

νπνηαδήπνηε θάζε ελφο ηερληθνχ έξγνπ θαη ζηφρνο είλαη φρη ε εμάιεηςή ηνπο αιιά ε 

δηαρείξηζή ηνπο. Δηδηθά ζηα ηερληθά έξγα φπνπ είλαη απξφβιεπηε ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

εδάθνπο θαη πηζαλά ηα ζθάικαηα ζηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο θαη ζηα θνξηία 

αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο δηεξγαζίαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη κειεηάηαη αλ 

ζηα γεσηερληθά έξγα έλα ζχζηεκα ελφξγαλεο παξαθνινχζεζεο ζπκβάιιεη ζηε κείσζε 

ηεο αβεβαηφηεηαο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εδάθνπο θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ελφο 

έξγνπ αληηζηήξημεο. ηε κνλαδηθφηεηα θάζε έξγνπ πνπ εκπεξηέρεη πςεινχ βαζκνχ 

αβεβαηφηεηα αλαθέξεηαη θαη ν Μεραλαηδίδεο, (Μεραλαηδίδεο 2015,ζει.5) θαη 

πξαγκαηνπνηεί έξεπλα κε κειέηε ηξηψλ πεξηπηψζεσλ, πεξηγξάθεη ηα έξγα αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο (ειηαθήο, αηνιηθήο, πδξνειεθηξηθήο, ελέξγεηαο βηνκάδαο, γεσζεξκηθά) 

ηα νπνία είλαη έξγα απαηηεηηθά, καθξάο ρξνληθήο δηάξθεηαο θαη ζηφρνο ηνπ είλαη ε 

αλάδεημε θαη ε κειέηε ησλ πνιιψλ θηλδχλσλ πνπ ηα έξγα απηά εζσθιείνπλ. 

Αλαθέξεηαη φηη ε δηνίθεζε θηλδχλσλ απνηειεί ην κέζν δηαρείξηζεο ηεο αβεβαηφηεηαο 

θαη αχμεζεο ηεο πηζαλφηεηαο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ελφο έξγνπ ελψ ε δηαδηθαζία 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζπλίζηαηαη απφ έμη βαζηθέο ελέξγεηεο (risk management plan, risk 

identification,qualitative risk analysis,quantitative analysis,risk response plan, risk 

monitoring and control) Μέζα απφ πξσηνγελή πνηνηηθή έξεπλα  εληνπίδεη 61 θηλδχλνπο 

ζε ηξία έξγα αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη εμάγεη ζπκπεξάζκαηα γηα ην θαζέλα 

έξγν μερσξηζηά. Σα έξγα απηά είλαη θαηαζθεπή θσηνβνιηατθνχ πάξθνπ, θαηαζθεπή 

κηθξνχ πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ θαη κνλάδα κε θαχζηκε χιε βηνκάδαο. Σα 
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ζπκπεξάζκαηα πνπ εθζέηεη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο αλαδεηθλχνπλ ζεκαληηθνχο ηνπο 

εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο, ηε ζσζηή ζηειέρσζε ηεο νκάδαο, ηελ νξζή επηινγή έκπεηξνπ 

ππεπζχλνπ, ηελ ηήξεζε ησλ νδεγηψλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ εηδηθά ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο 

κειέηεο θαη ηηο αδεηνδνηήζεηο.  

    Σελ  πεξίπησζε ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Γηαλνκήο Ν. Πέιιαο εξεπλά ν Βακβαθάο (2012) 

θαη αλαδεηθλχεη ηε ζεηηθή επίδξαζε ελφο ζρεδίνπ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηηο ιεηηνπξγίεο 

δηαλνκήο ηεο Γ.Δ.Ζ. Με ηε κειέηε ηνπ θαη κέζσ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο κεζνδνινγίαο 

αλαιχεηαη ην έξγν ηεο ΓΔΖ ζηε Γεληθή Γ/λζε Γηαλνκήο ζηελ Πέιια φπνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη αξρηθά ε επξέσο δηαδεδνκέλε εμίζσζε ζηε βηβιηνγξαθία ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ: αμηνιφγεζε ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο επί ηεο εθηίκεζεο ηεο 

επίπησζεο. ηε κειέηε ηνπ πεξηγξάθεη  ηξηάληα ελληά θηλδχλνπο ελψ νη εθηηκήζεηο ησλ 

πηζαλνηήησλ ησλ θηλδχλσλ ιήθζεθαλ απφ εξγαδφκελνπο ζηε δηνίθεζε κε πνιπεηή 

εκπεηξία ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν. Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνέθπςαλ πνηνηηθά 

απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ ζε πηζαλφηεηεο επίπησζεο ζε εγθαηάζηαζε, ηζρχ, 

θφζηνο θαη ρξφλν. Με πνζνηηθή αλάιπζε θαη κε ηε κέζνδν expert judgment 

παξνπζηάδεη θιίκαθα αληίθηππνπ θαηφπηλ εκθάληζεο θηλδχλνπ θαη κήηξα πηζαλφηεηαο-

αληίθηππνπ θηλδχλνπ ζε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ, θφζηνο θαη ρξφλν. Καηφπηλ παξαζέηεη 

θαηάηαμε θηλδχλνπ βάζεη αζξνηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο. ηε ζπλέρεηα αλαθέξεη ηα 

πξνβιήκαηα κνληέινπ πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο (πρ πηζαλφηεηα εκθάληζεο, ζπζρεηίζεηο, 

αιιειεμαξηήζεηο).  

  Ωζηφζν ν Γηαρεηξηζηήο Διιεληθήο Γηαλνκήο Γηθηχνπ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (2015) 

θαη κε δηεζλή πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο παξαζέηεη ηελ εηήζηα 

νηθνλνκηθή έθζεζε έηνπο 2014. Αλαθέξεηαη φηη ν  ΓΔΓΓΖΔ είλαη 100% ζπγαηξηθή ηεο 

κεηξηθήο ΓΔΖ  ζχκθσλα κε ην Ν4001/2011 θαη  κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία. ην 

πιαίζην ηεο πθηζηάκελεο κεηνρηθήο ζχλζεζεο ηεο ΓΔΖ Α.Δ ην Διιεληθφ Γεκφζην 

δηαηεξεί ην 51% ηνπ ΓΔΓΓΖΔ θαη θπζηθά ην management ηεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

εηαηξίαο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε αλάπηπμε δηθηχνπ, εθκεηάιιεπζε δηθηχνπ θαη 

ππεξεζίεο πξνο ρξήζηεο επεξεάδνληαη απφ πάξα πνιινχο θηλδχλνπο πνπ αλαθέξνληαη  

αλαιπηηθά ζηελ εηήζηα έθζεζή ηεο, έηνπο 2014. Οη θίλδπλνη απηνί είλαη: αλέιεγθηεο 

θνξνινγηθά ρξήζεηο, θίλδπλνο επηηνθίνπ, πηζησηηθφο, ηηκήο εκπνξεπκάησλ, 

ξεπζηφηεηαο, θίλδπλνο απφ έιιεηςε αζθάιηζεο, ξπζκηζηηθφο, θίλδπλνο απφ 

εθθξεκνδηθίεο, θίλδπλνο απφ ηξνπνπνίεζε θνξνινγηθψλ θη άιισλ ξπζκίζεσλ, θίλδπλνο 

απφ ξπζκηδφκελεο απνδφζεηο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, θίλδπλνο παξαβίαζεο ησλ ρξνληθψλ 

πεξηζσξίσλ ησλ εγγπεκέλσλ ππεξεζηψλ, θίλδπλνο απμεκέλνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο θαη 
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ιεηηνπξγίαο δηθηχνπ-κε επίηεπμεο ζηφρσλ απνδνηηθφηεηαο θα. Λφγσ φηη ε εηαηξεία 

έρνληαο επίγλσζε ησλ θηλδχλσλ πνπ δηαηξέρεη θαη ιφγσ φηη δελ είρε ζπγθεθξηκέλε θαη 

δηαθξηηή νξγαλσηηθή δνκή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, αλέζεζε κεηά απφ δηαγσληζκφ ζε 

δηεζλψο αλαγλσξηζκέλε εηαηξία ζπκβνχισλ ην έξγν ηεο κειέηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

ηνπ ΓΔΓΓΖΔ κε ζθνπφ ηελ αλαγλψξηζε θαη αμηνιφγεζε θηλδχλσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ.  

    Σν κνπζείν ραξηνλνκηζκάησλ ηεο Κέξθπξαο εξεπλά ε Βαζηιείνπ (2007) θαη 

ζθηαγξαθεί έλα πιαίζην δηαρείξηζεο θηλδχλσλ νξίδνληαο ηα νθέιε θαη αλαιχνληαο ηηο 

νθηψ ζπληζηψζεο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πνπ είλαη ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ, νη 

αληηθεηκεληθνί ζηφρνη, ε αλαγλψξηζε γεγνλφησλ, ε εθηίκεζε θηλδχλσλ, ε απφθξηζε, νη 

δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ, ε πιεξνθφξεζε, ε επηθνηλσλία θαη ε παξαθνινχζεζε. ηε 

ζπλέρεηα ηεο κειέηεο ηεο αλαθέξεηαη ζηα έμη ζηάδηα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαηά ην PMI 

(Project Management Institute, 2000). ην ηέινο ηεο εξγαζίαο κειεηάηαη θαη γίλεηαη 

εθαξκνγή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηελ πεξίπησζε ηεο ALPHA BANK-κνπζείν 

ραξηνλνκηζκάησλ Κέξθπξαο, ην νπνίν ζεκεησηένλ είλαη θαη ην κνλαδηθφ κνπζείν 

ραξηνλνκηζκάησλ πνπ ππάξρεη ζηελ Διιάδα θαη ζηεγάδεηαη ζηνλ Α΄ θ Β΄ φξνθν πάλσ 

απφ ην ππνθαηάζηεκα ηεο ηξάπεδαο. Ζ αλαθαηαζθεπή ηνπ κνπζείνπ εκπεξηθιείεη 

θηλδχλνπο δεδνκέλνπ φηη έρεη λα ειεγρηεί ε ζηαηηθφηεηα ηνπ θηηξίνπ απφ ην 1845 θαη κε 

επηπξφζζεην θίλδπλν φηη ε Κέξθπξα είλαη έλα ζεηζκνγελέο λεζί θαζψο θαη ηηο 

ππάξρνπζεο ξήηξεο γηα ηε κε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηξάπεδαο. Ζ Βαζηιείνπ 

(2007) κε κεζνδνινγία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ έξγνπ θαηαγξάθεη ηνπο θηλδχλνπο ζην 

έξγν αλά θαηεγνξία θαη ζηε ζπλέρεηα εθαξκφδεη πνζνηηθή αλάιπζε θηλδχλσλ κε βάζε 

ηε ζνβαξφηεηά ηνπο. 

   Ζ εκβάζπλζε φκσο θαη ν εκπινπηηζκφο ζηα βηβιηνγξαθηθά θελά πνπ ππάξρνπλ ζηε 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζε πξνγξάκκαηα θη έξγα  κεγάιεο θιίκαθαο επηρεηξείηαη απφ ην 

Εαραξηά (2008) φπνπ δηαθαίλεηαη ν βαζηθφο ηνπ ζθνπφο πνπ είλαη ε ζρεδίαζε θαη ε 

αλάπηπμε κηαο νινθιεξσκέλεο κεζνδνινγίαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ έξγσλ θαη 

πξνγξακκάησλ κεγάιεο θιίκαθαο. Απηά ηα πξνγξάκκαηα απνηεινχληαη απφ πιήζνο 

έξγσλ ζπρλά δηαθνξεηηθψλ πνπ έρνπλ άπινπο ζηφρνπο γηαηί ζπλδένληαη κε επξχηεξεο 

κεηαξξπζκίζεηο δνκψλ κηαο ρψξαο θαη ππφ απηφ ην πξίζκα ε έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ είλαη 

δηαθνξεηηθή ελψ ε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θξίλεηαη σο κηα δηαδηθαζία 

επηηαθηηθφηεξε. ηε δηδαθηνξηθή ηνπ κειέηε πξνηείλεηαη κεζνδνινγία γηα 

νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε ηνπ ζχλζεηνπ πξνβιήκαηνο ησλ κεγάισλ έξγσλ, 

αλαπηχζζεηαη πξνζαξκνζκέλε κεζνδνινγία δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη κηα ζεκαληηθή 
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δηάζηαζε ζπκβνιήο ηεο δηαηξηβήο είλαη ε αλάπηπμε θη ν ζρεδηαζκφο ελφο 

νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ΡRO-RIMAS (program risk 

management software) γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αλάιπζεο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

κεγάισλ έξγσλ, πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ νπζηαζηηθά απνηειεί ηελ ηερλνινγηθή 

πξνέθηαζε ηεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο. Με εξσηεκαηνιφγην 33 εξσηήζεσλ ζε 

δείγκα 57 ζηειερψλ θνξέσλ θνηλνηηθήο δηαρείξηζεο θαη κε ζηφρν ηελ απξφζθνπηε 

πινπνίεζε ησλ κεγάισλ έξγσλ ζέηεη ζηελ πξψηε γξακκή ελδηαθέξνληνο ηε δηεξγαζία 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ έξγσλ γηα ην παγθφζκην πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ 

γίγλεζζαη.  

   Σηο ηερληθέο αλαγλψξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ ζην πιεξνθνξηαθφ έξγν 

“Τινπνίεζε Σεισλεηαθψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ ICISnet” εμεηάδεη ν Υαζηψηεο 

(2013). Ζ κέζνδνο ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλεη βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, κειέηε ελφο πξαγκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ρξήζε δηαδηθαζηψλ 

γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ παξνπζηάδνληαη. Ο θίλδπλνο νξίδεηαη σο “έλα 

αβέβαην γεγνλφο ή θαηάζηαζε πνπ ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη έρεη ζεηηθή ή αξλεηηθή 

ζπλέπεηα ζε θάπνην ζηφρν ηνπ έξγνπ” (PMI, 2004). Οη θίλδπλνη επνκέλσο 

δηαρσξίδνληαη ζε απεηιέο θαη επθαηξίεο. Ζ έξεπλα ζηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεη ηνπο ηχπνπο 

θαη ηελ πξνέιεπζε θαη επίδξαζε ησλ θηλδχλσλ. αλ πξψην ζηάδην ηεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ έρνπκε ηελ αλαγλψξηζή ηνπο, κέζσ ζπλεληεχμεσλ, νκαδηθήο παξαγσγήο 

ηδεψλ, ρξήζεο ησλ θαηαιφγσλ θηλδχλσλ, αλάιπζεο ππνζέζεσλ, αλάιπζεο SWOT 

(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) θιπ. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη πνηνηηθή ή 

πνζνηηθή αλάιπζε ησλ εληνπηζκέλσλ θηλδχλσλ. Δπφκελν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο είλαη 

ε αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ, κε απνθπγή, κεηαθνξά, ειάθξπλζε ή απνδνρή ησλ 

απεηιψλ θαη εθκεηάιιεπζε, δηακνηξαζκφ, ελδπλάκσζε ή απνδνρή ησλ επθαηξηψλ. 

Καηφπηλ έρνπκε ηελ επαλεμέηαζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

θηλδχλσλ γηα παξαηήξεζε εμειίμεσλ θαη αιιαγψλ ζε βάζνο ρξφλνπ. Ο εξεπλεηήο ζηε 

ζπλέρεηα εμεηάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δεκφζηαο 

δηνίθεζεο θαη ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζε έξγα πνπ ηα αθνξνχλ. Σέινο, παξνπζηάδεηαη ε 

εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθηεθε ζην ICISnet θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

εμάγνληαη. Δλψ ζην ίδην πάληα πεδίν ν Αυθαληφπνπινο (2014) αλαιχεη ηηο 

κεζνδνινγίεο OCTAVE (Operationally Critical Threat, Asset and Vulnerability 

Evaluation) θαη ηελ PTA (Practical Threat Analysis) νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Δπίζεο γίλεηαη πξαθηηθή εθαξκνγή 

απηψλ ζην έξγν Διιεληθφο Οξγαληζκφο Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ. Αξρηθά γίλεηαη 
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αλάιπζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζέγγηζεο OCTAVE, θαζψο θαη ε 

πεξηγξαθή ησλ δηαθνξεηηθψλ πινπνηήζεψλ ηεο δειαδή  OCTAVE-method, OCTAVE-s 

θαη OCTAVE allegro.  Οη κέζνδνη απηέο δηαζέηνπλ ηξία ζηάδηα, ηελ νπηηθή ζχκθσλα 

κε ηνλ νξγαληζκφ, ηελ ηερλνινγηθή νπηηθή θαη ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο θαη πιάλνπ. 

Οη κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο είλαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλεη ην θάζε ζηάδην. ηε 

ζπλέρεηα έρνπκε κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ΔΛ. Γ.Α αλαθέξνληαο ηνπο ζθνπνχο, 

ηε δηνηθεηηθή δνκή, ηηο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο θαη ηε δηθηχσζή ηνπ. Καηφπηλ ε έξεπλα 

εθαξκφδεη ηελ κέζνδν OCTAVE allegro ζηνλ νξγαληζκφ, κε θηλδχλνπο φπσο 

μεπεξαζκέλεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, θαθήο πνηφηεηαο ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα, 

απνπζία πιάλνπ γηα ηελ πεξίπησζε θαηαζηξνθήο θιπ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην 

κνληέιν θαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ ινγηζκηθνχ PTA θαη πψο εθαξκφζηεθε ζηνλ νξγαληζκφ 

ηνπ ΔΛ.Γ.Α. Σέινο, επηζεκαίλνληαη νη δηαθνξέο ησλ δχν κεζφδσλ, κε ηελ OCTAVE 

allegro λα δίλεη κεγαιχηεξε βάζε ζην θξίζηκν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ελψ ε PTA ζε 

ζέκαηα θφζηνπο. Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ε ρξήζε θαη ησλ δχν κεζνδνινγηψλ θαη ν 

ζπλδπαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ απνηειεί ηελ ηδαληθή ιχζε γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ γηα πνιινχο νξγαληζκνχο. 

   ε αληηπαξάζεζε ε Απγεξίθνπ-ακσλά (2014) βαζίδεηαη ζηε κέζνδν RiskIT γηα ηελ 

αλάπηπμε ελφο εληαίνπ κνληέινπ γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζε έξγα θαη ππεξεζίεο 

πιεξνθνξηθήο, ζπλδπάδνληαο ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο δηεξγαζίεο 

ελφο νξγαληζκνχ. Αξρηθά νξίδεηαη ν θίλδπλνο ζηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηνκέα ηεο κεραλνγξάθεζεο. Έπεηηα έρνπκε ηνλ νξηζκφ ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, ην νπνίν αθνινπζά ηα εμήο βήκαηα: 

νξηζκφο ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, επαλεμέηαζε ζηφρνπ, αλαγλψξηζε ηνπ 

θηλδχλνπ, ζρεδηαζκφο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ, έιεγρνο ηνπ θηλδχλνπ θαη 

παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ ζε βάζνο ρξφλνπ γηα παξαηήξεζε εμειίμεσλ/αιιαγψλ. 

Οη ζεκαληηθφηεξεο κεζνδνινγίεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη ε ISO 3 1000, 

ε ITIL θαη ε M_o_R. Ζ κειέηε πξαγκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θηλδχλσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη Γηαρείξηζεο Δθαξκνγψλ θαη ζηε 

Γηεχζπλζε Παξαγσγήο θαη Λεηηνπξγηψλ. Σν απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ 

απηνχ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο κεζνδνινγίαο πνπ πξνηάζεθε θαη 

θαηακέηξεζε ηεο απφδνζεο ηεο, φπσο θαη ηεο αθξίβεηαο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

απνθέξεη. Δλψ ε πιήξεο εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζε φιν ην εχξνο ηεο επηρείξεζεο δελ 

είλαη εθηθηή, ηα απνηειέζκαηά ηνπ απνδείρηεθαλ ρξήζηκα θαη ζπκβάιινπλ ζηελ 

ελζάξξπλζε ηεο πεξαηηέξσ ρξήζεο ηνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα αμηνιφγεζαλ ην 
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κνληέιν σο εχρξεζην, αμηφπηζην θαη ιεηηνπξγηθφ. 

   Σελ επηθνηλσλία σο κέξνο κειέηεο απφ ην ζπλνιηθφ θνκκάηη ηεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ κειεηά ε Γθεξάδε  (2007) θαη κε κειέηε πεξίπησζεο ην Λνχζην πνηακφ  

απνκνλψλεη ηελ επηθνηλσλία ππεξηνλίδνληαο ηελ έγθαηξε επηθνηλσληαθή δηαρείξηζε ζε 

έθηαθηεο αλάγθεο. Αλαιχνληαο ηηο έλλνηεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο, ηεο ηξσηφηεηαο, ηεο 

θξίζεο θαζψο θαη ηα είδε ηεο επηθνηλσλίαο θαηαιήγεη ζηνλ επηθνηλσληαθφ ζρεδηαζκφ 

θαη ζηα επηθνηλσληαθά κνληέια έθηαθησλ αλαγθψλ φπσο θαη ζηελ επηθνηλσληαθή 

δηαρείξηζε έθηαθησλ αλαγθψλ. Απφ ην ρψξν ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο αλαθέξεηαη ζηελ 

θξίζε δηνμηλψλ ζην Βέιγην ην 1999 θαη απφ ηελ εγρψξηα εκπεηξία κειεηά ην δπζηχρεκα 

κε ηνπο επηά λεθξνχο θαη έλαλ αγλννχκελν ζην Λνχζην πνηακφ ηνπ Ννκνχ Αξθαδίαο. 

Με ηε κειέηε ηεο ζπκπεξαίλεη θαη ζπλεηζθέξεη (Γθεξάδε 2007,ζει.74) ιέγνληαο φηη νη 

θπζηθνί θίλδπλνη είλαη κέξνο ηεο εμέιημεο ηνπ πιαλήηε θη αλ δελ κπνξνχλ λα 

απνθεπρζνχλ ζίγνπξα κπνξνχλ λα κεηξηαζηνχλ  νη απψιεηεο ηνπο κε ην consequence 

management. Απηή ε κείσζε ησλ ζπλεπεηψλ θαη ησλ απσιεηψλ εμαξηάηαη απφ δχν 

παξάγνληεο: ηε κειέηε, πξνεθηίκεζε θαη έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ησλ πηζαλψλ 

θηλδχλσλ (risk management) θαη απφ ηελ αλζξψπηλε απφθξηζε ζηελ νξγάλσζε 

ζρεδηαζκνχ θη αληηκεηψπηζεο (emergency management) 

   Ζ έξεπλα σζηφζν ησλ Towler θαη Lazrus (2016) έρεη σο αληηθείκελν ηε ιεηςπδξία 

ελψ κε ηε κειέηε ηνπο αλαπηχζζνπλ κηα δνκή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ε νπνία κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο, ψζηε λα βειηησζεί ε ιήςε 

απνθάζεσλ ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο. Ζ έξεπλα απηή εθαξκφζηεθε ζην Arbuckle 

Simpson Aquifer (ASA) ηεο λφηηαο Οθιαρφκα, πνπ απνηειεί βαζηθφ πφξν παξνρήο 

λεξνχ θαη είλαη επηξξεπήο ζε μεξαζίεο. Ζ δνκή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ γηα ηε ιεηςπδξία 

αθνινπζεί ηξία βήκαηα: ηελ αλαγλψξηζε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ησλ πδξνινγηθψλ 

απαηηήζεσλ, ηελ αλάπηπμε ελφο κνληέινπ ππέξβαζεο απηνχ ηνπ νξίνπ θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πηζαλφηεηαο απηήο ηεο ππέξβαζεο. Ο θαζνξηζκφο ηνπ νξίνπ απηνχ 

έγηλε κεηά απφ ζπλεληεχμεηο κε κεηφρνπο ηνπ ASA ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ππάξρνληεο 

ηερληθνχο πεξηνξηζκνχο. Καηφπηλ, ν θίλδπλνο ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ ππνινγίζηεθε 

ιακβάλνληαο ππφςε ην θαζνξηζκέλν φξην ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ππάξρνπζεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ιεηςπδξία ζηελ πεξηνρή φπσο πξνθχπηνπλ απφ 

θιηκαηνινγηθέο πξνβιέςεηο αιιά θαη απφ ην ηζηνξηθφ ιεηςπδξίαο ζηελ πεξηνρή. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζε κηα 

πεξηνρή ηφζν επηξξεπή ζε ιεηςπδξία θαη βνεζνχλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζην ζσζηφ 

ζρεδηαζκφ ζχκθσλα κε ηηο πηζαλέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο.  
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    Σελ αλάιπζε ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ζηηο πκπξάμεηο Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ 

Σνκέα (ΓΗΣ) πξαγκαηεχεηαη ν σηήξρνο (2013). Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο μεθηλά 

κε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζρεηηθά κε ηηο ΓΗΣ ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ζηελ 

Διιάδα. Αλαπηχρζεθαλ 3 λέεο κέζνδνη αμηνιφγεζεο ησλ έξγσλ ΓΗΣ νη νπνίεο θαη 

εθαξκφζηεθαλ ζε πξαγκαηηθή πεξίπησζε κε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα θαη πξνηάζεηο 

γηα κειινληηθή έξεπλα. Ζ έξεπλα μεθηλά κε ηελ γεληθή αλάιπζε ησλ ΓΗΣ ζηελ 

Διιάδα θαη ζε δηεζλέο θαη επξσπατθφ επίπεδν. Δπηζεκαίλνληαη επίζεο νη θίλδπλνη ζηηο 

ΓΗΣ θαη νη κέζνδνη αμηνιφγεζεο ησλ ΓΗΣ. Ζ πεξίπησζε ε νπνία κειεηήζεθε είλαη 

“Καηαζθεπή θαη πληήξεζε επηά λέσλ Ππξνζβεζηηθψλ ηαζκψλ”. Σα ζελάξηα πνπ 

εμεηάζηεθαλ είλαη ην ζελάξην κε πινπνίεζεο, ην ζελάξην κεξηθήο πινπνίεζεο θαη ην 

ζελάξην πινπνίεζεο. Καηφπηλ γίλεηαη ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε θφζηνπο έξγνπ 

κέζσ ΓΗΣ, κε ηελ απνηίκεζε ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαζαξήο παξνχζαο αμίαο 

(FNPV) θαη ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ Δζσηεξηθνχ πληειεζηή Απφδνζεο (FRR). Ο 

ζπγγξαθέαο επίζεο αλαπηχζζεη αιγφξηζκν γηα ηνλ ίζν θαηακεξηζκφ ηνπ θέξδνπο 

κεηαμχ πνιιαπιψλ παηθηψλ. Σέινο σο κειινληηθή έξεπλα πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε 

εμεηδηθεπκέλσλ κνληέισλ θαη εξγαιείσλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ φζνλ αθνξά ηε 

δηαρείξηζε θηλδχλνπ φπσο θαη δπλαηφηεηαο δίθαηνπ θαηακεξηζκνχ ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πιενλάζκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ζπλεξγαηηθή επελδπηηθή 

δξάζε.  

   Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε έξεπλα ησλ Qian θαη Lin (2016) φπνπ εμεηάδνπλ  ηελ 

πξφνδν πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα 

ζηηο ππφγεηεο θαηαζθεπέο ζηελ Κίλα θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Οη ηέζζεξηο 

πξνηάζεηο γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο είλαη νη εμήο: 

βειηίσζε ησλ λφκσλ θαη ησλ θαλνληζκψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο ππφγεηεο θαηαζθεπέο, 

εθαξκνγή ησλ πιάλσλ ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ αζθαιείαο γηα ηηο ππφγεηεο 

θαηαζθεπέο, εθαξκνγή ηεο πιεξνθνξηθήο γηα ππνζηήξημε ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη επέλδπζε πεξηζζφηεξσλ πφξσλ ζε έξεπλα γηα ηε 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ, ηελ πξφβιεςε θαη ηελ απνθπγή ζνβαξψλ αηπρεκάησλ. Οη 

πξνθιήζεηο γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ πεξηιακβάλνπλ θαηλνηνκίεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ηερλνινγίαο, ην ζρεδηαζκφ θαλνληζκψλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο θαζψο θαη ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα ζηηο ππφγεηεο 

θαηαζθεπέο. Καηφπηλ, γίλεηαη αλάιπζε ησλ αηπρεκάησλ, ηαμηλνκψληαο ηνπο ηχπνπο 

αηπρεκάησλ, νξίδνληαο ηα άκεζα θαη ηα ζπλδπαζκέλα αίηηα ησλ αηπρεκάησλ. Οη 

ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζην κέιινλ 
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βαζίδνληαη ζηνπο εμήο ηνκείο: πνιηηηθέο θαη ζχζηεκα δηαρείξηζεο, λνκηθφ πιαίζην, 

δηνίθεζε, νηθνλνκία, εθπαίδεπζε θαη ηερλνινγία.   

   Γηα ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, ην Τπνπξγείν Ακχλεο ησλ ΖΠΑ (2015) 

παξέρεη έλαλ νδεγφ γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ, πξνβιεκάησλ θαη επθαηξηψλ ζηα 

πξνγξάκκαηα άκπλαο. Αξρηθά πξέπεη λα θαζνξηζηεί κηα απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, νξίδνληαο θαλφλεο θαη πνιηηηθέο, δηαιέγνληαο ηα εξγαιεία ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, αλαζέηνληαο ξφινπο θαη επζχλεο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ θιπ. 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε αλαγλψξηζε ηνπ θηλδχλνπ αθνινπζψληαο θάπνηα απφ ηηο 

ελδεδεηγκέλεο κεζνδνινγίεο. Δπφκελν ζηάδην είλαη ε αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ, ζχκθσλα 

κε ηηο ζπλέπεηέο ηνπ θαη ηελ πηζαλφηεηα λα πξνθχςεη. ηε ζπλέρεηα έρνπκε ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ  πνπ γίλεηαη είηε κε ηελ απνδνρή ηνπ, εθφζνλ ην θφζηνο ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ είλαη αζχκθνξν, είηε κε ηελ απνθπγή ηνπ, είηε κε ηελ κεηαθνξά ηνπ ζε 

θάπνηνλ άιιν θνξέα, είηε κε ηε κείσζή ηνπ. Καηφπηλ έρνπκε ηε δηαξθή 

παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηνχλ αιιαγέο ζηε δηαρείξηζε 

ηνπ ζην κέιινλ. Σν επφκελν κέξνο ηνπ νδεγνχ εμεηάδεη ηε ζρέζε ηεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ κε άιια πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο θαη εξγαιεία θαη ζπζηήκαηα κεραληζκψλ. 

ηε ζπλέρεηα δίλνληαη ππνδείμεηο γηα ηε δηεπζέηεζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηε 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ, επθαηξηψλ θαζψο θαη θηλδχλσλ πνπ αθνξνχλ πξνγξάκκαηα πνπ 

εθαξκφδνληαη ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο. Σέινο παξαηίζεληαη παξαδείγκαηα 

δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ, δείγκαηα πηλάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ αλαθνξά θηλδχλσλ, πξνβιεκάησλ θαη επθαηξηψλ θαη παξαδείγκαηα ξφισλ, 

επζπλψλ θαη ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

  Απφ ηελ άιιε πάιη  ην ηκήκα ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δλέξγεηαο ησλ ΖΠΑ (2010) δεκνζίεπζε έλα εγρεηξίδην πνπ παξέρεη κηα δνκή 

αλαζθφπεζεο γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηειεζκαηηθή θαη έγθαηξε αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη θηλδχλσλ πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία 

ηνπ. Οη ηξεηο βαζηθνί ζηφρνη ηνπ εγρεηξηδίνπ είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ βαζηθψλ 

απαηηήζεσλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θάζε δηεξγαζίαο, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη απαηηήζεηο 

απηέο εθαξκφδνπλ ην έγγξαθν DOE O 413.3A θαη νη πνιηηηθέο θαη νη δηεξγαζίεο ηνπ 

ηκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη απαηηήζεηο 

εθαξκφδνληαη απφ ηελ νκάδα πνπ έρεη αλαιάβεη ηε δηεξγαζία. Ζ νκάδα δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ πξέπεη λα δηαζέηεη ζσζηά εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ θαηά πξνηίκεζε κε 

εκπεηξία πάλσ ζηνλ ηνκέα πνπ εμεηάδεηαη θαη θάζε κέινο αλαιακβάλεη έλα ζχλνιν 

ξφισλ θαη επζπλψλ. Σν εγρεηξίδην ζηε ζπλέρεηα παξαζέηεη ηε δηαδηθαζία θξίζηκσλ 
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απνθάζεσλ (CD, Critical Decisions) ε νπνία ρσξίδεηαη ζε 5 θαηεγνξίεο. Κάζε θίλδπλνο 

πεξλάεη απφ ην ζηάδην CD-0 κέρξη ην ζηάδην CD-5 κε απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζή ηνπ θαη επνκέλσο ηελ αλάπηπμε πην εμεηδηθεπκέλσλ βεκάησλ δξάζεο. ην 

ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ηεθκεξησζνχλ ζαθψο νη κέζνδνη, νη 

ππνζέζεηο, νη αλαιχζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

Σέινο ην έγγξαθν παξαζέηεη πίλαθεο κε παξαδείγκαηα ζηφρσλ θαη θξηηεξίσλ φζνλ 

αθνξά ηελ απφδνζε ηεο δηαρείξηζεο. 

2.1.3 Τγεία 

 

   Ζ πγεία απνηειεί θπζηθφ θαη πνιχηηκν αγαζφ πξνζηαηεπφκελν απφ ην ζχληαγκα σο 

αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ δηθαίσκα αληηζηνίρσο γη΄ απηφ ε εθάζηνηε πνιηηεία νθείιεη 

έγθαηξα θη έγθπξα λα αλαγλσξίδεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη επηηπρψο  ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ελππάξρνπλ θαη λα πξνζδίδεη ζηνπο πνιίηεο ηεο έλα αίζζεκα αζθάιεηαο θαη λα 

θαηνρπξψλεη ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπο. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ε Μήηηα (2004) 

αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηνπ θηλδχλνπ σο έλλνηα ηδηαίηεξεο βαξχηεηαο γηα ην ρψξν ελφο 

Ννζνθνκείνπ γηαηί εζσθιείεηαη θαη ε πηζαλφηεηα απψιεηαο αλζξψπηλσλ δσψλ. ε έλα 

Ννζνθνκείν, εηδηθά ζηα κεγάια, θξίλεηαη σο αλαγθαηφηεηα ε δεκηνπξγία ελφο 

ηκήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο ηεο αλαθέξεηαη ζηα είδε 

θαη πεγέο θίλδπλσλ ζην λνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ ελψ αλαιχεη κε αλάιπζε SWOT ηηο 

δπλάκεηο θη αδπλακίεο ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ζε ζρέζε κε ηηο επθαηξίεο θη 

απεηιέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Πεξηγξάθεηαη θη ν ξφινο ηνπ 

Risk Manager σο ην πξφζσπν πνπ κέζα ζην λνζνθνκεηαθφ ρψξν ζα ζέζεη ζε εθαξκνγή 

ηηο δηαδηθαζίεο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

εθαξκνγψλ (Μήηηα 2004,ζει.27). Καηφπηλ ζπζρεηίδεηαη ε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ κε 

ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαζψο παξφηη δελ απνηεινχλ ηαπηφζεκν ηνκέα αιιά 

παξεκθεξή, αλακθίβνια φκσο θξίλεηαη ζπγγεληθφο (Μήηηα 2004,ζει.31). ην ηέινο ηεο 

εξγαζίαο εθηηκάηαη ε έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ κέζσ αλάιπζεο, αμηνιφγεζεο θη απνδνρήο 

θαη δίλεηαη πιάλν αληηκεηψπηζεο ηνπ θηλδχλνπ.  

  Απφ ηελ άιιε πάιη ν  Παπαληθνιάνπ (2015) πξνηείλεη έλα ζρέδην πγείαο πνπ ζθνπφ 

έρεη λα πεξηγξάςεη ηελ θαηάιιειε αιπζίδα εθθέλσζεο αηπρεκάησλ θαη ηηο ζρεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ θαηά κήθνο ζε καδηθέο 

θαηαζηξνθέο φπσο πιεκκχξεο, εθαηζηεηαθέο εθξήμεηο, αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο, 

ηπθψλεο, θαηνιηζζήζεηο, ζεηζκνχο, ινηκψδε λνζήκαηα, μεξαζίεο. Ζ δηαδηθαζία 
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αλάπηπμεο ηνπ ζρεδίνπ μεθηλά κε ηελ θαηαγξαθή ησλ θαηαζηξνθψλ θαη ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο ζε θπζηθέο ηερλνινγηθέο θαη ινηπέο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

επηπηψζεσλ θάζε θαηεγνξίαο θαη ηελ θαηαγξαθή ηεο απμεηηθήο ηάζεο ησλ θηλδχλσλ. Ζ 

θνηλή εθπαίδεπζε - ζρεδηαζκφο, ν ζπληνληζκφο ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ θαη ε δηνίθεζε 

ηνπ πεξηζηαηηθνχ είλαη ζεκαληηθέο παξάκεηξνη θαη απαηηνχλ θνηλή γιψζζα, αλάιπζε 

θαη ελεκέξσζε. Ζ ζπκβνιή ηεο πξφιεςεο θαη ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθέο δηεξγαζίεο γηαηί κεηαθξάδνληαη ζε αλζξψπηλεο δσέο θαη ζε ηεξάζηηα 

νηθνλνκηθά θφζηε (θαηαζηξνθή ζε θηήξηα, δνκέο, γέθπξεο).  

   Με ηε ζεηξά ηνπο νη Fitzgerald et al (2014) πξαγκαηνπνηνχλ κηα έξεπλα ζρεηηθή κε 

ηελ εηνηκφηεηα ησλ λνζνθνκείσλ ηεο Κίλαο γηα επείγνληα πεξηζηαηηθά θαη 

αλαπηχζζνπλ έλα πιαίζην ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα γίλεηαη ε αμηνιφγεζή ηνπο. Ζ 

κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηιακβάλεη ζπζηεκαηηθή βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο κε ην ζέκα βηβιηνγξαθίαο. Καηφπηλ πξαγκαηνπνηήζεθε κηα 

εζλνγξαθηθή πξνζέγγηζε κε ζθνπφ ην ζπλδπαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ απφ άιιεο 

έξεπλεο. Σα άξζξα πνπ επηιέρηεθαλ πεξηνξίδνληαη ζε απηά γξακκέλα ζε Αγγιηθή θαη 

Κηλέδηθε γιψζζα θαη ρξεζηκνπνίεζαλ πνηνηηθέο κεζφδνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

εηνηκφηεηαο ησλ λνζνθνκείσλ. Δπίζεο επηιέρηεθαλ άξζξα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ 

ζπλδπαζκφ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ κεζφδσλ. Κάζε έξεπλα αμηνινγήζεθε ζχκθσλα 

κε ην ήδε ππάξρνλ πξφηππν αμηνιφγεζεο (Critical Appraisal Skills Programme). Με 

πνιιαπιέο αλαγλψζεηο θάζε έξεπλαο αλαγλσξίζηεθαλ έλλνηεο, ζέκαηα θαη ππνζέκαηα, 

θαη δηαπηζηψζεθε ε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ εξεπλψλ. Γξψληαο ζχκθσλα κε ηελ 

εζλνγξαθηθή κέζνδν, νη έξεπλεο κεηαθξάζηεθαλ απφ ηε κηα γιψζζα ζηελ άιιε θαη 

ζπγθξίζεθαλ ψζηε λα αλαθαιπθζνχλ πεξαηηέξσ ζέκαηα θαη ππνζέκαηα. Σα θπξηφηεξα 

ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ είλαη ην ζρέδην γηα επείγνληα πεξηζηαηηθά, ε παξαθνινχζεζε, 

εθπαίδεπζε, αμηνιφγεζε, πξνζαξκνγή θιπ. Σν πιαίζην γηα ηελ εηνηκφηεηα ησλ 

λνζνθνκείσλ πξέπεη λα θαιχπηεη ηα πξναλαθεξζέληα ζέκαηα θαη λα δηαρσξίδεηαη ζε 

πξν-γεγνλφο, γεγνλφο θαη κεηα-γεγνλφο, κε αλάινγεο δηαδηθαζίεο ζε θάζε θαηεγνξία. 

πκπεξαζκαηηθά, κέζσ ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο βξέζεθαλ κηα πνηθηιία ήδε 

ππαξρφλησλ νξγάλσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ, έγηλε φκσο 

αληηιεπηή ε αλάγθε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

πιαηζίνπ δξάζεο.  

   ε αληίζεζε νη Amir Khan et al (2014) κε ηελ έξεπλά ηνπο εμεηδηθεχνληαη θη 

εμεηάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νδεγηψλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ εμνπαιηθψο 

Μεηαδηδφκελσλ Ννζεκάησλ φπσο θαη ηελ εθηίκεζε παξαγφλησλ πνπ θαζνξίδνπλ ην 
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βαζκφ πνπ αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο απηέο απφ ηα δεκφζηα λνζνθνκεία ζε δχν 

ζπλνηθίεο ηνπ Punjab ζην Παθηζηάλ. Ο ηξφπνο πνπ δηεμήρζε ε έξεπλα ήηαλ κηα κειέηε 

δηάξθεηαο δεθανθηψ κελψλ, θαηά ηελ νπνία έγηλε αλαζθφπεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ 

αλαλεσκέλσλ νδεγηψλ γηα ηελ ζεξαπεία εμνπαιηθψο Μεηαδηδφκελσλ Ννζεκάησλ πνπ 

βαζίδνληαη ζε ζχλδξνκα, κέζσ ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Δπίζεο 

πξαγκαηνπνηήζεθε έλα κνληέιν παιηλδξφκεζεο Cox κε δηαζηξσκάησζε. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ επηθξάηεζε ησλ ΜΝ ζε 26 αλά 100.000 αζζελείο. Σν 28.6%  

ησλ αζζελψλ ήηαλ άληξεο θαη ην 71.4% γπλαίθεο. 80% ησλ γπλαηθψλ αζζελψλ είραλ  

θνιπηθφ έθθξηκα θαη 12% θνηιηαθφ πφλν. 44% ησλ αληξψλ αζζελψλ είραλ γελλεηηθφ 

έιθνο θαη 29% γελλεηηθή εθθέλσζε. Παξαηεξήζεθε επίζεο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηνπ 

θχινπ ηνπ αζζελνχο κε ηελ ηνπνζεζία ηνπ θέληξνπ πγείαο. Πηζαλψο γπλαίθεο ζε 

αγξνηηθέο πεξηνρέο λα αλέθεξαλ ζπρλφηεξα ηα ζπκπηψκαηα θαη ηηο παζήζεηο ηνπο ζε 

αγξνηηθνχο ηαηξνχο. Σν ζπκπέξαζκα πνπ βγαίλεη απφ ηελ έξεπλα είλαη φηη ην θφζηνο 

γηα ηε δηαινγή, ηε δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία ησλ ΜΝ είλαη πςειφ, νπφηε κηα πην 

εθηθηή ζηξαηεγηθή γηα ηε δεκφζηα πγεία είλαη ε εθαξκνγή ησλ πξνηεηλφκελσλ νδεγηψλ 

γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλδξφκσλ ΜΝ. 

   χκθσλα κε ηνλ  Yamashita (2015) θαη  κε αθνξκή ην κεγάιν ζεηζκφ θαη ην αηχρεκα 

ζηνλ ππξεληθφ αληηδξαζηήξα ηεο Φνπθνπζίκα κειεηήζεθαλ ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

θαη ρξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ πεξαηηέξσ γηα ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ πγείαο ησλ θαηνίθσλ 

ηεο Φνπθνπζίκα θαηά ηε δηάξθεηα ελφο αηπρήκαηνο θαη έπεηηα. Ζ κειέηε απηή 

πεξηιακβάλεη κηα πνζνηηθή έξεπλα θαη ηέζζεξηο ιεπηνκεξείο έξεπλεο. Ζ βαζηθή έξεπλα 

απνηειείηαη απφ έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνξά ηηο ζπλήζεηεο θαη ηα κέξε πνπ 

βξηζθφηαλ γηα κηα πεξίνδν ηεζζάξσλ κελψλ κεηά ην ζεηζκφ. Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο 

απηήο είλαη λα γίλεη κηα εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ ξαδηελέξγεηαο ζην νπνίν εθηέζεθε ν 

θάζε έλαο. Οη ηέζζεξηο ιεπηνκεξείο έξεπλεο είλαη εμέηαζε ζπξενεηδνχο κε ππέξερν, 

εθηεηακέλεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο, έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηελ ςπρηθή πγεία θαη ηνλ ηξφπν 

δσήο θαη έξεπλεο ζε έγθπεο θαη λέεο κεηέξεο. Ο ζθνπφο απηψλ ησλ εξεπλψλ είλαη ε 

παξαθνινχζεζε ηνπ επηπέδνπ ξαδηελέξγεηαο ησλ θαηνίθσλ θαη ε έγθαηξε δηάγλσζε θαη 

ε πξφιεςε αζζελεηψλ πνπ νθείινληαη ζε απηφ. 

2.1.4 Οικονομία 

 

   Ο ξφινο ηνπ θξάηνπο θαη ε νηθνλνκηθή ζθέςε απνηεινχλ άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο 

έλλνηεο. Σν θξάηνο επεκβαίλεη ζηελ νηθνλνκηθή δσή είηε κε λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο  
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είηε κε ηελ άζθεζε ηεο θαηάιιειεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. Κάησ απφ απηφ ην 

πξίζκα ε Simons (2000) εμεηάδεη ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ VaR (Value-at-Risk) απφ ηελ 

θπβέξλεζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληάμεσλ ζηηο Ζ.Π.Α. Ζ αλάγθε γηα ηε ρξήζε ηεο 

κεζφδνπ ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο 

πνιηηηθήο πνπ αθνξά ηηο επελδχζεηο ζην ζπληαμηνδνηηθφ ηα ηειεπηαία ρξφληα, πνπ έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ απμεκέλε πηζαλφηεηα θηλδχλνπ. Ζ κέζνδνο VaR (Value-at-Risk) 

απνηειεί έλα κέζν κέηξεζεο θηλδχλνπ βαζηζκέλν ζηελ πηζαλφηεηα απσιεηψλ θαη ην 

ρξνληθφ πιαίζην ζην νπνίν αλακέλεηαη λα ζπκβνχλ απηέο νη απψιεηεο. Ο νξγαληζκφο 

Risk Standards Working Group παξέρεη νδεγίεο ζρεηηθέο κε ηε κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ, 

νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: αμηνιφγεζε δηεξγαζηψλ, αμηνιφγεζε ζπκβηβαζκψλ, αλάιπζε 

ηεο κέηξεζεο θηλδχλνπ, κέηξα επαλαθνξάο πξνζαξκνζκέλα ζηνλ θίλδπλν, έιεγρν ησλ 

πξνβιέςεσλ θαη αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ ηνπ θηλδχλνπ. Οη ηξεηο βαζηθέο κέζνδνη γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ VaR είλαη ε παξακεηξηθή/αλαιπηηθή, ε ηζηνξηθή θαη ε 

πξνζνκνίσζε Monte Carlo. Σν ρξνληθφ πιαίζην γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θηλδχλνπ 

εμαξηάηαη απφ ηε ξεπζηφηεηα θαη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. Ζ 

θπξηφηεξε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδεηαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ VaR είλαη 

ην γεγνλφο φηη νη πεξηπηψζεηο «αθξαίσλ γεγνλφησλ» εκθαλίδνληαη πνιχ πην ζπάληα απ’ 

φ,ηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. πλεπψο, ην κνληέιν απηφ κπνξεί λα είλαη πνιχ ρξήζηκν ζε 

νξγαληζκνχο νη νπνίνη φκσο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ θαη λα 

πξαγκαηνπνηνχλ «stress tests» ζε πεξηφδνπο κεγάιεο νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο, ψζηε λα 

επηηχρνπλ απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε θηλδχλσλ.  

   Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν Morgan (2013) παξαζέηεη έλαλ νδεγφ ν νπνίνο εμεγεί ηα 

παξάγσγα θαη ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα ζρεηηθά κε ηηο ζπληάμεηο 

ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Ο ζπγγξαθέαο νξίδεη ηα παξάγσγα σο εμεηδηθεπκέλα φξγαλα ηα 

νπνία απνθηνχλ ηελ αμία ηνπο ζε βάζνο ρξφλνπ απφ ηελ απφδνζε ελφο ζρεηηδφκελνπ 

θεθαιαίνπ φπσο πρ κεηνρέο, νκφινγα, εκπνξεχκαηα. Σα παξάγσγα αληαιιάζζνληαη 

κεηαμχ δχν πξνζψπσλ/νκάδσλ ζχκθσλα κε έλα πξνζπκθσλεκέλν ζχλνιν φξσλ θαη 

θαλνληζκψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Ο θίλδπλνο ηεο 

αγνξάο αλαθέξεηαη ζην πψο έλα θεθάιαην επεξεάδεηαη απφ ζπλνιηθέο θηλήζεηο ηεο 

αγνξάο φπσο πρ επηηφθηα, κεηνρέο, ζπλάιιαγκα θαη ηδηνθηεζία. Καηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

πιάλνπ ζπληαμηνδφηεζεο είλαη απαξαίηεηε ε αμηνιφγεζε ηεο έθζεζεο ζε πηζαλνχο 

θηλδχλνπο αγνξάο. Τπάξρνπλ δχν κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ππνινγηζκφ 

απηφ. Ζ πξψηε είλαη ε δεζκεπηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία ππνινγίδεη ηελ αθαζάξηζηε 

ζεσξεηηθή έθζεζε θαη ηελ παγθφζκηα έθζεζε. Ζ δεχηεξε είλαη ε κέζνδνο VaR, ε νπνία 
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σο έλαο κνλαδηθφο δείθηεο, παξέρεη κηα ζπγθεθξηκέλε νπηηθή γηα ηελ έθζεζε ηνπ 

ζρεδίνπ ζε θηλδχλνπο.  Δθηφο απφ ηνπο θηλδχλνπο ηεο αγνξάο, ηα παξάγσγα δηαζέηνπλ 

θαη ηνλ θίλδπλν ηεο αζέηεζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ απφ ηνλ έλαλ ζπκβαιιφκελν, γεγνλφο 

πνπ δεκηνπξγεί ηελ απαίηεζε δηαρείξηζεο θηλδχλσλ αληηθαηάζηαζεο. Μεζνδνινγίεο γηα 

ηε δηαρείξηζε απηνχ ηνπ θηλδχλνπ είλαη νη εμήο: θαζνξηζκφο ηεο αμίαο βάζεη ηεο 

ηξέρνπζαο ηηκήο ηεο αγνξάο θαη θαζνξηζκφο ηεο αμίαο βάζεη ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο ηεο 

αγνξάο πξνζζέηνληαο θαη πηζαλνχο θηλδχλνπο κειινληηθήο έθζεζεο. Σέινο, ζα πξέπεη 

λα ηεζνχλ φξηα θηλδχλνπ γηα ηελ θάζε εκπιεθφκελε νκάδα βαζηζκέλα ζηνπο εμήο 

ηνκείο: αμηνιφγεζε ησλ νκάδσλ, θεθαιαηνπνίεζε ηεο αγνξάο, ρψξα, δείθηεο έθζεζεο 

πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ηχπνο ηνπ πξντφληνο θιπ. 

   ε ζρέζε κε  ηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ δεκνζηεχνπλ νη θπβεξλήζεηο ησλ 

λνηηναλαηνιηθψλ Αζηαηηθψλ ρσξψλ ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο 

εξεχλεζαλ νη Sukmadilaga et al (2015). Ζ έξεπλα απηή ρξεζηκνπνηεί ηε δηεξεπλεηηθή 

κέζνδν κε πνζνηηθή πξνζέγγηζε. Ζ έξεπλα ιακβάλεη ππφςε δχν ηνπηθά δείγκαηα, ηελ 

Ηλδνλεζία θαη ηελ Μαιαηζία. Οη ζπγγξαθείο άληιεζαλ ηα δεδνκέλα απφ ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία πνπ έρνπλ δεκνζηεχζεη νη θπβεξλήζεηο ζην δηαδίθηπν θαη ν έιεγρνο γηα ηε 

δηαθάλεηά ηνπο έγηλε βάζεη νδεγηψλ ηεο Ernst θαη Young, κηαο κεγάιεο ινγηζηηθήο 

εηαηξίαο. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ φηη θαη νη δχν θπβεξλήζεηο λα έρνπλ πνιχ ρακειφ 

επίπεδν δηαθάλεηαο, ζπγθεθξηκέλα ε Ηλδνλεζία 16% θαη ε Μαιαηζία 10% ηα ηειεπηαία 

δχν ρξφληα. Οη ζπγγξαθείο, γηα βειηίσζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο, πξνηείλνπλ ηελ 

ελαξκφληζε ησλ ινγηζηηθψλ ησλ θπβεξλήζεσλ κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, 

θαηάζηαζε πνπ ζα απμήζεη ην επίπεδν δηαθάλεηαο ζην κέιινλ. Σέινο, νη θπβεξλήζεηο 

ηεο Ηλδνλεζίαο θαη ηεο Μαιαηζίαο νθείινπλ λα εληζρχζνπλ ηελ ππνδνκή ζηνλ ηνκέα 

ησλ νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ ηεο. Ζ Μαιαηζία απνηέιεζε πεδίν έξεπλαο θαη γηα ηνπο  

Kamal Abdul Rahman et al (2015) πνπ κε ηελ έξεπλα ηνπο έρνπλ σο ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε κέηξσλ γηα ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηε ινγηζηηθή δηαρείξηζε ζε νξγαληζκνχο 

δεκνζίνπ θνξέα θαζψο ζεσξνχλ φηη νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηε ινγηζηηθή δηαρείξηζε 

είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ επηηπρία θαη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

ελφο νξγαληζκνχ. πγθεθξηκέλα, ε έξεπλα επηθεληξψζεθε ζηε βειηίσζε ηνπ δείθηε CPI 

ηεο Μαιαηζίαο (Corruption Perception Index, Γείθηεο Αληίιεςεο Γηαθζνξάο). Ζ 

κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο είρε θαη πνζνηηθή θαη πνηνηηθή πξνζέγγηζε. Σα δεδνκέλα πνπ 

ρξεηάζηεθαλ αληιήζεθαλ απφ εξσηεκαηνιφγηα θαζψο θαη απφ εκη-δνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο. Σα εξσηεκαηνιφγηα κνηξάζηεθαλ ζε επηιεγκέλνπο θπβεξλεηηθνχο 

εθπξνζψπνπο, απφ ηα νπνία θάλεθε ην πψο αληηκεησπίδνπλ ζελάξηα πνπ νδεγνχλ ζε 
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θαθέο πξαθηηθέο ή αθφκα θαη ζε δηαθζνξά. Οη ζπλεληεχμεηο έγηλαλ ζε ζεκαληηθνχο 

επελδπηέο θαη ν ζθνπφο ηνπο ήηαλ λα εμεηάζνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε δεκφζηεο 

ππεξεζίεο. Δπηπξνζζέησο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ έγγξαθα απφ ηκήκαηα ηεο θπβέξλεζεο 

φπσο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ε Δπηηξνπή θαηά ηεο Γηαθζνξάο θιπ. Σν απνηέιεζκα 

ηεο αλάπηπμεο ησλ κέηξσλ γηα βέιηηζηε ινγηζηηθή δηαρείξηζε κέζσ απηήο ηεο έξεπλαο 

πεξηιακβάλεη ηελ εηζαγσγή δχν λέσλ θξηηεξίσλ, δειαδή ηελ εζηίαζε ζηελ Κνηλσλία 

θαη ζηνλ Πειάηε, θαη ζην Απνηέιεζκα ηεο Τπεξεζίαο. Ζ δνκή απηή, ππνζηεξίδνπλ νη 

ζπγγξαθείο, ζπλεηζθέξεη ζην ζχλνιν γλψζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ινγηζηηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ νξγαληζκψλ. 

2.1.5 Αλσζίδα προμηθειών 

 

  Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζηνλ ηνκέα ησλ πξνκεζεηψλ, κε έκθαζε ζηνλ θαζνξηζκφ θάζε 

ηνκέα ηεο δηαδηθαζίαο πξνκεζεηψλ θαη θαηφπηλ ηελ ελζσκάησζε ησλ ηνκέσλ απηψλ ζε 

έλα απφ ηα ππάξρνληα κνληέια ηεο παγθφζκηαο βηνκεραλίαο είλαη ν ηνκέαο έξεπλαο 

ησλ Singh θαη Abdul Wahid (2014). Αξρηθά νξίδνληαη νη φξνη «αιπζίδα πξνκεζεηψλ» 

θαη «δηαρείξηζε θηλδχλσλ». Ζ αιπζίδα πξνκεζεηψλ αλαθέξεηαη ζε έλα ζχλνιν 

νξγαληζκψλ, αλζξψπσλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη πφξσλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηε 

δηαδηθαζία παξνρήο ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο ζηνλ πειάηε. Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ 

αθνξά θαηά θχξην ιφγν ηελ νηθνλνκηθή αλαζθφπεζε ηεο εηαηξίαο θαη ηε δηαρείξηζε 

εζσηεξηθψλ θηλδχλσλ. Οη θαηεγνξίεο θηλδχλσλ ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζηελ αιπζίδα 

πξνκεζεηψλ είλαη νη πεξηβαιινληηθνί, γεσπνιηηηθνί, νηθνλνκηθνί θαη ηερλνινγηθνί 

θίλδπλνη. Γηαρσξίδνληαη επίζεο νη ηχπνη θηλδχλνπ ζε απνηξέςηκνπο θηλδχλνπο, 

ζηξαηεγηθνχο θηλδχλνπο θαη εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο. Ζ έξεπλα πεξηγξάθεη έλα κνληέιν 

γηα ηελ αλάιπζε ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Σν πξψην βήκα είλαη ε αλάιπζε θηλδχλνπ, 

φπνπ έλαο νξγαληζκφο ρξεζηκνπνηεί ζρεηηθά έγγξαθα γηα λα εθηηκήζεη ηνλ θίλδπλν ζε 

φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξνζθνξάο φπσο αλάπηπμε, εθπιήξσζε 

παξαγγειηψλ, παξάπνλα πειαηψλ θιπ. Σν δεχηεξν βήκα είλαη ε ζρεδίαζε ειέγρνπ, 

φπνπ ν νξγαληζκφο πξέπεη λα θαζνξίζεη έλα ζχλνιν κεζφδσλ ειέγρνπ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ. Σν ηξίην βήκα είλαη ε παξαθνινχζεζε ησλ απσιεηψλ θαη 

ν θαζνξηζκφο θχξησλ δεηθηψλ θηλδχλνπ. Σέινο ην ηέηαξην βήκα είλαη ε δηαρείξηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Σελ απνηειεζκαηηθή φκσο 

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ζηελ αιπζίδα πξνκεζεηψλ κειέηεζε ν Musa (2012) . Αξρηθά 

επηθεληξψζεθε ζηελ αλάιπζε ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο αιπζίδαο 
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πξνκεζεηψλ. ηε ζπλέρεηα αλαγλσξίδνληαη θαη αλαιχνληαη κέζνδνη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ απηψλ. Ζ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

γη’ απηφ πεξηιακβάλεη ην δηαρσξηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ βάζεη ησλ 

ιεηηνπξγηψλ «δεκηνπξγία, πεγή, παξάδνζε», φπσο θαη πιηθψλ νηθνλνκηθψλ θαη 

πιεξνθνξηαθψλ ξνψλ. Δπηπιένλ, εξεπλάηαη ε επίπησζε ησλ θηλδχλσλ ζηελ αιπζίδα 

πξνζθνξάο, ηα κέηξα ηεο απφδνζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αιπζίδσλ πξνζθνξάο 

θαη ν θαζνξηζκφο ζηξαηεγηθψλ κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ. Ο ζπγγξαθέαο επίζεο 

αλαπηχζζεη έλα κνληέιν γηα ηελ αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ ζηελ αιπζίδα πξνκεζεηψλ, 

κέζσ ηνπ νπνίνπ θαίλεηαη φηη ε θαηαιιειφηεξε πξνζέγγηζε γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ 

αλεμάξηεηνπ εξγαιείνπ “Failure Modes and Effect Analysis (FMEA)” ή κε κηα 

πβξηδηθή εθαξκνγή ηνπ “Fault Tree Analysis (FTA)” θαη ηεο “Analytical Hierarchy 

Process(AHP)”.  

   Ωζηφζν ε πξνζπάζεηα γηα ηελ  μεθάζαξε απνηχπσζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ πνηθίιισλ 

θηλδχλσλ ζηελ αιπζίδα πξνκεζεηψλ γίλεηαη απφ ηνπο  Singhal et al (2011) αλνίγνληαο  

ηαπηφρξνλα ην δξφκν θαη γηα πεξεηαίξσ κειινληηθή έξεπλα. Δπηπξνζζέησο νη 

ζπγγξαθείο επηθεληξψλνληαη ζην ζπληνληζκφ, ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη εθαξκνγή 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ αλά ηνκέα ηεο επηρείξεζεο θαη εμάγνπλ ζρεηηθέο πξνηάζεηο. Ζ 

έξεπλα άληιεζε ηα ζηνηρεία ηεο απφ βάζεηο δεδνκέλσλ απφ ην δηαδίθηπν κε ηηο εμήο 

ιέμεηο θιεηδηά: δηαρείξηζε θηλδχλσλ, αβεβαηφηεηα, θίλδπλνο θαη επηρεηξεκαηηθή 

ζπλέρεηα. Ζ αλαδήηεζε εμεηδηθεχηεθε έπεηηα ζηα εμήο ζέκαηα: θάζκα ησλ θηλδχλσλ 

ηεο αιπζίδαο πξνζθνξάο θαη ε ζεκαζία ηνπο, ζπλεηζθνξά πνηθίιισλ κεζνδνινγηψλ 

έξεπλαο γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζηελ αιπζίδα πξνζθνξάο θαη ζέκαηα άκεζα 

ζπζρεηηδφκελα κε ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ εθαξκνγή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο απηήο ππνδεηθλχνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο 

επξχηεξσλ ζπληνληζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηα πιαίζηα ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο 

ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηελ αιπζίδα πξνκεζεηψλ. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα απαξαίηεην 

ζε ζρέζε κε ηηο δπζθνιίεο ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν πνπ αληηκεησπίδεη κία εηαηξία 

εζηηαθνχ ηχπνπ κε κεγαιχηεξε ηζρχ ζηελ αιπζίδα πξνκεζεηψλ. ηε κειέηε ηεο 

αιπζίδαο πξνκεζεηψλ φζνλ αθνξά ηε δνκή, παξαηεξήζεθε φηη νη εξεπλεηέο δίλνπλ 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζηνλ θίλδπλν απφ ηε κεξηά ηεο πξνζθνξάο απ’ φ,ηη ηεο δήηεζεο. 

Δλ θαηαθιείδη νη ζπγγξαθείο παξαηεξνχλ φηη ην ελδηαθέξνλ ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ 

γη’ απηφ ηνλ ηνκέα απμάλεηαη δηαξθψο, θάηη πνπ ζα νδεγήζεη ζε λένπο δξφκνπο ζε 

ζηξαηεγηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν κε ηελ αλάπηπμε λέσλ εθαξκνγψλ ζηελ ηερλνινγία 

θαη ζηηο ππνινγηζηηθέο ηερληθέο. Οη  νδεγίεο φκσο γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ ηεο 
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αιπζίδαο πξνκεζεηψλ ζε θξαηηθέο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο ηνκείο ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσληψλ αλαθέξνληαη θαη παξέρνληαη απφ 

ηνπο Boyens et al (2015). Οη θίλδπλνη απηνί πξνθχπηνπλ απφ ην ρακειφ επίπεδν 

θαηαλφεζεο θαη ειέγρνπ ησλ νξγαληζκψλ φζνλ αθνξά ην πψο αλαπηχζζνληαη, 

ελζσκαηψλνληαη θαη εγθαζίζηαληαη νη λέεο ηερλνινγίεο πνπ απνθηνχλ. Αξρηθά γίλεηαη 

αλάιπζε γηα ην πψο πξνθαινχληαη νη θίλδπλνη ζηελ αιπζίδα πξνκεζεηψλ. Σα δχν θχξηα 

αίηηα είλαη νη απεηιέο (πιαζηά πξντφληα, θινπέο, θαθφβνπιν ινγηζκηθφ, θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο, θαθή πνηφηεηα πξντφλησλ/ππεξεζηψλ, θαθέο πξαθηηθέο) θαη νη αδπλακίεο 

(αδπλακίεο ζηελ αιπζίδα πξνκεζεηψλ, ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη εμνπιηζκφ, 

ζηηο νξγαλσηηθέο πνιηηηθέο/δηαδηθαζίεο). ηε ζπλέρεηα επηζεκαίλεηαη φηη ε 

ελζσκάησζε ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ είλαη κηα δηαδηθαζία ηξηψλ βεκάησλ: 

θαζνξηζκφο ηνπ πιαηζίνπ θηλδχλνπ, εθηίκεζε θηλδχλνπ, αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ θαη 

παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ ζε δηαξθή βάζε. Σν έγγξαθν NIST SP 800-53 νξίδεη 

έλαλ αξηζκφ ειέγρσλ αζθαιείαο (δηνηθεηηθνί, δηαδηθαζηηθνί θαη ηερληθνί) νη νπνίνη ζα 

πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. Ζ 

έξεπλα πξνηείλεη ηε ρξήζε απηψλ ησλ ειέγρσλ ζηνπο νξγαληζκνχο, αθφηνπ 

δηακνξθσζνχλ θαηάιιεια γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε νξγαληζκνχ. ηε ζπλέρεηα 

παξαηίζεληαη παξαδείγκαηα θηλδχλσλ ζηνπο ηνκείο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ 

ηνπο νπνίνπο ν νξγαληζκφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ζην ζηάδην ηεο αλάιπζεο 

θηλδχλνπ πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Σέινο, ε έξεπλα παξέρεη παξαδείγκαηα ζελαξίσλ 

θηλδχλνπ θαη κεζφδνπ αληηκεηψπηζεο γηα ηελ θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ, ηα νπνία βνεζνχλ 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζνδνινγίαο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.  

   Σν Παλεπηζηήκην ηνπ Tennessee (2014) αθνχ κειέηεζε έλα επξχ θάζκα θηλδχλσλ  

πξνζθέξεη πξαθηηθέο ζπκβνπιέο πνπ αθνξνχλ ηαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο κείσζεο ηνπ 

θηλδχλνπ ζηελ παγθφζκηα αιπζίδα πξνκεζεηψλ. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη 

ε δηαλνκή εξσηεκαηνινγίσλ ζε κεγάιν αξηζκφ εηαηξηψλ πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο 

αιπζίδαο πξνκεζεηψλ, φπσο πρ έκπνξνη ιηαληθήο, θαηαζθεπαζηέο θαη πξνκεζεπηέο 

ππεξεζηψλ. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο κε αλψηεξα ζηειέρε απφ έμη 

επηθαλείο εηαηξίεο. Έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηαπίζησζε 

φηη νη εηδηθνί ζηελ αιπζίδα πξνκεζεηψλ δελ είραλ ππφςε ηνπο ηελ αζθάιηζε σο 

πξνζέγγηζε ζηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ. Δπίζεο, 90% ησλ εηαηξηψλ δελ θαηακεηξνχλ 

επίζεκα ηνλ θίλδπλν πξνηνχ παξέρνπλ ηελ πξνκήζεηα. ηε ζπλέρεηα ε έξεπλα 

δηαπηζηψλεη φηη ζρεδφλ φιεο νη εηαηξίεο δηαρεηξίδνληαη ηνλ θίλδπλν εζσηεξηθά, ρσξίο ηε 

ρξήζε θάπνηνπ εμσηεξηθνχ εηδηθνχ νξγαληζκνχ. Δπίζεο, ζρεδφλ 50% ησλ εηαηξηψλ δε 
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δηαζέηνπλ ελαιιαθηηθφ ζρέδην ζηελ πεξίπησζε βιάβεο εμνπιηζκνχ  θαη έλα ηξίην ησλ 

εηαηξηψλ δε δηαζέηνπλ ελαιιαθηηθφ ζρέδην ζηελ πεξίπησζε θαηαζηξνθήο. ηε ζπλέρεηα 

παξαηίζεληαη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εηαηξίεο γηα ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηεο IBM θαη Lockheed Martin φπνπ ζεσξήζεθαλ πςειήο πνηφηεηαο θαη 

φηη πξνζθέξνπλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο θαη πξνηάζεηο. Σέινο, ε έξεπλα πξνηείλεη κηα 

δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πνπ απνηειείηαη απφ ηξία βήκαηα: αλαγλψξηζε ησλ 

θηλδχλσλ, αλάζεζε πξνηεξαηνηήησλ ζηνπο θηλδχλνπο θαη κείσζε ησλ θηλδχλσλ. Σε 

ζεκαζία φκσο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ηηο νδεγίεο γηα ηελ αλάπηπμε ζσζηήο 

κεζνδνινγίαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηελ αιπζίδα πξνκεζεηψλ ηηο εμεγεί ην Ηλζηηηνχην 

Αγνξάο θαη Πξνκήζεηαο (2009). Ζ απμαλφκελε απαίηεζε γηα δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζηνλ 

ηνκέα ησλ πξνκεζεηψλ εμεγείηαη κε ηελ αχμεζε ησλ παγθνζκίσλ αγνξψλ θαη κε ηελ 

αχμεζε ζηελ πνιππινθφηεηα ησλ αιπζίδσλ πξνκεζεηψλ. Γηα λα είλαη εθηθηή ε 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ πξέπεη λα ππάξρεη θαζνξηζκφο θαη αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ. Απηφ 

γίλεηαη κε ηε κέηξεζε ηεο πηζαλφηεηαο ηνπ θηλδχλνπ θαη ησλ επηπηψζεσλ ζηελ 

πξνζθνξά ηεο ππεξεζίαο. Ζ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηνπο ηνκείο ηεο 

πνιηηηθήο, ηεο νηθνλνκίαο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη απαξαίηεηε, 

ψζηε λα ππάξρεη θαηαλφεζε ζην πψο επεξεάδεη θάζε ηνκέαο ηνλ πξνκεζεπηή. Μεηά ηε 

ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, ν ελδηαθεξφκελνο νξγαληζκφο πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηηο θχξηεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα, ζχκθσλα θαη κε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο 

επηρείξεζεο. Καηφπηλ, ν νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηνπο βαζηθνχο 

πξνκεζεπηέο νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο. Με απνηειεζκαηηθή 

ζπλελλφεζε θαη δηαρείξηζε ησλ πξνκεζεπηψλ γίλεηαη εθηθηή ε πξφβιεςε γηα ην πνηνη 

πξνκεζεπηέο κπνξεί λα απνηειέζνπλ αηηία θηλδχλνπ γηα ηνλ νξγαληζκφ. Ζ ζηξαηεγηθή 

πνπ ζα αλαπηχμεη ν νξγαληζκφο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θάζε θηλδχλνπ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη: απνθπγή ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ απνθέξεη θίλδπλν εθηφο αλ είλαη 

απαξαίηεηε, ειαρηζηνπνίεζε ηεο πηζαλφηεηαο ηνπ θηλδχλνπ ή/θαη ηεο επίπησζεο πνπ ζα 

έρεη, αλάπηπμε πνιηηηθήο αζθάιεηαο έρνληαο πεξηζζφηεξεο απφ κία επηινγέο 

πξνκεζεπηψλ δηαζέζηκεο θαη ηέινο απνδνρή ηνπ θηλδχλνπ εάλ θακία απφ ηηο άιιεο 

ιχζεηο δελ είλαη ζπκθέξνπζα απφ άπνςε θφζηνπο/απφδνζεο. Δλ θαηαθιείδη, θαίλεηαη 

φηη ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ δε ζεκαίλεη ηελ νινθιεξσηηθή εμάιεηςή ηνπ, αιιά ηε ιήςε 

απνθάζεσλ ζχκθσλα κε ην πην ζπκθέξνλ απνηέιεζκα γηα ηνλ νξγαληζκφ θαη ηνπο 

πειάηεο. 

   χκθσλα κε ηε USAID (2013) ε νπνία εμέδσζε έλαλ νδεγφ γηα ηελ αλαγλψξηζε, 

αλάιπζε θαη αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ ζηελ αιπζίδα πξνκεζεηψλ ζε ππαλάπηπθηεο 
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ρψξεο, ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηνκέα δεκφζηαο πγείαο, αξρηθά επηζεκαίλνληαη ηα νθέιε ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, φπσο ε αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο 

αιπζίδαο πξνζθνξάο, κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, βειηίσζε 

ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο εγεζίαο ηεο αιπζίδαο πξνκεζεηψλ θιπ. Καηφπηλ νξίδεηαη ε 

δηαδηθαζία ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Σν πξψην βήκα είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ 

ζπζηαηηθψλ ηεο αιπζίδαο πξνκεζεηψλ θαη βάζε απηνχ ε αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ. 

Έπεηηα γίλεηαη ε εθηίκεζε θηλδχλνπ, κε ηελ αλάιπζε ηεο πηζαλφηεηαο θαη ηνπ 

αληίθηππνπ ηνπ θηλδχλνπ. Σξίην βήκα είλαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ, επηιέγνληαο 

πεξηνρέο πξνηεξαηφηεηαο θαη ζηξαηεγηθψλ (απνδνρή, απνθπγή, κείσζε) θαη ε αλάπηπμε 

ελφο ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο ηνπ θηλδχλνπ. Σέηαξην βήκα είλαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ 

θηλδχλνπ θαη ηεο απφδνζεο, αλαιχνληαο ηηο ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο θαη ζπιιέγνληαο 

πιεξνθνξίεο απφ πεξηνρέο πςειήο πξνηεξαηφηεηαο. Σέινο έρνπκε ην ρεηξηζκφ 

απξφνπησλ πεξηζηαηηθψλ επηιέγνληαο κηα νκάδα ηαρείαο απφθξηζεο, παξαθνινπζψληαο 

ηα πεξηζηαηηθά θαη αλαπηχζζνληαο εμεηδηθεπκέλα θαη γεληθά ελδερφκελα ζρέδηα. Σέινο, 

παξαηίζεληαη επηπιένλ πεγέο ζρεηηθέο κε ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ ζηελ αιπζίδα 

πξνκεζεηψλ ηεο δεκφζηαο πγείαο, φπσο κηα παξνπζίαζε ζε ςεθηαθή κνξθή, δχν 

κειέηεο πνπ παξαζέηνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ ζε δχν projects, κηα 

θφξκα Excel πνπ ππνζηεξίδεη ηελ αλάιπζε θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο 

ρεηξηζκνχ θηλδχλνπ. 

   Ζ ζπιινγή βέβαηα απφ ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζηελ 

αιπζίδα πξνκεζεηψλ δεκνζηεχηεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Ζγεζίαο (2011). Σν έγγξαθν 

νξίδεη ηνλ θίλδπλν ζηελ αιπζίδα πξνκεζεηψλ σο ηελ πηζαλφηεηα θαη ζπλέπεηεο 

γεγνλφησλ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο δηαδηθαζίαο ησλ πξνκεζεηψλ, απφ ηηο πξψηεο 

χιεο σο ηελ παξάδνζε ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή θαη ε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ 

είλαη νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη πεξηνξηζκνχ απηψλ ησλ γεγνλφησλ. Μηα νκάδα πνπ 

αλαιακβάλεη ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζε έλαλ νξγαληζκφ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πςειά 

θαηαξηηζκέλα ζηειέρε απφ ηνκείο φπσο κεραληθή, δηνίθεζε, νηθνλνκηθά, ινγηζηηθά, 

εηζαγσγέο-εμαγσγέο, αζθάιεηα θιπ. Ζ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ απνηειείηαη 

απφ ηα παξαθάησ ζηάδηα: αλαγλψξηζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, 

αλαγλψξηζε θηλδχλνπ (εμσηεξηθφο, πξνκεζεπηήο, δηαλνκή, εζσηεξηθφο), αλάιπζε 

θηλδχλνπ, αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ (ζχκθσλα κε ηελ πηζαλφηεηα ηνπ θαη ηηο 

επηπηψζεηο ηνπ) θαη δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ. Μεηά ηελ εγθαζίδξπζε ελφο 

πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, έλαο νξγαληζκφο πξέπεη λα εθαξκφζεη έλα 

πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ην νπνίν ζα αμηνινγεί ηελ απφδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
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θαη ζα ειέγρεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο αλαθνξέο ζρεηηθέο κε παιαηφηεξνπο θηλδχλνπο. 

ην ηέινο παξαηίζεληαη παξαδείγκαηα θαηεγνξηψλ θηλδχλσλ, φξνη θαη θαλφλεο γηα  ηελ 

αζθάιεηα ηεο αιπζίδαο πξνκεζεηψλ θαη δείγκα εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

επηπέδνπ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ελφο νξγαληζκνχ. 

2.2   ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ – ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ 

ΗΓΡΤΜΑΣΑ 

 

   Οξκψκελνη απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε πνπ μέζπαζε ην 2008 νη Chan θαη 

Wong (2013) ππεξηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο νηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ. 

Τπνζηεξίδνπλ φηη ηα πθηζηάκελα καζεκαηηθά εξγαιεία ελίζρπζαλ, αληί λα πεξηνξίζνπλ 

ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο. Δζηηάδνπλ ζηελ αηηία ππνζηεξίδνληαο φηη ν ζπλδπαζκφο ησλ 

θαθψλ ηηκψλ, ηεο ππεξβνιηθήο εκπηζηνζχλεο ζηα καζεκαηηθά κνληέια, ηεο κε 

δηαθάλεηαο ησλ εηδηθψλ δηαπξαγκαηεπηψλ πνπ εληζρχεηαη απφ ηελ ππνζηήξημε ηεο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ζε ακθηζβεηήζηκα κνληέια ηειηθά θαηέιεμαλ ζε έλα 

παγθφζκην θαηλφκελν χθεζεο. Παξφια απηά, ηα καζεκαηηθά κνληέια είλαη ηα εξγαιεία 

ηεο δηαρείξηζεο νηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ θαη έηζη νη ζπγγξαθείο εζηηάδνπλ ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπο, ψζηε λα θαηαιήμνπλ ζηε 

ζεκαζία ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο ησλ κνληέισλ απηψλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ. Γηα ηνλ ίδην ιφγν ηνπ μεζπάζκαηνο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο   νη 

Dabari θαη Saidin (2014) εμεηδηθεχνληαο θαηαπηάλνληαη κε ην επίπεδν ηεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ ζην Νηγεξηαλφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Ζ κειέηε απηή έρεη πνζνηηθή πξνζέγγηζε 

θαη έγηλε κε ρξήζε εξσηεκαηνιφγηνπ. Οη ηνκείο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ, ζχκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηνίθεζεο, νη 

εμσηεξηθνί ειεγθηέο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ε 

απνδνηηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ε επηξξνή ηνπ θξάηνπο θαη ησλ ζεζκψλ. 

Ζ έξεπλα επίζεο νξίδεη ηελ ππνζηήξημε ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ σο θαζνξηζηηθή 

κεηαβιεηή γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

     Καηά ηνπο Saunders θαη Cornett (2008), παξνπζηάδεηαη ε δηαρείξηζε ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Δμεγείηαη 

ε ζεκαζία θαη ν ξφινο ησλ ελδηάκεζσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ, ησλ 

απνζεηεξίσλ, ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, ησλ επελδπηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ησλ 

θεθαιαίσλ αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ, ελψ θαηαγξάθνληαη νη θίλδπλνη ησλ ελδηάκεζσλ 
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ηδξπκάησλ. ηε ζπλέρεηα νη ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ φηη ε δηαδηθαζία κέηξεζεο ηεο 

πηζαλφηεηαο εκθάληζεο θηλδχλνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία (θίλδπλνη επηηνθίνπ, αγνξάο, 

πηζησηηθνί θίλδπλνη, ηερλνινγηθνί θαη ξεπζηφηεηαο) ελψ αμηνινγνχληαη θαη νη κέζνδνη 

δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ απηψλ φπσο δηαρείξηζε επζχλεο θαη ξεπζηφηεηαο, αζθάιηζεο 

θαηαζέζεσλ θαη εγγπήζεηο, θεθαιαηαθή επάξθεηα, δηαθνξνπνίεζε πξντφληνο, 

γεσγξαθηθή επέθηαζε, ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο θαη πξνζεζκηαθέο, swaps, 

πσιήζεηο δαλείσλ θαη ηηηινπνίεζε. Ζ Μεηαμά (2013) σζηφζν δηακνξθψλεη έλα πξνθίι 

ηξαπεδηθνχ θηλδχλνπ αλαιχνληαο ηνπο θηλδχλνπο ραξηνθπιαθίσλ ζηαζεξνχ 

εηζνδήκαηνο (πρ θίλδπλνο αγνξάο, ξεπζηφηεηαο, ηζνηηκίαο, πηζησηηθφο, λνκηθφο, 

ζπκβάληνο, ηνκέα, κεηαβιεηφηεηαο θα) ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο κειεηάηαη ε 

αληηζηάζκηζε ησλ θηλδχλσλ θαη πεξηγξάθνληαη δηάθνξεο κέζνδνη φπσο ν κεηξηαζκφο 

θηλδχλσλ, αληηζηάζκηζε κέζσ ηεο δηάξθεηαο ή ε ραιάξσζε ησλ πεξηνξηζκψλ. ην ηέινο 

ηεο εξγαζίαο γίλεηαη αμηνιφγεζε ησλ δηαρεηξηζηψλ ραξηνθπιαθίσλ κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο  πξνζαξκνγήο θηλδχλσλ (Μεηαμά 2013,ζει.85) ζε απηήλ ηε κέηξεζε ηεο 

απφδνζεο.  

  χκθσλα κε ηελ Καζηδηάξε (2013) ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα γηα λα ππνζηεξίμεη ηε 

θεξεγγπφηεηά ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηεί ηνπο θηλδχλνπο ηνπ φπσο: 

πηζησηηθφο, θίλδπλνο αγνξάο, ξεπζηφηεηαο, ιεηηνπξγηθφο, θίλδπλνο ρξένπο, θίλδπλνο 

ρψξαο, πνιηηηθφο, επηηνθηαθφο, ζπλαιιαγκαηηθφο, δηαθαλνληζκψλ πιεξσκψλ, λνκηθφο, 

αμηνπηζηίαο θαη θήκεο θαη θεθαιαηαθφο. Απφ ηε ζηηγκή δηαπίζησζεο ηνπ θηλδχλνπ ηα 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα πξνζπαζνχλ λα πνιηηηθνπνηήζνπλ ηελ ελδερφκελε απψιεηα κε 

ζθνπφ λα θαζνξίζνπλ ηηο δηαρεηξηζηηθέο ηνπο απνθάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο 

φπσο πξνζνκνίσζε δηαηαξαρψλ, αλάιπζε ζελαξίσλ θαη  αλάιπζε αμίαο ζε θηλδχλνπο. 

Δπίζεο  κέζα απφ ηελ εξγαζία γίλεηαη ιφγνο  θαη γηα κε δεκνθηιείο θηλδχλνπο, απηνχο 

νπζηαζηηθά πνπ κέλνπλ ζηελ αθάλεηα σζηφζν είλαη πνιχ θαζνξηζηηθνί γηα ηελ πνξεία 

ελφο νξγαληζκνχ φπσο είλαη ε θσηηά, ν βαλδαιηζκφο, θαζψο επίζεο ιεηηνπξγηθνί 

θίλδπλνη πνπ απνηεινχλ θη  έλα Software ρακειήο πνηφηεηαο ή έλαο ηφο. Ζ Καξαληψλε 

(2011) πάιη κέζσ κνληεινπνίεζεο θαη ζηνραζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ βειηηζηνπνίεζεο 

ρξνληθνχ νξίδνληα ελφο κελφο αλαθέξεηαη ζε ηέζζεξα είδε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

θηλδχλνπ: ηνλ θίλδπλν αγνξάο, ηνλ πηζησηηθφ, ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ην ιεηηνπξγηθφ. ηε 

ζπλέρεηα αλαθέξεηαη ζε κέηξα θηλδχλνπ θαη αλαιχεη ηελ έλλνηα value at risk δει. ην 

κέγηζην επίπεδν απψιεηαο πνπ κπνξεί θάπνηνο λα ππνζηεί γηα έλα δεδνκέλν επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο. Ηδηαίηεξε κλεία θάλεη (Καξαληψλε 2011,ζει.46) θαη ζηα δέληξα 

ζελαξίσλ (scenario tree) κε ηα νπνία ζπρλά δίλεηαη ζαθή εηθφλα γηα ην πψο εμειίζζεηαη 
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ε αβεβαηφηεηα ζε βάζνο ρξφλνπ. Πεξηγξάθεηαη επίζεο ε ρξήζε παξαγψγσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ σο κέζν αληηζηάζκηζεο απσιεηψλ αλαδεηψληαο ηε 

ζχζηαζε βέιηηζηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρξεζηκνπνηψληαο ην risk measurement θαη ην risk 

management. Ηδηαίηεξα ηνλίδεηαη φηη κε ην risk management παξέρνληαη ηα κέζα γηα ηε 

κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη νη ηερληθέο ιήςεο ζσζηψλ απνθάζεσλ. ην ηέινο ηεο 

εξγαζίαο πεξηγξάθεηαη ε γιψζζα GAMS (General Algebraic Modeling System) πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κνληεινπνίεζε θαη ηελ επίιπζε ηνπ ζηνραζηηθνχ πξνβιήκαηνο 

βειηηζηνπνίεζεο (Καξαληψλε 2011,ζει.56).  

   Καηά ηελ εηήζηα έθζεζε ηεο Αηηηθήο Σξάπεδαο γηα ην 2014 (Attica Bank, 2015)  

αλαθνηλψλεηαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ε επίπησζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηνπ νκίινπ, αμηνινγείηαη επίζεο ε ζεκαληηθφηεηα ησλ 

θηλδχλσλ θαη αλαιχνληαη νη κεραληζκνί δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ ζεκεησηένλ 

απνηεινχλ θαη ηε βαζηθή επηδίσμε ηνπ νκίινπ. Δπίζεο αλαθέξνληαη ηα ζεζκηθά φξγαλα 

πνπ εκπιέθνληαη ελεξγά ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ φπσο είλαη ε 

εθηειεζηηθή επηηξνπή, ε επηηξνπή δηαρείξηζεο ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, ε επηηξνπή 

ειέγρνπ θαη ε επηηξνπή θαζπζηεξήζεσλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πξνθίι ηνπ θηλδχλνπ πνπ αλαιακβάλεη ν φκηινο εμαξηάηαη απφ ην 

κέγεζνο, ην εχξνο ησλ εξγαζηψλ, ην χςνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη 

ηελ εμάξηεζε απφ ρξεκαηνδφηεζε. Οη θαηεγνξίεο θηλδχλνπ πνπ αλαθέξεη ε έθζεζε 

είλαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο αγνξάο, ν θίλδπλνο επηηνθίνπ, ν ιεηηνπξγηθφο 

θίλδπλνο, ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο θαη ινηπνί θίλδπλνη φπσο θεθαιαίνπ, θεξδνθνξίαο 

θαη θήκεο-ζπκκφξθσζεο. Γηα θάζε θαηεγνξία θηλδχλνπ νξίδνληαη ππνθαηεγνξίεο νη 

νπνίεο αμηνινγνχληαη βάζεη ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ θηλδχλνπ θαη ε κέηξεζε ηνπο 

γίλεηαη κε βαζηθνχο δείθηεο. Αλάινγα κε ηα παξαπάλσ εθαξκφδεη εμεηδηθεπκέλεο 

κεζφδνπο εθηίκεζεο θαη δηαρείξηζεο, φπσο stress testing, αμηνιφγεζε αξηζκνδεηθηψλ 

θ.ά. ην ίδην πιαίζην ε Οκνζπνλδία Σξαπεδνυπαιιήισλ Οξγαλψζεσλ Διιάδνο (2015)  

επηθαηξνπνηεί  ηηο πξνηάζεηο γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζηελ Διιάδα κέζα ζε κηα θξίζηκε πεξίνδν ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Αλαθέξεηαη ζηηο 

πξφζθαηεο εμειίμεηο θαη κεηαβνιέο ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν 2008-2014 θη επίζεο ζηηο 

πξνθιήζεηο ηεο ΟΣΟΔ γηα ηνλ Διιεληθφ Σξαπεδηθφ θιάδν ζηελ επνρή ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Δηδηθφηεξα αλαθέξεηαη ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θαη ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν 

ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο 

κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο  ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ. Σέινο 

ππεξηνλίδεηαη ε πάγηα ζέζε ηεο ΟΣΟΔ φηη ν θνκβηθφο ξφινο ηνπ ηξαπεδηθνχ 
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ζπζηήκαηνο είλαη λα εμππεξεηεί ηνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο γηα ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία κέζα απφ ηε ρξεκαηνδφηεζή ηεο. 

   Ηζηνξηθά δεδνκέλα γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ κνληέινπ VaR ζηελ αμηνιφγεζε θαη ηε 

κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ ρξεζηκνπνηεί ζηελ έξεπλά ηνπ ν Hendricks (1996). Σα δχν 

ζεκαληηθφηεξα ζπζηαηηθά ησλ κνληέισλ απηψλ είλαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία ζα κεηξεζεί ν θίλδπλνο ζηελ αγνξά θαη ην επίπεδν βεβαηφηεηαο κε ην νπνίν 

εθηηκάηαη ν θίλδπλνο ζηελ αγνξά. Ζ πξνζέγγηζε VaR ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

θηλνχκελνο κέζνο φξνο κε ίζα βάξε, θηλνχκελνο κέζνο φξνο κε εθζεηηθά βάξε θαη 

ηζηνξηθή πξνζνκνίσζε. ηε ζπλέρεηα ν ζπγγξαθέαο αλαιχεη δψδεθα πξνζεγγίζεηο ηνπ 

κνληέινπ VaR κε ηε κέζνδν ηεο πξνζνκνίσζεο. Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

αθνξνχλ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηνπ Ακεξηθάληθνπ δνιαξίνπ θαη άιισλ μέλσλ 

λνκηζκάησλ. Σα πέληε βήκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο είλαη ηα εμήο: επηινγή κηαο ηπραίαο 

ηηκήο ησλ 8 δηαθνξεηηθψλ ζπλαιιαγκάησλ, εθηίκεζε ηεο κεζφδνπ ησλ επηιεγκέλσλ 

ηηκψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 12 πξνζεγγίζεηο γηα θάζε κέξα, ππνινγηζκφο ηεο αιιαγήο 

ησλ ηηκψλ γηα θάζε κέξα, αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηεο θάζε πξνζέγγηζεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα πξνεγνχκελα δεδνκέλα θαη ηέινο επαλάιεςε ησλ παξαπάλσ 

βεκάησλ θαη ζχλνςε ησλ απνηειεζκάησλ. Δλ θαηαθιείδη, ε έξεπλα έδεημε φηη ζρεδφλ 

φιεο νη πξνζεγγίζεηο ηνπ κνληέινπ VaR θαιχπηνπλ ηνλ θίλδπλν εμίζνπ 

απνηειεζκαηηθά. Δπίζεο ε πξνζνκνίσζε έδεημε φηη ηα αθξαία απνηειέζκαηα 

πξνθχπηνπλ πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απ’ φ,ηη εθηηκήζεθε θαη φηη ην 

κέγεζνο ηεο θίλεζεο ηεο αγνξάο δε κέλεη ζηαζεξφ ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ.  

   ηε κέζνδν  VaR (Value-at-Risk) θαη ηε ζεκαζία ηνπ αλαθέξεηαη θαη ν Glasserman 

(1999) θαη παξνπζηάδεη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ, ην 

RiscMetrics ηεο J.P Morgan. Σν VaR απνηειεί έλα δείθηε πνπ ππνινγίδεη ηε κέγηζηε 

πηζαλή αιιαγή ζηελ αμία θάπνηνπ θεθαιαίνπ κέζα ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ 

πιαίζην. Ηζηνξηθά ν ηξφπνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πεξηνξηδφηαλ ζηελ αλάζεζε 

πξνθαζνξηζκέλσλ πνζνζηψλ ζε θάζε νηθνλνκηθή νληφηεηα, πρ ζε θάπνηα είδε δαλείνπ 

νξηδφηαλ απαξαίηεηε αζθάιεηα ηάμεσο 2% ελψ ζε άιια 8%. Απηή ε πξνζέγγηζε δελ 

είλαη απνηειεζκαηηθή επεηδή δε ιακβάλεη ππ’ φςε πηζαλέο αιιαγέο ηεο αγνξάο. Σν VaR 

αληίζεηα κπνξεί λα ππνινγίζεη ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ κεγέζνπο θηλδχλνπ ιφγσ 

αιιαγψλ ζηελ αγνξά. Δπίζεο απνηειεί έλα γεληθφ δείθηε πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα φια ηα είδε θεθαιαίνπ. Πνιχ ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ επξχηεξε εθαξκνγή ηνπ VaR 

ήηαλ ε απφθαζε ηεο J.P. Morgan λα δηαζέζεη δσξεάλ ην εξγαιείν πνπ έρεη αλαπηχμεη 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ VaR, ην RiscMetrics. Απηφ απνηειείηαη απφ κηα απιή 
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κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηνπ VaR, εθηελείο βάζεηο δεδνκέλσλ κε εθηηκήζεηο γηα ηηο 

απνθιίζεηο θαη ζπζρεηίζεηο πνιιψλ θεθαιαίσλ, έλα εγρεηξίδην 180 ζειίδσλ πνπ εμεγεί 

ηε κεζνδνινγία θαη έλα δηαδηθηπαθφ εξγαιείν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ VaR ζε 

ζπλάιιαγκα. Μηα αδπλακία ηεο κεζφδνπ ηνπ RiscMetrics είλαη φηη νη απνδφζεηο ησλ 

επελδχζεσλ ζεσξνχληαη θαηαλεκεκέλεο θαλνληθά, πξάγκα πνπ κεηψλεη ηελ αθξίβεηά 

ηνπ γηα νξηζκέλνπο ηχπνπο θεθαιαίσλ. Απφ κηα άιιε πην ζχγρξνλε φςε ν  Damodaran 

(2016) θάλεη αλάιπζε θαη επεμήγεζε ηεο  κεζφδνπ Value at Risk (VaR). Σν VaR κεηξά 

ηελ πηζαλή κείσζε ηεο αμίαο ελφο ακθίβνινπ θεθαιαίνπ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν. Αξρηθά ν ζπγγξαθέαο θάλεη κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ηεο ρξήζεο 

ηνπ VaR. Καηφπηλ, επηζεκαίλνληαη νη ηξεηο κέζνδνη ππνινγηζκνχ ηνπ VaR. Ζ κέζνδνο 

δηαθχκαλζεο – ζπλδηαθχκαλζεο μεθηλά κε ην ζπκβνιηζκφ ηνπ θάζε θεθαιαίνπ κε κηα 

απινχζηεξε κνξθή. ην δεχηεξν βήκα θάζε θεθάιαην ηνπνζεηείηαη ζε κία ζέζε 

ζχκθσλα κε ηα ηππνπνηεκέλα εξγαιεία αγνξάο. Σξίηνλ, αλαγλσξίδνληαη νη 

δηαθπκάλζεηο θαη ζπλδηαθπκάλζεηο ησλ εξγαιείσλ απηψλ. Σέινο, ην VaR ππνινγίδεηαη 

κε ηε ρξήζε ησλ βαξψλ ησλ ηππνπνηεκέλσλ εξγαιείσλ θαη ησλ δηαθπκάλζεσλ θαη 

ζπλδηαθπκάλζεσλ. Ζ ηζηνξηθή κέζνδνο απνηειεί ηνλ απινχζηεξν ηξφπν εθηίκεζεο ηνπ 

VaR. Δδψ βάδνπκε ην θεθάιαην ζε έλα ππνζεηηθφ ρξνληθφ πιαίζην θαη εμνκνηψλνπκε 

ηηο αιιαγέο πνπ ζα ππνζηεί βαζηδφκελνη ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα απφ πξαγκαηηθά 

γεγνλφηα. Ζ ηξίηε κέζνδνο είλαη ε εμνκνίσζε Monte Carlo. Ζ κέζνδνο απηή μεθηλά κε 

ηα δχν πξψηα βήκαηα ηεο κεζφδνπ δηαθχκαλζεο-ζπλδηαθχκαλζεο. ην ηξίην βήκα 

ρξεζηκνπνηείηαη εμνκνίσζε, φπνπ νξίδνληαη θαηαλνκέο πηζαλνηήησλ γηα θάζε 

παξάγνληα θηλδχλνπ ηεο αγνξάο θαη πσο απηνί νη παξάγνληεο ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. 

Οη δηαθνξέο ζηα απνηειέζκαηα πνπ παίξλνπκε κε ηελ θάζε κία απφ ηηο κεζφδνπο 

εμαξηάηαη απφ ηε δηαζπνξά ησλ ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Ζ 

αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ θάζε κεζφδνπ εμαξηάηαη απφ ην είδνο ησλ θηλδχλσλ πνπ 

εθηηκψληαη θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ε θάζε κέζνδνο.  

  Με ηελ πξνζνκνίσζε Monte Carlo αζρνινχληαη θαη νη νη Myint θαη Famery (2012) 

πνπ εζηηάδνπλ ζηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ κεγάιν κέξνο ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο θάζε νηθνλνκηθνχ δηεπζπληή. Σν 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ έρεη γίλεη πην επηθίλδπλν θαη πην πεξίπινθν. Οη εηαηξείεο ζε φιν 

ηνλ θφζκν πιήηηνληαη απφ  πνιιέο  κεηαβιεηέο ηεο αγνξάο θαη νη δηαρεηξηζηέο θηλδχλνπ 

πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ηε κεηαβιεηφηεηά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ακβιπλζνχλ νη 

επηπηψζεηο ηνπο ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ 

νξγαληζκνχ. Σνλίδεηαη φηη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα είλαη ε αδηαθάλεηα 
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ζηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ. Οη ζπγγξαθείο έρνπλ 

πξαγκαηνπνηήζεη κηα ιεπηνκεξή αλάιπζε ησλ πνιιψλ νηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο θαη ην ζεκαληηθφηεξν ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε 

αλαγλψξηζε, ε κέηξεζε, ε κείσζε θαη ε εμάιεηςή ηνπο. Μεξηθνί θίλδπλνη είλαη 

πξνθαλείο, φπσο ν θίλδπλνο επηηνθίνπ αιιά κεξηθνί είλαη πην πεξίπινθνη, φπσο ν 

θίλδπλνο ησλ αλαβαιιφκελσλ ζπλαιιαγψλ ή ν θίλδπλνο αληηζπκβαιινκέλνπ. Οη 

ζπγγξαθείο εληνπίδνπλ ηνπο ηνκείο ηεο αθαδεκατθήο έξεπλαο πνπ κπνξεί λα είλαη 

ρξήζηκνη γηα ηελ επίιπζε λέσλ πξνβιεκάησλ φπσο ε βέιηηζηε δηάξθεηα ηνπ ρξένπο ή νη 

επηπηψζεηο ηεο ζηαζεξήο θαη θπκαηλφκελεο πνιηηηθήο γηα ηελ απνηίκεζε ηεο εηαηξείαο. 

Γη’ απηά ηα πξνβιήκαηα νη ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνηνχλ πξνεγκέλεο ηερληθέο αλάιπζεο, 

φπσο πξνζνκνηψζεηο Monte Carlo ή ηε κεζνδνινγία efficient frontier. 

   VaR θαη Monte Carlo  ρξεζηκνπνηεί θαη ν Παδνπβάο (2015) ζηελ έξεπλά ηνπ, 

εηδηθφηεξα ρξεζηκνπνηεί ηελ κέζνδν VaR γηα ηε κέηξεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ 

θηλδχλνπ αγνξάο. Αξρηθά νξίδεηαη ε έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ θαη γίλεηαη δηαρσξηζκφο ησλ 

θηλδχλσλ ζε είδε. ηε ζπλέρεηα επηζεκαίλεηαη ε ζεκαζία ηεο αμηνιφγεζεο θαη 

δηαρείξηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ θαη δίλνληαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο. Ζ έξεπλα θαηφπηλ επηθεληξψλεηαη ζηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ 

VaR γηα ηελ απνηίκεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ. Ο ζπγγξαθέαο νξίδεη ηε VaR 

θαη επηζεκαίλεη ηηο παξακέηξνπο ηεο θαζψο θαη ηα δηάθνξα είδε ηεο. Καηφπηλ δίλνληαη 

ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ, ν ηξφπνο θαηαζθεπήο θαη ν 

ππνινγηζκφο ηεο. Δπφκελν ζηάδην είλαη ε αλάιπζε ζελαξίσλ θαη ε αλαζθφπεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ αλαπηχρζεθε ειέγρνληάο ηε κε ηε ρξήζε αθξαίσλ πεξηπηψζεσλ. Οη 

κέζνδνη ππνινγηζκνχ ηεο VaR είλαη νη παξακεηξηθέο, νη κε παξακεηξηθέο, ε 

πξνζέγγηζε ηνπηθνχ ηζηνγξάκκαηνο, ε εθηίκεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο Kernel θαη ε 

κέζνδνο πξνζνκνίσζεο Monte Carlo. Ζ ηειεπηαία αλαιχεηαη πεξαηηέξσ κέζσ 

ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ θαη νξίδεηαη ε θαηαζθεπή ηεο θαη ν έιεγρφο ηεο κέζσ ζελαξίσλ 

θαη αλαζθφπεζεο ησλ απνηειεζκάησλ. Σέινο εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο Monte Carlo γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο VaR πέληε κεηνρψλ απφ ειιεληθέο ηξάπεδεο. Σν απνηέιεζκα ηεο 

εθαξκνγήο απηήο έδεημε πσο είλαη δπλαηή ε θαηαζθεπή ελφο ζηνραζηηθνχ κνληέινπ γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θηλδχλνπ κε ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα. 
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2.3  ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (ERM) 

 

   Ζ έλλνηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ σο ζπλψλπκν ηεο έθζεζεο θαη ηεο βιάβεο 

εηζάγεηαη απφ ηνπο Γξίβα θαη Παπαδφπνπιν (ηαηξφο εξγαζίαο θ ηερληθφο αζθαιείαο ηεο 

ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ.-Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Τγηεηλήο & Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο) νη νπνίνη 

ζπζρεηίδνπλ ηελ πηζαλφηεηα ή ηε ζπρλφηεηα έθζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θάπνηα πεγή 

θηλδχλνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε γξαπηή εθηίκεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ απνηειεί 

εξγνδνηηθή ππνρξέσζε ζχκθσλα κε ην ΠΓ17/1996 θ ΠΓ159/1999. ηε ζπλέρεηα 

αλαθέξεηαη φηη ε εθηίκεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ απνηειεί ζπιινγηθή 

δηαδηθαζία ελψ γίλεηαη θαη ηαμηλφκεζε επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ φπσο θίλδπλνη γηα 

αζθάιεηα, θίλδπλνη γηα πγεία, εξγνλνκηθνί ή εγθάξζηνη θίλδπλνη. Πεξηγξάθνληαη επίζεο 

νη δηαδηθαζηηθέο θάζεηο εθηίκεζεο επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ φπσο είλαη ν εληνπηζκφο 

ησλ πεγψλ θηλδχλσλ, ε εμαθξίβσζε ησλ θηλδχλσλ έθζεζεο θαη ε εθηίκεζε θηλδχλσλ 

έθζεζεο. Ωζηφζν ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ γηα νπνηαδήπνηε 

νηθνλνκηθή κνλάδα αλαιχεηαη απφ ηνλ Καπιαλέιε (2013) ζην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ. Έηζη 

ε δηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ νξίδεηαη σο ε αλαγλψξηζε, ε αμηνιφγεζε θαη ε 

αληηκεηψπηζε γεγνλφησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βάινπλ ζε θίλδπλν ηελ επηηπρεκέλε 

δηεθπεξαίσζε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ έξγνπ θαζψο θαη  ε παξαθνινχζεζή ηνπο κε ζθνπφ 

ηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ. Ζ κέζνδνο γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ απνηειείηαη απφ 

πέληε βήκαηα. Αξρηθά γίλεηαη ε αλαγλψξηζε ησλ γεγνλφησλ πνπ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ 

θηλδχλνπο ζρεηηθά ηφζν  κε ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ φζν θαη κε ηνπο 

γεληθφηεξνπο ζεζκνχο ιεηηνπξγίαο. Καηφπηλ εθηηκάηαη ε πηζαλφηεηα ηνπ θάζε 

γεγνλφηνο. Σξίην βήκα είλαη ε εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ, δειαδή νη επηπηψζεηο πνπ ζα 

έρνπλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. ηε ζπλέρεηα θαζνξίδνληαη νη ελέξγεηεο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ή κείσζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηέινο γίλεηαη ε ηεξάξρεζε ησλ ελεξγεηψλ 

απηψλ βάζεη ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ. Σν έγγξαθν δηαζέηεη πίλαθεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαθνξά ηεο παξαθνινχζεζεο θηλδχλνπ θαζψο θαη έλα 

παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο. Σέινο, δηεπθξηλίδεηαη φηη ε ηδαληθή 

πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε θηλδχλνπ δελ είλαη εθηθηή αιιά ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ καο επηηξέπεη ηελ επηζήκαλζε ζνβαξψλ θηλδχλσλ θαη ελεξγεηψλ, ψζηε λα 

απνθεπρζεί κηα αλαπάληερε απνηπρία. Απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

δηαθνξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ είλαη ε εκπεηξία θαη ε θαιή γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ. 
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   Σελ εμέιημε φκσο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ κε ηε ρξήζε ηεο επηζηήκεο ηελ εξεχλεζε 

ν Aven (2015) ν νπνίνο  βνήζεζε ζηελ απνζαθήληζε ησλ  δηεξγαζηψλ φπσο ν 

ραξαθηεξηζκφο ηεο επξσζηίαο ησλ θπζηθψλ, θνηλσληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ 

ζπζηεκάησλ, επηζήκαλζε ησλ αβεβαηνηήησλ θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηεο δηαζέζηκεο 

γλψζεο ζρεηηθή κε ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θιπ. Αθφκε κηα εμέιημε ζηνλ ηνκέα είλαη ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ πνηνηηθά αιιά θαη πνζνηηθά κε ηε ρξήζε κεηξεηψλ θαη 

δεηθηψλ. ηε ζπλέρεηα, ν ζπγγξαθέαο επηζεκαίλεη ηελ πξφνδν  ζηνλ ηνκέα ηεο 

αβεβαηφηεηαο θηλδχλνπ, δειαδή ηελ πηζαλφηεηα κε βεβαηφηεηαο κηαο εθηίκεζεο 

θηλδχλνπ θαη πψο απηή κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί. Δμέιημε ππάξρεη επίζεο ζηηο αξρέο θαη 

ζηξαηεγηθέο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, κέζσ ηνπ νξηζκνχ κεζφδσλ κε ζαθή βήκαηα γηα 

ηελ αλαγλψξηζε, εθηίκεζε θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ. Μηα άιιε αξρή πνπ αλαπηχρζεθε 

είλαη απηή ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ, δειαδή κηαο πνιηηηθήο φπνπ νξίδεη φηη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ εθηηκεζεί θάπνηνο θίλδπλνο πξέπεη λα ιεθζνχλ πξνιεπηηθά κέηξα. 

Αθφκε αλαθέξεηαη ε έλλνηα ηεο ζηηβαξφηεηαο δειαδή ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ 

αφξηζησλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ πεδίσλ άγλνηαο, ε έλλνηα ηεο ειαζηηθφηεηαο δειαδή ε 

ηθαλφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο λα επαλέιζεη ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε κεηά απφ έλα 

θίλδπλν. Σέινο απαξηζκνχληαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία εθηηκάηαη έλαο θίλδπλνο. 

   Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε πνπ δελ εζηηάδεη ζηνλ θίλδπλν κφλν νηθνλνκηθά θαζψο 

νη νηθνλνκηθνί δείθηεο είλαη ην απνηέιεζκα θαη φρη ην θίλεηξν γηα ηε δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ αθνινπζεί ν Hampton (2009) ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ ζηνπο νξγαληζκνχο enterprise risk management (ERM). Μέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ππφ απηή ηελ νπηηθή δπλαηαη λα γίλεη ζσζηή 

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη λα αμηνπνηεζνχλ επθαηξίεο. Σνλίδεη φηη θάζε νξγαληζκφο 

πνπ αλαιακβάλεη θηλδχλνπο ζα πξέπεη λα νξγαλψλεη θαη λα απνδέρεηαη ηνπο θηλδχλνπο 

απηνχο. Ο θίλδπλνο ινηπφλ, δελ είλαη κφλν ε πηζαλφηεηα νηθνλνκηθήο απψιεηαο, αιιά 

θαη ε πηζαλφηεηα απψιεηαο κηαο λέαο επθαηξίαο. Δπίζεο, ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ πξέπεη 

λα κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζην ππάξρνλ κνληέιν ιεηηνπξγίαο, πξνζαλαηνιηδφκελε 

ζηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ. ηε ζπλέρεηα ηνλίδεηαη ε αλάζεζε θάζε θηλδχλνπ ζε 

αληίζηνηρνπο ππεπζχλνπο θαη παξφιν πνπ ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ δελ κπνξεί λα γίλεη 

θεληξηθά ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα θεληξηθή δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Σέινο, ν 

ζπγγξαθέαο επηζεκαίλεη φηη ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ ππνζηεξίδεηαη απφ ηερλνινγηθά 

εξγαιεία ε ελζσκάησζε ησλ νπνίσλ δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ζηελ αλαγλψξηζε ηφζν 

ησλ θηλδχλσλ φζν θαη ησλ επθαηξηψλ. ε αληηπαξάζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε κειέηε ν 

Power (2004) ππνγξακκίδεη φηη ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ εκπεξηέρεη θαη ε ίδηα 
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θηλδχλνπο, φπσο νηθνλνκηθνχο θη νξγαλσηηθνχο θαζψο παξνπζηάδεη έλα εγρεηξίδην 

ζρεηηθφ κε ηε γεληθή δηαρείξηζε θηλδχλσλ. ηελ αξρή ν ζπγγξαθέαο επηζεκαίλεη ηελ 

αχμεζε ηεο εζσηεξηθήο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηηο εηαηξίεο, ε νπνία δηθαηνινγείηαη απφ 

δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο ηε κείσζε θφζηνπο αζθάιηζεο, ηελ θαιχηεξε ελαξκφληζε 

κε ηηο ππάξρνπζεο εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξίαο θιπ. ηε ζπλέρεηα 

επηζεκαίλεηαη ε ζεκαζία ηεο χπαξμεο ελφο δηαρεηξηζηή θηλδχλνπ θπξίσο ζε δχν πεδία, 

ηελ επηθνηλσλία, δειαδή ηελ εθαξκνγή κηαο δεκνθξαηηθφηεξεο δηαδηθαζίαο ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε απνθιεηζηηθά δηαθαλνληζηηθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ ηα νπνία ζεζπίδνπλ θαλνληζκνχο γηα ηελ πξφιεςε γεγνλφησλ. Δμεηάδεηαη 

επίζεο ν θίλδπλνο πνπ αθνξά ηελ ππφιεςε ηεο εηαηξίαο, ηδέα πνπ αλ θαη ζεσξείηαη 

πνιχ ζεκαληηθή γηα ηηο εηαηξίεο έρεη μεθηλήζεη λα εξεπλάηαη πνιχ πξφζθαηα. Σέινο, ε 

έξεπλα πξνηείλεη ηελ αλάγθε γηα κηα «έμππλε» δηαρείξηζε θηλδχλσλ ε νπνία δελ 

αλαιψλεηαη ζε ππεξβνιηθφ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

παξαηεξήζεη θαη λα ειέγμεη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, λα κελ αιινηψλεηαη απφ θαλνληζκνχο θαη λα θαιιηεξγεί έλα εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ δελ απνδίδεη επζχλεο, κε πνιηηηθή θαηά ηελ νπνία κπνξεί λα εθθξαζηεί 

ειεχζεξα ε πηζαλφηεηα ηεο απνηπρίαο πξν ηεο δξάζεο. 

   Απφ κηα άιιε νπηηθή γσλία επηρεηξνχλ ηε κειέηε ηνπο  νη Becker θαη Smidt (2015) 

απνηνικψληαο κηα ζπζρέηηζε ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο κε ηε 

δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαζψο εμεηάδνπλ θαηά πφζν απηνί νη δχν ηνκείο 

ζπλδπάδνληαη θαη πνηα ηα πεξηζψξηα γηα πεξαηηέξσ  κειινληηθή έξεπλα πάλσ ζην ζέκα. 

Γηα ηελ εχξεζε άξζξσλ ζρεηηθψλ κε ην πψο ζρεηίδεηαη ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ κε ηελ 

δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ρξεζηκνπνηήζεθε ε βάζε δεδνκέλσλ Scopus θαη 

εξεπλήζεθαλ άξζξα πνπ γξάθηεθαλ απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015. Δπηπιένλ ιήθζεθε 

ππ’ φςε ε θαηάηαμε ηνπ θάζε άξζξνπ ζην ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο Schimago Journal 

Ranking (SJR). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη έλα κεγάιν κέξνο ησλ άξζξσλ αζρνιείηαη 

κε ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη πνιιά απφ απηά 

παξέρνπλ θαη κεζφδνπο γηα ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ απηψλ. Έλα δεχηεξν κέξνο ησλ 

άξζξσλ αζρνιήζεθε εμεηδηθεπκέλα κε πξαθηηθέο νξγάλσζεο ή δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη θαηά πφζν απηέο νη πξαθηηθέο βνεζάλε ζηελ απνθπγή θηλδχλσλ. Έλα 

ηξίην κηθξφ αιιά ζπνπδαίν κέξνο ησλ άξζξσλ παξείρε κηα νινθιεξσκέλε φςε ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζαλ ελζσκαησκέλν 

ζχζηεκα θαη φρη ζαλ μερσξηζηέο νληφηεηεο. Οη θίλδπλνη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηα νηθνλνκηθά, ηελ 
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ππφιεςε θιπ. Σέινο, πξαθηηθέο γηα νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ αθνξνχλ ηνπο ηνκείο ηεο ηερλνινγίαο, ηεο αιιαγήο ηεο δηνίθεζεο, ηε 

δηαρείξηζε ηεο απφδνζεο, ηηο πξνζιήςεηο θιπ.  

   Μηα άιιε δηάζηαζε δίλνπλ νη  Hansen et al (2009) επηρεηξψληαο κηα εκπεηξηθή δνθηκή 

ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θη εμεηάδνληαο ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο θνηλσληθήο εηαηξηθήο 

επζχλεο θαη ηελ αμία ησλ επελδπηψλ. Σν δείγκα γη’ απηή ηελ έξεπλα ήηαλ έλα ζχλνιν 

160 εηαηξηψλ θαη νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο αληιήζεθαλ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ 

Socrates. Ζ εμαξηψκελε κεηαβιεηή πνπ αθνξά ηελ έξεπλα απηή είλαη ε αμία ησλ 

κεηφρσλ φπσο αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηελ ηηκή ησλ κεηνρψλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο 

αξλεηηθνχ γεγνλφηνο. Σν αξλεηηθφ γεγνλφο κπνξεί λα είλαη κηα κήλπζε ελφο 

θαηαλαισηή ελάληηα ζηελ εηαηξία ή θάπνην πξφζηηκν κηαο θπβεξλεηηθήο νληφηεηαο. Σν 

κνληέιν πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ έξεπλα είλαη ε κειέηε βάζεη γεγνλφηνο. Οη 

πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ 

είλαη ε αδπλακία θαζνξηζκνχ ηεο χπαξμεο δφινπ, ν πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο ζε γεληθέο 

λνκηθέο/θαλνληζηηθέο δξάζεηο ελαληίνλ ηεο εηαηξίαο θαη ε απφθιηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ αλάινγα κε ηνλ ηξφπν κέηξεζεο ηεο θνηλσληθήο πξσηνβνπιίαο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη ε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ ζηελ αιπζίδα πξνκεζεηψλ παξέρνπλ πξνζηαζία ηχπνπ αζθάιηζεο ζηηο 

εηαηξίεο. Δληππσζηαθφ επίζεο είλαη ην εχξεκα φηη νη κφλεο πεξηπηψζεηο πνπ θάπνηα 

εηαηξία δξα κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν γηα ηελ επίηεπμε ηεο πξνζηαζίαο ηεο είλαη φηαλ ηα 

γεγνλφηα αθνξνχλ ηελ εληηκφηεηά ηεο. Φαίλεηαη επίζεο φηη νη δηεπζπληέο ησλ εηαηξηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ κπνξνχλ λα παξάγνπλ αμία γηα ηνπο 

κεηφρνπο ηνπο.  

    Μηα εηζαγσγή ζηηο δηεξγαζίεο θαη αλαιπηηθέο πξαθηηθέο ζηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηε κεραληθή ησλ ζπζηεκάησλ παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ Garvey 

(2009). ηελ αλάιπζή ηνπ πεξηιακβάλνληαη παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα, ππνζπζηήκαηα, 

θαη ζπζηήκαηα επηρεηξήζεσλ. Απηέο νη πξαθηηθέο έρνπλ εμειηρζεί απφ κηα πνηθηιία 

έξγσλ ζπζηεκάησλ κεραληθήο θαη πξσηνβνπιηψλ κεραληθήο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Γίλνληαη πνιπάξηζκα παξαδείγκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξαθηηθψλ ζε πξαγκαηηθά 

έξγα θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ. Σνλίδεηαη φηη ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ 

ζε ζπζηήκαηα κεραληθήο είλαη ζεκαληηθή θαζψο παξέρεη απφ ηα αξρηθά ζηάδηα ζπλερή 

αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ, επηηξέπεη ηε ιήςε απνθάζεσλ ζπλππνινγίδνληαο ηνπο 

θηλδχλνπο, εθηηκά θαη ζηνηρεηνζεηεί ηνπο πφξνπο γηα ηε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο 

θηλδχλνπ θαη επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ. Καηαγξάθνληαη ηα ζηάδηα δηαρείξηζεο 
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θηλδχλσλ (αλαγλψξηζε, εθηίκεζε επηπηψζεσλ, ηεξάξρεζε, ζρεδηαζκφο γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ) ελψ ηνλίδεηαη φηη ε δηαρείξηζε ζε ζπζηήκαηα κε πνιιαπιά ππνζπζηήκαηα 

είλαη κηα πεξίπινθε δηαδηθαζία. Δπίζεο, πξνηείλεη πξνζεγγίζεηο γηα θάζε ζηάδην. 

Καζψο ε αβεβαηφηεηα είλαη ν θπξίαξρνο παξάγνληαο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ (ν 

νπνίνο θίλδπλνο απνηειεί έλα πηζαλνινγηθφ θαηλφκελν), ν ζπγγξαθέαο παξαζέηεη ηηο 

βαζηθέο αξρέο ηεο Θεσξίαο ησλ Πηζαλνηήησλ. Δπίζεο  ππνζηεξίδεηαη φηη ε θξηζηκφηεηα 

ηνπ θηλδχλνπ είλαη ζπλάξηεζε πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο (επίδξαζε, θφζηνο, 

ρξνλνδηάγξακκα, ηερληθή απφδνζε), ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε γηα λα 

είλαη απνδνηηθή ε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ζε πεξίπινθα έξγα. Ζ θαηαγξαθή φκσο ησλ 

θχξησλ δεηθηψλ νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηελ απφδνζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ θαη δεκηνπξγνχλ έλα ζχζηεκα γηα ηελ αμηνιφγεζε δηαρείξηζεο θηλδχλσλ γηα 

ηεο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία βαζίδεηαη ζε projects επηζεκαίλεηαη απφ ηνπο 

Khameneh et al (2015). Σα δεδνκέλα αληιήζεθαλ απφ εξσηεκαηνιφγηα θαη 

ζπλεληεχμεηο. Σα βήκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ ηα εμήο: ελδειερήο αλάιπζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, αλαγλψξηζε ησλ δεηθηψλ ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, αλάπηπμε 

εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο ησλ δεηθηψλ ζε 

νξγαληζκνχο πνπ βαζίδνληαη ζε projects, αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη νξηζηηθνπνίεζε ησλ δεηθηψλ θαη δηεμαγσγή ζπλεληεχμεσλ κε 

εηδηθνχο ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ, ψζηε λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ νη δείθηεο θαη λα 

αλαπηπρζεί κηα δνκή αμηνιφγεζεο. Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο ήηαλ ε αλαγλψξηζε ησλ 

θχξησλ δεηθηψλ απφδνζεο, νη νπνίνη δηαρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: δείθηεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη δείθηεο γηα απνηειέζκαηα. Ζ απφδνζε θάζε θαηεγνξίαο 

ππνινγίδεηαη κε ηε κέζνδν ζηαζκηζκέλνπ αζξνίζκαηνο, αθνχ δνζεί εηδηθφ βάξνο ζε 

θάζε δείθηε. Σν ζπλνιηθφ απνηέιεζκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ project ππνινγίδεηαη 

απφ ην κέζν φξν ησλ δχν απηψλ θαηεγνξηψλ. Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ ελ ηέιεη κπνξεί λα 

αμηνινγεζεί είηε ρξεζηκνπνηψληαο ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα είηε ην απνηέιεζκα θάζε 

θαηεγνξίαο μερσξηζηά.  

   Ζ δηαπίζησζε σζηφζν  ηεο ζχγρξνλεο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ λα 

ζηξέθνληαη νινέλα θαη πην θνληά ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο αλαθέξεηαη ζηε 

κειέηε ηεο Νηαξδάλνπ (2012). Αθνχ θαηαγξάθεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο CRM 

(Customer Relationship Management)  θαηφπηλ ην ζπζρεηίδεη κε ηε ζπλδπαζηηθή 

εθαξκνγή ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ηνλ αληίθηππν πνπ έρεη ζηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο πξνο ηνπο πειάηεο. Αλαθέξεηαη επίζεο φηη είλαη απαξαίηεηε ε δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ ζηνπο νξγαληζκνχο θαη φηη ε έιιεηςή ηεο κπνξεί λα επηθέξεη κηθξά ή κεγάια 
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πξνβιήκαηα έσο θαη ηελ απψιεηα αλζξψπηλσλ δσψλ. Δπίζεο αλαθέξεηαη (Νηαξδάλνπ 

2012,ζει.111) φηη ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ είλαη κία θαζνιηθή έλλνηα εθαξκφζηκε ζε φιν 

ζρεδφλ ην εχξνο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο θαη φηη νη νξγαληζκνί πνπ δηαζέηνπλ 

θαηάιιεινπο πφξνπο γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζή ηνπο κπνξνχλ φρη κφλν λα απνθχγνπλ 

απξφβιεπηεο δπζθνιίεο αιιά ηαπηφρξνλα λα απειεπζεξψζνπλ πφξνπο πξνο άιιεο 

θαηεπζχλζεηο θαη λα επσθειεζνχλ επθαηξίεο. 

   Δμεηδηθεχνληαο ζην ρψξν ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ησλ  λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ 

θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν, νη Banda et al (2016) εμεηάδνπλ ζπγθεθξηκέλα ηνλ θφιπν 

ηεο Φηλιαλδίαο. Αλαθέξεηαη φηη νη επηρεηξήζεηο απηέο ιεηηνπξγνχλ βάζε ηνπ 

Φηλιαλδηθνχ-νπεδηθνχ Υεηκεξηλνχ Ναπηηιηαθνχ πζηήκαηνο, φηαλ ε πεξηνρή έρεη 

θαιπθζεί απφ πάγνπο. Ο κεγαιχηεξνο θίλδπλνο έγθεηηαη ζε ζπγθξνχζεηο πινίσλ φπνπ 

κπνξνχλ επίζεο λα πξνθαιέζνπλ δηαξξνέο πεηξειαίνπ. ηελ έξεπλα απηή ππνινγίδεηαη 

ε πηζαλφηεηα δηαξξνήο πεηξειαίνπ απφ κηα πηζαλή ζχγθξνπζε. Ζ κεζνδνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη βαζηζκέλε ζηελ πξνηεηλφκελε δνκή ηνπ Formal Safety 

Assessment (FSA) πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Γηεζλή Ναπηηιηαθφ Οξγαληζκφ. Σα έμη βήκαηα 

ηεο δνκήο απηήο είλαη: πεξηγξαθή ζπζηήκαηνο, αλαγλψξηζε θηλδχλνπ, αλάιπζε 

θηλδχλσλ, επηινγέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, αλάιπζε βειηίσζεο θαη πξνηάζεηο. Ζ 

αλάιπζε θηλδχλσλ ζην κνληέιν απηήο ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλεη ηπραία θαη εηδηθά 

δεδνκέλα, ηηο ζπλζήθεο ηνπ πάγνπ, ηηο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο ησλ πινίσλ, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο θαη ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα. Ζ εθηίκεζε θηλδχλσλ 

θαηαιήγεη ζην ξίζθν ζχγθξνπζεο θαζψο θαη ζην ξίζθν δηαξξνήο πεηξειαίνπ. Σν 

απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο δείρλεη φηη ηα convoy θαη ε αλεμάξηεηε πινήγεζε πινίνπ είλαη 

νη δχν επηρεηξήζεηο κε ην κεγαιχηεξν ξίζθν ζχγθξνπζεο πνπ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

δηαξξνέο πεηξειαίνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επηηξέπνπλ ηνλ θαιχηεξν 

ζρεδηαζκφ θαη θαιχηεξε δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο κε 

κηθξφηεξε πηζαλφηεηα δηαξξνψλ πεηξειαίνπ.  

  ην ίδην λαπηηιηαθφ πεδίν πξαγκαηψλεη ηελ έξεπλά ηεο θαη ε Κνπξνχθε (2012) ε 

νπνία αλαιχεη ηα ζηάδηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ απφ ειιεληθέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη δηεζλψο θαη ηελ αλαγλψξηζε-ηεξάξρεζε ησλ δπλεηηθψλ θηλδχλσλ. 

Σνλίδνληαο φηη ε Διιάδα είλαη ζεκαληηθφ λαπηηθφ θξάηνο ηνπ θφζκνπ θαη ε λαπηηιία ν 

δπλακηθφηεξνο θιάδνο ηεο ειιεληθήο εζληθήο νηθνλνκίαο, σο κειέηε πεξίπησζεο 

ρξεζηκνπνηεί ηε λαπηηιηαθή εηαηξία MARITIME AGENCY ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά 

πινίσλ μεξνχ θνξηίνπ θαη πγξνχ θνξηίνπ-δεμακελφπινηα. Αλαθέξεη φηη ε εηαηξεία έρεη 
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επίγλσζε ηεο επζχλεο θαη δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδχλνπο κε ζηφρν λα εμαζθαιίζεη ηελ 

αζθάιεηα, ηελ πξφιεςε θηλδχλσλ θαη ηελ απνθπγή δεκηψλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ 

θαη ζηελ ηδηνθηεζία (Κνπξνχθε 2012,ζει.46). Πεξηγξάθεηαη επίζεο ε απινπνίεζε 

ζηαδίσλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ εληνπηζκφ θηλδχλσλ, ηελ αλάιπζε 

ησλ επηπηψζεσλ, ηελ εθηίκεζε πηζαλφηεηαο θηλδχλσλ θαη ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ. ηε 

ζπλέρεηα αλαιχνληαη (Κνπξνχθε 2012,ζει.49) νη βαζηθνί θίλδπλνη ζην πινίν φπσο 

είλαη ε ζχγθξνπζε, πξφζθξνπζε, πξνζάξαμε, βχζηζε, ππξθαγηά, έθξεμε θη 

νπνηνδήπνηε άιιν δεκηνγφλν ζπκβάλ πνπ πιήηηεη ην πινίν θαη αλαθέξνληαη ηα βήκαηα 

δηαρείξηζεο  πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη κηα λαπηηιηαθή εηαηξία φπσο εθαξκνγή 

ζρεδίνπ αζθάιεηαο, επίγλσζε ζαιάζζησλ πεξηνρψλ πςεινχ θηλδχλνπ, πεξηνδηθή 

εθπαίδεπζε πιεξψκαηνο, κέηξα απηνπξνζηαζίαο (Κνπξνχθε 2012,ζει.54) θηι.  

   Με ηα  δηεζλή πξφηππα γηα ηε δηαρείξηζε δηαθηλδχλεπζεο αζρνιείηαη ν αξηδάθεο, 

Υεκηθφο Μεραληθφο ηνπ ΔΛΟΣ (Διιεληθφο Οξγαληζκφο ηππνπνίεζεο Α.Δ) 

πγθεθξηκέλα κε ηα :α) ζην ISO/IEC Guide 73 –Γηαρείξηζε δηαθηλδχλεπζεο-Λεμηιφγην 

β)ISO 31000-Γηαρείξεζε ηεο Γηαθηλδχλεπζεο –Αξρέο θαη νδεγίεο θ γ) ISO 31010-

Γηαρείξηζε ηεο Γηαθηλδχλεπζεο-Σερληθέο αμηνιφγεζεο ηεο δηαθηλδχλεπζεο. Οξίδεηαη δε 

ε δηαθηλδχλεπζε σο ε αξλεηηθή ή ε ζεηηθή επίδξαζε ηεο αβεβαηφηεηαο ζηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ. Ζ δηαρείξηζε δηαθηλδχλεπζεο είλαη επξχηεξε έλλνηα θαη πεξηιακβάλεη ηε 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ δει. ηελ εμάιεηςε ή κείσζε ησλ θηλδχλσλ ζε απνδεθηφ επίπεδν. 

χκθσλα κε ην ISO, Guide 73 (2009) ην risk management είλαη ε δηαρείξηζε ηεο 

δηαθηλδχλεπζεο πνπ είλαη ζπληνληζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ 

έιεγρν ελφο νξγαληζκνχ φζνλ αθνξά ηε δηαθηλδχλεπζε. 

   Ωζηφζν ε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ πνπ εμεηάδνπλ ηε δνκή θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε εηαηξηθψλ θηλδχλσλ επηρεηξείηαη απφ 

ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (2015). Ζ κεζνδνινγία ηεο 

έξεπλαο πεξηιακβάλεη αξρηθά έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ ζηάιζεθε ζηηο 27 ρψξεο πνπ 

έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα. Καηφπηλ εμεηάζηεθαλ πην ιεπηνκεξψο ηξεηο ζπγθεθξηκέλεο 

ρψξεο (Ννξβεγία, ηγθαπνχξε θαη Διβεηία) κε ρξήζε ελφο πην εμεηδηθεπκέλνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη κε επηζθέςεηο ηεο γξακκαηείαο ηνπ ΟΟΑ. Οξηζκέλνη ηνκείο πνπ 

εξεπλήζεθαλ ζε φιεο ηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο είλαη: γεληθή πξννπηηθή ησλ θηλδχλσλ, 

πξφηππα θαη θψδηθεο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, θίλεηξα ηνπ θηλδχλνπ, ε χπαξμε 

γεληθνχ δηεπζπληή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, απαηηνχκελα πξνζφληα ησλ εξγαδνκέλσλ θιπ. 

πγθεθξηκέλα, ε Ννξβεγία δείρλεη λα βειηηψλεη ηηο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

κεηά ηελ ζέζπηζε ηνπ Ννξβεγηθνχ Κψδηθα Πξαθηηθήο γηα ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε. 
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Οη εηαηξίεο ζηε Ννξβεγία επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηελ αλαζθφπεζε ησλ εζσηεξηθψλ 

ειέγρσλ θαη δε ιακβάλνπλ ππ’ φςε ηνπο θηλδχλνπο ζε παγθφζκην επίπεδν. Ζ έξεπλα 

δείρλεη φηη νη Ννξβεγηθέο εηαηξίεο έρνπλ αλαπηχμεη έλα δηθφ ηνπο κνληέιν γηα ηε 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ φπνπ εθηείλεηαη ζε φια ηα ηκήκαηά ηνπο. Οη εηαηξίεο ζηελ 

ηγθαπνχξε δείρλνπλ λα αθνινπζνχλ θαη λα βειηηψλνπλ ηνλ Κψδηθα Δπηρεηξεζηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο φπσο θαη ηνλ Οδεγφ Γηαθπβέξλεζεο Κηλδχλνπ πνπ ζεσξείηαη έλαο απφ 

ηνπο πιεξέζηεξνπο θαη πην επεμεγεκαηηθνχο νδεγνχο. Σέινο, νη Διβεηηθέο εηαηξίεο 

έρνπλ απμήζεη ηελ πξνζνρή ηνπο ζην ζέκα ησλ θηλδχλσλ, ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε. Παξ’ φια απηά, θαίλεηαη πσο νη ειβεηηθέο εηαηξίεο 

εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη φρη ζηηο δηαδηθαζίεο, πξάγκα πνπ 

κπνξεί λα δπζρεξαίλεη ηελ αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ. 

3.  ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

3.1  ΔΠΗΛΟΓΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ 

 

  ηε παξνχζα δηαηξηβή ζα εθαξκνζηεί ε κεζνδνινγία ηεο ζπζηεκαηηθήο 

βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο. Ο νξηζκφο ηεο ζπζηεκαηηθήο αλαζθφπεζεο ηεο 

βηβιηνγξαθίαο δίδεηαη σο εμήο (Cochrane Collaboration, 2014): 

«Μηα αλαζθόπεζε ελόο ζαθώο δηαηππωκέλνπ εξωηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ζπζηεκαηηθέο θαη ζαθείο κεζόδνπο γηα λα εληνπίζεη, λα επηιέμεη θαη λα αμηνινγήζεη 

θξηηηθά ηε ζρεηηθή έξεπλα θαη λα ζπιιέμεη θαη λα αλαιύζεη ηα δεδνκέλα από ηηο κειέηεο 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αλαζθόπεζε. Η αλάιπζε θαη ε ζύλζεζε ηωλ δεδνκέλωλ 

κπνξεί λα γίλεη θαη κε ζηαηηζηηθέο κεζόδνπο (κεηα-αλάιπζε) ρωξίο απηό λα είλαη 

απαξαίηεην». 

   Οη ζπζηεκαηηθέο αλαζθνπήζεηο θαη νη κεηα-αλαιχζεηο εθαξκφδνληαη φιν θαη 

ζπρλφηεξα, γηα λα ζπλνςίζνπλ ηε βηβιηνγξαθία εηδηθά ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη λα 

εληνπίζνπλ ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα (Fieden, 2010). Οη 

ζπζηεκαηηθέο αλαζθνπήζεηο πεξηνξίδνπλ ηελ ππνθεηκεληθφηεηα κε ηε ρξήζε κηαο 

επαλαιεπηηθήο επηζηεκνληθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ επηκέξνπο κειεηψλ. Δπίζεο, αλ είλαη εθηθηφ, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ζπζηεκαηηθήο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο κπνξνχλ λα 

ππνβιεζνχλ ζε κεηα-αλάιπζε ζηελ νπνία ηα δεδνκέλα ζηαζκίδνληαη θαη 
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επεμεξγάδνληαη ζηαηηζηηθά γηα λα παξαρζεί κηα εθηίκεζε ηνπ απνηειέζκαηνο 

(Crowther et al. 2016). Καζψο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα θαηαγξαθνχλ νη δηεζλείο 

εμειίμεηο ζηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη λα γίλεη ζχγθξηζε 

κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηνλ ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα ε ζπζηεκαηηθή 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε επηιέγεηαη σο ε πην αληηθεηκεληθή κέζνδνο, ζηα πιαίζηα 

ηεο δεπηεξνγελνχο έξεπλαο, γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ελλνηψλ, βεκάησλ θαη αιιεινπρηψλ 

πνπ πεξηιακβάλνπλ νη δηαδηθαζίεο αλαγλψξηζεο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, φπσο ζα 

πξνθχςνπλ κέζσ ηεο κειέηεο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε 

παξνχζα εξγαζία ζηνρεχεη ζηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα παξεκβάζεηο θαη 

ζηξαηεγηθέο ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζηνλ ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα. 

3.2 ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΟΤ 

ΜΟΝΣΔΛΟΤ 

 

   Οη κειέηεο αλαζθφπεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο παξέρνπλ κηα επηζθφπεζε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο θαη ζπλνςίδνπλ ηα επξήκαηα ησλ κειεηψλ, κεηψλνληαο έηζη ην 

ρξφλν πνπ απαηηείηαη απφ ηνπο κειινληηθνχο εξεπλεηέο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

αλαδεηήζεσλ θαη ηελ εξκελεία ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ. Οη κειέηεο αλαζθφπεζεο 

ηεο βηβιηνγξαθίαο, νη νπνίεο επίζεο θαινχληαη θαη αθεγεκαηηθέο αλαζθνπήζεηο 

ζπλήζσο αζρνινχληαη κε έλα επξχ θάζκα δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα ζέκα 

(Crowther et al., 2016). Οη αθεγεκαηηθέο αλαζθνπήζεηο δελ πεξηγξάθνπλ ηε δηαδηθαζία 

αλαδήηεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο, ηε δηαδηθαζία επηινγήο ηεο 

θαηάιιειεο βηβιηνγξαθίαο, ή ηελ πνηφηεηα ησλ κειεηψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε 

δηαδηθαζία. Σα δεδνκέλα ζπλήζσο ζπλνςίδνληαη ππφ ηε κνξθή πνηνηηθήο πεξίιεςεο, 

ελψ δίλεηαη έκθαζε ζηηο πην ζεκαληηθέο κειέηεο. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηηο αθεγεκαηηθέο αλαζθνπήζεηο δελ είλαη απαξαίηεην λα βαζίδνληαη ζε 

πξαγκαηηθά επξήκαηα. Οη αθεγεκαηηθέο αλαζθνπήζεηο ηεο βηβιηνγξαθίαο είλαη 

ρξήζηκεο γηα ηελ απφθηεζε κηαο επξείαο εηθφλαο ζρεηηθά κε έλα ζπγθεθξηκέλν 

επηζηεκνληθφ δήηεκα. Ωζηφζν, νη αθεγεκαηηθέο αλαζθνπήζεηο είλαη επηξξεπείο ζηελ 

πξνθαηάιεςε, ηδίσο εάλ δελ πινπνηεζεί κηα πεξηεθηηθή βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ή αλ ηα 

επηιεγκέλα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη κεηαθέξνπλ ηηο απφςεηο ηνπ ζπγγξαθέα γηα 

έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα (Landa et al., 2011).  

   Αληίζεηα νη ζπζηεκαηηθέο βηβιηνγξαθηθέο κειέηεο απνζθνπνχλ ζηε κείσζε ηεο 

πξνθαηάιεςεο κε ηε ρξήζε πξνθαζνξηζκέλσλ κεζφδσλ ηφζν ζρεηηθά κε ηελ 
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αλαδήηεζε φζν θαη ηελ θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ επηκέξνπο κειεηψλ. Έηζη ζε αληίζεζε 

κε ηηο αθεγεκαηηθέο αλαζθνπήζεηο νη ζπζηεκαηηθέο αλαζθνπήζεηο ζέηνπλ θαη 

απαληνχλ ζε έλα θαζνξηζκέλν θαη ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα (Crowther et al., 2016). 

Πεξηγξάθνληαη ηφζν ε δηαδηθαζία ηεο εθηέιεζεο ηεο αλαδήηεζεο βηβιηνγξαθίαο θαζψο 

θαη ηα εηδηθά θξηηήξηα έληαμεο θαη απνθιεηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηινγή 

ησλ επηκέξνπο κειεηψλ. Ζ πνηφηεηα ησλ κειεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη εθηηκάηαη 

επίζεκα. Σα ζηνηρεία ζπλνςίδνληαη θαη αλ ηα δεδνκέλα ζπλδπάδνληαη ζηαηηζηηθά 

(πνζνηηθή πεξίιεςε) ε ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε αλαθέξεηαη θαιείηαη κεηα-αλάιπζε. 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπζηεκαηηθέο αλαζθνπήζεηο βαζίδνληαη ζε 

έγθπξα επηζηεκνληθά ζηνηρεία (Colicchea & Strozzi ,2012).  

   Δπηπιένλ νη ζπζηεκαηηθέο αλαζθνπήζεηο επηρεηξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ εάλ νξηζκέλεο 

ππνθαηεγνξίεο επηζηεκνληθψλ ζηνηρείσλ απνπζηάδνπλ απφ ηε βηβιηνγξαθία. Ζ έιιεηςε 

απηνχ ηνπ βήκαηνο, είλαη κηα ζεκαληηθή αηηία εζθαικέλσλ ζπκπεξαζκάησλ ζηηο 

αθεγεκαηηθέο αλαζθνπήζεηο (Crowther et al. 2016). Οη ζπζηεκαηηθέο αλαζθνπήζεηο 

ζπρλά αιιά φρη θαη’ αλάγθε, ρξεζηκνπνηνχλ ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο, δειαδή κεηα-

αλάιπζε, γηα λα ζπλδπάζνπλ ηα ζηνηρεία απφ ηελ έξεπλα ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηελ 

παξαγσγή κηαο κνλαδηθήο εθηίκεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο. Μηα ζπζηεκαηηθή 

αλαζθφπεζε σο εθ ηνχηνπ, είλαη κηα νινθιεξσκέλε κέζνδνο απφ ηε θχζε ηεο  θαη 

είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη πνιχ επξχηεξα εξσηήκαηα απφ ηηο εκπεηξηθέο κειέηεο 

(π.ρ. απνθάιπςε ζπλδέζεσλ κεηαμχ πνιιψλ εκπεηξηθψλ επξεκάησλ). Πξάγκαηη νη 

ζπζηεκαηηθέο αλαζθνπήζεηο βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηεο «ηεξαξρίαο ησλ απνδεηθηηθψλ 

ζηνηρείσλ», επεηδή έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ ηηο πην ζεκαληηθέο πξαθηηθέο 

ζπλέπεηεο θαη επηπηψζεηο ησλ επηκέξνπο εκπεηξηθψλ κειεηψλ (Siddaway, 2015). 

   χκθσλα κε ηνλ Haidich (2010) νη κεηα-αλαιχζεηο είλαη έλα ππνζχλνιν ηεο 

ζπζηεκαηηθήο αλαζθφπεζεο. Μηα ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε επηρεηξεί λα ζπγθεληξψζεη 

εκπεηξηθά ζηνηρεία κε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο γηα λα απαληήζεη ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή εξψηεζε. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο ζπζηεκαηηθήο 

αλαζθφπεζεο είλαη ε ζαθήο δήισζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηφρσλ κε πξνθαζνξηζκέλα 

θξηηήξηα εθιεμηκφηεηαο γηα ηηο κειέηεο, ξεηή, επαλαιακβαλφκελε κεζνδνινγία, κηα 

ζπζηεκαηηθή έξεπλα πνπ επηρεηξεί λα πξνζδηνξίζεη ην ζχλνιν ησλ κειεηψλ πνπ 

πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο, αμηνιφγεζε ηεο εγθπξφηεηαο ησλ πνξηζκάησλ 

ησλ κειεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη (π.ρ. κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ θηλδχλνπ 

πξνθαηάιεςεο) θαη κηα ζπζηεκαηηθή παξνπζίαζε θαη ζχλζεζε ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ 

επξεκάησλ απφ ηηο κειέηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Οη ζπζηεκαηηθέο αλαζθνπήζεηο 
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ρξεζηκνπνηνχλ κεζφδνπο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο πξνθαηάιεςεο παξέρνληαο έηζη 

πην αμηφπηζηα επξήκαηα απφ ηα νπνία κπνξνχλ λα αληιεζνχλ έγθπξα ζπκπεξάζκαηα 

θαη πξνηάζεηο. Οη ζπζηεκαηηθέο αλαζθνπήζεηο δε ρξεηάδεηαη λα πεξηέρνπλ κηα κεηα-

αλάιπζε (πνζνηηθνπνίεζε ησλ επξεκάησλ θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε) θαζψο ππάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη ζθφπηκν ή δπλαηφλ (Haidich, 2010). 

   Με βάζε ηα παξαπάλσ αηηηνινγείηαη επαξθψο ε επηινγή ηεο ζπζηεκαηηθήο 

βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, ε νπνία απνηειεί έγθπξε θαη αληηθεηκεληθή 

επηζηεκνληθή κέζνδν ζηα πιαίζηα ηεο δεπηεξνγελνχο έξεπλαο, γηα ηελ εμαγσγή 

βάζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ απφ ηε ζχλζεζε θαη θξηηηθή αλάιπζε ηεο ππάξρνπζαο 

ειιεληθήο θαη δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο αλαγλψξηζεο θαη 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα.  

3.3  ΣΑ ΒΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

 

   Οη ζπζηεκαηηθέο αλαζθνπήζεηο πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθέο, ζπζηεκαηηθέο θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηνπο λα κπνξνχλ λα αλαπαξάγνληαη. Σα βαζηθά κέξε ηεο κεζνδνινγίαο 

ηεο ζπζηεκαηηθήο αλαζθφπεζεο είλαη ηα εμήο (Siddaway, 2015): 

 Οξηνζέηεζε (εξεπλεηηθά εξσηήκαηα) 

 ρεδηαζκφο 

 Αλαγλψξηζε 

 Γηαινγή 

 Δπηιεμηκφηεηα 

Δπνκέλσο, ηα βαζηθά βήκαηα γηα ηε δηεμαγσγή κηαο ζπζηεκαηηθήο αλαζθφπεζεο 

ζπλνςίδνληαη σο εμήο (Landa et al., 2011): 

 Καζνξηζκφο ησλ φξσλ αλαδήηεζεο 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ φξσλ αλαδήηεζεο δεδνκέλσλ θαη ησλ κεραλψλ 

αλαδήηεζεο θαζψο θαη ησλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε κειέηε 

 Δπηινγή θξηηεξίσλ θαη θίιηξσλ γηα ηελ έληαμε θαη ηνλ απνθιεηζκφ 

 Δμαζθάιηζε φηη ηα πξνθχπηνληα άξζξα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά, 

επαλαιακβάλνληαο ηε δηαδηθαζία επηινγήο 
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   Σα θξηηήξηα γηα ηελ έληαμε θαη ηνλ απνθιεηζκφ ζην πιαίζην ηεο αλαζεψξεζεο είλαη 

αληηθεηκεληθά, ξεηά θαη εθαξκφδνληαη κε ζπλέπεηα, έηζη ψζηε ε απφθαζε λα είλαη 

ζαθήο ζηνπο αλαγλψζηεο, ελψ ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζζεί φηη αλ θάπνηνο άιινο 

εξεπλεηήο ρξεζηκνπνηήζεη ηα ίδηα θξηηήξηα ζα θαηαιήμεη ζηελ ίδηα απφθαζε. Απηή ε 

ξεηή πξνζέγγηζε έρεη σο ζηφρν λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ επίδξαζε ηεο πξνθαηάιεςεο 

θαη επηηξέπεη ζηνπο αλαγλψζηεο ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξαδνρψλ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ εξεπλεηή. Ζ κεζνδνινγία απηή επηηξέπεη επίζεο ζε άιινπο 

εξεπλεηέο λα ελεκεξψζνπλ ηε κειέηε ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα 

ελζσκαηψζνπλ λέα επξήκαηα. Γηα ηελ θαιχηεξε επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο 

ζπζηεκαηηθήο αλαζθφπεζεο, ν Baumeister (2013) ζπζηήλεη ηελ πηνζέηεζε «ηεο 

λννηξνπίαο δηθαζηή αληί ηεο λννηξνπίαο δηθεγφξνπ». Έλαο δηθαζηήο αμηνινγεί κε 

ζθεπηηθηζκφ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε δηθαηφηεξε 

απφθαζε. Αληίζεηα ε πξνζέγγηζε ηνπ δηθεγφξνπ σο πξνο ηα ζηνηρεία, πεξηιακβάλεη  

ηελ αλάπηπμε κηαο ζέζεο πνπ σθειεί ην έλα απφ ηα δχν κέξε. 

   Οη ζπζηεκαηηθέο αλαζθνπήζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ νξηνζέηεζε, ηνλ εληνπηζκφ, ηελ 

θξηηηθή αμηνιφγεζε θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ πνξηζκάησλ φισλ ησλ ζρεηηθψλ, πςειήο 

πνηφηεηαο κεκνλσκέλσλ κειεηψλ πνπ θαιχπηνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα. Μηα θαιή ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε κπνξεί λα επηηχρεη ηα πεξηζζφηεξα ή 

φια απφ ηα αθφινπζα (Siddaway, 2015): 

 Δχξεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ε ππάξρνπζα έξεπλα έρεη πξνρσξήζεη πξνο 

ηελ απνζαθήληζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο 

 Πξνζδηνξηζκφ ησλ ζρέζεσλ, αληηθάζεσλ, θελψλ θαη αζπλεπεηψλ ζηε 

βηβιηνγξαθία θαη δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ 

 Γηαηχπσζε γεληθψλ ζπκπεξαζκάησλ 

 ρνιηαζκφο, αμηνιφγεζε, επέθηαζε, ή αλάπηπμε ζεσξίαο 

 Πεξηγξαθή θαηεπζχλζεσλ γηα κειινληηθή έξεπλα 
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3.4  ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΖ 

 

Σα εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ σο εμήο: 

1. Πνηα είλαη ε πξνζέγγηζε σο πξνο ηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζην 

δεκφζην ηνκέα γεληθά; 

 

2. Τπάξρεη αλάγθε δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ αλά 

πεδίν εθαξκνγήο; (ηερληθά έξγα, πγεία, νηθνλνκία, αιπζίδα πξνκεζεηψλ) 

 

3. ε πνην βαζκφ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ε εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ (ERM) ζην δεκφζην ηνκέα;  

3.5  ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΔ ΑΝΑΕΖΣΖΖ 

 

  Ζ κεραλή αλαδήηεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ην Google Scholar θαη ζα 

επηιεγνχλ νη κειέηεο ζηηο νπνίεο ε πξφζβαζε είλαη δεκφζηα ή επηηξέπεηαη κέζσ ηνπ 

ηδξχκαηνο. Οη φξνη αλαδήηεζεο πεξηιακβάλνπλ αιιά δελ πεξηνξίδνληαη ζηνπο εμήο: 

 

Αλαγλψξηζε θηλδχλσλ, risk identification Risk management handbook 

Γηαρείξηζε θηλδχλσλ, risk management Public sector enterprise risk 

management 

Γηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ, 

enterprise risk management 

Risk assessment 

Γηαρείξηζε θηλδχλσλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα, 

public sector risk management 

Maritime risk management 

Λεηηνπξγηθνί θίλδπλνη, operational risks Formal Safety Assessment 

ηξαηεγηθνί θίλδπλνη, strategic risks Project risk management 

Supply chain risk management Performance management 

Risk management best practices Safety risk management 

Public health risk management Safety behaviors 

Managing risk Safety challenges 

Evaluation of risk management models Safety progress and strategies 

Risk management guide Railway accidents 

Value at risk Health management 

Management accounting Health risk 

Risk management implementation Public Sector Organizations 
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3.6  ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΝΣΑΞΖ 

 

   Με βάζε ηηο γλψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ 

παξνπζηάζηεθε ζην δεχηεξν θεθάιαην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο δηακνξθψζεθε έλαο 

θαηάινγνο αληηθεηκεληθψλ (ακεξφιεπησλ) θξηηεξίσλ έληαμεο θαη απνθιεηζκνχ κε 

ζηφρν λα επηηξαπεί ε απάληεζε ησλ αλσηέξσ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, ε δηαζθάιηζε 

ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο νκνηφηεηαο ησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κειεηψλ θαη ν ζαθήο 

νξηζκφο ηεο επαλεμέηαζεο (Hotchkiss et al., 2012). Σα θξηηήξηα απηά εθαξκφδνληαη 

θαζ’ φιε ηε δηαδηθαζία ηεο ζπζηεκαηηθήο αλαζθφπεζεο. Μειέηεο πνπ είλαη επηιέμηκεο 

γηα έληαμε ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα έληαμεο θαη λα κελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα 

απνθιεηζκνχ. χκθσλα κε ηελ Siddaway (2015), θνηλά θξηηήξηα έληαμεο θαη 

απνθιεηζκνχ αθνξνχλ: 

1. Σα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο (ζέκα, πεδίν εθαξκνγήο) 

2. Οξηζκφο ή ζχιιεςε (νη φξνη θαη νη έλλνηεο ζπρλά νξίδνληαη κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν, αλάινγα κε ηηο ζεσξεηηθέο ή εκπεηξηθέο εθηηκήζεηο) 

3. Μέηξα / βαζηθέο κεηαβιεηέο 

4. ρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο (π.ρ. κειέηεο παξαηήξεζεο, πεηξακαηηθέο κειέηεο, 

πνζνηηθέο κειέηεο, πνηνηηθέο κειέηεο) 

5. Υξνληθφ δηάζηεκα 

   Ωο εθ ηνχηνπ, ηα θξηηήξηα έληαμεο ηεο ζπζηεκαηηθήο αλαζθφπεζεο ηεο παξνχζαο 

δηαηξηβήο δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

 Σν είδνο ησλ εγγξάθσλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη βηβιία θαη άξζξα 

δεκνζηεπκέλα ζε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, 

κεηαπηπρηαθέο θαη δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο, νδεγίεο/θαιέο πξαθηηθέο απφ 

αλαγλσξηζκέλα ηλζηηηνχηα, εζληθά θαη δηεζλή πξφηππα 

 Σν ρξνληθφ δηάζηεκα δεκνζίεπζεο ησλ κειεηψλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ 

παξνχζα έξεπλα είλαη θπξίσο ην δηάζηεκα 2006-2016. 

 Οη κειέηεο κπνξεί λα είλαη αληίζηνηρεο ζπζηεκαηηθέο αλαζθνπήζεηο ηηο 

βηβιηνγξαθίαο, πνηνηηθέο ή πνζνηηθέο κειέηεο, εκπεηξηθέο κειέηεο ή κειέηεο 

πεξίπησζεο. 
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 ε θάζε κειέηε ζα πξέπεη  νη έλλνηεο ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ λα ζπκθσλνχλ κε απηέο πνπ νξίδνληαη ζην ΠΡΟΣΤΠΟ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ηνπ IRM (2007).  

 Ο ζθνπφο, ην αληηθείκελν, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ή νη ππνζέζεηο ζα 

πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηελ αλάιπζε, αμηνιφγεζε θαη δηεξεχλεζε ησλ 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ αλαγλψξηζεο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζε θάπνηνλ 

απφ ηνπο ηνκείο πνπ αθνξνχλ άκεζα ή έκκεζα ην δεκφζην ηνκέα (δεκφζηεο 

ππεξεζίεο, ηερληθά έξγα, πγεία, νηθνλνκία, αιπζίδα πξνκεζεηψλ) ή ηε 

δηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ.  

     Σα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο ζα δηεξεπλεζνχλ κε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ην αλ 

θαιχπηνπλ ηα θξηηήξηα έληαμεο ζηελ παξνχζα ζπζηεκαηηθή βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε. Δπίζεο, ζα γίλνπλ επαλαιεπηηθέο αλαδεηήζεηο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη 

έρνπλ βξεζεί φιεο νη ζρεηηθέο έξεπλεο. Αξρηθά, ζα γίλεη αλάγλσζε ηνπ ηίηινπ θαη ηεο 

πεξίιεςεο θάζε κειέηεο, ψζηε λα εμαρζεί έλα πξψην ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ην αλ 

πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα έληαμεο (Hotchkiss et al., 2012).  

   ηε ζπλέρεηα ε εζηίαζε ζα κεηαηνπηζηεί ζην εάλ νη δπλεηηθά επηιέμηκεο κειέηεο είλαη 

πξάγκαηη ζρεηηθέο θαη θαηάιιειεο γηα έληαμε κε επαλαιεπηηθή αλάγλσζε φινπ ηνπ 

θεηκέλνπ θάζε κειέηεο (Scott et. al., 2012). Κάζε κειέηε πνπ εληνπίδεηαη πξνο έληαμε, 

ππφθεηηαη ζε αλαιπηηθή επεμεξγαζία, ψζηε λα εληνπηζηνχλ φιεο νη ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ελδερφκελε έληαμε πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηα θξηηήξηα έληαμεο. 

Άιισζηε ηα θξηηήξηα έληαμεο θαη απνθιεηζκνχ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα εμαζθαιίζνπλ 

φηη ζπκπεξηιακβάλνληαη πςειήο πνηφηεηαο ζρεηηθέο εξγαζίεο.  

3.7  ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

   Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εληαγκέλσλ κειεηψλ ζα παξνπζηαζηνχλ ζε αλαιπηηθφ  

πίλαθα. Δπίζεο πεξηγξάθεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο επηζηεκνληθήο πνηφηεηαο ηεο θάζε 

κειέηεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ έξεπλα (Siddaway, 2015). Σα απνηειέζκαηα ηεο 

θάζε κειέηεο ζα αμηνινγεζνχλ θξηηηθά θαη ζα αλαδεηρζνχλ εηεξνγέλεηεο θαη πηζαλέο 

αηηίεο απηψλ ελψ ηαπηφρξνλα ζα γίλεη εμηζνξξφπεζε ησλ εηεξνγελεηψλ κε ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ ζεκείσλ δηαθσλίαο κεηαμχ ησλ κειεηψλ, ησλ ζεσξηψλ, ησλ 

ελλνηνινγηθψλ ζπιιήςεσλ θαη ησλ κεζφδσλ.  Δθφζνλ γίλεη εληνπηζκφο πξσηεπφλησλ 

θαηεγνξηψλ θαη ηδεψλ, εληνπηζκφο ππνθαηεγνξηψλ θαη εληνπηζκφο ησλ ζεκαληηθψλ 
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παξακέηξσλ ζα πινπνηεζεί αλάιπζε ζρεηηθά κε ηνλ ζπζρεηηζκφ ησλ κειεηψλ θαη ηελ 

αληηζηνίρηζε ησλ θαηεγνξηψλ κεηαμχ ησλ κειεηψλ θαη ζα δεκηνπξγεζεί πίλαθαο κε ηηο 

ππνθαηεγνξίεο, θαηεγνξίεο θαη ηηο  ζεκαληηθέο παξακέηξνπο (Tang et al., 2014).  

4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ-ΑΝΑΛΤΖ 

4.1 ΟΡΗΜΟ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

 

  Καηά ηνπο Κπξηαδφγινπ θ.α. (2007), θίλδπλνο νξίδεηαη σο ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί 

θάπνην γεγνλφο, θαζψο θαη νη ζπλέπεηεο ηνπ γεγνλφηνο απηνχ. Οη Drennan θαη 

McConnel (2007) πξνζζέηνπλ ζηνλ νξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ ηελ επίδξαζε πνπ ζα έρεη 

απηφο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο επίζεο θαη ηελ αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ην 

εχξνο ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζήο ηνπ. χκθσλα κε ηνλ Ξαλζφπνπιν (2004), ν θίλδπλνο 

έρεη δχν εθδνρέο, δειαδή ην «αλεπηζχκεην ξίζθν» (down-side risk) ην νπνίν 

αλαθέξεηαη ζε γεγνλφηα πνπ απνηεινχλ απεηιέο θαη αλεπηζχκεηεο ζπλέπεηεο ζηνλ 

νξγαληζκφ θαη ην «επηζπκεηφ ξίζθν» (up-side risk) ην νπνίν αλαπαξηζηά ηηο επθαηξίεο 

θαη ηηο επηζπκεηέο ζπλέπεηεο γηα ηνλ νξγαληζκφ. 

 Οριςμόσ κινδφνου 

Κυριαζόγλου 
κ.ά. (2007) 

Ο ςυνδυαςμόσ τησ πιθανότητασ ενόσ γεγονότοσ και των 
ςυνεπειϊν του. 

Drennan και 
McConnell 
(2007)  

Η πιθανότητα να ςυμβεί ζνα γεγονόσ (ή ςυνδυαςμόσ 
γεγονότων) που ζχει επίδραςη ςτουσ ςτόχουσ του οργανιςμοφ 
(θετικζσ ή αρνητικζσ) και την αβεβαιότητα ωσ προσ  το εφροσ 
ςτο οποίο μπορεί να μεταβάλλεται η πιθανότητα εμφάνιςησ 
του κινδφνου αλλά και οι επιπτϊςεισ του. 

Braig et al. 
(2011) 

Ο κίνδυνοσ που δεν δζχεται ή δεν μπορεί να αναλάβει ο 
ιδιωτικόσ τομζασ. 

Ξανθόπουλοσ 
(2004) 

Το «ανεπιθφμητο ρίςκο» (down-side risk), το οποίο 
αναφζρεται ςτην εμφάνιςη ςημαντικϊν απειλϊν ή 
ανεπιθφμητων ςυνεπειϊν, και ςε «επιθυμητό ρίςκο» (up-side 
risk), το οποίο αναφζρεται ςτην εμφάνιςη ςημαντικϊν 
ευκαιριϊν ή επιθυμητϊν ςυνεπειϊν. 
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Χαςιώτησ 
(2013) 
 

Ζνα αβζβαιο γεγονόσ ή κατάςταςη που ςε περίπτωςη που 
προκφψει ζχει θετική ή αρνητική ςυνζπεια ςε κάποιο ςτόχο 
του ζργου. 

 

4.2 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

 

4.2.1 Αναγνώριζη κινδύνοσ ζηον δημόζιο ηομέα γενικά 

 

  Ζ βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε θηλδχλσλ ζην δεκφζην ηνκέα γεληθά 

(ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε κία ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξίπησζεο αλά ηχπν 

ππεξεζίαο, ή θνξέα) θαηαγξάθεη ηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο θηλδχλσλ σο κία 

πνιπζχλζεηε ιεηηνπξγία πνπ πεξηιακβάλεη αξθεηά ζηάδηα θαη ηε ζπκκεηνρή αξθεηψλ 

ππεπζχλσλ. ε θάζε πεξίπησζε απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. πγθεθξηκέλα ε αλαγλψξηζε θηλδχλσλ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν 

ζηελ θαηαγξαθή ζε κία ιίζηα ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη έλαο 

νξγαληζκφο αιιά εθηηκά ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ηελ επίπησζε ηνπ 

θάζε θηλδχλνπ κε ηε ινγηθή: ΑΝ ζπκβεί (θίλδπλνο) …ΣΟΣΔ (επίπησζε) 

  Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ, φηη ε πιεηνλφηεηα ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ εμεηάζηεθε, 

αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ζε επίπεδν νξγαληζκνχ. Μφλν ην Σκήκα 

Γηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη Κπβεξλεηηθήο Αζθάιεηαο ηνπ British Columbia (2012), 

αλαθέξεη φηη ε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ είλαη απαξαίηεην λα 

γίλεηαη αλά νξγαληζκφ (ζε εηδηθφ ηκήκα πνπ ζηειερψλεηαη απφ δπλακηθφ κε πιήξε 

γλψζε ή/θαη πξνέξρεηαη απφ ην δπλακηθφ ηνπ νξγαληζκνχ) αιιά ζπληζηάηαη επίζεο λα 

γίλεη θαη ζε επίπεδν ππνπξγείνπ. Σέινο, ζχκθσλα κε ην Σκήκα Γηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

θαη Κπβεξλεηηθήο Αζθάιεηαο ηνπ British Columbia (2012), ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ 

εηδηθέο θεληξηθέο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ή θαη πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ.  

  ην ζεκείν απηφ, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη ηερληθέο αλαγλψξηζεο θηλδχλσλ. 

Γεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, νη εκπεηξνγλψκνλεο πνπ ζα 

επηιεγνχλ γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε εξσηεκαηνιφγηα, ζπλεληεχμεηο θιπ., ζα πξέπεη λα 

επηιεγνχλ απφ ηα θαηάιιεια ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ. Δπίζεο θάζε νξγαληζκφο πνπ 
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επηζπκεί λα εθαξκφζεη ηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα δηαηεξεί 

απνζεθεπκέλα δεδνκέλα γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηα νπνία ζα κπνξεί λα 

επεμεξγαζηεί θαηάιιεια κέζσ ηνπ αξκφδηνπ ηκήκαηνο. Ωο εθ ηνχηνπ, ηίζεηαη ην ζέκα 

ηεο ηερληθήο ππνδνκήο θαη ηεο θαηάξηηζεο ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηε 

δηαρείξηζε κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ. 

Πίνακαρ 4. 1   ηάδια αναγνώπιζηρ κινδύνος 

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

θηλδχλσλ 
 Πεξηιακβάλεη απεηιέο θαη επθαηξίεο 

 πλήζσο αλαγλσξίδεηαη κφλν φηαλ πξνθχςεη 

πξφβιεκα (απψιεηα) 

 Καηεγνξηνπνηείηαη αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ νξγαληζκνχ 

Καηεγνξίεο θηλδχλσλ  Δζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

o ηξαηεγηθνί  

o Λεηηνπξγηθνί  

o Υξεκαηννηθνλνκηθνί  

o Γηαρείξηζεο γλψζεο  

o Σερληθνί 

o πκκφξθσζεο 

o Τπφιεςε θπβέξλεζεο 

 Δμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

o Πνιηηηθνί 

o Κνηλσληθνί 

o Ννκνζεηηθνί 

o Πεξηβαιινληηθνί 

o Αληαγσληζηηθνί 

o Κίλδπλνο αγνξάο 

o Ρεπζηφηεηαο 

Πξνζδηνξηζκφο 

θηλδχλσλ 
 Αλάζεζε ξφισλ ζε αξκφδηα ζηειέρε 

 Αλάιπζε - Καηεγνξηνπνίεζε αλά παξάγνληα 

θηλδχλνπ 

 Πξνζδηνξηζκφο θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο 

 Καηαγξαθή ππνζέζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ 

 Δληνπηζκφο ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο 

Πξνζδηνξηζκφο 

επηπηψζεσλ γηα θάζε 

θίλδπλν 

 Τπνινγηζκφο ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο θάζε 

θηλδχλνπ. 

 Αλάζεζε βαξψλ ζε θάζε θίλδπλν. 

Σερληθέο αλαγλψξηζεο 

θηλδχλσλ 
 Υξήζε ηερλνινγηψλ ERM 

 Αλάιπζε SWOT (δπλάκεηο, αδπλακίεο, 

επθαηξίεο θαη απεηιέο)  

 Καζνξηζκφο θαη ζπιινγή ησλ αλαγθαίσλ 

πιεξνθνξηψλ (πλεληεχμεηο, Γηάγξακκα Αηηίαο 

Δπίδξαζεο, Δξσηεκαηνιφγηα, Λίζηεο ειέγρνπ, 

Μεηξψν παξαγφλησλ θηλδχλνπ, Γνκή 

αλαιπηηθήο παξάζεζεο παξαγφλησλ, Υάξηεο 

αληίιεςεο παξαγφλησλ θηλδχλνπ) 

 Αλάιπζε δεδνκέλσλ φρη κε απιή παξάζεζε ησλ 

δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ αιιά κε ζχλζεζε απηψλ, 
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ψζηε λα πξνθχςνπλ πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηα ελ 

ιφγσ δεηήκαηα (πζθέςεηο γηα αληαιιαγή θαη 

αλάπηπμε ηδεψλ θηλδχλνπ, Αλάιπζε 

παξαδνρψλ) 

Σεθκεξίσζε 

παξαγφλησλ θηλδχλσλ 
 Γεκηνπξγία θαηαιφγνπ ησλ παξαγφλησλ 

θηλδχλνπ (αλά θαηεγνξία) θαη ησλ επηπηψζεσλ 

(αλά θαηεγνξία). 

 

4.2.2 Αναγνώριζη κινδύνοσ ζε ηετνικά έργα 

 

  ηνλ ηνκέα ησλ ηερληθψλ έξγσλ νη θίλδπλνη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: ηερληθνί, θπζηθνί, πνιηηηθνί θαη αζέηεζεο 

φξσλ ζχκβαζεο κε ηδησηηθνχο θνξείο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε θαηεγνξία ησλ 

ηερληθψλ θηλδχλσλ ε νπνία πεξηιακβάλεη παξάγνληεο ζεκαληηθνχο ζηελ εθηέιεζε ησλ 

ηερληθψλ έξγσλ φπσο νη ηδηφηεηεο εδάθνπο, ε ζεηζκηθφηεηα θαη ε αβεβαηφηεηα ζρεηηθά 

κε ηελ ηερλνγλσζία ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ θαη ηε γλψζε ησλ ηερληθψλ παξακέηξσλ 

απαξαίηεησλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Δπίζεο θίλδπλνο έγθεηηαη ζηελ αβεβαηφηεηα 

ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή ησλ ζηφρσλ αθνχ ηα δεκφζηα έξγα δελ δηαζέηνπλ θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν επηρεηξεκαηηθφ ζηφρν (φπσο πρ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα νη ζηφρνη αθνξνχλ 

ην θέξδνο). Όζνλ αθνξά ηνπο εζσηεξηθνχο ζηφρνπο κηα ζεκαληηθή πεγή αβεβαηφηεηαο 

είλαη ε θχζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο εθηειεζηηθήο αιιά θαη ηεο δηνηθεηηθήο νκάδαο 

ππεχζπλεο γηα ην έξγν, φζνλ αθνξά ηε ζηειέρσζε, ηελ ππεπζπλφηεηα θαη ζπλέπεηα ηεο 

νκάδαο θαζψο θαη ηελ ηήξεζε ησλ νδεγηψλ πνπ πεξηιακβάλεη ε κειέηε. Σέινο, ζηα 

ηερληθά έξγα ηίζεηαη επίζεο ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

Πίνακαρ 4. 2  ηάδια αναγνώπιζηρ κινδύνος ζε δημόζια ηεσνικά έπγα 

Καηεγνξίεο θηλδχλσλ  Δμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

o Σερληθνί (π.ρ. ζεηζκηθφηεηα, ηδηφηεηεο 

εδάθνπο, αβεβαηφηεηα ζε ζρέζε κε 

ηερληθέο παξακέηξνπο ειιηπείο ηερληθέο 

ππνδνκέο δεκνζίσλ θνξέσλ) 

o Φπζηθνί 

o Πνιηηηθνί (ζηα δεκφζηα έξγα νη ζηφρνη 

είλαη άπινη) 

o Αζέηεζε φξσλ ζχκβαζεο κε ηδησηηθνχο 

θνξείο 

 Δζσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

o Λεηηνπξγηθνί (ζηειέρσζε νκάδαο, 

ππεπζπλφηεηα νκάδαο, ηήξεζε νδεγηψλ) 
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o Οηθνλνκηθνί  

o Αζθάιεηα εξγαδνκέλσλ 

Πξνζδηνξηζκφο 

θηλδχλσλ 
 πιινγή δεδνκέλσλ 

 Καηαγξαθή δηαδηθαζηψλ-εξγαζηψλ 

 Σαμηλφκεζε ησλ θηλδχλσλ αλά 

δηεξγαζία/θαηεγνξία 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ αηηηψλ θάζε πηζαλνχ 

θηλδχλνπ 

 Απνζαθήληζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα/αηφκνπ αλά 

δηεξγαζία 

 Δθηίκεζε αβεβαηφηεηαο 

 Καζνξηζκφο νξίσλ αλνρήο 

Πξνζδηνξηζκφο 

επηπηψζεσλ γηα θάζε 

θίλδπλν 

 Τπνινγηζκφο ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο θάζε 

θηλδχλνπ. 

 Αμηνιφγεζε ησλ άμεζων θαη έμμεζων 

επηπηψζεσλ 

Σερληθέο αλαγλψξηζεο 

θηλδχλσλ 
 Πνηνηηθή αλάιπζε (ζπλεληεχμεηο, νκαδηθή 

παξαγσγή ηδεψλ, ρξήζε ησλ θαηαιφγσλ 

θηλδχλσλ, αλάιπζε ππνζέζεσλ, αλάιπζε 

SWOT) 

 Πνζνηηθή αλάιπζε (εξσηεκαηνιφγηα ζε 

εκπεηξνγλψκνλεο, ππνινγηζκφο δεηθηψλ, 

εμέηαζε ζελαξίσλ θαη ππνινγηζκφο θφζηνπο) 

 

 

4.2.3 Αναγνώριζη κινδύνοσ ζε σπηρεζίες σγείας 

 

  εκαληηθή θαηεγνξία θηλδχλσλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο απνηεινχλ νη νηθνλνκηθνί 

θίλδπλνη. Παξ φιν πνπ θάζε νξγαληζκφο αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, 

ζπγθεθξηκέλα ζην ζχζηεκα πγείαο ηίζεηαη ην ζέκα ηεο αζθάιηζεο, ε νπνία κπνξεί λα 

κελ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ αζζελνχο. Αθφκε νη ηερλνινγηθνί θίλδπλνη απνηεινχλ 

ζεκαληηθή θαηεγνξία θαζψο νη απαηηήζεηο ζε ηερλνινγία ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο είλαη 

πςειέο θαη ε απνηπρία ηεο θάιπςήο ηνπο κπνξεί λα απνθέξεη ζεκαληηθέο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο. Δπίζεο παξάγνληαο αβεβαηφηεηαο απνηειεί ην θπζηθφ πεξηβάιινλ κε ηηο 

καδηθέο θαηαζηξνθέο θαη ηα αηπρήκαηα λα απνηεινχλ ζεκαληηθέο πεγέο θηλδχλσλ γηα 

ηνπο νξγαληζκνχο πγείαο. εκαληηθέο θαηεγνξίεο εζσηεξηθψλ θηλδχλσλ είλαη νη 

δηαρεηξηζηηθνί, ε απφδνζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη νη απαηηήζεηο ζε ηερλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ. 
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Πίνακαρ 4. 3  ηάδια αναγνώπιζηρ κινδύνος ζε ςπηπεζίερ ςγείαρ 

Υαξαθηεξηζηηθά 

θηλδχλνπ 

Ζ πηζαλφηεηα ε θιηληθή εκπεηξία ή ρξεκαηννηθνλνκηθή 

εκπεηξία ησλ αηφκσλ λα είλαη θαηψηεξε ηεο 

αλακελφκελεο πξνζδνθίαο (Μήηηα, 2004) 

Καηεγνξίεο θηλδχλσλ  Δμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

o Πνιηηηθνί 

o Οηθνλνκηθνί π.ρ. αζθαιηζηηθνί (ε 

αζθαιηζηηθή θάιπςε δελ θαιχπηεη ηηο 

αλάγθεο ηνπ αζζελνχο) 

o Σερλνινγηθνί  

o Αγνξάο - Δπηρεηξεκαηηθνί (ζχλαςε 

επηδήκησλ ζπκθσληψλ κε π.ρ. 

πξνκεζεπηέο) 

o Φπζηθνί (καδηθέο θαηαζηξνθέο-

αηπρήκαηα) 

 Δζσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

o Γηαρεηξηζηηθνί (απνηειεζκαηηθφηεηα 

δηαρείξηζεο δεηεκάησλ) 

o Απφδνζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

o Σερλνινγηθνί – Δμνπιηζκφο 

Πξνζδηνξηζκφο 

θηλδχλσλ 
 πιινγή δεδνκέλσλ (δνκή νξγαληζκνχ, 

αλάγθεο, κέγεζνο, ηχπνο, ζθνπφο, 

πνιππινθφηεηα, εκπινθή εμσηεξηθψλ θνξέσλ) 

 Καηαγξαθή πξνβιεκάησλ – θηλδχλσλ  

 Καηεγνξηνπνίεζε 

 Καηαγξαθή ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ ηάζεσλ 

Πξνζδηνξηζκφο 

επηπηψζεσλ γηα θάζε 

θίλδπλν 

 Τπνινγηζκφο ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο θάζε 

θηλδχλνπ. 

Σερληθέο αλαγλψξηζεο 

θηλδχλσλ 
 Πνηνηηθέο: Αλαθνξά πεξηζηαηηθψλ απφ ην 

πξνζσπηθφ, παξάπνλα, πξνηάζεηο πξνζσπηθνχ, 

παξαηήξεζε απφ εκπεηξνγλψκνλεο, αλάιπζε 

εγγξάθσλ, ζπλεληεχμεηο, αλάιπζε SWOT 

 Πνζνηηθέο: αλάιπζε κε δέληξα πηζαλνηήησλ, 

εξσηεκαηνιφγηα, κνληέιν παιηλδξφκεζεο κε 

δηαζηξσκάησζε 

 

 

4.2.4 Αναγνώριζη κινδύνοσ ζηην οικονομία 

 

  Ζ αλαγλψξηζε θηλδχλνπ ζηελ νηθνλνκία είλαη αξθεηά ηδηαίηεξε. Λφγσ ηεο θχζεο ηεο 

νηθνλνκίαο πνιχ ζπνπδαίν ξφιν παίδνπλ νη θίλδπλνη αγνξάο νη νπνίνη δηαζέηνπλ κεγάιν 

πνζνζηφ αβεβαηφηεηαο θαη πηζαλφηεηα ζνβαξψλ αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζηνπο 

νξγαληζκνχο. Δπηπιένλ, έλα είδνο θηλδχλνπ πνπ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλα ζηελ νηθνλνκία 
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ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα είλαη ε αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ή αζέηεζε ησλ 

ζπκβνιαίσλ. Έλαο αθφκε απξφβιεπηνο παξάγνληαο πνπ απνηειεί αλεπηζχκεην ξίζθν 

είλαη ε δηαθζνξά πνπ ππάξρεη ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο θαζψο θαη ε πηζαλή έιιεηςε 

δηαθάλεηαο ζηηο δξάζεηο ησλ νξγαληζκψλ. 

  Μηα ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαγλψξηζε θηλδχλνπ ζηελ νηθνλνκία είλαη 

ε ηερληθή Value-at-Risk (VaR). Ζ ηερληθή απηή είλαη έλα κέηξν ηνπ θηλδχλνπ ησλ 

επελδχζεσλ ην νπνίν ππνινγίδεη ηηο πηζαλέο απψιεηεο  ελφο ζπλφινπ επελδχζεσλ, 

δεδνκέλσλ ησλ θαλνληθψλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο ζε κηα πεπεξαζκέλε ρξνληθή πεξίνδν 

φπσο πρ κηα εκέξα. Σν VaR ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο απφ επηρεηξήζεηο θαη ξπζκηζηηθέο 

αξρέο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θιάδνπ γηα λα εθηηκεζεί ην χςνο ησλ πφξσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε πηζαλψλ δεκηψλ. 

 

Πίνακαρ 4. 4 ηάδια αναγνώπιζηρ κινδύνος ζηην οικονομία 

Καηεγνξίεο θηλδχλσλ  Πνιππινθφηεηα πνιηηηθψλ 

 Κίλδπλνη αγνξάο 

 Κίλδπλνη αζέηεζεο ζπκβνιαίσλ 

 Γηαθάλεηα 

 Γηαθζνξά 

Πξνζδηνξηζκφο 

θηλδχλσλ 
 Καηαγξαθή δηεξγαζηψλ  

 Καηεγνξηνπνίεζε 

 Καηαγξαθή ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ ηάζεσλ 

Πξνζδηνξηζκφο 

επηπηψζεσλ γηα θάζε 

θίλδπλν 

 Πηζαλφηεηα απσιεηψλ εληφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ρξνληθνχ πιαηζίνπ 

 Αθαζάξηζηε ζεσξεηηθή έθζεζε θαη παγθφζκηα 

έθζεζε ζηνλ θίλδπλν 

Σερληθέο αλαγλψξηζεο 

θηλδχλσλ 
 VaR 

 Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε απφ 

θπβεξλεηηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο 

 

4.2.5 Αναγνώριζη κινδύνοσ ζηην αλσζίδα προμηθειών 

 

  Οη θίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ αιπζίδα πξνκεζεηψλ δηαρσξίδνληαη ζε θπζηθνχο, 

γεσπνιηηηθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη ηερλνινγηθνχο. Δδψ έρνπκε αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε 

ηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο (φπσο θαη ζην ζχζηεκα πγείαο) πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ. Οη ηερλνινγηθνί θίλδπλνη πνπ είλαη 

θαη εδψ παξφληεο νθείινληαη θπξίσο ζε πξνβιήκαηα πξνθαινχκελα απφ θαθφβνπιν 

ινγηζκηθφ αιιά θαη ζηελ πηζαλψο θαθή πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ ζπλαιιάζζνληαη. 
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Μηα ηδηαίηεξε πεγή αβεβαηφηεηαο ζηελ αιπζίδα πξνκεζεηψλ είλαη νη θαζπζηεξήζεηο 

πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ γηα ηηο νπνίεο ππεχζπλνη κπνξεί λα είλαη νη παξαγσγνί ή νη 

πξνκεζεπηέο. 

  Ζ αλαγλψξηζε θηλδχλνπ ζηελ αιπζίδα πξνκεζεηψλ εθηφο απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο 

κεζφδνπο ρξεζηκνπνηεί ηα λνκηθά θαη ινγηζηηθά έγγξαθα ηνπ πξνκεζεπηή κε ζθνπφ ηνλ 

ππνινγηζκφ δεηθηψλ γηα ηελ θαιχηεξε πξφβιεςε αλεπηζχκεησλ ξίζθσλ θαη ηε κείσζε 

ή δηαρείξηζε ησλ απσιεηψλ. 

 

Πίνακαρ 4. 5  ηάδια αναγνώπιζηρ κινδύνος ζηην αλςζίδα ππομηθειών 

Καηεγνξίεο θηλδχλσλ Δζηίαζε ζηνπο εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο 

 Φπζηθνί (θπζηθέο θαηαζηξνθέο) 

 Γεσπνιηηηθνί 

 Οηθνλνκηθνί  

 Σερλνινγηθνί (θαθφβνπιν ινγηζκηθφ, θαθή 

πνηφηεηα πξντφλησλ 

Πξνβιήκαηα/θαζπζηεξήζεηο ζηελ αιπζίδα πξνκεζεηψλ 

πνπ νθείινληαη ζηνπο πξνκεζεπηέο/παξαγσγνχο 

Πξνζδηνξηζκφο 

θηλδχλσλ 
 Καζνξηζκφο ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο αιπζίδαο 

πξνκεζεηψλ 

 Καηαγξαθή πηζαλψλ θηλδχλσλ, απεηιψλ θαη 

αδπλακηψλ 

 Καηεγνξηνπνίεζε 

 Έιεγρνο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πξνκεζεπηή  

Πξνζδηνξηζκφο 

επηπηψζεσλ γηα θάζε 

θίλδπλν 

 Τπνινγηζκφο απσιεηψλ αλά θαηεγνξία 

θηλδχλνπ 

Σερληθέο αλαγλψξηζεο 

θηλδχλσλ 
 Μειέηε λνκηθψλ, ινγηζηηθψλ εγγξάθσλ ηνπ 

πξνκεζεπηή – ππνινγηζκφο δεηθηψλ 

 Μειέηε ζελαξίνπ 

 Πνζνηηθή αλάιπζε 

 

 

4.2.6 Αναγνώριζη κινδύνοσ ζηα τρημαηοπιζηωηικά ιδρύμαηα 

 

  ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία θηλδχλσλ εθηφο απφ ηνπο 

πνιηηηθνχο, ηερλνινγηθνχο θιπ. νη νπνίνη είλαη παξφληεο ζε φιν ην δεκφζην ηνκέα είλαη 

νη ζπλαιιαγκαηηθνί. Σν ζπλάιιαγκα απνηειεί έλα βαζηθφ κέζν ζπλαιιαγψλ ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αθνχ έλα κεγάιν κέξνο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ 
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ζηεξίδεηαη ζε απηφ. Σν αλεπηζχκεην ξίζθν ζην ζπλάιιαγκα κπνξεί λα έρεη κεγάιεο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Δπίζεο 

ηδηαίηεξε θαηεγνξία θηλδχλνπ είλαη νη κηθξννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο, δειαδή ε 

αβεβαηφηεηα ζην πνζνζηφ ξεπζηφηεηαο πνπ απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

επελδπηηθή δξάζε ησλ ηδξπκάησλ θαζψο θαη ε πηζαλή θαζπζηέξεζε απνπιεξσκήο ησλ 

δαλείσλ. Σέινο, κεγάιε ζεκαζία δηαζέηεη ε εγθπξφηεηα ησλ καζεκαηηθψλ εξγαιείσλ, 

θαζψο θαη ν θίλδπλνο φζνλ αθνξά ηε θήκε θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ νξγαληζκνχ.  

 

Πίνακαρ 4. 6  ηάδια αναγνώπιζηρ κινδύνος ζηα σπημαηοπιζηωηικά ιδπύμαηα 

Καηεγνξίεο θηλδχλσλ  Δμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

o Κίλδπλνο αγνξάο 

o Πνιηηηθνί θίλδπλνη 

o πλαιιαγκαηηθνί θίλδπλνη 

o Σερλνινγηθνί 

 Δζσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

o Αδηαθάλεηα ζηνλ ππνινγηζκφ θηλδχλσλ 

o Πνιππινθφηεηα θηλδχλσλ 

o Κίλδπλνη ζρεηηθά κε κηθξννηθνλνκηθέο 

κεηαβιεηέο (ξεπζηφηεηα, θαζπζηέξεζε 

απνπιεξσκήο δαλείσλ) 

o Κίλδπλνο αμηνπηζηίαο θαη θήκεο  

o Δγθπξφηεηα καζεκαηηθψλ εξγαιείσλ 

 

Πξνζδηνξηζκφο 

θηλδχλσλ 
 Καηαγξαθή δπλαηνηήησλ θαη πεξηνξηζκψλ θάζε 

δηεξγαζίαο 

 Καηαγξαθή ζεκαληηθψλ θηλδχλσλ  

 Καηεγνξηνπνίεζε θηλδχλσλ 

Πξνζδηνξηζκφο 

επηπηψζεσλ γηα θάζε 

θίλδπλν 

 Τπνινγηζκφο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο θάζε 

ζεκαληηθνχ θηλδχλνπ 

 Τπνινγηζκφο απσιεηψλ αλά θαηεγνξία 

θηλδχλνπ 

Σερληθέο αλαγλψξηζεο 

θηλδχλσλ 
 Πξνζνκνίσζε δηαηαξαρψλ 

 Αμηνιφγεζε αξηζκνδεηθηψλ  

 Αλάιπζε ζελαξίσλ VaR (θηλνχκελνο κέζνο 

φξνο κε ίζα βάξε, θηλνχκελνο κέζνο φξνο κε 

εθζεηηθά βάξε θαη ηζηνξηθή πξνζνκνίσζε) 

 Πξνζνκνηψζεηο Monte Carlo 

 Μεζνδνινγία efficient frontier 
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4.3  ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

 

4.3.1 ηο δημόζιο ηομέα γενικά 

 

  Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζην δεκφζην ηνκέα δηαηξείηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εληνπηζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ απαξαίηεηε εμάιεηςε, 

κείσζε ή θαη απνθπγή ησλ εληνπηζκέλσλ θηλδχλσλ. Αξρηθά νξίδνληαη νη ζηξαηεγηθνί 

ζηφρνη πνπ έρεη ζέζεη ν ππφ κειέηε νξγαληζκφο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε απνηίκεζε ησλ 

θηλδχλσλ, δειαδή ν πξνζδηνξηζκφο ηνπο, ε εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο λα ζπκβνχλ 

θαζψο θαη ησλ επηπηψζεσλ πνπ ζα πξνθαιέζνπλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπκβνχλ. 

Καηφπηλ γίλεηαη ε επίζεκε αλαθνξά ησλ θηλδχλσλ θαη ν δηαρσξηζκφο ηνπο αλάινγα κε 

ην αλ απνηεινχλ επηζπκεηά ή αλεπηζχκεηα ξίζθα κε ζεηηθέο ή αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

αληίζηνηρα. Βάζε ησλ πξνεγνχκελσλ βεκάησλ ιακβάλεηαη ε απφθαζε δηαρείξηζεο ηνπ 

θηλδχλνπ ή αληίζεηα ε κεηάβαζή ηνπ ζε ηδησηηθνχο θνξείο (απνθπγή θηλδχλνπ). ηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ ζπκβεί απηφ πξαγκαηνπνηείηαη ε αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ, ε 

νπνία κπνξεί λα γίλεη κε ηε  δηαρείξηζή ηνπο σο κέξνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

ζηξαηεγηθήο, κε ηελ αλάπηπμε μερσξηζηήο ζηξαηεγηθήο θηλδχλνπ, κε ηελ 

βειηηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ κε ζθνπφ ηελ κείσζε ησλ απσιεηψλ θιπ. Μεηά ην πέξαο 

ηεο δηαδηθαζίαο απηήο γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ θηλδχλσλ θαζψο 

θαη ε ηαπηνπνίεζε παξαπιήζησλ θηλδχλσλ. Σειεπηαίν είλαη ην ζηάδην ηεο 

παξαθνινχζεζεο φπνπ γίλεηαη ε θαηαγξαθή ησλ επηδξάζεσλ ζηνλ νξγαληζκφ ησλ 

αλαγλσξηζκέλσλ θηλδχλσλ ζε έλα βάζνο ρξφλνπ απφ ηε ζηηγκή ηεο αληηκεηψπηζήο 

ηνπο.  

  Απφ ηα παξαπάλσ βήκαηα θαζίζηαηαη εκθαλήο ε ζεκαληηθφηεηα ηεο έγθαηξεο θαη 

έγθπξεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ απφ ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα αθνχ έρεη 

άκεζε εμάξηεζε κε ηελ απνθπγή ζπγθεθξηκέλσλ θηλδχλσλ θαη επί ηεο νπζίαο γηα 

ζπγθξάηεζε θαη δηάζσζε αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ πφξσλ πνπ ζα απειεπζεξσζνχλ θαη 

ζα δηαηεζνχλ ζε θξαηηθέο ππεξεζίεο θαη ζα πξνζδψζνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζε 

δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη έξγα κε ζεκαληηθά νθέιε ζηελ νηθνλνκία, ζηελ εμππεξέηεζε 

ησλ πνιηηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα. 

  ην παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη ζρεκαηηθά ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζην 

δεκφζην ηνκέα ζχκθσλα κε ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ.  
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σήμα 4. 1  Γιαδικαζία διασείπιζηρ κινδύνων ζηο δημόζιο ηομέα 

 

 

4.3.2 ηα ηετνικά έργα 

 

  Ζ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζπγθεθξηκέλα ζηα ηερληθά έξγα μεθηλά απφ ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ έξγνπ, αθνχ απηφ απνηειεί ζεκαληηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ γηα λα θαζνξηζηνχλ νη θαηεγνξίεο θηλδχλσλ θαη αβεβαηφηεηαο ζηε 

ζπλέρεηα. εκαληηθή δηαθνξά ζηελ αλάπηπμε ζρεδίνπ δξάζεο ζρεηηθά κε ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ πξνβιέπνληαη είλαη φηη ζρεδηάδεηαη ε δηαρείξηζε θαη ε πξφιεςε ησλ 

θηλδχλσλ, ελψ δελ απνηειεί επηινγή ε εμάιεηςε ησλ θηλδχλσλ. Δπίζεο ππάξρεη ε 

επηινγή κεηαθνξάο ζε αλάδνρν ηνπ θηλδχλνπ, δειαδή ε απνθπγή ηνπ, θαζψο θαη 

αληίζεηα ε απνδνρή θαη ε δηαρείξηζή ηνπ. Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο πνπ 

ζπληάρζεθε γίλεηαη κέηξεζε ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε θηλδχλνπ θαη αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφζηεθε. 

 

Παρακολοφθηςη 

Αναφορά λοιπϊν κινδφνων 

Θεραπεία κινδφνων 

Απόφαςη (Επίςημοσ ζλεγχοσ) 

Αναφορά κινδφνων - απειλζσ και ευκαιρίεσ 

Αποτίμηςη κινδφνων (προςδιοριςμόσ, 
περιγραφή,εκτίμηςη, αξιολόγηςη) 

Εντοπιςμόσ Στρατηγικϊν Στόχων Οργανιςμοφ 

Πηζαλφηεηα Μεηαθνξάο 

θηλδχλσλ ζε ηδησηηθνχο 

θνξείο  

 Διαχείριςη ςτο πλαίςιο 

επιχειρηματικήσ ςτρατηγικήσ  

 Ζμφαςη ςε κρίςιμουσ κινδφνουσ  

 Βελτιςτοποίηςη κινδφνου  

 Στρατηγική κινδφνου  

 Καθοριςμόσ ευθυνϊν  



 

61 

 

 

 

 

σήμα 4. 2 Γιαδικαζία διασείπιζηρ κινδύνων ζηα ηεσνικά έπγα 

 

4.3.3 Τγεία 

 

  ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζεκαληηθφ ζηάδην ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ απνηειεί, φπσο θαη 

ζηνλ ηερληθφ ηνκέα, ε έγθαηξε δηάγλσζε θαη πξφιεςε ηνπ θηλδχλνπ αθνχ ε απνηπρία 

απηνχ ζα απνθέξεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο φρη κφλν νηθνλνκηθήο αιιά θαη θνηλσληθήο 

θχζεσο. Δπίζεο ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε δηαδηθαζία είλαη ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηελ 

εθπαίδεπζε φισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, φπσο 

επίζεο θαη ην γεγνλφο φηη ην ζρέδην βξίζθεηαη ζε δηαξθή αλαπξνζαξκνγή ζε φια ηα 

ζηάδηα ηνπ ζπκβάληνο (πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα, κεηά). Ζ εμαζθάιηζε ηεο 

ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ αλεπηζχκεηνπ ξίζθνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε δηαξθή 

παξαθνινχζεζε ησλ θαηάιιεισλ δεηθηψλ θηλδχλνπ. 

 

ηελ πγεία ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαίλεηαη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο βήκαηα: 

 Αναγνϊριςη κινδφνων 

Καθοριςμόσ  των 
χαρακτηριςτικϊν του ζργου 

Καθοριςμόσ 
ςτόχων 

Συλλογή 
δεδομζνων 

Αναγνϊριςη 
κινδφνων  

Ανάπτυξη ςχεδίων 
διαχείριςησ (όχι εξάλειψησ)  

Εφαρμογή 
ςχεδίου 

Ζλεγχοσ απόδοςησ - Επανεξζταςη 
(μζτρηςη τιμήσ του δείκτη κινδφνου) 

Παρακολοφθηςη 

Μεηαθνξά ζε 

αλάδνρν? 

Απνδνρή? 

Απνθπγή? 

εκαληηθή ε πξφιεςε 
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 Ανάπτυξη ςχεδίου αντιμετϊπιςησ (ςτόχοσ η ζγκαιρη διάγνωςη και πρόληψη) 

 Σε αυτό εκπαιδεφονται κοινά όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείσ –τμήματα 

 Ανά κατηγορία, γίνεται προςαρμογή του ςχεδίου πριν, κατά τη διάρκεια και 

μετά από κάθε ςυμβάν 

 Συνεχήσ παρακολοφθηςη δεικτϊν 

 

4.3.4 Οικονομία 

 

  ηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα έλα απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ πνπ 

δηαθέξεη απφ ηνπο άιινπο ηνκείο είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ ηνπ θηλδχλνπ, κε βάζε 

ηελ ηξέρνπζα ηηκή ηεο αγνξάο αιιά θαη βάζε επηπξφζζεησλ θηλδχλσλ κειινληηθήο 

έθζεζεο. Δπίζεο, κε ηελ ρξήζε ηεο VaR πνπ πξναλαθέξζεθε γίλεηαη ε εθηίκεζε ησλ 

απσιεηψλ ησλ επελδχζεσλ ζε πιαίζην ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.      

   Αλαπηχζζνληαη αθφκε κέηξα επαλαθνξάο ηα νπνία έρνπλ εμεηδηθεπηεί αλάινγα κε 

ηνλ θάζε θίλδπλν θαζψο επίζεο θαη ηίζεηαη θαη ην ζέκα κε ηελ ελαξκφληζε ηνπο κε ηα 

Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. Σέινο ε θχζε ηνπ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο απαηηεί ηελ 

εζηίαζε ζηνλ πειάηε θαη ζην θνηλσληθφ βέιηηζην θαζψο θαη ζην απνηέιεζκα ηεο 

ππεξεζίαο.  

  ηελ νηθνλνκία, ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαίλεηαη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο βήκαηα: 

 Καηαγξαθή δηεξγαζηψλ  

 Καζνξηζκφο ηεο αμίαο κφλν βάζεη ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο ηεο αγνξάο θαη 

θαζνξηζκφο ηεο αμίαο βάζεη ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο ηεο αγνξάο πξνζζέηνληαο θαη 

πηζαλνχο θηλδχλνπο κειινληηθήο έθζεζεο, θαζνξηζκφο νξίσλ θηλδχλνπ 

 Πηζαλφηεηα απσιεηψλ εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ (αμηνιφγεζε 

δηεξγαζηψλ, ζπκβηβαζκψλ) 

 Αλάιπζε ηεο κέηξεζεο θηλδχλνπ – αμηνπηζηία 

 Μέηξα επαλαθνξάο πξνζαξκνζκέλα ζε θάζε θίλδπλν  

o Δλαξκφληζε κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, ελίζρπζε ηερλνινγηθήο 

ππνδνκήο 

o Δζηίαζε ζηελ Κνηλσλία θαη ζηνλ Πειάηε θαη ζην Απνηέιεζκα ηεο 

Τπεξεζίαο 
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 Έιεγρνο ησλ πξνβιέςεσλ θαη αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ δηαρείξηζεο 

 

4.3.5 Αλσζίδα προμηθειών 

 

  Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο αληηκεηψπηζεο θηλδχλνπ ζηελ αιπζίδα πξνκεζεηψλ 

είλαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ιεηηνπξγίεο, δειαδή δεκηνπξγία, πεγή θαη 

παξάδνζε θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο θαη πιεξνθνξηαθέο ξνέο κε απψηεξν 

ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ηνπ ζηαδίνπ ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ν θίλδπλνο. ηε 

ζπλέρεηα θαζνξίδνληαη νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ππνινγίδνληαη νη επηπηψζεηο ησλ 

θηλδχλσλ. Ζ πνζνηηθνπνίεζε θαη ν νξηζκφο ησλ δεηθηψλ θηλδχλνπ εδψ 

πξαγκαηνπνηείηαη λσξίηεξα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ. Δπίζεο ε κέζνδνο 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ δελ πεξηιακβάλεη ηελ απνθπγή ή ηελ εμάιεηςε, αιιά ηνλ έιεγρν 

θαη ηε κείσζή ηνπ. Σέινο, κεηά ηελ ηππηθή παξαθνινχζεζε θαη κέηξεζε απφδνζε ηεο 

δηαδηθαζίαο κεηά ην πέξαο ηεο, ππάξρεη κηα νκάδα ηαρείαο απφθξηζεο κε ζθνπφ ηελ 

δηαρείξηζε ησλ απξφνπησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. 

  ηελ αιπζίδα πξνκεζεηψλ ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαίλεηαη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο 

βήκαηα: 

 πιινγή πιεξνθνξηψλ  

 Αλάιπζε - δηαρσξηζκφο ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ βάζεη ιεηηνπξγηψλ 

(δεκηνπξγία, πεγή, παξάδνζε) θαη νηθνλνκηθψλ - πιεξνθνξηαθψλ ξνψλ 

 Καζνξηζκφο ηνπ πιαηζίνπ (εμσηεξηθφ, πξνκεζεπηή, δηαλνκή, εζσηεξηθφ) ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ θηλδχλσλ  

 Αλάζεζε πξνηεξαηνηήησλ 

 Τπνινγηζκφο επίπησζεο θηλδχλσλ (εθηίκεζε θηλδχλνπ) 

 Καζνξηζκφο δεηθηψλ θηλδχλνπ - πνζνηηθνπνίεζε 

 Αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ (ζχκθσλα κε ηελ πηζαλφηεηά ηνπ θαη ηηο επηπηψζεηο 

ηνπ) 

 ρεδίαζε κεζφδσλ ειέγρνπ – κείσζεο θηλδχλνπ 

 Παξαθνινχζεζε 

 Μέηξεζε απφδνζεο 

 Γηαρείξηζε απξφνπησλ πεξηζηαηηθψλ κε νκάδα ηαρείαο απφθξηζεο 
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4.3.6 Υρημαηοπιζηωηικά ιδρύμαηα 

 

  ρεηηθά κε ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πεξηζζφηεξε έκθαζε θαίλεηαη λα δίλεηαη 

ζηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ησλ θηλδχλσλ θαζψο νη πεξηζζφηεξνη θίλδπλνη 

πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ελψ ε δηαρείξηζε ζπλήζσο πεξηιακβάλεη: 

 Αλαγλψξηζε 

 Πνζνηηθνπνίεζε απψιεηαο 

 ρέδην δηαρείξηζεο (αληηζηάζκηζεο κέζσ παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πξντφλησλ, κέζσ ηεο δηάξθεηαο ή ηεο ραιάξσζεο ησλ πεξηνξηζκψλ) 

  ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ είλαη θπξίσο ηεο κνξθήο ηεο 

κείσζεο ησλ απσιεηψλ πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ θάηη πνπ είλαη απαξαίηεην ιφγσ ηνπ 

πςεινχ πνζνζηνχ αβεβαηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο. Ζ 

ζηξαηεγηθή επηθεληξψλεηαη ζηελ ηζνζηάζκηζε ησλ πηζαλψλ απσιεηψλ κε ρξήζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ή κε ηε ξχζκηζε ηεο δηάξθεηαο θαη ηεο απζηεξφηεηαο ησλ 

πεξηνξηζκψλ. 

4.4   ΑΝΑΛΤΖ 

4.4.1 σνθεηική παροσζίαζη διαδικαζίας αναγνώριζης κινδύνων ζηο 

δημόζιο ηομέα 

 

  Γεληθφηεξα ζηε βηβιηνγξαθία δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ εηο βάζνο θαηαλφεζε 

ηεο έλλνηαο ηνπ θηλδχλνπ ζε επίπεδν νξγαληζκνχ, ν νπνίνο κπνξεί λα απνηειεί κηα 

κνλάδα πγείαο, έλα θξαηηθφ θνξέα, έλα ππνπξγείν, ή ηελ θεληξηθή ηξάπεδα. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα γίλεη αληηιεπηφ φηη ν θίλδπλνο, δειαδή ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί έλα 

γεγνλφο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη απψιεηεο πεξηιακβάλεη ηφζν απεηιέο φζν θαη 

επθαηξίεο. Αλαδεηθλχεηαη απφ ηε βηβιηνγξαθία φηη ζην δεκφζην ηνκέα ν θίλδπλνο 

αλαγλσξίδεηαη θπξίσο κέζσ ησλ ζπλεπεηψλ πνπ έρεη, δειαδή ησλ απσιεηψλ πνπ 

πξνθαιεί, θαζψο έσο θαη πνιχ πξφζθαηα ε εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ αλαγλψξηζεο 

θαη δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ζην δεκφζην ηνκέα ήηαλ πεξηνξηζκέλε έσο θαη αλχπαξθηε. 
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Δπίζεο ε πξνζνρή εζηηάδεηαη ζην φηη νη θίλδπλνη πξέπεη λα αλαιπζνχλ θαη λα 

ηαμηλνκεζνχλ ζε ζρέζε πάληα κε ηνπο ζηφρνπο θάζε νξγαληζκνχ.  

  Γεληθά ζηνλ ηδησηηθφ αιιά θαη ζην δεκφζην ηνκέα αλαγλσξίδνληαη θίλδπλνη πνπ 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ νη θίλδπλνη κπνξεί λα είλαη 

ζηξαηεγηθνί, ιεηηνπξγηθνί, ρξεκαηννηθνλνκηθνί, ηερληθνί, ζπκκφξθσζεο κε ηε 

λνκνζεζία αιιά κπνξεί λα ζρεηίδνληαη θαη κε ηελ ππφιεςε (εηθφλα/θήκε) ηνπ θνξέα ή 

θαη ηεο θπβέξλεζεο. ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ν θίλδπλνη κπνξεί 

λα πξνέξρνληαη απφ ην πνιηηηθφ ζχζηεκα, ηε λνκνζεζία, ηελ θνηλσλία, ηνλ 

αληαγσληζκφ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο, ηελ αγνξά θαη ηε 

ξεπζηφηεηα. 

  Ζ κεζνδνινγία ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ θηλδχλσλ εζηηάδεη ζηελ αλάζεζε ξφισλ ζε 

αξκφδηα ζηειέρε αξρηθά γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηε δνκή 

ηνπ νξγαληζκνχ, ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη ηα δηαρξνληθά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ 

παξνπζηαζηεί. Μεηά ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο αθνινπζεί 

ζε φινπο ηνπο ηνκείο ε θαηεγνξηνπνίεζε αλά παξάγνληα θηλδχλνπ θαη εηδηθά ζε ηνκείο 

φπσο ηα ηερληθά έξγα θαη ε πγεία έκθαζε δίλεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αηηηψλ 

εκθάληζεο ηεο απεηιήο θαη ηελ πξφιεςε απηήο. ηε ζπλέρεηα ηίζεληαη ηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο ηνπ θηλδχλνπ, θαζνξίδνληαη δειαδή νη δείθηεο (πνηνηηθνί ή πνζνηηθνί) πνπ 

ζθηαγξαθνχλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ θηλδχλνπ γηα ηνλ νξγαληζκφ, ελψ παξάιιεια 

γίλεηαη θαη θαηαγξαθή ησλ ππνζέζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ ησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο ησλ 

θηλδχλσλ απηψλ. Δπηζεκαίλεηαη δε, φηη ζε ππεξεζίεο δεκνζίνπ ηνκέα ε πνιππινθφηεηα 

ηφζν ηεο δνκήο φζν θαη ηεο ηεξαξρίαο, εληζρχεη ηελ αδηαθάλεηα σο πξνο ηε κέζνδν κε 

ηελ νπνία εθηεινχληαη ηα παξαπάλσ βήκαηα. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ρξήζε ηερληθψλ 

αλαγλψξηζεο πνπ ζπλήζσο εθαξκφδνληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζπληζηάηαη απφ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ζπγγξαθείο σο ε θαηαιιειφηεξε ιχζε. Γηα παξάδεηγκα, ε επηινγή ησλ 

θαηάιιεισλ αλζξψπσλ πνπ βξίζθνληαη ζε αξκφδηεο ζέζεηο εληφο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 

είλαη εμέρνπζαο ζεκαζίαο θαζψο απηνί ζα παξέρνπλ ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο κέζσ 

ζπλεληεχμεσλ, εξσηεκαηνινγίσλ, ζελαξίσλ θηλδχλνπ θιπ. ζε ζηαζεξή βάζε, γεγνλφο 

πνπ δηεπθνιχλεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη παξάιιεια εληζρχεη ηελ αμηνπηζηία 

ηεο δηαδηθαζίαο. 

  Ζ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ δελ κπνξεί λα γίλεη κε απιή παξάζεζε αιιά 

ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε θαηάιιειε ηερληθή ππνδνκή γηα λα πινπνηεζεί ζχλζεζε θαη 
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ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ, ψζηε λα πξνθχςνπλ πξνηάζεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ εθάζηνηε θηλδχλνπ. Δδψ ηίζεηαη ζίγνπξα ην ζέκα ηεο ηερληθήο 

ππνδνκήο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε θαη δηαρείξηζε κεγάινπ 

φγθνπ δεδνκέλσλ.  

  Δθηφο απφ ηελ θαηαγξαθή θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα 

εκθαληζηνχλ ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ θηλδχλνπ 

είλαη ηφζν ε εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο θάζε θηλδχλνπ φζν θαη ησλ άκεζσλ 

θαη έκκεζσλ επηπηψζεσλ ηνπ θηλδχλνπ απηνχ. 

 

4.4.2 σνθεηική παροσζίαζη διαδικαζίας διατείριζης κινδύνων ζηο 

δημόζιο ηομέα 

 

  Όζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζην δεκφζην ηνκέα, ε ηάζε βξίζθεηαη πξνο ηελ 

εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηεο δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ 

(ERM), νη νπνίεο παξαδνζηαθά ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. Σν ERM παξέρεη έλα πιαίζην ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ γεγνλφησλ ή πεξηζηάζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ (θίλδπλνη θαη επθαηξίεο), ηελ αμηνιφγεζή 

ηνπο φζνλ αθνξά ηελ πηζαλφηεηα θαη ην κέγεζνο ησλ επηπηψζεσλ, ηνλ θαζνξηζκφ κηαο 

ζηξαηεγηθήο αληαπφθξηζεο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ απφ ηελ εθαξκνγή 

ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο. Μέζσ απηνχ ηνπ πιαηζίνπ,  επηηπγράλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο θαη 

ε πξνιεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ επθαηξηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ 

δεκηνπξγείηαη αμία γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ηνπο εξγαδνκέλνπο, ηνπο πειάηεο, ηηο 

ξπζκηζηηθέο αξρέο θαη ηελ θνηλσλία ζπλνιηθά.  

  Σν ERM πξνζεγγίδεη ηνλ θίλδπλν ελζσκαηψλνληαο ηηο έλλνηεο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. Ωο εθ ηνχηνπ ην ERM κπνξεί λα απνηειέζεη 

ην θαηάιιειν πιαίζην γηα ηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ, δίλνληαο ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο δεκφζηνπο θνξείο λα θαηαλνήζνπλ ην επξχ θάζκα ησλ θηλδχλσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ σο πνιχπινθεο νξγαλψζεηο. 
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  Ζ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ζην δεκφζην ηνκέα μεθηλά πάληα κε ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ (εάλ πξφθεηηαη γηα δεκφζηα ππεξεζία), ηνπ ίδηνπ 

ηνπ έξγνπ (αλ πξφθεηηαη γηα δεκφζην ηερληθφ έξγν), ηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ 

δηεξγαζηψλ θαη ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ δηεξγαζηψλ απηψλ βάζεη ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκία θαη ηελ αιπζίδα πξνκεζεηψλ. ηε ζπλέρεηα 

γίλεηαη αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ, δεκηνπξγείηαη κηα ιίζηα φπνπ νη 

θίλδπλνη δηαρσξίδνληαη ζε απεηιέο θαη επθαηξίεο θαη ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ηελ 

πεγή απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη (εμσηεξηθφ ή εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ). Αθνινπζεί ην 

ζηάδην ηεο απφθαζεο, φπνπ γίλεηαη επίζεκνο έιεγρνο ηεο θαηαγξαθήο ησλ θηλδχλσλ 

θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπο. ε απηφ ην ζηάδην εμεηάδεηαη ε πηζαλφηεηα κεηαθνξάο ησλ 

θηλδχλσλ ζε ηδησηηθνχο θνξείο, φπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζε ηερληθά έξγα θαη ζηελ 

αιπζίδα πξνκεζεηψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν θίλδπλνο ηειηθά αλαιεθζεί απφ ηνλ 

δεκφζην θνξέα, ε ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο πεξηιακβάλεη ηελ αλάζεζε επζπλψλ ζε 

πξφζσπα, ηελ έκθαζε ζηνπο θξίζηκνπο θηλδχλνπο θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ 

κε ηελ απνδνρή ή ηελ απνθπγή ηνπ. εκαληηθφ είλαη κεηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ζρεδίνπ 

αληηκεηψπηζεο, λα θαζνξηζηνχλ νη δείθηεο νη νπνίνη κεηξνχλ ηελ απφδνζε ηνπ ζρεδίνπ 

αιιά θαη ην ζχζηεκα πνπ παξαθνινπζεί ηε κεηαβιεηφηεηα ηφζν ησλ έκκεζσλ φζν θαη 

ησλ άκεζσλ θηλδχλσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα γίλεη αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

ζρεδηαζκνχ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ψζηε λα βειηηζηνπνηείηαη ην απνηέιεζκα. ηε 

βηβιηνγξαθία επίζεο αλαθέξεηαη θαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο κηαο νκάδαο 

ηαρείαο απφθξηζεο ζε απξφνπηα πεξηζηαηηθά, εηδηθά ζε ηνκείο δεκνζίνπ, φπσο ε πγεία, 

ε νηθνλνκία θαη ε αιπζίδα πξνκεζεηψλ. Οη ζηφρνη ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο 

δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηε θχζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ην δεκφζην ηνκέα 

θαη εηδηθά ζηα ηερληθά έξγα θχξηνο ζηφρνο είλαη ε αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο 

θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ελψ ζηελ πγεία θχξηνο ζηφρνο είλαη ε έγθαηξε 

δηάγλσζε θαη πξφιεςε. Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκία, δεδνκέλεο ηεο αιιειεμάξηεζεο 

ησλ εζληθψλ αγνξψλ ιακβάλνληαη ηφζν κέζα πξφιεςεο ζρεηηθά κε ηελ αδηαθάλεηα θαη 

ηε δηαθζνξά φπσο ε ελαξκφληζε κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα αιιά θαη κέηξα 

ηαρείαο επαλαθνξάο ηα νπνία πξνζαξκφδνληαη ζε θάζε θίλδπλν. Αληίζηνηρε είλαη θαη ε 

πξνζέγγηζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ φπνπ ην ζρέδην δηαρείξηζεο ζηνρεχεη 

ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ κέζσ ηεο αληηζηάζκηζεο κε ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πξντφληα.  
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5.ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ 

5.1 Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΣΟ LODZ 

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ΣΖΝ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΟΛΧΝΗΑ 

 

  Δθηφο απφ ηα ηερληθά έξγα, ηελ πγεία, ηελ αιπζίδα πξνκεζεηψλ θ,α πνπ αλαθέξζεθαλ  

δηεμνδηθά ζηα παξαπάλσ θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο, ε δεκφζηα εθπαίδεπζε απνηειεί έλα 

λεπξαιγηθφ θαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ ηνκέα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, αθνχ απνηειεί 

δεκφζην αγαζφ, ην εχξνο θαη ε πνηφηεηα ηνπ νπνίνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηελ 

νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο. 

  Ζ εθπαίδεπζε πνπ ζπληειείηαη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο δελ επσθειεί κφλν ηνλ απνδέθηε 

ηεο γλψζεο αιιά ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο πνιηηείαο εθφζνλ απνηειεί αμίσκα 

φηη φηαλ ζηα άηνκα παξέρνληαη πεξηζζφηεξεο κνξθσηηθέο επθαηξίεο πξνζσπηθήο 

αλέιημεο θαη αλάπηπμεο ηφηε παξαηεξείηαη πξφνδνο ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ θνηλσλία 

γεληθφηεξα.  

  Δηδηθά ε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε,  πνπ ζηε ρψξα καο ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ 

θξάηνπο, έρεη σο ζηφρν ηελ μερσξηζηή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο κέζα απφ ηελ 

νπζηαζηηθή θαηαλφεζε, εμεξεχλεζε θαη εκβάζπλζε ζην αληηθείκελν κειέηεο θαη σο 

απνζηνιή ηελ πςειή ζεσξεηηθή, πξαθηηθή θαη ζθαηξηθή θαηάξηηζε, εμεηδίθεπζε θαη 

επξχηεηα ηνπ κειινληηθνχ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ ηεο. 

 Σν Lodz University of Technology (TUL) ζηελ θεληξηθή Πνισλία είλαη έλαο δεκφζην  

εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα πνπ ηδξχζεθε ην 1945 θαη θνηηνχλ ζην ρψξν ηνπ 20.000 θνηηεηέο 

ζε φια ηα επίπεδα παλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδψλ. Έρεη βξαβεπζεί κε ην ECTS ηεο 

Δπξσπατθήο πνιηηηθήο, πηζηνπνηεηηθφ πνπ επηβεβαηψλεη ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζήο 

ηνπ. Έρεη ιάβεη επίζεο ην <<Forbes Diamonds 2013>> βξαβείν πνπ απνδίδεηαη ζε 

εηαηξίεο θαη ηδξχκαηα πνπ ηπγράλνπλ ηε κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

ηνπο. Έρεη ππνγξάςεη ηε Magna Charta Universitatum πνπ εζηηάδεη ζηηο ζεκειηψδεηο 

αμίεο ηεο αθαδεκατθήο παξάδνζεο θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ 

επξσπατθψλ παλεπηζηεκίσλ. Δίλαη ην κφλν πνισληθφ κέινο ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλνπξαμίαο Καηλνηφκσλ Παλεπηζηεκίσλ (European Consortium of Innovative 

Universities-ECIU). Σν Παλεπηζηήκην ζπλεξγάδεηαη κε πάλσ απφ 450 θέληξα ζε 40 
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ρψξεο ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα σο κέξνο ησλ πξνγξακκάησλ θαη πιαηζίσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (Kapuscinska,2014). 

  To Lodz δηαπλέεηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ New Public Management θαη ηνπ Lean 

Government πνπ απνηεινχλ δχν πξνζεγγίζεηο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε πνπ εζηηάδνπλ 

ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, ηελ επηθέληξσζε θαη πξνζνρή ζην αλζξψπηλν 

θεθάιαην, ζηνπο κεηξήζηκνπο ζηφρνπο, ζηε κείσζε ησλ δαπαλψλ, ζηελ πεηζαξρία θαη 

ιηηφηεηα, ζηε βειηίσζε ηνπ θφζηνπο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο 

θαη πνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηδησηηθά κνληέια δηαρείξηζεο ηνκέα θαη νξζνινγηθφ ηξφπν 

ζθέςεο ρηίδνπλ κηα θνπιηνχξα ζπλερνχο βειηίσζεο, εηζάγνπλ ηελ έλλνηα ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζην δεκφζην ηνκέα θαη πξνζδίδνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζηελ παξνρή ησλ 

θξαηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αιιαγψλ ζηνπο ζχγρξνλνπο νξγαληζκνχο ην Lodz αλαιχεη 

ηα 3Μ ηνπ Ferlie (Ferlie, 2010) δει. ηε δηαρείξηζε, ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο θαη ηελ 

εζηίαζε ζηελ αγνξά (management, measurement, market focus). Μηα ζεκαληηθή πηπρή 

ησλ ζεκεξηλψλ αιιαγψλ, πνπ απνηεινχζε κέρξη πξφηηλνο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ αγνξά πξνζέγγηζεο, είλαη ε εηζαγσγή ηεο  δηαρείξηζεο ηνπ 

θηλδχλνπ ζην ρψξν ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν 

θίλδπλνο απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν θάζε νξγαλσκέλεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ θαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ηεο 

δηαρείξηζεο νη ζηάζεηο ησλ νξγαληζκψλ απέλαληη ζηνλ θίλδπλν έρνπλ ζαθψο αιιάμεη 

(Sadgrove,2005). 

  Μέζα απφ απηφ ην δεκηνπξγηθφ θαη θαηλνηφκν πξίζκα ην Παλεπηζηήκην ηνπ Lodz 

επηθεληξψλεηαη ζηε δεκηνπξγία κειινληηθψλ επαγγεικαηηθψλ πξννπηηθψλ γηα ηνπο 

θνηηεηέο ηνπ. Γλσξίδεη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ νξγαληζκψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα , νη 

νπνίεο πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο εθπαίδεπζεο, είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε 

ηελ παξνπζία θηλδχλσλ θαη εζηηάδεη ζηελ απμαλφκελε ζεκαζία ησλ θηλδχλσλ, ζηε 

δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη ζηε δηαρείξηζή ηνπο. 

  Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ παλεπηζηεκίνπ, πνπ εγθξίζεθε απφ ηε χγθιεηφ ηνπ, θαζφξηζε ηνπο 

ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ. Έλαο απφ απηνχο είλαη λα θαηαζηεί ε 

δηαδηθαζία δηαρείξηζεο πην απνηειεζκαηηθή. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ ηέζεθε  

ζε εθαξκνγή ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ σο κέξνο ηεο δηαρείξηζεο θαη 

ειέγρνπ.  
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  Ζ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ζην ρψξν ηνπ Lodz άξρηζε 

πηινηηθά λα εθαξκφδεηαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014 θαη πεξηιάκβαλε ζπλέληεπμε κέζσ 

εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηε δηαρεηξίζηξηα ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, ε νπνία 

ήηαλ κεηαμχ 26-36 εηψλ. Δξγάδνληαλ ζηε ζέζε απηή γηα ζρεδφλ ηέζζεξα ρξφληα. ηελ 

νξγαλσηηθή ηεξαξρία  ππαγφηαλ απεπζείαο ζην δηεπζπληή θαη έκκεζα ζηνλ πξχηαλε ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ. Ζ δηαρεηξίζηξηα παξνπζίαδε ηηο νξγαλσηηθέο ιχζεηο θαζψο θαη  ην ξφιν 

ηνπ εξσηψκελνπ πνπ ήηαλ ππεχζπλνο ππάιιεινο γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηηο δξάζεηο ηνπ 

ζην ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είρε δηαηχπσλε δχν 

εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο κε ηε ειπίδα φηη ηα ζπκπεξάζκαηα ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ σο 

ζεκείν αλαθνξάο θαη ζε άιινπο ηνκείο ηνπ δεκνζίνπ θαη ζα επσθεινχζαλ γεληθά ηελ 

επηζηήκε ηεο δηαρείξηζεο (Kapuscinska 2014, ζει.130). 

  Ζ απάληεζε κε ηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν αλαθέξεηαη ζην φηη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ιακβάλνληαη ζην παλεπηζηήκην δηέπνληαλ απφ εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο 

λφκνπο θαη  θαλνληζκνχο, θάηη ην νπνίν ηζρχεη θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. εκαληηθφ ξφιν ζηνλ ηνκέα απηφ ζεσξείηαη ε δηακφξθσζε 

θαλνληζκψλ πνπ απαηηνχλ έιεγρν ηεο δηαρείξηζεο ζε νξγαληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 

ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ θαηά 

ηξφπν λφκηκν, απνηειεζκαηηθφ,  νηθνλνκηθά απνδνηηθφ θαη έγθαηξν. Ο δηνηθεηηθφο 

έιεγρνο θαιχπηεη κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ κεηέβαιαλ ην εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ, ηνπο θαλφλεο γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, ηνπο θαλφλεο 

ηεο επηθνηλσλίαο, θαη ηνλ κεραληζκφ ειέγρνπ. ηφρνο ήηαλ λα εμαζθαιηζηεί επαξθψο ε 

απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ παλεπηζηεκίνπ, ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη 

ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηε λνκνζεζία θαη ηηο 

εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, ηελ αμηνπηζηία ησλ εθζέζεσλ , ηελ πξνζηαζία ησλ πφξσλ, ηελ 

ηήξεζε θαη ηελ πξνψζεζε ησλ αξρψλ ηεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο θαζψο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο ξνήο πιεξνθνξηψλ. Έλαο ζεκαληηθφο 

ηνκέαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο είλαη ζπλεπψο ε εθαξκνγή ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

θηλδχλνπ  λα  εμαζθαιίδεη ηελ πιήξε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 

δεκφζηνπ παλεπηζηήκην  (Kapuscinska 2014, ζει.136). 

  Ζ εθαξκνγή απηήο ηεο απαίηεζεο μεθίλεζε απφ ην 2010 κε κηα εθζηξαηεία 

ζηξαηνιφγεζεο γηα απηφ ην ζθνπφ,  ε νπνία νινθιεξψζεθε κε ηελ απαζρφιεζε ησλ 
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εξσηνχκελσλ θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εμεηδηθεπκέλε πξνεηνηκαζία ζην πεδίν ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ  ζηνλ ηνκέα ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ. 

 Ζ δηαρεηξίζηξηα πινπνίεζε ηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζην παλεπηζηήκην κε 

ηε ζπκκεηνρή εξγαδνκέλσλ απ΄ φια ηα επίπεδα ηεο νξγάλσζεο. Πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ζπλέζηεζαλ κηα νκάδα 

πνπ ζα ππνζηήξηδε ην έξγν ηεο θαη ηηο αξρέο  ηνπ παλεπηζηεκίνπ. 

  Οη απαηηήζεηο ηεο  μεθίλεζαλ κε  κηα ζεηξά δξάζεσλ κε ζηφρν ηελ εθαξκνγή ελφο 

εληαίνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ζην παλεπηζηήκην. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ εθπφλεζε, παξνπζίαζε θαη δηαρεηξίζηεθε ζρέδηα, θαηάιιειεο 

εθζέζεηο θαη κεηξψα. Έηζη, δηεχζπλε κηα πηινηηθή κειέηε ζε επηιεγκέλεο κνλάδεο ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ, ψζηε λα ηξνπνπνηήζεη ηα ππάξρνληα έγγξαθα  γηα λα ζπλάδνπλ θαη λα 

ζπκκνξθψλνληαη  κε ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο αιιά θπξίσο  γηα λα  ζπληαηξηάδνπλ κε ηα 

κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Lodz University of Technology. Ωο κέξνο ηεο πηινηηθήο 

κειέηεο θαηεχζπλε κηα ζεηξά απφ ζπλεληεχμεηο θαη δηαβνπιεχζεηο κε εμσηεξηθά  θαη 

εζσηεξηθά ειεγθηηθά φξγαλα. 

  Ζ δηαρεηξίζηξηα δε ζπκκεηέρεη απιά ζηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζην επίπεδν 

ηεο εξγαζίαο ηεο αιιά ππνζηεξίδεη ηε δηαρείξηζε ζηε δηαδηθαζία ηεο εθηίκεζεο ηνπ 

θηλδχλνπ ζηα δηάθνξα ζρέδηα. Πεξηζζφηεξν φκσο δηαζθαιίδεη ηε ζπλερή ελεκέξσζε 

ησλ άκεζσλ πξντζηακέλσλ ηεο ζρεηηθά κε ηηο ηξέρνπζεο θαη πξνγξακκαηηζκέλεο 

λνκηθέο αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο δηαρείξηζεο, κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ (Kapuscinska,2014). 

  ε ζρέζε κε ηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεπζχλζεηο ηεο αλάπηπμεο ηεο δηαδηθαζίαο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, νη ξφινη θαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο ζπλερίδνπλ λα εμειίζζνληαη. Γηαηί 

ζε απηή ηε δηαδηθαζία θαληάδεη σο ειεγθηήο θαη εκπλεπζηήο ησλ αιιαγψλ θαζψο είλαη 

αλνηθηή ζε λέεο ιχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ππνζηεξίδεη ηελ 

εθαξκνγή ηνπο ζε φια ηα επίπεδα ηεο δηνίθεζεο. Σα θαζήθνληα απηά πεξηιακβάλνπλ 

ηε δπλαηφηεηα γηα  ζπλερή βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηελ πξφηαζε  ππνβνιήο λέσλ 

δεδνκέλσλ θαη  ιχζεσλ ζηνπο αλσηέξνπο. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

θηλδχλνπ απνηειεί ηε ιεηηνπξγηθή ζχκβνπιν πνπ βνεζά ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο 

αλσηέξνπο ζηελ εθαξκνγή ιχζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία απηή θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ νινθιήξσζήο ηεο. Με ηελ ηδηφηεηα ηεο  δηαρεηξίζηξηαο ηνπ 

θηλδχλνπ αλαιχεη ηηο ηξέρνπζεο απεηιέο θαη ζπληζηά κέηξα πνπ θαζηζηνχλ ηε 

δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή. Ωο κέξνο ησλ θαζεθφλησλ ηεο 
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απνηειεί ε πξνεηνηκαζία, ε δηάξζξσζε θαη δηφξζσζε ελφο  θαηαιφγνπ  παξαγφλησλ 

θηλδχλνπ πνπ βνεζά ζηε κείσζε ηεο δηαρείξηζεο αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε εληαίσλ 

κεζφδσλ ηεθκεξίσζεο ηνπ θηλδχλνπ ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ηεο έρνπλ 

αλαηεζεί απφ ηελ αλψηεξε δηνίθεζε ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη 

δεκηνπξγήζεη  έλα κεηξψν θηλδχλνπ ην  νπνίν ρξεζηκνπνίεζε γηα ηε δηεμαγσγή κηαο 

αμηνιφγεζεο πηινηηθνχ θηλδχλνπ γηα επηιεγκέλα έξγα πνπ εθηεινχληαη ζην 

παλεπηζηήκην (Kapuscinska,2014). 

 Ο Πίλαθαο 5.1 δείρλεη ην απαληεηηθφ θχιιν πνπ δεκηνχξγεζε ε δηαρεηξίζηξηα γηα ηελ 

παξνπζία θηλδχλνπ ζε έλα έξγν. 

Πίλαθαο 5.1 Πίλαθαο κεηξψνπ θηλδχλσλ έξγσλ (Kapuscinska,2014) 

 

Σίηινο ηνπ έξγνπ  

Δίλαη ην έξγν πνπ δηελεξγείηαη απφ κηα θνηλνπξαμία; λαη/φρη 

Πνηα είλαη ε θχζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Lodz ζην 

έξγν; 

αξρεγφο/κέινο 

Πνηα είλαη ε θχζε ηνπ έξγνπ; 

 

Έξεπλα/θαηαζθεπή/ηνκέαο 

ζπνπδψλ 

πλνιηθφ θφζηνο ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ  

 

                                           σνολικός κίνδσνος για ηο έργο 

 

  Ο ζπλνιηθφο θίλδπλνο γηα ην έξγν παξαζθεπάδεηαη  κε βάζε ηα απνηειέζκαηα. 

  Μηα ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ κεηξψνπ είλαη κηα κεγάιε ππνζηήξημε γηα ηελ αλψηαηε 

δηνίθεζε ηνπ ππφ κειέηε νξγαληζκνχ. Σα βαζηθά ζηνηρεία κε ηε κνξθή κεηξψνπ είλαη 

ην φλνκα ηνπ έξγνπ θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο εθαξκνγήο ηνπ. Λφγσ ηεο 

δηαθνξεηηθήο θχζεο ησλ έξγσλ, ν εξσηψκελνο απνηειεί ην πξφζσπν πνπ 

ζπκπιεξψλνληαο ηε θφξκα επηιέγεη κία απφ ηηο ηξεηο επηινγέο γηα λα θαζνξίζεη ηε 

θχζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ έξγνπ, δειαδή εάλ ην έξγν απνηειεί έξεπλα, θαηαζθεπή ή 

αθνξά ηνκέα ζπνπδψλ. Άιια ζηνηρεία ηνπ εληχπνπ είλαη ηα θαζήθνληα πνπ αλαηίζεληαη 

 
 

Όλνκα  

εξγαζίαο 
 

 
 

Παξάγνληαο  

θηλδχλνπ γηα  
ηελ εξγαζία  

Δπίπεδν 
ζεκαληηθφηεηαο 

ηνπ παξάγνληα 

 θηλδχλνπ 
(αζήκαληνο/ 

ζεκαληηθφο) 

 Κιίκαθα 
 πηζαλφηεηαο εκθάληζεο 

 αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ 

(κε θιίκαθα 
 απφ 1 έσο 5) 

Κιίκαθα 
ηνπ  

αληίθηππνπ 

(απφ 1 έσο 5) 

Απνηέιεζκα: 
Πηζαλφηεηα 

 X πλέπεηα 

Απνδεθηφο 
 θίλδπλνο 

(λαη/φρη) 

   

 

    

   

 

    



 

73 

 

ζην έξγν ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη κε  ηελ αλαγλψξηζε 

ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θάζε εξγαζία. 

  Μεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ηε δηνίθεζε, ην άηνκν ζπκπιεξψλνληαο ηε θφξκα νξίδεη ην 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηνπ θάζε θηλδχλνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ζεκαζία νξίδεηαη 

σο ε επίπησζε ηνπ θηλδχλνπ γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ. Ο 

εξσηψκελνο ζπληζηάηαη ρξεζηκνπνηψληαο κηα θιίκαθα απφ 1 έσο 5 λα θαζνξίζεη ηελ 

πηζαλφηεηα ησλ γεγνλφησλ ηνπ θηλδχλνπ θαη κε  ηελ ίδηα θιίκαθα  λα θαζνξίζεη ηηο 

επηπηψζεηο απηψλ ησλ γεγνλφησλ. Σν πξντφλ απηψλ ησλ δχν ζπζηαηηθψλ, πνπ 

αλαθέξεηαη απφ ηνλ σο άλσ θίλδπλν, δείρλεη ην επίπεδν ηνπ θάζε εηδηθνχ θηλδχλνπ. 

  Σν ηειεπηαίν ζηνηρείν ηνπ πίλαθα είλαη ε απνδνρή ηεο θάζε εθδήισζεο. Ζ έιιεηςε 

απνδνρήο ηνπ θηλδχλνπ παξαπέκπεη ζε εθηέιεζε  ηεο εηο βάζνο αλάιπζεο ηνπ έξγνπ. Γη' 

απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα ελεκεξψζεη ηελ αλψηαηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ ηνπ 

γεγνλφηνο. Μία απφ ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο είλαη ε ζχζηαζε  πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ή ε 

πεξηγξαθή κηαο ζπγθεθξηκέλεο απάληεζεο ζε έλα δεδνκέλν θίλδπλν. Σν κεηξψν πνπ 

παξαζθεπάδεηαη απφ ηε δηαρεηξίζηξηα κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ. Ζ δηάηαμε ηνπ κεηξψνπ πνπ ζρεδηάζηεθε ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζηήξηγκα ζηελ 

νπηηθνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ εληνπίζηεθαλ. Καηά ηε γλψκε ηνπ εξσηψκελνπ, απηφ 

φρη κφλν ζα θαηαζηήζεη δπλαηή ηελ εηζαγσγή ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ ζε θαζνιηθή 

ρξήζε αιιά έηζη ζα βνεζήζεη ηε ζπγθέληξσζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ησλ ζπζηάζεσλ 

κε ηξνπνπνηήζεηο ζε απηφ πνπ ζα ζπλάδνπλ κε ηα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ (Kapuscinska,2014). 

  Καηά ηελ άπνςε ηνπ εξσηψκελνπ, κηα άιιε επηηπρία ζηε δηαδηθαζία ηεο εθαξκνγήο 

ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ζην παλεπηζηήκην είλαη ε δεκηνπξγία κηαο ηεξαξρηθήο 

θιίκαθαο γηα ηε ζπιινγή  κεξηθψλ δειψζεσλ ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ ειέγρνπ ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ μεθηλψληαο απφ ην ρακειφηεξν επίπεδν δηαρεηξηζηψλ. Έλα απφ ηα 

θαζήθνληα ηνπ αηφκνπ αθνχ ζπιιέμεη δειψζεηο είλαη ε πξνεηνηκαζία κηα ζπλνπηηθήο 

έθζεζεο γηα  ην επίπεδν ειέγρνπ θαη ε ζχγθξηζή ηνπ κε ηηο ηξέρνπζεο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη θαηφπηλ ε παξνπζίαζή ηνπ ζηελ θνξπθή ηεο δηαρείξηζεο.     

  Ωζηφζν κεηά θαη απφ ηελ έγθξηζε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο ε ζπληνλίζηξηα ην 

απνζηέιιεη σο νινθιεξσκέλε έθζεζε δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ ζηνλ αξκφδην ππνπξγφ 

πνπ επνπηεχεη ηελ εηδηθή νξγάλσζε. Σαπηνρξφλσο εηνηκάδεη θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ πνπ κεηά ηελ απνδνρή απφ ηε δηνίθεζε, κπνξεί λα 
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νδεγήζεη ζε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ ζην παλεπηζηήκην. 

Οη εθζέζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ εξγαζία  πνπ παξνπζηάδνληαη θάζε θνξά 

παξέρνπλ ζηηο αξρέο ηνπ  παλεπηζηεκίνπ γλψζεηο ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ θαη 

ρξεζηκεχνπλ σο ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ (Kapuscinska,2014). 

  Καηά ην ηειεπηαίν ζηάδην  ηεο ζπλέληεπμεο ε δηαρεηξίζηξηα επηδεηνχζε ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ ηξέρνληνο επηπέδνπ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ ζην Lodz University of Technology. Καζήθνλ ηεο απνηέιεζε ε νξηνζέηεζε 

κηαο ηεξαξρίαο  απαηηήζεσλ ε πιήξσζε ησλ νπνίσλ ζα θαζηζηά ηε δηαδηθαζία 

δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ πην απνηειεζκαηηθή. Οη απαληήζεηο ηεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 5. 2.  

Πίλαθαο 5.2 Ηεξάξρεζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ 

θηλδχλνπ φζνλ αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα (Kapuscinska,2014) 

Όνομα ηης απαίηηζης       

Παραγγελία 

1-λιγόηερο 

ζημανηικό 

6-πολύ 

ζημανηικό 

    Παραδείγμαηα 

 ηης εκπλήρωζης ηης 

        απαίηηζης  

ζηον εκπαιδεσηικό οργανιζμό 

Καιιηέξγεηα εληφο ηνπ νξγαληζκνχ 

πνπ λα επλνεί ηελ αλάπηπμε 

θαηλνηφκσλ δξάζεσλ 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλάιεςε 

θηλδχλσλ 

6 Υξεζηκνπνηείζηε θαιέο αθαδεκατθέο πξαθηηθέο 

εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο πξνψζεζεο 

θαηλνηνκίαο πνπ λα ζπκπεξηιακβάλεη ηελ 

πεξηγξαθή ησλ θηλδχλσλ ζηα έξγα 

Τςειφηεξα ζε επίπεδν ζηειέρε 

νθείινπλ λα ππνζηεξίδνπλ θαη λα 

πξνσζνχλ ηε δηαδηθαζία 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

5 Μηα πεξηγξαθή ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ κε ηε 

κνξθή ελφο επίζεκνπ εγγξάθνπ θαη εθπαίδεπζε 

γηα ηε ρξήζε ηνπ 

Ζ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ νθείιεη 

λα ελζσκαησζεί ζηε δηαδηθαζία 

δηαρείξηζεο 

4 Πξνζδηνξηζκφο ησλ πεξηνρψλ ηεο δηαρείξηζεο 

ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπνζέηεζε ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ζην πιαίζηφ ηνπ 

Ζ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ζα 

πξέπεη λα είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε 

κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

3 Δπεμεξγαζία απφ ην παλεπηζηήκην ηεο 

απνζηνιήο, ηνπ νξάκαηνο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο 

θαζψο θαη έλαλ θαηάινγν απφ ζπλαθείο 

θηλδχλνπο 

Οη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ θαη ηα νθέιε απφ ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα 

θνηλνπνηνχληαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ 

νξγαληζκνχ 

2 Δθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηηο θαιέο πξαθηηθέο 

επηρεηξψληαο θαη δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία 

Ο Κίλδπλνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

επαθέο κε εμσηεξηθνχο θνξείο ζα 

πξέπεη λα αμηνινγείηαη θαη λα 

δηαρεηξίδεηαη 

1 Δηζαγσγή ελφο κεηξψνπ ησλ έξγσλ ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε 

ησλ εμσηεξηθψλ πφξσλ θαη κε έλα ζχζηεκα 

ζπκβάζεσλ κε εηαηξίεο 
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  Καηά ηελ άπνςε ηνπ εξσηψκελνπ ζεκειηψδεο παξάγνληαο ηεο απνηειεζκαηηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ ζηελ νξγάλσζε είλαη ε ζσζηή νξγαλσηηθή θνπιηνχξα. 

Υαξαθηεξίδεηαη απφ κηα έκθαζε ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ 

ππνβνιή απφ ηνπο ππαιιήινπο ησλ ζπζηάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ 

ζηε βειηίσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαρείξηζεο. Καίξηαο ζεκαζίαο είλαη ζπλεπψο ε 

πιεξέζηεξε δπλαηή γλψζε ηεο νξγάλσζεο, ην πεξηβάιινλ θαη νη κέζνδνη δηαρείξηζεο 

πνπ έρνπλ απνθηεζεί απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ράξε ζηελ εξγαζία ησλ εξσηψκελσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Καηά ηε γλψκε ηνπ 

εξσηψκελνπ, ε πξνζέγγηζε απηή ζα κπνξνχζε λα είλαη ε ζεκέιηα ιίζνο ελφο 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ζην Lodz University of Technology. Ζ 

δηακφξθσζε ηεο νξγαλσηηθήο θνπιηνχξαο απφ ηε κία πιεπξά απαηηεί κηα 

νινθιεξσκέλε καηηά ζηελ νξγάλσζε θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά εθδειψλεηαη κε 

επηρεηξεζηαθά κέηξα. (Kapuscinska,2014) 

  Ζ πξψηε ππφζεζε δηαηππψλεηαη κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ απφ ηελ αλψηαηε 

δηνίθεζε πνπ εθηειεί κηα επαλεμέηαζε ηεο νξγάλσζεο θαη ηνλ αληίθηππν απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ αλψηαηε δηνίθεζε 

ελζαξξχλεη ην αίζζεκα ηεο επζχλεο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε δξαζηεξηφηεηά 

ηνπο, θαζψο επηθαηξνπνηεί θαη ηελ πνηφηεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Καηά 

ηε γλψκε ηνπ εξσηψκελνπ, ε ζηάζε απηή επηηξέπεη ζηνπο ππαιιήινπο λα ηαπηηζηνχλ 

κε ηελ νξγάλσζε ηνπο θαη κεηψλεη ηνλ θίλδπλν ηεο επηβιαβνχο ζπκπεξηθνξάο. Έλα 

άιιν βήκα είλαη λα απμεζεί ε επαηζζεηνπνίεζε θαζψο θάζε εξγαζία πνπ εθηεινχλ νη 

εξγαδφκελνη ελέρεη νξηζκέλνπο θηλδχλνπο φπσο ζηνλ ηνκέα ησλ νηθνλνκηθψλ, ηελ 

πεξηνπζία, ην πξνζσπηθφ, θαη ηνπο ηερλνινγηθνχο πφξνπο. Απηφ ρηίδεη ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο παξνπζίαο ησλ θηλδχλσλ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θη έρεη 

νδεγήζεη ζηε δηακφξθσζε ηεο δεχηεξεο ππφζεζεο φηη δει. ε επαηζζεηνπνίεζε ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ είλαη ρηηζκέλε ζε φια ηα επίπεδα ηεο δηνίθεζεο ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη φηη νη εξγαδφκελνη έρνπλ  αλαιάβεη ελεξγφ κέξνο ζηελ αλάπηπμή ηεο. Ζ 

ππφζεζε απηή επηβεβαηψλεηαη απφ ηε δήισζε ηεο ζπληνλίζηξηαο φηη αλψηαηνο ζηφρνο 

απνηειεί ε αλάπηπμε ηεο ζπλήζεηαο ζηνπο ππαιιήινπο λα αλαθέξνπλ ηηο πηζαλέο 

απεηιέο γηα ζπλερή απνηειεζκαηηθή, απνδνηηθή θαη έγθαηξε ιεηηνπξγία ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ (Kapuscinska,2014). 

  Ο εξσηψκελνο ππνγξάκκηζε φηη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ζα πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζηηο πξσηνβνπιίεο θαη ηηο αλάγθεο πνπ αλαθέξνληαη ζην κεζαίν επίπεδν ηεο 

νξγάλσζεο. Δθεί φπνπ ην δίθηπν ησλ ζηφρσλ θαη ησλ κεζφδσλ γηα ηελ επίηεπμή ηνπο ζα 
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πξέπεη λα αξζξψλεηαη θαη λα δηαηππψλεηαη καδί κε  ηελ απνζηνιή, ην φξακα, ηε 

ζηξαηεγηθή  θαη ηα θαζήθνληα πνπ πξέπεη λα αλαηίζεληαη ζε φια ηα κέξε ηνπ 

νξγαληζκνχ. Ζ αλαπηπρζείζα πξνζέγγηζε πξέπεη λα επηζεκνπνηεζεί κε ηελ εγγξαθή ζε 

επίζεκεο δειψζεηο θαη έγγξαθα θη ε αλψηαηε δηνίθεζε νθείιεη άκεζα λα θνηλνπνηεί ηα 

νθέιε ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ  ζην πξνζσπηθφ ηνπ νξγαληζκνχ 

(Kapuscinska,2014). 

  ε φιε ηεο εθαξκνγή ηνπ risk management ζην  Lodz University of Technology 

ηνλίδεηαη ε δηπιή θχζε ηεο έλλνηαο ηνπ θηλδχλνπ. Ο θίλδπλνο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

επθαηξία θαη λα έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ηνκέα ησλ δεκφζησλ 

νηθνλνκηθψλ ή σο απεηιή, εάλ ν αληίθηππφο ηνπ είλαη αξλεηηθφο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

αμίαο, ην είδνο θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ θίλδπλνπ πξέπεη θαλείο πξψηα λα επαλεμεηάζεη ην 

εζσηεξηθφ ελφο νξγαληζκνχ θαη ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζήο ηνπ θαζψο θαη ην 

πεξηβάιινλ ηνπ. Ζ επαλεμέηαζε απηή θαζηζηά δπλαηφ λα ππνδείμεη λένπο ηνκείο 

δξαζηεξηνηήησλ θαη λα εληνπίζεη πηζαλέο πεγέο θηλδχλσλ. θνπφο  είλαη ε επεμεξγαζία 

λα πινπνηεζεί κε έλα εληαίν επίζεκν έγγξαθν κε ηε κνξθή ελφο κεηξψνπ θηλδχλνπ θαη 

λα πεξηγξάθεη φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ δχλαηαη λα παξνπζηάζεη ν δεκφζηνο 

νξγαληζκφο (Kapuscinska,2014). 

  Απηή ε δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ησλ θηλδχλσλ θαη 

ηελ νξηνζέηεζε κηαο ηεξάξρεζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπο. Ωο εθ ηνχηνπ 

επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία κηαο νπηηθήο ράξηε θηλδχλνπ γηα ηελ νξγάλσζε (Dobson, 

Hietala,2011), ε νπνία είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηελ πεξίπησζε ηεο απμεκέλεο 

εμάξηεζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ην 

χθνο ηεο δηαρείξηζεο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ζηελ νξγάλσζε (Davies,1997). Ζ 

πξναλαθεξφκελε επαλεμέηαζε πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί κε ηελ αχμεζε ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ θηλδχλσλ ζε θάζε επίπεδν δηαρείξηζεο θαη ζηηο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

  Καζψο ε έξεπλα  δηεμάγεηαη  ππνδεηθλχεηαη φηη ππάξρεη κηα πςειή ζπλεηδεηνπνίεζε 

ηεο αλάγθεο λα εμεηάδνληαη φια ηα είδε ησλ θηλδχλσλ ζην Lodz University of 

Technology. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθφηεξε ε δηαδηθαζία απηή, νη 

ζέζεηο ηεο ζπληνλίζηξηαο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ησλ εξσηψκελσλ είλαη 

ηδηαηηέξσο ζεκαληηθέο. Σν πεδίν εθαξκνγήο ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζπληνλίζηξηαο 

ζπκπεξηιάκβαλε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηελ αλψηεξε δηνίθεζε ηνπ παλεπηζηεκίνπ ελψ 

ν ξφινο ησλ εξσηψκελσλ έγθεηληαη ζηελ νξζή αληαπφθξηζε ησλ αιιαγψλ ηνπ 
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εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζηε θξνληίδα γηα ηε βειηίσζε θαη νινθιήξσζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ(Kapuscinska,2014). 

   Λφγσ ηνπ κεγάινπ ελδηαθέξνληνο γηα ην ζέκα απηφ παξφκνηεο εθαξκνγέο  ζα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν πεξαηηέξσ έξεπλαο θαη ζρεδηαζκνχ πνπ πηζαλφλ ζα 

νδεγήζνπλ ζηε δηαηχπσζε γλσζηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ θαη εθαξκνγψλ πνπ κε ηε ζεηξά 

ηνπο ζα επηηξέςνπλ ηελ αλάπηπμε λέσλ γλψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο επηζηήκεο ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο.  
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6. ΤΜΠΔΡΑΜΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ 

6.1 ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

  Παξαδνζηαθά ν δεκφζηνο ηνκέαο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηελ εθαξκνγή θαλφλσλ 

δηθαίνπ θη φρη ζηα απνηειέζκαηα, ζηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ θη επηπινθψλ θη φρη 

ζηελ πξφιεςή ηνπο. Ωο εθ ηνχηνπ πζηεξεί σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα 

παξνρήο απνηειεζκαηηθψλ θη απνδνηηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ζε επηιεγκέλα ζρέδηα 

αλαγλψξηζεο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, επηζηεκνληθφ πεδίν πνπ εηδηθφηεξα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θεληξίδεη θαη αλαδσππξψλεη ην ελδηαθέξνλ ησλ κειεηεηψλ ησλ 

νξγαληζκψλ ηεο δεκφζηα δηνίθεζεο. Ωο Γεκφζην Σνκέα ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα 

ελλννχκε ηα φξγαλα, ππεξεζίεο, ΝΠΓΓ (ΟΣΑ θ ΑΔΗ) θαη ηηο Γεκφζηεο επηρεηξήζεηο. 

Θεκειηψδεο γλψξηζκα ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ είλαη ε ζεξαπεία ηνπ γεληθνχ 

ζπκθέξνληνο (Σάρνο,1996). 

  Οη θίλδπλνη βξίζθνληαη παληνχ, ζπλππάξρνπλ θαη ζπκβαδίδνπλ κε ηηο δσέο θαη ηηο 

ελέξγεηεο ησλ αηφκσλ θαη θαξαδνθνχλ ζε θάζε βήκα ηνπο. Δηδηθά ζην Γεκφζην βίν θαη 

ζηε Γεκφζηα δηνίθεζε εκπεξηθιείνληαη θη απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη θάζε 

ζρεδίνπ δξάζεο θη επνκέλσο θξίλεηαη ζθφπηκν λα απνζαθεληζηεί ε πηζαλνινγηθή ηνπο 

εκθάληζε θαη ε ζθνπηκφηεηά ηνπο. Μέζσ ηεο παξνχζαο κειέηεο αλαγλσξίζηεθε ε 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο εηο βάζνο θαηαλφεζεο ηνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ ηνπ θηλδχλνπ 

ζε επίπεδν νξγαληζκνχ (π.ρ. κηα κνλάδα πγείαο, έλα ππνπξγείν, ή ηελ θεληξηθή 

ηξάπεδα). Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξηζηεί επίζεο φηη ν θίλδπλνο πεξηιακβάλεη ηφζν 

απεηιέο φζν θαη επθαηξίεο. πγθεθξηκέλα ζην δεκφζην ηνκέα ν θίλδπλνο αλαγλσξίδεηαη 

θπξίσο κέζσ ησλ ζπλεπεηψλ πνπ έρεη, δειαδή ησλ απσιεηψλ πνπ πξνθαιεί, θαζψο έσο 

θαη πνιχ πξφζθαηα, ε εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ αλαγλψξηζεο θαη δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ ζην δεκφζην ηνκέα ήηαλ πεξηνξηζκέλε έσο θαη αλχπαξθηε.  

  Οη θίλδπλνη θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε δχν κεγάιεο νκάδεο, θίλδπλνη εμσηεξηθνχ θαη 

θίλδπλνη εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ πεξηιακβάλνληαη 

θίλδπλνη ζηξαηεγηθνί, ιεηηνπξγηθνί, ρξεκαηννηθνλνκηθνί, ηερληθνί, ζπκκφξθσζεο κε ηε 

λνκνζεζία, αιιά κπνξεί λα ζρεηίδνληαη θαη κε ηελ ππφιεςε (εηθφλα) ηνπ θνξέα ή θαη 

ηεο θπβέξλεζεο. Ζ λνκνζεζία, ε θνηλσλία, ν αληαγσληζκφο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ε 

ξεπζηφηεηα, απνηεινχλ πεγέο θηλδχλνπ γηα ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα αλά ππεξεζία ή ζε επίπεδν ππνπξγείνπ. Γλσξίδνληαο φηη ε ειιεληθή δεκφζηα 

δηνίθεζε δελ απνηειεί κηα επθαηξηαθή βξαρχβηα θαηάζηαζε αιιά βξίζθεηαη ζε κηα 
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ζπλερή, αλαπηπζζφκελε θαη εμειηζζφκελε δπλακηθή νθείιεη λα κε ζηαζεί έξκαην ησλ 

ραιεπψλ θαηξψλ, ηεο ηπραηφηεηαο θαη ηεο κνίξαο ηεο αιιά λα αλαπηχμεη θαη λα 

εθαξκφζεη έλα απνδνηηθφ ζρέδην ηεξάξρεζεο ησλ θηλδχλσλ αλά ηνκέα θαη λα εθεχξεη 

θαη λα ζπληνλίζεη ηηο ελέξγεηέο ηεο γηα ην κεηξηαζκφ θαη ηελ απαινηθή ησλ θηλδχλσλ, 

ηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπο θαζψο θαη ηελ αλαθάιπςε επθαηξηψλ.  

  Γε πξέπεη φκσο λα αγλννχληαη θαη λα ππνβαζκίδνληαη θαη νη θσλέο θαη ηα 

επηρεηξήκαηα ησλ επηθξηηψλ ηέηνησλ ζρεδίσλ πνπ επηθαινχληαη φηη νη ρξνλνβφξεο 

δηαδηθαζίεο ηεο αλαγλψξηζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ε αλάπηπμε θαη 

ιεηηνπξγία εηδηθψλ ηκεκάησλ ζηε δεκφζηα πξαθηηθή πεξηζζφηεξε δεκία παξά φθεινο 

απνθέξνπλ ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε θαζψο επηθαινχληαη ηα ηεξάζηηα θφζηε, 

ηηο ρακέλεο εξγαηνψξεο, ην θφξην εξγαζίαο θαη ηελ επηβάξπλζε ηεο νηθνλνκίαο 

γεληθφηεξα. αλ αληίινγν θαη σο ζέζε ε δεκφζηα δηνίθεζε κπνξεί λα αληηηάμεη θαη λα 

πξνβάιιεη εθαξκνζκέλεο πξαθηηθέο άιισλ ρσξψλ πνπ έρνπλ αλαπηχμεη θη εθαξκφδνπλ 

ζρέδην δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη έρνπλ ήδε εμαζθαιίζεη ππέξνγθα αλζξψπηλα, 

εξγαηηθά, πεξηβαιινληνινγηθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε. 

  Ζ πθηζηάκελε απηή κειέηε ζα απέβαηλε ηδηαίηεξα ρξήζηκε θαη θαξπνθφξα αλ 

απνηεινχζε ην έλαπζκα, θέληξηδε θαη ππξνδνηνχζε ην ελδηαθέξνλ θάζε κειινληηθνχ 

εξεπλεηή θ δεκφζηνπ ιεηηνπξγνχ γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζε ζέκαηα αλαγλψξηζεο 

θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηνλ ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα θαζψο θη αλ απνηεινχζε κηα 

ειάρηζηε βάζε δεδνκέλσλ γηα πεξαηηέξσ έξεπλα θαη κειέηε ζε ζέκαηα αλάιεςεο 

ξίζθνπ ζηελ ειιεληθή δεκφζηα πξαγκαηηθφηεηα. 

 

6.2 ΠΡΟΣΑΔΗ 

  ηηο κέξεο καο ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε ε αιιαγή νπηηθήο, θνπιηνχξαο θαη λννηξνπίαο 

ηνπ θάζε δεκφζηνπ ιεηηνπξγνχ πνπ νθείιεη λα ζεσξεί ηνλ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν 

εξγάδεηαη φρη ζαλ αλαγθαίν θαθφ αιιά ζαλ ηελ επξχηεξε νηθνγέλεηά ηνπ θαη λα 

νξακαηίδεηαη, λα πξνζδνθά θαη λα κάρεηαη γηα ηε βειηίσζε θαη ηελ πξφνδφ ηνπ. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά ε δεκφζηα δηνίθεζε γλσξίδνληαο φηη ε θάζε αιιαγή εκπεξηέρεη θαη 

αλά πάζα ζηηγκή ζπλεπάγεηαη θηλδχλνπο, είλαη απαξαίηεην λα εκπλεχζεη, λα 

παξαθηλήζεη θαη λα εθπαηδεχζεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ζηελ αλάιεςε θηλδχλσλ 

θαη φρη λα απνηειεί ηξνρνπέδε ζε πξσηνβνπιίεο ξίζθνπ κε ηε δεκηνπξγία δηάθνξσλ 

εκπινθψλ ζηα γξαθεηνθξαηηθά ηεο γξαλάδηα. 
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   Ζ εθαξκνγή ελφο ηππηθνχ, ζρεδηαζκέλνπ, πξνηππνπνηεκέλνπ, ξεαιηζηηθνχ ζρεδίνπ, 

φπσο απηφ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Lodz, εμειηζζφκελν κε ζσζηή εθηίκεζε 

ρξνλνδηαγξακκάησλ ησλ έξγσλ θαζψο θαη ηνπ ηειηθνχ αλζξψπηλνπ θη νηθνλνκηθνχ 

θφζηνπο έρεη απνδεηρηεί απφ ηελ εκπεηξία ησλ ρσξψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ζηηο νπνίεο έρεη 

εθαξκνζηεί φηη πεξηνξίδεη θαη ζπρλά απνθιείεη ηελ εκθάληζε ζνβαξψλ θηλδχλσλ. Ζ 

πξνηίκεζε απιψλ θαη εθαξκνζκέλσλ ηππηθψλ ζρεδίσλ απφ ηε δεκηνπξγία έσο ηελ 

ηειηθή πινπνίεζή ηνπο θαζψο θαη ε έκθαζε θαη ε ππεξηφλεζε ησλ ζεηηθψλ 

επηπηψζεψλ ηνπο απνηειεί κηα ξεηή απάληεζε θη αληηπξφηαζε ζηνπο επηθξηηέο θη 

αξλεηέο ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ έξγσλ. Έλα δνκεκέλν, ηππνπνηεκέλν θαη 

ιεηηνπξγηθφ ζρέδην αλαγλψξηζεο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πνπ ζηελ αξρή ζα 

ιεηηνπξγήζεη πηινηηθά θη αξγφηεξα ζπζηεκαηηθά ζα εμεχξεη θαη ζα αληηκεησπίδεη ηνλ 

θαζέλα αιιά θαη ζπλνιηθά ηνπο θηλδχλνπο κπνξεί θαη είλαη αλαγθαίν λα εληαρζεί ζηελ 

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία θαη δξάζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη λα πεξηιακβάλεη φια ηα 

επίπεδα δηνίθεζεο ηνπ δεκφζηνπ νξγαληζκνχ. Οη ηππηθέο θαη ήδε εθαξκφζηκεο 

δηαδηθαζίεο ζα δηεπθνιχλνπλ ηε ρξήζε εξγαιείσλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ηε 

ζπζζψξεπζε θαη ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο γλψζεο πνπ ζα επηθέξνπλ ηελ θαηάιιειε ιχζε 

ζην ζσζηφ ρξφλν. 

  Δηδηθά γηα ηνλ Διιεληθφ δεκφζην ηνκέα, ηα ιάζε, ηα απξφνπηα ζπκβάληα θαη ε 

αβεβαηφηεηα ηνπ παξειζφληνο δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη απφ ηε δεκφζηα 

δηνίθεζε ζαλ αηπρή ή ηπραία γεγνλφηα αιιά ζαλ εππξφζδεθηε θαη επνηθνδνκεηηθή 

ηζηνξηθή βάζε δεδνκέλσλ ηεο νπνίαο ε αλαγλψξηζε, ε θαηαλφεζε θαη ε κεζνδνινγηθή 

ζπιινγή, αλάιπζε θη αλάθιεζε ζηνηρείσλ ζα νδεγήζεη ζε ζεηηθή ηξνρηά ην επξχηεξν 

δεκφζην ηνκέα θαη ζα ζπκβάιεη θαίξηα ζηε βηψζηκε αλάπηπμή ηνπ. Δίλαη απηνλφεην φηη 

πξηλ εθαξκνζηεί νπνηαδήπνηε αιιαγή νθείιεη ν δεκφζηνο ηνκέαο λα αλαγλσξίζεη θαη 

λα αμηνινγήζεη ηελ πηζαλφηεηα, ηε ζνβαξφηεηα ηνπ θάζε θηλδχλνπ, ηνπο εηδηθνχο 

θηλδχλνπο, ψζηε λα επηιερζεί ε αζθαιέζηεξε δπλαηφηεηα θη επηινγή. Κάησ ππφ απηφ 

ην πξίζκα ηνπ γεληθνχ θαινχ ε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

θξίλεηαη αλαγθαία θαη επηηαθηηθή εηδηθά ζηελ επνρή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ 

δηαλχεη ν ειιεληθφο δεκφζηνο ηνκέαο πνπ αλάινγεο δηαδηθαζίεο είλαη βέβαην πσο κφλν 

νκνινγνπκέλσο ζεηηθφ πξφζεκν κπνξεί λα ηνπ πξνζδψζνπλ. 

  Γηα λα επηηεπρζεί ε δηαδηθαζία ηεο αλαγλψξηζεο, απνδεηθλχεηαη απφ ηελ αλάιπζε ηεο 

ζχγρξνλεο βηβιηνγξαθίαο, φηη ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ηα εμήο βήκαηα: αλάζεζε 

ξφισλ ζε αξκφδηα ζηειέρε, ζπιινγή ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ, θαηεγνξηνπνίεζε, 

αλαγλψξηζε αηηηψλ θαη εθηίκεζε επηπηψζεσλ, θαζνξηζκφο θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο 
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(πνηνηηθά ή πνζνηηθά) θαη θαηαγξαθή ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο αμηνιφγεζεο. Ύςηζηεο 

ζεκαζίαο είλαη ε επίηεπμε δηαθάλεηαο ζηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο θαη εθηίκεζεο ησλ 

επηπηψζεσλ ηνπ θάζε θηλδχλνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη λα επηιεγνχλ ηα θαηάιιεια 

αξκφδηα άηνκα πνπ γλσξίδνπλ ζε βάζνο ηε πνιππινθφηεηα ηεο θάζε ππεξεζίαο ή 

κνλάδαο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ψζηε λα παξέρνπλ ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο θαη ηε 

ζσζηή αλαηξνθνδφηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγρεηξήκαηνο.  

  Με βάζε ηελ αλάιπζε ηεο ζχγρξνλεο βηβιηνγξαθίαο, ζπκπεξαίλνπκε φηη ε πην 

απνδνηηθή κέζνδνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζην δεκφζην ηνκέα είλαη ε πξνζέγγηζε ηεο 

δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ (ERM), ε νπνία σο ηψξα ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ ελψ ηαπηφρξνλα ελζσκαηψλεηαη ζηελ ππάξρνπζα 

ζηξαηεγηθή κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Σα ζηειέρε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

θαη νη εκηθξαηηθνί νξγαληζκνί αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε γηα πξνιεπηηθή δηαρείξηζε 

ησλ θηλδχλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαιείσλ ππνζηήξημεο, θαζψο θαη ηηο 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο. Ζ δηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ αληηκεησπίδεη ην πιήξεο 

θάζκα ησλ θηλδχλσλ ελφο νξγαληζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνθιήζεσλ θαη 

ησλ επθαηξηψλ θαη ηνπο ελζσκαηψλεη ζε κηα θαζνιηθή, ζηξαηεγηθά επζπγξακκηζκέλε 

πξνζέγγηζε. Ζ δηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο 

ιήςεο απνθάζεσλ θαη ππνζηεξίδεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ελφο νξγαληζκνχ.  

  Δλψ νη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ελζσκαηψλνπλ ψξηκα πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ δεθαεηίεο εκπεηξίαο, ηα ζηνηρεία 

δείρλνπλ φηη ε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ εμαθνινπζεί λα είλαη κηα αλαδπφκελε πξαθηηθή 

ζε νιφθιεξν ην δεκφζην ηνκέα παγθνζκίσο. Οη εγέηεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο δελ 

πξέπεη λα παξαγλσξίδνπλ θαη ην θαηλφκελν ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή πνπ είλαη 

πνιχ δηαδεδνκέλν ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ αξλεηηθή δηάζεζε θη εηνηκφηεηα γηα 

αιιαγή λννηξνπίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

νθείινπλ λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη λα ζπλαληήζνπλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ 

αληηζηάζεηο θαη έηζη ζα πξέπεη λα παξακέλνπλ ζε εγξήγνξζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη ηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ γηα ηελ έγθαηξε αλαγλψξηζε ησλ 

θηλδχλσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηξέςνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. 
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7. ΔΠΗΛΟΓΟ 

  Ζ έκθαζε ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζηηο κέξεο καο είλαη ζαθψο κεγαιχηεξε απ’ φ,ηη 

ζην παξειζφλ. Γελ αξθεί φκσο απηφ αιιά επηβάιιεηαη ε βειηίσζε ηνπ επηζηεκνληθνχ 

πεδίνπ ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ, ε επίγλσζε ηεο 

αλαγθαηφηεηάο ηνπο ζην ρψξν ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ ηνκέα, ε παξνρή εθπαίδεπζεο 

θαη ε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ-ζηειερψλ θαζψο θαη ε 

ππνζηήξημε αλάινγνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ινγηζκηθνχ.  Γελ ζα πξέπεη λα 

παξαγλσξίδεηαη επίζεο θη ε αρίιιεηνο πηέξλα απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο πνπ απφ ηελ 

πιεπξά ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο είλαη νη ζπρλέο ελαιιαγέο πξνζψπσλ πνπ 

θαηέρνπλ εγεηηθέο ζέζεηο, ε πεξηνξηζκέλε δηάζεζε θαη θνπιηνχξα γηα αιιαγέο θαη ε 

ππνθεηκεληθφηεηα πνπ ηνπο δηαθξίλεη.  

   Ζ παξνχζα εξγαζία απφ ηελ πξψηε έσο ηελ ηειεπηαία ζεηξά κέζα απφ ηελ έκθαζε 

ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλαγλψξηζεο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζπγθιίλεη 

θαη ζηνρεχεη ζηνλ ηξφπν κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα πξαγκαησζεί ε πξφνδνο, ε βειηίσζε θαη 

ε βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ησλ νξγαληζκψλ ηνπ. Απηφ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κε κία επνηθνδνκεηηθή αλάγλσζε ηεο θαηαγεγξακκέλεο εγρψξηαο 

εκπεηξίαο αιιά θπξίσο ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ πνπ έρνπλ ήδε εθαξκνζηεί κε επηηπρία 

ζηελ αιινδαπή κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο θαηαγξαθήο, νπηηθνπνίεζεο, θαηαλφεζεο, 

ηεξάξρεζεο, ηαμηλφκεζεο, απνηίκεζεο, επεμεξγαζίαο θη αλάιπζεο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ 

θηλδχλσλ θαη ηεο ζνβαξφηεηάο ηνπο. 

  Οη αιιαγέο θη νη εμειίμεηο κνηάδνπλ ζα ζβνχξα πνπ ζηξηθνγπξίδεη δηαξθψο κε 

γλσξίδνληαο θαλείο πφηε θαη πνχ αθξηβψο ζα ζηακαηήζεη. Απηή ε αέλαε ζπλερφκελε 

θίλεζε εζσθιείεη θη αγθαιηάδεη επθαηξίεο θαη θηλδχλνπο πνπ ε ζχγρξνλε δεκφζηα 

δηνίθεζε νθείιεη λα απνθξππηνγξαθήζεη, λα αλαγλσξίζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί κε ην 

βέιηηζην ηξφπν ζέηνληαο σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηε βησζηκφηεηα ηνπ ειιεληθνχ 

δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμή ηνπ. 
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