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Πεξίιεςε 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ έξγσλ ζε 

κηα εηαηξεία παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα. Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο 

ηεο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη ζπγθεθξηκέλνη νξγαληζκνί, κε επηκέξνπο ζηφρνπο ηελ αλαγλψξηζε 

θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

βαζηθφηεξσλ δπζθνιηψλ ζηελ πξνζπάζεηα ρεηξηζκνχ ηνπο. 

Σν πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ πέληε 

βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Γηνίθεζεο Έξγσλ θαη εζηηάδεη ζηα ζηάδηα θαη ζηηο ηερληθέο 

ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Κηλδχλσλ. Αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα ησλ ελεξγεηαθψλ έξγσλ, σο ππνζχλνιν ηεο επξχηεξεο 

θαηεγνξίαο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ. Έπεηηα, γίλεηαη κηα ιεπηνκεξήο παξνπζίαζε 

ησλ βαζηθφηεξσλ θαηεγνξηψλ ησλ θηλδχλσλ πνπ ελδέρεηαη λα εκθαληζηνχλ ζε 

θαηαζθεπαζηηθά έξγα ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία.  

Σν δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηελ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ππφ 

εμέηαζε ζέκαηνο. Με βάζε πξνεγνχκελεο κειέηεο, δεκηνπξγήζεθε έλα ζχληνκν 

εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ζπκπιεξψζεθε απφ κεζαία θαη πςειφβαζκα ζηειέρε κηαο 

εηαηξίαο παξαγσγήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα, γηα ηελ εμαγσγή ησλ πνζνηηθψλ 

δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο. Αθνινχζεζε κηα ζχληνκε ζπλεληεχμε κε ηα ζηειέρε πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ πνηνηηθά δεδνκέλα ηα νπνία 

βνήζεζαλ ζηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ.  

Κάπνηα απφ ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη ε χπαξμε νξηζκέλσλ θηλδχλσλ 

πνπ ζα πξέπεη λα πξνζεγγίδνληαη κε πξνζνρή ιφγσ ηνπ πςεινχ βαζκνχ επίπησζεο πνπ 

έρνπλ ζηα βαζηθά ζηνηρεία ελφο έξγνπ (θφζηνο, ρξφλνο, πνηφηεηα), φπσο ν απμεκέλνο 

ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ, νη θξαηηθέο αδεηνδνηήζεηο θαη ηα θσιχκαηα ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, κπνξνχλ λα 

ζπληειέζνπλ ζηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ έξγσλ απφ 

εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα.  
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I. Δηζαγωγή  

 

Η δηαρείξηζε ηνπ ξίζθνπ θαη ηεο αβεβαηφηεηαο είλαη κηα επηζηήκε πνπ έρεη γλσξίζεη 

κεγάιε άλζηζε, ηδηαίηεξα ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. Οη ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο, ην φιν θαη πην έληνλα κεηαβαιιφκελν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ε δηεζλνπνίεζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ νξγαληζκψλ, ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθηέιεζε φιν θαη 

πνιππινθφηεξσλ έξγσλ, έρνπλ ζπληειέζεη ηα κέγηζηα ζηελ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο 

ηεο Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ. Σαπηφρξνλα, παξαηεξείηαη κηα νινέλα θαη απμαλφκελε ηάζε 

ησλ νξγαληζκψλ, πνπ αλαιακβάλνπλ θαη εθηεινχλ πάζεο θχζεσο έξγα, λα απνθεχγνπλ 

ηελ αλάιεςε πνιιψλ ή κεγάισλ ξίζθσλ.  

Δίλαη δεδνκέλν φηη ε παληειήο εμάιεηςε θάζε κνξθήο ξίζθνπ είλαη αδχλαηε. Η 

Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ Έξγσλ ζηνρεχεη ζηελ αλαγλψξηζε, ηελ αλάιπζε, ηε δηαρείξηζε 

θαη ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ ελφο έξγνπ. Η ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία απνηειεί πιένλ κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ, 

ελψ παξνπζηάδεη πνηθίιεο πξνθιήζεηο ηδηαίηεξα ζε κεγάια θαη πνιχπινθα έξγα, φπσο 

είλαη ηα ελεξγεηαθά έξγα.   

Ο θιάδνο ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ηδηψηεο επελδπηέο είλαη έλαο θιάδνο πνπ 

βξίζθεηαη ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηνπ ζηελ ειιεληθή αγνξά. Σν πξψην 

επέιηθην θαη κεγάιεο δπλακηθφηεηαο εξγνζηάζην παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ηδηψηε 

επελδπηή ηέζεθε ζε εκπνξηθή ιεηηνπξγία κφιηο ην Γεθέκβξην ηνπ 2005, κεηξά, 

ζπλεπψο, 12 ρξφληα δσήο. Δίλαη θαη’ επέθηαζε πξνθαλέο φηη ε εκπεηξία ησλ ειιεληθψλ 

νξγαληζκψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν ζηα ζέκαηα 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ έξγσλ είλαη πεξηνξηζκέλε, ελψ αληίζεηα νη απαηηήζεηο ησλ έξγσλ 

απηψλ ζε νξγάλσζε θαη ζρεδηαζκφ είλαη απμεκέλεο, δεδνκέλσλ θαη ησλ ηδηαίηεξα 

αληαγσληζηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ θαη απαηηνχλ απφ ηηο εηαηξίεο παξαγσγήο 

ελέξγεηαο ηε κέγηζηε δπλαηή δηαζεζηκφηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνζηαζίσλ ηνπο, φπσο 

επίζεο θαη πςειφ βαζκφ επειημίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο 

ρψξαο.  

Η αλαγλψξηζε θαη ε ηαμηλφκεζε ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ ζηα έξγα πνπ 

αλαιακβάλνπλ νη εηαηξίεο παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη ν εληνπηζκφο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζπγθεθξηκέλνη νξγαληζκνί ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ, είλαη νη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 
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εξγαζίαο. Με ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ, δχλαηαη λα δεκηνπξγεζεί έλα πιαίζην 

δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε 

έξγσλ απφ ηηο εηαηξίεο παξαγσγήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα, κε ζθνπφ ηελ 

βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζήο ηνπο.  

II. Η έλλνηα ηνπ έξγνπ 

 

Αλ παξαηεξήζεη θαλείο ηελ ζεκεξηλή νξγάλσζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, εχθνια 

ζπκπεξαίλεη φηη ν ηνκέαο ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ απνηειεί έλα απφ ηα πιένλ λεπξαιγηθά 

δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζε παγθφζκην επίπεδν.  

Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη απφ ηελ θχζε ηνπο ηα έξγα ππφθεηληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

ρξνληθνχο θαη θνζηνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε έλαλ ηξίην 

βαζηθφ παξάγνληα αμηνιφγεζεο ησλ έξγσλ, ηελ πνηφηεηα ή ηελ απφδνζε.  

Κξίλεηαη ζθφπηκν ζην ζεκείν απηφ λα αλαθεξζνχλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ έξγσλ 

νχησο ψζηε απηά λα είλαη δηαθξηηά απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο νξγαληζκνχ, θαζψο 

παξαηεξείηαη ζπρλά νη δχν απηνί νξηζκνί λα ζπγρένληαη. Έξγν θαιείηαη έλα πξνζσξηλό 

εγρείξεκα πνπ έρεη σο ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κηαο κνλαδηθήο ππεξεζίαο ή πξντφληνο 

(PMI, 2013). πρλά ην απνηέιεζκα ελφο έξγνπ είλαη ε δεκηνπξγία κηαο ιεηηνπξγίαο γηα 

έλαλ νξγαληζκφ. Ο αλαγλψζηεο ζα πξέπεη λα παξαηεξήζεη δχν βαζηθά ζεκεία ζηνλ 

παξαπάλσ νξηζκφ ηνπ Project Management Institute· ν φξνο πξνζσξηλό, πνπ 

ππνδεηθλχεη φηη θάζε έξγν έρεη έλα πξνθαζνξηζκέλν ηέινο θαη ν φξνο ηεο δεκηνπξγίαο 

κνλαδηθνύ απνηειέζκαηνο, πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη δηαθξηηή δηαθνξά ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ απνηειέζκαηνο ηνπ έξγνπ απφ παξφκνηα απνηειέζκαηα (πξντφληα, 

ππεξεζίεο ή ιεηηνπξγίεο) πνπ παξάγνληαη απφ άιια έξγα. χκθσλα κε ηνλ Verzuh 

(2005), θάζε έξγν απνηειείηαη απφ κηα αξρή θαη απφ έλα δηαθξηηφ ηέινο. Παξφιν πνπ ε 

αξρή ελφο έξγνπ κπνξεί λα είλαη ζπγθερπκέλε θαζψο κηα ηδέα κεηαζρεκαηίδεηαη ζε 

έξγν θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ, ην ηέινο θάζε έξγνπ είλαη απαξαίηεην λα είλαη πιήξσο 

νξηζκέλν θαη μεθάζαξν ζε φια ηα εκπιεθφκελα κέιε ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

ζε φηη αθνξά ηελ δηάθξηζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ έξγσλ απνηειεί ε θαηαζθεπή δχν 

παλνκνηφηππσλ νηθνδνκεκάησλ (π.ρ. δχν θαηνηθηψλ), ζηελ ίδηα πεξηνρή, κε ηε ρξήζε 

απφ ηελ Γηαρείξηζε ηνπ Έξγνπ ησλ ίδησλ αλαδφρσλ θαηαζθεπήο θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή 

πεξίνδν. Η θαηαζθεπή ησλ δχν απηψλ θαηνηθηψλ ζεσξείηαη φηη απνηειείηαη απφ δχν 

δηαθξηηά κεηαμχ ηνπο έξγα, παξά ηα άθζνλα θνηλά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, φπσο κέξνο 

ησλ πφξσλ θαη ην ηειηθφ παξαδνηέν (θαηνηθία).  
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Έλαο δεχηεξνο, επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελνο νξηζκφο ηνπ έξγνπ δφζεθε απφ ηνλ Turner 

(1993), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν «ην έξγν είλαη έλα πξνζσξηλφ εγρείξεκα θαηά ην νπνίν 

αλζξψπηλνη πφξνη, νηθνλνκηθνί πφξνη θαη πξψηεο χιεο, νξγαλψλνληαη θαηά έλαλ 

θαηλνθαλή ηξφπν κε ζθνπφ ηελ αλάιεςε νξηζκέλνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζηψλ κε 

ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο θαη ππφθεηληαη ζε δεδνκέλνπο ρξνληθνχο θαη 

θνζηνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο, νχησο ψζηε λα παξαρζεί κηα σθέιηκε κεηαβνιή, ε νπνία 

κε ηε ζεηξά ηεο νξίδεηαη κέζσ πνζνηηθψλ αιιά θαη πνηνηηθψλ επηκέξνπο ζηφρσλ».  

ηελ πιεηνςεθία ησλ νξηζκψλ ηνπ έξγνπ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γίλεηαη αλαθνξά ζηα 

ηξία πην θξίζηκα ζηνηρεία θάζε έξγνπ: ζην αληηθείκελν (scope), ηνπο πφξνπο (resources) 

θαη ην ρξνλνδηάγξακκα (schedule). Δχθνια γίλεηαη αληηιεπηφ φηη βαζηθφ κέιεκα ζε 

θάζε έξγν είλαη ε βέιηηζηε εμηζνξξφπεζε κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο, ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ 

ρξφλνπ, πξνο επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο (Verzuh, 2008). Σν αληηθείκελν 

(scope) κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ηε κεηαβιεηή «πνηφηεηα», ιακβάλνληαο ππφςε 

φηη ε πνηφηεηα απνηειείηαη απφ δχν βαζηθά ζηνηρεία: απφ ηελ επίηεπμε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ (scope) θαη απφ ηελ απφδνζε (performance), δειαδή ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο (Verzuh, 2008). Καηά ζπλέπεηα, ε δηαρείξηζε 

απηψλ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηα ηξία θξίζηκα ζηνηρεία ελφο έξγνπ είλαη ην 

βαζηθφ αληηθείκελν εξγαζίαο ηεο Γηνίθεζεο Έξγσλ.  

 

Δηθόλα 1 - Σα ηξία ζηνηρεία ελόο έξγνπ 

 

III. Ο θύθινο δωήο ηνπ έξγνπ 

 

ε πξνεγνχκελν θεθάιαην αλαθέξζεθε φηη θάζε έξγν απνηειείηαη απφ κηα αξρή θαη 

απφ έλα ζαθψο νξηζκέλν ηέινο (Verzuh, 2005). Δάλ ζε απηά πξνζηεζνχλ θαη νη 

ελδηάκεζεο θάζεηο (intermediate phases), πξνθχπηεη ν θχθινο δσήο ηνπ έξγνπ. ηε 
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βηβιηνγξαθία ζπρλά αλαθέξνληαη νη ηξεηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο θάζεηο ζηνλ θχθιν 

δσήο, δειαδή ε έλαξμε ελφο έξγνπ, νη ελδηάκεζεο θάζεηο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο 

εθηέιεζεο θαη ε θάζεο ηεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. Κάπνηνη ζπγγξαθείο, φπσο νη 

Chabba θαη Shaffer (2006), ρσξίδνπλ ηνλ θχθιν δσήο ελφο έξγνπ ζε ηέζζεξηο δηαθξηηέο 

θάζεηο, ζεσξψληαο ηηο ελδηάκεζεο θάζεηο ελφο έξγνπ, δειαδή ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

εθηέιεζε ζαλ δηαθξηηά ζηάδηα. ε θάζε φκσο πεξίπησζε, θακία απφ ηηο θάζεηο ελφο 

έξγνπ δελ είλαη αλεμάξηεηε ησλ ππνινίπσλ, θαζψο ε θάζε κία θάζε απνηειεί είηε 

είζνδν είηε έμνδν κηαο άιιεο θάζεο ηφζν ζε νξγαλσηηθφ επίπεδν, φζν θαη ζε επίπεδν 

απνηειεζκάησλ (Llewellyn, 2008). Δπηπξφζζεηα, είλαη ζπρλφ θαηλφκελν θαηά ηε 

δηάξθεηα εθηέιεζεο έξγσλ, κέζσ ηεο ζπλερνχο επαλαμηνιφγεζεο θαη αλαηξνθνδφηεζήο 

ηνπο, λα ιακβάλνληαη απνθάζεηο είηε γηα ηελ ελδερφκελε ηξνπνπνίεζε  ηεο 

πξνγξακκαηηζκέλεο πνξείαο ηνπο είηε θαη γηα ηελ ίδηα ηε ζπλέρηζε ηεο πινπνίεζήο 

ηνπο. ην παξαθάησ ζρήκα θαίλνληαη νη σο άλσ αλαθεξφκελεο θάζεηο ζηε δηάξθεηα 

ηνπ θχθινπ δσήο ελφο έξγνπ, ζε ζπλάξηεζε ηφζν κε ην θφζηνο φζν θαη κε ην κέγεζνο 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο: 

 

Δηθόλα 2 - Οη θάζεηο ηνπ θύθινπ δωήο ελόο έξγνπ 

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχλ ζπλνπηηθά νη βαζηθφηεξεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο θάζε θάζεο ηνπ θχθινπ δσήο ελφο έξγνπ ζε ζπλνπηηθή κνξθή.  

χκθσλα κε ην Ιλζηηηνχην Γηαρείξηζεο Έξγσλ PMI (2004), ζε θάζε θάζε ηνπ θχθινπ 

δσήο ελφο έξγνπ πινπνηνχληαη δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ην πξψην ζηάδην ηεο 

αξρηθνπνίεζεο ελφο έξγνπ, πεξηιακβάλνληαη ν θαζνξηζκφο ηνπ θαη ε κειέηεο 

ζθνπηκφηεηαο. Απφ απηφ ην ζηάδην πεξλνχλ φια ηα έξγα, ηφζν απηά πνπ ζα 

πινπνηεζνχλ φζν θαη απηά πνπ ζα απνξξηθζνχλ απφ ηελ δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ. Ο 

θαζνξηζκφο ηνπ έξγνπ είλαη κηα ζπιινγή πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ζθνπφ, ηε 

κεζνδνινγία, ηνπο απαηηνχκελνο πφξνπο θαη ηηο βαζηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ. Η 

κειέηε ζθνπηκφηεηαο ή εθηθηφηεηαο (feasibility study) απνηειεί έλα βαζηθφ ζεκείν 
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ειέγρνπ  θαζψο ζπλήζσο κε βάζε απηή, ιακβάλεηαη ε απφθαζε γηα ηελ πινπνίεζε ελφο 

έξγνπ ή γηα ηελ εγθαηάιεηςή ηνπ. ηε κειέηε εθηθηφηεηαο ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζηνηρεία θφζηνπο, ρξφλνπ, ηερλνινγηθψλ πφξσλ θαη πεξηνξηζκψλ, κηα εθηίκεζε ηεο 

πηζαλήο αληαπφθξηζεο ηνπ έξγνπ ζε φ,ηη αθνξά ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ πινπνίεζήο 

ηνπ.  

Μεηά ην ζηάδην ηεο αξρηθνπνίεζεο ελφο έξγνπ ην νπνίν πξνθξίζεθε πξνο πινπνίεζε, 

αθνινπζεί ε θάζε ηεο έλαξμήο ηνπ, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο θαηαξηίδνληαη νη ζρεηηθέο 

κειέηεο, θαζνξίδνληαη νη απαηηήζεηο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη γεληθφηεξα ζε πφξνπο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη επί 

παξαδείγκαηη ηερλνινγηθνί πφξνη (κεραλήκαηα θαη ινηπφο εμνπιηζκφο), θαηαξηίδεηαη ν 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ θαη ην αληίζηνηρν ρξνλνδηάγξακκα. Όια ηα παξαπάλσ 

ζπιιέγνληαη θαη απνηεινχλ ην ζρέδην δξάζεο (project plan) ηνπ έξγνπ.   

Η θάζε πνπ αθνινπζεί ηεο έλαξμεο είλαη απηή ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. ην ζηάδην 

απηφ έρεη νινθιεξσζεί έλα πιήζνο κειεηψλ θαη ζρεδηαζκψλ θαη μεθηλάεη ε πινπνίεζή 

ηνπο, κε ηαπηφρξνλε αλαηξνθνδφηεζε  θαη ελδερφκελε αλαπξνζαξκνγή ησλ 

ζρεδηαζκψλ αλάινγα κε ηα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ. 

Σν ηειεπηαίν ζηάδην είλαη ε θάζε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, θαηά ηελ νπνία γίλεηαη 

ε απνδνρή ηνπ κεηά απφ ηελ αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ κε βάζε ηα νπνία 

αμηνινγείηαη ε επηηπρία ηνπ έξγνπ θαη ζπλεπψο ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νκάδαο 

δηαρείξηζεο.  

IV. Η Γηνίθεζε Έξγωλ 

 

Η έλλνηα ηεο Γηαρείξηζεο ή Γηνίθεζεο Έξγσλ, ζε έλα πην πξψηκν ζηάδην ηεο ζεκεξηλήο 

ηεο κνξθήο, έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο κεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, νπφηε θαη 

ιφγσ ησλ πνιππινθφηεξσλ έξγσλ πνπ άξρηζαλ λα ζρεδηάδνληαη θαη λα πινπνηνχληαη, 

απαηηήζεθαλ πην ζπγθξνηεκέλεο νξγαλσζηαθέο δνκέο, νδεγψληαο έηζη ζηελ εμέιημε ηεο 

Γηνίθεζεο Έξγσλ ζε κηα δηαθξηηή ζήκεξα Δπηζηήκε. Η ρξήζε ηεο Γηνίθεζεο Έξγσλ 

ζήκεξα είλαη εθηεηακέλε ηφζν ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο φζν θαη ζε ηδησηηθνχο, 

θαζψο έρεη αλαγλσξηζηεί σο ε πην απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

επηηπρνχο εθηέιεζεο ελφο έξγνπ. χκθσλα κε ηνλ Verzuh (2005), ε Γηνίθεζε Έξγσλ 

απνηειείηαη απφ ηερληθέο νη νπνίεο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε ηξεηο βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο: ηνλ νξηζκφ ηνπ έξγνπ, ηνλ ζρεδηαζκφ ή πξνγξακκαηηζκφ ηνπ θαη ηνλ 
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έιεγρν ηνπ έξγνπ. Κάζε ιεηηνπξγία επηηειεί έλαλ δηαθξηηφ ζθνπφ κε δηαθνξεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα πξνο επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο. ηελ παξαθάησ 

εηθφλα, ν Verzuh (2008) απέδσζε ζρεκαηηθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εξγαζηψλ θαηά 

ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ησλ ηξηψλ ιεηηνπξγηψλ, απνδίδνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηα ηππηθά 

παξαδνηέα ελφο έξγνπ ζε θάζε ζηάδην: 

 

Δηθόλα 3 - Οη ηξεηο ιεηηνπξγίεο ηεο Γηνίθεζεο Έξγωλ (πηγή: Verzuh, 2008) 

πλνπηηθά γηα ηηο ηξεηο ιεηηνπξγίεο ηεο Γηνίθεζεο Έξγνπ ζεκεηψλεηαη φηη: 

i. Οξηζκόο ηνπ έξγνπ 

Σν πξψην ζηάδην ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ 

ζθνπνχ, ησλ ζηφρσλ θαη ησλ βαζηθψλ πεξηνξηζκψλ ηνπ έξγνπ. ην ζηάδην απηφ 

γίλεηαη ε εχξεζε ηνπ ρνξεγνχ ηνπ έξγνπ (sponsor), πξνζδηνξίδνληαη φια ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε αιιά θαη νη βαζηθνί θαλφλεο ή παξάκεηξνη ειέγρνπ ηνπ 

έξγνπ. Σα παξαδνηέα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο είλαη ηα εμήο: ε δήισζε 

ζθνπνχ (statement of work), ε κήηξα αξκνδηνηήησλ (responsibility matrix), ην 

ζρέδην επηθνηλσλίαο (communication plan) θαη ε ράξηα ηνπ έξγνπ (project 

charter). Σν ζχλνιν ησλ παξαδνηέσλ απνηειεί ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο ηνπ 

έξγνπ πνπ ζα απνηειέζνπλ ηελ αξρηθή ηνπ νξγάλσζε κέρξη ην επφκελν ζηάδην.   

ii. ρεδηαζκόο / Πξνγξακκαηηζκόο ηνπ έξγνπ 

Οη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ έρνπλ σο 

ζηφρν ηε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ ιεπηνκεξεηψλ πνπ ζα ζπληειέζνπλ ζηελ 

επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ έξγνπ, δεδνκέλσλ ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ (risk 

management), αλάιπζε ηεο νπνίαο ζα γίλεη ζε επφκελν θεθάιαην, ν ιεπηνκεξήο 

πξνγξακκαηηζκφο (detailed scheduling) θαη ε εθηίκεζε βαζηθψλ παξαγφλησλ 

φπσο είλαη ην θφζηνο θαη ν ρξφλνο (estimating). Σν ζηάδην ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ είλαη θαίξην ζε φηη αθνξά ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ βαζηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, δειαδή ηεο πνηφηεηαο / απφδνζεο, ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ 

ρξφλνπ. Σα παξαδνηέα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο Γηαρείξηζεο Έξγνπ είλαη 
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ε θαηαγξαθή ηνπ θηλδχλνπ (risk log), ην ρξνλνδηάγξακκα (schedule), ν 

πξνυπνινγηζκφο (budget) θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ πφξσλ (resource plan).  

iii. Έιεγρνο ηνπ έξγνπ 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζηαδίνπ απηνχ ιεηηνπξγνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

εμαζθάιηζεο ηεο απνηειεζκαηηθήο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ιακβάλεη ρψξα ε ζπλερήο κέηξεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ γηα ηνλ έγθαηξν 

εληνπηζκφ πηζαλψλ πξνβιεκάησλ θαη γηα ηελ ελ γέλεη αλαηξνθνδφηεζε ησλ 

εθηηκήζεσλ ηνπ ζρεδίνπ ηνπ έξγνπ κε ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο 

απφδνζεο – θφζηνπο – ρξφλνπ. Η ιεηηνπξγία ηνπ ειέγρνπ δελ έρεη θάπνηα 

ηππηθά παξαδνηέα έγγξαθα αιιά παίδεη θπξίαξρν ξφιν ζηελ εθηέιεζή ηνπ 

θαζψο απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθηέιεζεο 

ηνπ έξγνπ.  

 

Δπηπξνζζέησο ησλ ηξηψλ σο άλσ αλαθεξφκελσλ θχξησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Γηαρείξηζεο 

Έξγσλ, ππάξρνπλ άιιεο δχν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ επηηπρή 

νινθιήξσζε ηνπ θάζε έξγνπ: ε ιεηηνπξγία ηεο επηινγήο (selection), ε νπνία είλαη ε 

πξψηε θαηά ζεηξά ιεηηνπξγία κε ηελ νπνία θαηαπηάλεηαη ε Γηνίθεζε Έξγσλ θαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο απνπεξάησζεο (close out) ε νπνία απνηειεί ην ηειηθφ ζηάδην ζηε 

δηαρείξηζε ελφο έξγνπ (Verzuh, 2003). χκθσλα κε ην Ιλζηηηνχην Γηαρείξηζεο Έξγσλ 

(PMI, 2004), ζηε θάζε ηεο απνπεξάησζεο αλαιχνληαη ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ φπσο επίζεο θαη νη ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηνπο απφ ηελ νκάδα ηνπ έξγνπ· 

δίδεηαη δειαδή κηα ζπλνιηθή αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη αμηνινγείηαη ε 

ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ έξγνπ ζε ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

ην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδνληαη νη πέληε δηαθξηηέο ιεηηνπξγίεο ηεο Γηνίθεζεο 

Έξγσλ: 

 

Δηθόλα 4 - Οη πέληε ιεηηνπξγίεο ηεο Γηνίθεζεο Έξγωλ (πηγή: Verzuh, 2003) 
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V. Οη δηεξγαζίεο ηεο Γηνίθεζεο Έξγωλ 

 

Όπσο αλαπηχρζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ελφο 

έξγνπ, μεθηλάεη ε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ απφ ηνλ Project Manager. Σν 

απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ζρεδηαζκνχ, είλαη ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο – 

έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, φπσο επίζεο θαη ηελ παξαθνινχζεζε 

θαη ηνλ έιεγρν ηνπ απφ δηαθνξεηηθέο ζθνπηέο, νη νπνίεο δηαζθαιίδνπλ ηελ επηηπρή 

νινθιήξσζή ηνπ (PMI, 2013). Σα απνηειέζκαηα ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο 

αλαζεσξνχληαη ζε δηαδνρηθέο εθδφζεηο θαζψο ην έξγν πξνρσξάεη. Αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ επαλαιήςεσλ φκσο, νη δηεξγαζίεο ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ κπνξνχλ λα 

ρσξηζηνχλ ζε πέληε θχξηεο νκάδεο, αλάινγα κε ην απνηέιεζκα πνπ δηαζθαιίδνπλ 

(Marle & Vidal, 2016):  

A. Γηαρείξηζε ζθνπνύ θαη αληηθεηκέλνπ εξγαζηώλ  

 

Σν βαζηθφ αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηεξγαζίαο είλαη δηπιφ· πεξηιακβάλεη ηνλ 

αθξηβή θαζνξηζκφ ηνπ ζθνπνχ ηνπ έξγνπ κε ηνλ ηαπηφρξνλν πξνζδηνξηζκφ 

ζπγθεθξηκέλσλ παξαδνηέσλ (γηα παξάδεηγκα αθξηβείο πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο), 

φπσο επίζεο θαη ηελ απνζχλζεζε ηνπ έξγνπ ζε κηθξφηεξεο κνλάδεο εξγαζίαο, γηα 

ιφγνπο επθνιφηεξεο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ (work packages). Η ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία απνζχλζεζεο ηνπ έξγνπ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, φζν θαη 

πνιχπινθε, θαζψο απνηειεί ηελ αλαιπηηθή δνκή νξγάλσζεο ηνπ έξγνπ. Έρεη 

επηθξαηήζεη ζηελ επηζηήκε ηεο Γηαρείξηζεο Έξγσλ, ε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο 

Αλαιπηηθήο Απνζχλζεζεο Γηεξγαζηψλ (Work Breakdown Structure – WBS), ελψ γηα ηε 

ρξήζε ηεο κεζφδνπ είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζνχληαη ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο νχησο 

ψζηε ε δνκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο νξγάλσζεο λα επηηειεί ηνλ ξφιν ηεο βειηηζηνπνίεζεο 

ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Γηνίθεζεο Έξγσλ. ηελ παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδεηαη κηα 

ραξαθηεξηζηηθή δνκή Αλαιπηηθήο Απνζχλζεζεο Γηεξγαζηψλ: 
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Δηθόλα 5 - WBS (πηγή: www.projectinsight.com) 

 

B. Γηαρείξηζε Υξόλνπ 

 

Μεηά ηηο δηεξγαζίεο ηνπ θαζνξηζκνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζηψλ θαη ηεο απνζχλζεζεο 

ησλ εξγαζηψλ ελφο έξγνπ ζε κηθξφηεξεο κνλάδεο εξγαζίαο, είλαη εθηθηφο έλαο αξρηθφο 

ζρεδηαζκφο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. ην ζηάδην απηφ γίλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο 

αιιεινπρίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, κε ηελ ηαπηφρξνλε εθηίκεζεο ηεο δηάξθεηάο ηνπο 

(Marle & Vidal, 2016). ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα επηζεκαλζεί ν νξηζκφο ησλ 

πξνεγεζέλησλ δξαζηεξηνηήησλ (predecessors), πνπ είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξνεγνχληαη ηεο ηξέρνπζαο θαη ησλ δηάδνρσλ δξαζηεξηνηήησλ (successors), δειαδή 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έπνληαη ηεο ηξέρνπζαο δξαζηεξηφηεηαο. Πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξηζζεί ε θαηάιιειε αιιεινπρία ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξέπεη λα 

εθηειεζζνχλ, είλαη απαξαίηεηνο ν θαζνξηζκφο φισλ ησλ πξνεγεζέλησλ θαη ησλ 

δηάδνρσλ ή επφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ θάζε κίαο δξαζηεξηφηεηαο. Απηφ ζπκβαίλεη 

δηφηη ε έλλνηα ηεο αιιεινπρίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Γηνίθεζε Έξγσλ 

πεξηιακβάλεη ηελ ζεψξεζε φηη κηα πξνεγεζείζα δξαζηεξηφηεηα απνηειεί εηζαγφκελν 

ηεο επφκελεο δξαζηεξηφηεηαο (input). Δπί παξαδείγκαηη, ζε έλα έξγν θαηαζθεπήο 

θηηξίνπ, πξνεγεζείζα δξαζηεξηφηεηα είλαη ε ζεκειίσζή ηνπ, ελψ επφκελε 

δξαζηεξηφηεηα είλαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο.  χκθσλα κε ηνπο 

Marle & Vidal (2016), ε δηεξγαζία ηεο δηαρείξηζεο ρξφλνπ κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί 

ζε δχν νκάδεο, αλάινγα κε ηελ χπαξμε ή κε αβεβαηφηεηαο ζρεηηθά κε ηνπο ρξφλνπο 

http://www.projectinsight.com/
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εθηέιεζεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο. ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο αλάιπζεο, ζεκεηψλεηαη φηη 

ζε πεξίπησζε χπαξμεο βεβαηφηεηαο, φηαλ δειαδή νη ρξφλνη εθηέιεζεο θάζε 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη γλσζηνί θαη δεδνκέλνη, ε θαηαζθεπή ελφο δηθηχνπ (network) ηνπ 

έξγνπ κε ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα είλαη κηα ζρεηηθά απιή δηαδηθαζία. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αιιεινπρία ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπο ρξφλνπο εθηέιεζεο 

ηεο θάζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο, είλαη εθηθηή κηα ξεαιηζηηθή εθηίκεζε ηνπ ρξφλνπ 

νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. Μέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο, πξνζδηνξίδνληαη 

επίζεο ηα ελδερφκελα πεξηζψξηα θαζπζηέξεζεο νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, δειαδή ηα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ είλαη εθηθηή ε θαζπζηέξεζή ηνπο ρσξίο απηφ λα έρεη 

αληίθηππν ζην ζπλνιηθφ ρξφλν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Η κέζνδνο PERT θαη ε κέζνδνο 

ηεο θξίζηκεο δηαδξνκήο (Critical Path Method – CPM) ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηελ 

Γηαρείξηζε Έξγσλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

ελφο έξγνπ. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αβεβαηφηεηα, πέξαλ ησλ παξαπάλσ 

αλαθεξφκελσλ κεζφδσλ, ρξεζηκνπνηνχληαη θαη άιιεο ηερληθέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

αλάιπζε επαηζζεζίαο θαη ζηνραζηηθά κνληέια ηα νπνία δελ ζα αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ 

ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

 

C. Γηαρείξηζε θόζηνπο θαη πόξωλ 

 

ηα πιαίζηα ηεο Γηαρείξηζεο Έξγσλ, πφξνη ζεσξνχληαη φρη κφλν ηα ρξεκαηηθά 

δηαζέζηκα αιιά θαη νη αλζξψπηλνη πφξνη, ηα απαηηνχκελα πιηθά θαη ε δηαζεζηκφηεηα 

θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ. Υαξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ πφξσλ είλαη φηη ππφθεηληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ρξνληθνχο ή πνζνηηθνχο πεξηνξηζκνχο. χκθσλα κε ην Project 

Management Institute (2004), ε δηαρείξηζε θφζηνπο πεξηιακβάλεη ηέζζεξα βαζηθά 

ζηάδηα: ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ πφξσλ, ηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο βάζεη ηεο 

αλάισζήο ηνπο, ηνλ αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπο θαη ησλ έιεγρν ησλ 

ρξεκαηνξξνψλ. Ο Vanhoucke (2016) δηαρσξίδεη ηνπο πφξνπο ελφο έξγνπ ζε δχν 

κεγάιεο θαηεγνξίεο: 

o Αλαλεψζηκνη πφξνη, νη νπνίνη είλαη δηαζέζηκνη θάζε θνξά κεηά ην πέξαο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, επί παξαδείγκαηη κία κνλάδα ρξήζεο ηνπ 

κεραλήκαηνο θάζε κία ψξα, κία εξγαηνεκέξα αλά εξγαδφκελν θ.ν.θ. 

o Αλαιψζηκνη πφξνη, νη νπνίνη δελ πεξηνξίδνληαη ρξνληθά αιιά πνζνηηθά, έρνπλ 

δειαδή κηα ζπγθεθξηκέλε κέγηζηε πνζφηεηα αλάισζεο ζηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. 
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Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα αλαιψζηκνπ πφξνπ είλαη ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα 

θαη νη πξψηεο χιεο.  

 

χκθσλα κε ηνλ Verzuh (2008), ε εθηίκεζε θφζηνπο θαη πφξσλ είλαη απφ κφλε ηεο κία 

δαπαλεξή θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, ελψ γηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα, πξνηείλεηαη ε 

αλαηξνθνδφηεζε ησλ εθηηκήζεσλ απηψλ κε ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα φζν 

πξνρσξά ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

Μεηά απφ ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζηηο εξγαζίεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο (WBS), είλαη 

εθηθηή θαη ε εθηίκεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο, δειαδή ε θαηάξηηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. Παξαδνηέν απηήο ηεο δηεξγαζίαο είλαη ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ, ζπλήζσο εμφδσλ, ζηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. χκθσλα κε ηνλ 

Schwalbe (2013), ε δηαρείξηζε θφζηνπο ελφο έξγνπ πεξηιακβάλεη ηηο δηεξγαζίεο εθείλεο 

πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ ην έξγν λα νινθιεξσζεί επηηπρψο ζηα πιαίζηα 

ηνπ απνδεθηνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ. πλεπψο ε θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

απνηειεί ζεκαληηθφ εγρείξεκα γηα θάζε έξγν, δηφηη κε βάζε απηφλ ζα αθνινπζήζεη ε 

δηαδηθαζία ειέγρνπ ηνπ έξγνπ απφ θνζηνινγηθή άπνςε.  

 

D. Γηαρείξηζε Πνηόηεηαο θαη Απόδνζεο 

 

Η δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απφδνζεο ελφο έξγνπ είλαη κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ. Όπσο αλαιχζεθε ζε πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν, ηα έξγα είλαη πξνζσξηλά εγρεηξήκαηα, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηε δεκηνπξγία 

ελφο ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο δχζθνιε ζηελ πξάμε. χκθσλα κε ηνλ 

Cleland (2003), ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο επηηπγράλεηαη φηαλ ηθαλνπνηνχληαη φια ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε απφ ην απνηέιεζκα. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη, ζχκθσλα κε ηνλ 

Verzuh (2008), είλαη πηζαλφ έλα έξγν λα έρεη παξαδνζεί εληφο ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη πξνυπνινγηζκνχ θαη κε πςειά επίπεδα πνηφηεηαο, αιιά 

παξφια απηά, λα κελ ζεσξείηαη επηηπρέο, θαζψο ηα ελδηαθεξφκελα κέξε είλαη πηζαλφ λα 

έρνπλ δηαθνξεηηθά πξφηππα αμηνιφγεζεο ηνπ ηζνδπγίνπ θφζηνπο – ρξφλνπ – πνηφηεηαο, 

αθφκε θη αλ απηά ζεσξνχληαη κε ξεαιηζηηθά. Καη’ αθνινπζίαλ ζπκπεξαίλεηαη φηη 

βαζηθφο ζθνπφο θαηά ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηεο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο είλαη ν 

αθξηβήο θαζνξηζκφο ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ πνηφηεηαο ελφο έξγνπ, φπσο επίζεο θαη ησλ 

κεζφδσλ κε ηνπο νπνίνπο απηή ζα εθηηκάηαη ζηε δηάξθεηά ηνπ.  
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E. Γηαρείξηζε Κηλδύλνπ 

 

Απφ ηε ζχιιεςε αθφκε κηαο ηδέαο γηα ηελ εθηέιεζε ελφο έξγνπ, έξρεηαη ζην επηθάλεηα 

ε αλάγθε θαζνξηζκνχ θαη δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ ειινρεχνπλ θαηά ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζή ηνπ. ηε ζεκεξηλή επνρή ππάξρεη πιεζψξα βηβιηνγξαθίαο 

πάλσ ζηα δεηήκαηα ηνπ ξίζθνπ θαη ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ έξγσλ [Chapman and 

Ward (2011), Marle and Vidal (2016), Munier (2014), Verzuh (2008), Cooper et 

al.(2005), Vanhoucke (2016)]. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη κάιηζηα πξνζηεζεί θαη ν φξνο 

ηεο επθαηξίαο ζην πεδίν ηεο δηαρείξηζεο ηεο αβεβαηφηεηαο ζηα έξγα. ην ζεκείν απηφ 

θξίλεηαη ζθφπηκν λα δνζνχλ νη νξηζκνί ηνπ θηλδχλνπ, ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηεο 

επθαηξίαο ζε κηα πξνζπάζεηα απνζαθήληζήο ηνπο. 

 

χκθσλα κε ηνπο Chapman & Ward (2011, ζ. 3), «αβεβαηφηεηα θαιείηαη ε έιιεηςε 

βεβαηφηεηαο, ξίζθν είλαη κηα πηζαλή δπζκελήο έθβαζε, ελψ επθαηξία θαιείηαη κηα 

πηζαλή επκελήο έθβαζε». Ο Gourc (2006) ζεκεηψλεη φηη θίλδπλνο έξγνπ είλαη ε 

πηζαλφηεηα λα ιάβεη ρψξα έλα ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο κε απνηέιεζκα ζεηηθέο ή 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ πνξεία εθηέιεζεο ελφο έξγνπ. 

Σν Project Management Institute’s Body of Knowledge – PMBOK (PMI, 1992, ζ. Ι-3) 

νξίδεη ηνλ θίλδπλν ελφο έξγνπ κε παξφκνην ηξφπν, δειαδή σο «ην ζσξεπηηθφ 

απνηέιεζκα ησλ πηζαλνηήησλ εκθάληζεο αβέβαησλ ζπκβάλησλ πνπ επεξεάδνπλ 

αξλεηηθά ηνπο ζηφρνπ ηνπ έξγνπ», ελψ νξίδεη ηελ Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ Έξγσλ σο εμήο 

(1992, ζ. II-3): «Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ Έξγσλ είλαη ε ηέρλε θαη ε επηζηήκε ηεο 

αλαγλψξηζεο, ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο αληαπφθξηζεο ζηνπο θηλδχλνπο ελφο έξγνπ θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ θαη πξνο ην βέιηηζην ζπκθέξνλ επίηεπμεο ησλ 

ζηφρσλ ηνπ».  

 

Οη Cooper et al. (2005), ππνζηεξίδνπλ φηη ν ζθνπφο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ έξγσλ 

είλαη θαηά βάζε ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ κε επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ελφο έξγνπ 

θαη ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ηνπ, φπσο επίζεο θαη ε ρξήζε ηεο σθέιεηαο 

ελδερφκελσλ επθαηξηψλ θαηά ηελ εκθάληζή ζηνπο.  

 

Σα ηέζζεξα βαζηθά ζηάδηα ζηε Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ, ζχκθσλα κε ην Project 

Management Institute’s Body of Knowledge (1992) είλαη ηα εμήο: 

o Αλαγλψξηζε θηλδχλσλ 
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o Δθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ 

o Αληαπφθξηζε ζηνπο θηλδχλνπο 

o Γξαπηή ηεθκεξίσζε ησλ θηλδχλσλ.  

Ο Verzuh (2016) πξνηείλεη ην παξαθάησ κνληέιν ζαλ γεληθφ θαλφλα γηα ηελ δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ έξγσλ: 

 

Δηθόλα 6 - Γεληθό Μνληέιν Γηαρείξηζεο Κηλδύλωλ Έξγωλ (πποζαπμοζμένο από  Verzuh, 2016) 

 

χκθσλα κε ηνλ Verzuh (2016), νη θίλδπλνη κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε δχν 

βαζηθέο θαηεγνξίεο νη νπνίεο ζπλήζσο απαζρνινχλ ηελ νκάδα ηνπ έξγνπ: 

o Γλσζηνί / Άγλσζηνη Κίλδπλνη: ζηελ θαηεγνξία απηή εκπίπηνπλ νη θίλδπλνη γηα 

ηνπο νπνίνπο ε νκάδα γλσξίδεη φηη είλαη πηζαλφ λα εκθαληζηνχλ, ρσξίο φκσο λα 

γλσξίδεη ηί αθξηβψο ζα ζπκβεί ή ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζήο ηνπο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε βξνρή, ε νπνία κπνξεί λα 

θαζπζηεξήζεη έλα θαηαζθεπαζηηθφ έξγν ή ε απνπζία εξγαηψλ γηα ζπγθεθξηκέλν 

αξηζκφ εκεξψλ ιφγσ αζζέλεηαο.  
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o Άγλσζηνη / Άγλσζηνη: εδψ εκπεξηέρνληαη φινη εθείλνη νη θίλδπλνη νη νπνίνη 

εκθαλίδνληαη μαθληθά θαη ζεσξνχληαη απξφβιεπηνη. Αθφκε θαη γηα απηή ηελ 

θαηεγνξία θηλδχλσλ φκσο, ε νκάδα έξγνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ 

πξνεηνηκαζκέλε. 

VI. Σα ζηάδηα ηεο Γηαρείξηζεο Κηλδύλνπ 

 

χκθσλα κε ην Project Management Institute’s Body of Knowledge PMBOK (PMI, 

2013), ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζπλίζηαηαη ζηα εμήο ζηάδηα: 

I. Καηάξηηζε ρεδίνπ Δηαρείξηζεο Κηλδύλσλ – Risk Management Plan 

Αλαθέξεηαη ζηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο πάλσ ζηηο νπνίεο ζα βαζηζηνχλ νη 

επφκελεο ιεηηνπξγίεο θαη δξάζεηο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

II. Εληνπηζκόο ησλ Κηλδύλσλ – Risk Identification 

Δδψ ιακβάλεη ρψξα ε εμεχξεζε, ν θαζνξηζκφο θαη ε θαηαγξαθή ελδερφκελσλ 

θηλδχλσλ ελφο έξγνπ. 

III. Πνηνηηθή Αλάιπζε ησλ Κηλδύλσλ – Qualitative Risk Analysis 

Ιεξάξρεζε ησλ εληνπηζκέλσλ θηλδχλσλ ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηελ καζεκαηηθή 

πηζαλφηεηα εκθάληζήο ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηνλ βαξχηεηα ησλ επηπηψζεψλ 

ηνπο ζηελ πνξεία ηνπ έξγνπ. 

IV. Πνζνηηθή Αλάιπζε ησλ Κηλδύλσλ – Quantitative Risk Analysis 

Πνζνηηθή εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ εληνπηζκέλσλ θηλδχλσλ ηνπ έξγνπ 

ζηνπο ζηφρνπο ηνπ. 

V. ρέδην Αληαπόθξηζεο Κηλδύλσλ – Risk Response Plan 

Δχξεζε θαηάιιεισλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ γηα ηελ κείσζε (απνθπγή ή 

κεηαθνξά) ησλ θηλδχλσλ αιιά θαη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ επθαηξηψλ κε ζθνπφ 

ηελ βειηίσζε ηεο έθβαζεο ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο ηνπ έξγνπ. 

VI. Έιεγρνο θαη Παξαθνινύζεζε ησλ Κηλδύλσλ – Risk Monitoring and Control 

Δχξεζε λέσλ πηζαλψλ θηλδχλσλ θαη παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ησλ ήδε 

αλαγλσξηζκέλσλ. ην ζηάδην απηφ εθηεινχληαη θαη νη ηερληθέο αληαπφθξηζεο 

πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί ζην πξνεγνχκελν ζηάδην, ελψ αμηνινγείηαη θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. 
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A.  ρέδην Γηαρείξηζεο Κηλδύλωλ 

 

Σν ρέδην Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ είλαη έλα δνκηθφ εξγαιείν ην νπνίν ρξεζηκεχεη θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ελφο έξγνπ (Κεξπηηφπνπινο, 2006), θαζψο απνηειεί 

ηελ δνκή βάζεη ηεο νπνίαο ε νκάδα δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ ζα εθηειέζεη ηηο ππφινηπεο 

ιεηηνπξγίεο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ δηαρείξηζε ηεο αβεβαηφηεηαο (ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ 

επθαηξηψλ). Η δηαρείξηζε θηλδχλσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί επηηπρψο ζηνπο 

ζθνπνχο ηεο, ρξήδεη κηαο αλαιπηηθήο θαη δνκεκέλεο πξνζέγγηζεο. ηε θάζε απηή, 

θαζνξίδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί, νξίδνληαη ηα κέιε ηεο νκάδαο ηα 

νπνία ζα αζρνιεζνχλ κε ηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ, πξνζδηνξίδνληαη νη επζχλεο ηνπ 

θάζε κέινπο θαη ηέινο νξίδνληαη ιεπηνκέξεηεο φπσο ην θφζηνο πνπ ζα πξνθχςεη απφ 

ηελ δηαδηθαζία νξγάλσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ αιιά θαη νη ηερληθέο 

νη νπνίεο ζα επηηξέςνπλ ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

θηλδχλσλ, θαζφηη, φπσο αλαιχζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ 

είλαη κηα ζπλερφκελε δηαδηθαζία θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ.  

 

χκθσλα κε ηνλ Munier (2014), απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

ζρεδίνπ ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ είλαη ε χπαξμε ηεο δνκηθήο αλάιπζεο έξγνπ (work 

breakdown structure – WBS), ε νπνία δηεπθνιχλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πιήξε 

θαηαλφεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ, κε ζπλέπεηα ηελ επρεξέζηεξε αλαγλψξηζε 

ησλ θηλδχλσλ.  

B. Δληνπηζκόο Κηλδύλωλ 

 

Η δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ θηλδχλσλ είλαη αλαγθαίν λα είλαη πιήξεο θαη θαηά ην 

δπλαηφλ εμαληιεηηθή, θαζφηη, ζε πεξίπησζε εκθάληζεο ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν κηαο 

απεηιήο πνπ δελ έρεη ηαπηνπνηεζεί, είλαη πηζαλφ νη ζπλέπεηεο ηνπ ζπκβάληνο λα έρνπλ 

ηδηαίηεξα αξλεηηθφ αληίθηππν ζηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ (θφζηνο – ρξφλνο – 

πνηφηεηα) (Cooper et al., 2005). Η βαξχηεηα ησλ ζπλεπεηψλ κηαο ηέηνηαο θαηάζηαζεο 

εμαξηάηαη απφ πνηθίινπο παξάγνληεο, φπσο είλαη ε εηνηκφηεηα ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο, 

ε ζνβαξφηεηα ηεο απεηιήο, ν βαζκφο επίπησζεο ζην έξγν, ν ρξφλνο πνπ ιακβάλεη ρψξα 

ην ζπκβάλ θαη νχησ θαζεμήο.  

χκθσλα κε ηνπο Cooper et al. (2005), νη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερληθέο 

αλαγλψξηζεο θαη εληνπηζκνχ ησλ θηλδχλσλ ελφο έξγνπ είλαη νη εμήο: 
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1. Καηαηγηζκόο Ιδεώλ – Brainstorming 

Η ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, εηδηθά 

ζαλ πξψην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, θαζψο κπνξεί λα θαιχςεη έλα κεγάιν εχξνο εηδψλ 

θηλδχλσλ θαη έρεη δηαπηζησζεί φηη είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή.  

Δίλαη ζχλεζεο ζε κηα νκάδα θαηαηγηζκνχ ηδεψλ λα ζπκκεηέρνπλ κέιε κε δηαθνξεηηθφ 

ππφβαζξν πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ην έξγν απφ πνηθίιεο ζθνπηέο ζε φ,ηη αθνξά ηηο 

απεηιεηηθέο θαηαζηάζεηο (ή ηηο επθαηξίεο) πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ. ην ζηάδην απηφ 

γίλεηαη θαηαγξαθή φισλ ησλ ηδεψλ, ρσξίο λα αμηνινγείηαη ε πηζαλφηεηα ή ν βαζκφο 

επίπησζεο ηνπ θάζε έλα αλαγλσξηζζέληα θηλδχλνπ ζηελ  πνξεία ηνπ έξγνπ. ηε 

ζπλέρεηα νη θίλδπλνη πνπ εληνπίζζεθαλ νκαδνπνηνχληαη ζε βαζηθέο θαηεγνξίεο γηα ηελ 

απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γηα θάζε 

έλα θχξην ζηνηρείν ελφο έξγνπ, γηα παξάδεηγκα γηα θάζε κηα βαζηθή δξαζηεξηφηεηα 

ελφο έξγνπ θαηαζθεπήο (π.ρ. εθζθαθή, ζεκειίσζε θ.ν.θ.), θαηαγξάθνληαη έσο δέθα 

θίλδπλνη, ρσξίο απηφ παξφια απηά λα είλαη πεξηνξηζηηθφ. θνπφο είλαη λα εληνπηζζεί 

έλαο ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο εηδψλ θηλδχλσλ, ρσξίο παξάιιεια λα δαπαλεζεί επηπιένλ 

ρξφλνο θαη ελδερνκέλσο θφζηνο απφ ηα εκπιεθφκελα κέιε γηα ηελ αλαγλψξηζε 

ιηγφηεξν αμηφινγσλ θηλδχλσλ.  

2. Πξνεγνύκελε εκπεηξία ζε παξόκνηα έξγα 

πρλά, ε εκπεηξία ζε παξφκνηα έξγα θαη νη θίλδπλνη φπσο αλαγλσξίζζεθαλ, 

εκθαλίζηεθαλ θαη αληηκεησπίζζεθαλ ζε εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο, είλαη ηδηαίηεξα 

βνεζεηηθή, ηδηαίηεξα αλ ζπλδπαζηεί κε ηνλ θαηαηγηζκφ ηδεψλ. Απηή ε κέζνδνο 

ελδέρεηαη λα έρεη πεξηνξηζκέλε εθαξκνγή ζε πξσηφηππα ή πνιχπινθα έξγα. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ζε πεξίπησζε πνπ αθνινπζεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, 

είλαη απαξαίηεην λα δνζεί έκθαζε ζηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα πηνζεηεζνχλ ζην 

λέν έξγν, θαζφηη είλαη πηζαλφ θάπνηνη θίλδπλνη λα ππεξεθηηκεζνχλ ή αθφκε θαη λα 

ππνεθηηκεζνχλ, ιφγσ ηεο εκπινθήο ησλ κεξψλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ ηελ πξφηεξε 

εκπεηξία ηνπο ζην λέν έξγν. Η πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε παξφκνηα έξγα ελδέρεηαη λα 

ππνζηεξίμεη ηελ νκάδα δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ θαη ζε φ,ηη αθνξά ηνπο ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζεο ησλ φκνησλ θηλδχλσλ ηνπ πξφηεξνπ θαη ηνπ ππφ εμέηαζε έξγνπ.  

πλήζσο ε κέζνδνο εληνπηζκνχ θηλδχλσλ κέζσ πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο ρξεζηκνπνηεί 

ηελ ηερληθή ησλ ζπλεληεχμεσλ ζε θαηά ηεθκήξην εηδηθνχο, είηε πξνέξρνληαη απφ ηελ 

νκάδα ηνπ έξγνπ είηε φρη (Κεξπηηφπνπινο, 2006). Οη ζπλεληεχμεηο κπνξεί λα είλαη είηε 

δνκεκέλεο είηε φρη, ελψ κεηά ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ, γίλεηαη ε αλάινγε 

επεμεξγαζία ηνπο, πξντφλ ηεο νπνίαο απνηεινχλ ζπγθεθξηκέλνη θίλδπλνη ή νκάδεο 
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θηλδχλσλ. πλίζηαηαη λα δίδεηαη πξνζνρή ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνπλ νη 

ζπλεληεπμηαδφκελνη ιφγσ ελδερφκελσλ ζηνηρείσλ κεξνιεςίαο· νη εηδηθνί ηείλνπλ λα 

παξαιείπνπλ ηελ αλαθνξά πηζαλψλ απνηπρηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο αθνξνχλ 

(Κεξπηηφπνπινο, 2006).  

3. Λίζηεο Διέγρνπ – Καηάινγνη Κηλδύλωλ 

Οη ιίζηεο ειέγρνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απινπνηήζνπλ ηελ δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο 

θηλδχλσλ θαη πξνέξρνληαη ζπλήζσο βάζεη εκπεηξίαο ζε άιια έξγα (Cooper et al., 2005). 

Δηδηθφηεξα, ζε νξγαληζκνχο πνπ αζρνινχληαη κε πιεζψξα έξγσλ, είλαη ζχλεζεο λα 

ππάξρνπλ θαζηεξσκέλεο ιίζηεο ειέγρνπ θηλδχλσλ (ή αιιηψο θαηάινγνη θηλδχλσλ) νη 

νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο αλαγλψξηζεο ησλ θηλδχλσλ ελφο έξγνπ. 

Παξά ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ιηζηψλ ειέγρνπ ζε έξγα ηα νπνία επαλαιακβάλνληαη, 

ζπλεπψο ηπγράλεη λα έρνπλ παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά, δελ ζπκβαίλεη ην ίδην θαη ζε 

έξγα πνιχπινθα θαη πξσηφηππα γηα ηνλ νξγαληζκφ πνπ ηα αλαιακβάλεη. Οη θαηάινγνη 

θηλδχλσλ ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ελδέρεηαη λα πεξηνξίζνπλ ηελ δηνξαηηθφηεηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ κειψλ ζηελ δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο θηλδχλσλ, πξνθαηαβάιινληαο ηα 

δεηήκαηα κε ηα νπνία ζα αζρνιεζνχλ θαη πεξηνξίδνληαο ην εχξνο εμέηαζεο. ηηο 

πεξηπηψζεηο πξσηφηππσλ ή νινθιεξσηηθά λέσλ έξγσλ, ε βηβιηνγξαθία [Cooper et al., 

(2005), Κεξπηηφπνπινο, (2006)] πξνηείλεη ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ ησλ θαηαιφγσλ 

θηλδχλνπ ζε ππνζηεξηθηηθή βάζε καδί κε ηελ ηερληθή ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ. Καη’ 

απηφλ ηνλ ηξφπν, νη θαηάινγνη θηλδχλσλ ρξεζηκεχνπλ ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ 

θηλδχλσλ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί, νχησο ψζηε ε νκάδα δηαρείξηζεο λα βεβαησζεί φηη δελ 

έρεη γίλεη παξάιεηςε θάπνηνπ ήδε γλσζηνχ θηλδχλνπ. 

4.  Γνκή Αλάιπζεο Κηλδύλωλ – Risk Breakdown Structure 

ε αληίζεζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο ηερληθέο εληνπηζκνχ θηλδχλσλ έξγσλ, νη νπνίεο 

θαηαιήγνπλ ζε ιίζηεο ή θαηαιφγνπο θηλδχλσλ κε κε δνκεκέλε κνξθή, ε ρξήζε ηεο 

ηερληθήο ηεο δνκήο αλάιπζεο θηλδχλσλ (risk breakdown structure) θαηαιήγεη ζηε 

δεκηνπξγία κηαο δνκεκέλεο κνξθήο θαηαιφγνπ εληνπηζκέλσλ θηλδχλσλ, κε ηνπο 

θηλδχλνπο ήδε νκαδνπνηεκέλνπο θαηά θαίξηα θαηεγνξία ήδε απφ ηελ αλαγλψξηζή ηνπο.  

Η δνκή αλάιπζεο θηλδχλσλ πξνζνκνηάδεη ζηελ ηερληθή ηεο δνκήο αλάιπζεο εξγαζηψλ, 

ε νπνία αλαιχζεθε ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν. ε θάζε βαζηθή θαηεγνξία, γηα 

παξάδεηγκα νξγαλσηηθνί θίλδπλνη, νηθνλνκηθνί θίλδπλνη θ.ν.θ., ε νκάδα έξγνπ εζηηάδεη 

ζηελ πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ θηλδχλσλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε θάζε θνξά πεξηνρή. Η 

ρξήζε ηεο δνκήο αλάιπζεο θηλδχλσλ εμαζθαιίδεη ηελ εμέηαζε θάζε πηπρήο ή θχξηαο 

θαηεγνξίαο θηλδχλσλ, θάπνηνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη πηζαλφ λα κελ είραλ 
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αλαγλσξηζζεί κε άιιεο ηερληθέο. ε πεξίπησζε πνπ δελ εληνπηζζνχλ θίλδπλνη ζε 

θάπνηα βαζηθή πεξηνρή, ζπλίζηαηαη λα εμεηαζηεί απφ ηελ νκάδα έξγνπ ε πιεξφηεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο αλαγλψξηζεο (Κεξπηηφπνπινο, 2006).  

5. Άιιεο επηζηεκνληθέο κέζνδνη 

χκθσλα κε ηνπο Cooper et al. (2005), ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο γίλεηαη ρξήζε 

θάπνησλ επηπξφζζεησλ κεζφδσλ εληνπηζκνχ θηλδχλσλ, κε ηε βνήζεηα εξγαιείσλ 

αλάιπζεο θαη ζρεδηαζκνχ άιισλ επηζηεκψλ. Αμίδεη λα αλαθεξζνχλ θάπνηεο απφ απηέο: 

o Μειέηεο επηθηλδπλόηεηαο, νη νπνίεο βνεζνχλ ζηελ αλάιπζε θάζε ηκήκαηνο ηεο 

δηαδηθαζίαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ απνθιίζεσλ θαη ελδερφκελσλ 

ιεηηνπξγηθψλ πξνβιεκάησλ.  

o Πνζνηηθή αλάιπζε θηλδύλσλ αζθάιεηαο (QRA) 

o Αλάιπζε δέλδξνπ ζπκβάλησλ, ηερληθή ε νπνία πεξηγξάθεη ην πηζαλφ εχξνο θαη 

ηελ αθνινπζία ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ ιφγσ ηνπ 

γεγνλφηνο εθθίλεζεο.  

o Μέζνδνο Δειθώλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή θξίζεσλ κέζα απφ 

θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα εξσηεκαηνιφγηα απφ αλψλπκνπο ή απνκνλσκέλνπο 

ζπκκεηέρνληεο (Κεξπηηφπνπινο, 2006).  

o Δηαγξάκκαηα Ishikawa, ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ αξρηθά γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

βαζχηεξσλ αηηηψλ πξνβιεκάησλ. Αλ θαη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν 

αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ, παξφια απηά είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο 

εξγαιείν αλαγλψξηζεο θηλδχλσλ (Κεξπηηφπνπινο, 2006). 

 

C. Πνηνηηθή Αλάιπζε Κηλδύλωλ 

 

Μεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο αλαγλψξηζεο ησλ θηλδχλσλ ελφο έξγνπ, μεθηλά ε 

πνηνηηθή αλάιπζή ηνπο. θνπφο ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο ησλ θηλδχλσλ είλαη απηνί λα 

θαηαηαρζνχλ ζε κηα ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. πλήζε ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππφςε 

θαηά ηελ θαηάηαμε θαηά πξνηεξαηφηεηα ησλ θηλδχλσλ είλαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζήο 

ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ έξγνπ θαη ν βαζκφο επίπησζή ηνπο ζηνπο 

ζθνπνχο ηνπ. Η έλλνηα ηεο εθηίκεζεο θηλδχλσλ πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ. Η αλάιπζε θηλδχλσλ αλαθέξεηαη ζηελ εθηίκεζε ηεο 

πηζαλφηεηαο εκθάληζεο θαη ηνπ βαζκνχ επίπησζεο ζηνπο ζθνπνχο ηνπ έξγνπ, ελψ ε 

αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ αλαθέξεηαη ζηελ ζχγθξηζε ησλ εθηηκψκελσλ θηλδχλσλ 
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έλαληη πξνθαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε ζπλνιηθή βαξχηεηα 

ηνπ θάζε ελφο θηλδχλνπ (Cooper et al., 2005) θαη θαηά ζπλέπεηα ε ζεκαζία ηνπ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν.  

χκθσλα κε ην Project Management Institute, ζπλήζσο θαηαξηίδεηαη έλαο πίλαθαο 

Πηζαλφηεηαο – Αληηθηχπνπ κε ζθνπφ ηελ θαηάηαμε ησλ θηλδχλσλ κε βάζε ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηεη ε θάζε νκάδα έξγνπ. Η δηαβάζκηζε ησλ κεηαβιεηψλ 

«πηζαλφηεηα» θαη «επίπησζε» γίλεηαη κε ηε ρξεζε ζπγθεθξηκέλεο θιίκαθαο. χκθσλα 

κε ηνλ Κεξπηηφπνπιν (2006), ε θιίκαθα ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη 

πεληαβάζκηα, απφ «Αξθεηά Τςειή» (πηζαλφηεηα ή επίπησζε) έσο «Αξθεηά Υακειή».  

 

D.  Πνζνηηθή Αλάιπζε Κηλδύλωλ 

 

χκθσλα κε ηνλ Maylor (2003), νη βαζηθέο κέζνδνη πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

θηλδχλνπ ελφο έξγνπ είλαη πέληε: 

1. Πξνζδνθώκελε αμία 

Η πξνζδνθψκελε αμία ελφο ελδερφκελνπ γεγνλφηνο ηζνχηαη κε ην απνηέιεζκα 

πνπ ζα έρεη ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ελδερνκέλνπ πνιιαπιαζηαζκέλν κε ηελ 

πηζαλφηεηα εκθάληζήο ηνπ. Η ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο, πέξα απφ ηνλ πνζνηηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ελφο θηλδχλνπ, ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηελ αμηνιφγεζε 

δηαθνξεηηθψλ πξνηάζεσλ επέλδπζεο θαζψο βάζεη ηεο κεζφδνπ κπνξεί λα 

αληηιεθζεί θαλείο πνηα επέλδπζε είλαη πην ειθπζηηθή. 

2. Πξνζνκνίωζε Monte Carlo 

Η πξνζνκνίσζε Monte Carlo, ζχκθσλα κε ηνλ Maylor (2003), ρξεζηκνπνηεί 

έλα εχξνο ηηκψλ αληί γηα κεκνλσκέλεο ηηκέο γηα δηάθνξεο κεηαβιεηέο φπσο ν 

ρξφλνο ή ην θφζηνο. Η ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο είλαη δηαζέζηκε ζπλήζσο σο 

επέθηαζε θάπνηνπ ινγηζηηθνχ θχιινπ φπσο είλαη ην excel.  

3. Αλάιπζε Δπαηζζεζίαο 

Η ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ρξεζηκνπνηεί έλα αηζηφδνμν ζελάξην, έλα απαηζηφδνμν 

ζελάξην θαη έλα πηζαλφ ζελάξην γηα λα ππνινγίζεη ην ηειηθφ απνηέιεζκα, 

δείρλνληαο έηζη ζηελ Οκάδα Γηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ ζε πνηεο κεηαβιεηέο ζα 

πξέπεη λα εζηηάζεη, βάζεη ηεο επίδξαζεο θάζε ζελαξίνπ κηαο κεηαβιεηήο.  
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4. Αλάιπζε ζπλζεθώλ αζηνρίαο – Failure Mode Effect Analysis 

Η αλάιπζε ζπλζεθψλ αζηνρίαο είλαη έλα απφ ηα πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα 

εξγαιεία πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ θηλδχλσλ ελφο έξγνπ. ηελ ηερληθή 

απηή ρξεζηκνπνηνχληαη ηξία βαζηθά ζηνηρεία, ε ζνβαξφηεηα ελφο ελδερνκέλνπ 

κεηξεκέλε ζε κηα θιίκαθα απφ ην έλα κέρξη ην 10, ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο θαη 

ε δπλαηφηεηα απφθξπςεο. Ο πνιιαπιαζηαζκφο απηψλ ησλ ηξηψλ ζηνηρείσλ 

δίλεη ην ζπλνιηθφ θίλδπλν ηνπ ελδερνκέλνπ.  

5. Σερληθή PERT 

Η ηερληθή PERT, αιιηψο γλσζηή σο ηερληθή αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο 

πξνγξάκκαηνο αλαπηχρζεθε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950. ηελ ηερληθή 

PERT, γηα θάζε κία δξαζηεξηφηεηα εθηηκψληαη ηξεηο δηαθνξεηηθνί ρξφλνη, φκνηα 

κε ηελ ηερληθή αλάιπζεο επαηζζεζίαο πνπ αλαπηχρζεθε πην πάλσ. Δθηηκάηαη 

έλαο αηζηφδνμνο θαη έλαο απαηζηφδνμνο ρξφλνο φπσο επίζεο θαη ν πην πηζαλφο 

ρξφλνο γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα. Με βάζε ηνπο ρξφλνπο απηνχο, ππνινγίδεηαη ν 

πξνζδνθψκελνο ρξφλνο θάζε δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ καζεκαηηθφ 

ηχπν: 

                    

 
                                                          

 
 

Με βάζε ηνλ πξνζδνθψκελν ρξφλν θάζε δξαζηεξηφηεηαο, κπνξεί λα 

ππνινγηζηεί θαη ν πξνζδνθψκελνο ρξφλνο ηνπ έξγνπ. Με βάζε ηνπο ρξφλνπο 

απηνχο, κπνξεί επίζεο λα ππνινγηζηεί ε δηαθχκαλζε ηνπ ρξφλνπ θάζε 

δξαζηεξηφηεηαο κε βάζε ηνλ παξαθάησ καζεκαηηθφ ηχπν: 

                                

  
                                     

 
   

Δθφζνλ ε δηαθχκαλζε δειψλεη αβεβαηφηεηα, φζν κεγαιχηεξε ε δηαθχκαλζε 

κηαο δξαζηεξηφηεηαο,  ηφζν πην αβέβαηνο είλαη ν ρξφλνο πνπ ζα πξέπεη λα 

αλακέλνπκε φηη ε δξαζηεξηφηεηα ζα νινθιεξσζεί.  

6. Αλάιπζε Πξνζδνθώκελεο ρξεκαηηθήο αμίαο – Expected Monetary 

Value 

Μηα ζρεηηθά θαηλνχξηα ηερληθή, είλαη ε αλάιπζε ηεο πξνζδνθψκελεο 

ρξεκαηηθήο αμίαο. Με ηε κέζνδν απηή, ππνινγίδεηαη ην κέζν απνηέιεζκα φηαλ 
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ιεθζνχλ ππφςε ζελάξηα πνπ ελδέρεηαη είηε λα ζπκβνχλ είηε λα κελ ζπκβνχλ. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζδνθψκελεο ρξεκαηηθήο αμίαο πνιιαπιαζηάδεηαη ε 

ηηκή θάζε δπλαηνχ απνηειέζκαηνο κε ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζήο ηνπ θαη ηα 

γηλφκελα απηά αζξνίδνληαη. Η ηερληθή ηεο πξνζδνθψκελεο ρξεκαηηθήο αμίαο 

ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε έλα δέλδξν απνθάζεσλ φπνπ κηα 

απφθαζε εμεηάδεηαη αλάινγα κε ηα δπλαηά ζελάξηα θαη ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο 

πνπ ππάξρνπλ. Γηα θάζε ζεκείν ζην δέλδξν απνθάζεσλ, ππάξρεη ε αληίζηνηρε 

πξνζδνθψκελε ρξεκαηηθή αμία (EMV). 

 

E. ρέδην Απόθξηζεο Κηλδύλωλ 

 

Μεηά ηνλ πνηνηηθφ θαη πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ, θαη αθνχ νη θίλδπλνη πνπ έρνπλ βξεζεί 

εληαρζνχλ ζε έλα κεηξψν, ην επφκελν βαζηθφ ζηάδην είλαη ην ζρέδην απφθξηζεο έλαληη 

ησλ θηλδχλσλ ηνπ έξγνπ. χκθσλα κε ην PMI (2004), ζην ζρέδην απφθξηζεο, νη 

θίλδπλνη εμεηάδνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα κε βάζε ηε ζνβαξφηεηά ηνπο, φπσο απηή έρεη 

πξνζδηνξηζηεί ζηα πξνεγνχκελα ζηάδηα. Οη βαζηθέο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο 

θηλδχλσλ είλαη νη εμήο: 

1. Απνθπγή Κηλδύλνπ 

Η ζηξαηεγηθή απνθπγήο θηλδχλνπ έρεη σο ζηφρν ηελ απαινηθή θάπνηνπ 

ζνβαξνχ θηλδχλνπ θαη ηελ απνκφλσζε, θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ησλ ζηφρσλ ηνπ 

έξγνπ απφ ηελ επηξξνή ελφο ζνβαξνχ θηλδχλνπ. Η ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή 

ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ππάξρεη έλαο ηδηαίηεξα ζνβαξφο θίλδπλνο πνπ 

ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πνξεία ελφο έξγνπ.  

2. Μεηαβίβαζε Κηλδύλνπ 

Με ηε ζηξαηεγηθή κεηαβίβαζεο είλαη δπλαηή ε κεηάζεζε ησλ αξλεηηθψλ 

επηπηψζεσλ ελφο θηλδχλνπ καδί κε ηελ επζχλε απφθξηζεο ζε έλα ηξίην κέξνο 

(PMI, 2004). ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο θηλδχλνπ, απηφο δελ απαιείθεηαη αιιά 

κεηαβηβάδνληαη νη επζχλεο απφθξηζήο ηνπ, ελψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζπλήζσο 

ε κεηαβίβαζε θηλδχλνπ αθνξά έλαλ νηθνλνκηθφ θίλδπλν. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ζηξαηεγηθήο κεηαβίβαζεο θηλδχλνπ είλαη ε αζθάιηζε ελφο έξγνπ ή 

κέξνπο ελφο έξγνπ έλαληη ζπγθεθξηκέλσλ θηλδχλσλ, νη εγγπήζεηο θαη νη ξήηξεο.  
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3. Μεηξηαζκόο Κηλδύλνπ 

Με ηνλ κεηξηαζκφ ελφο θηλδχλνπ επηδηψθεηαη ε κείσζε είηε ηεο πηζαλφηεηαο 

εκθάληζήο ηνπ, είηε ε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ζε πεξίπησζε εκθάληζεο. 

πλήζσο πξφθεηηαη γηα πξψηκεο ελέξγεηεο φπσο επί παξαδείγκαηη ε εθπφλεζε 

επηπξφζζεησλ δνθηκψλ (PMI, 2004).  

 

F. Παξαθνινύζεζε θαη έιεγρνο θηλδύλωλ 

 

Παξά ηελ εθηεηακέλε πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλαγλψξηζε, ηελ αμηνιφγεζε, 

ηνλ πνηνηηθφ θαη πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ αιιά θαη ηνλ ζρεδηαζκφ απφθξηζεο έλαληη ησλ 

θηλδχλσλ ελφο έξγνπ, είλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη ε ιεηηνπξγία απηή είλαη 

ζπλερήο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ελφο έξγνπ. Καηά ηελ παξαθνινχζεζε 

ησλ θηλδχλσλ, ειέγρεηαη αλ φζεο ππνζέζεηο έγηλαλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ 

αθφκε, αλ νη θίλδπλνη πνπ έρνπλ εληνπηζηεί παξακέλνπλ ή έρνπλ κεηαβιεζεί, αλ έρνπλ 

εκθαληζηεί λένη θίλδπλνη θαη αλ αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, 

φπσο απηέο έρνπλ νξηζηεί ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ. Σέινο, βαζηθή δξαζηεξηφηεηα 

ζην ζηάδην ηεο παξαθνινχζεζεο είλαη ν ελδερφκελνο αλαπξνγξακκαηηζκφο θαηαλνκήο 

θφζηνπο ή ρξφλνπ, αλάινγα κε ηελ εμέιημε ησλ θηλδχλσλ (PMI, 2004).  

 

VII. Από την Διαχείριςη Κινδύνων Έργων ςτην Διαχείριςη 

Αβεβαιότητασ Έργων 

 

Μέρξη ζήκεξα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπγγξαθέσλ νη νπνίνη αζρνιήζεθαλ κε ηα 

δεηήκαηα ηεο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ Έξγσλ εζηίαζαλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε έλα κφλν 

θνκκάηη ηεο Γηαρείξηζεο Ρίζθνπ ζηα έξγα ην νπνίν πεξηιακβάλεη απνθιεηζηηθά 

ελδερφκελα κειινληηθά ζπκβάληα κε αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ πνξεία ελφο έξγνπ. ε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, παξνπζηάζηεθαλ ζπγθεθξηκέλνη 

νξηζκνί ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ έξγσλ. Τπελζπκίδεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηνπο 

Chapman & Ward (2011, ζ. 3), «αβεβαηφηεηα θαιείηαη ε έιιεηςε βεβαηφηεηαο, ξίζθν 

είλαη κηα πηζαλή δπζκελήο έθβαζε, ελψ επθαηξία θαιείηαη κηα πηζαλή επκελήο έθβαζε». 

Αληίζηνηρα ν Gourc (2006) ζεκεηψλεη φηη θίλδπλνο έξγνπ είλαη ε πηζαλφηεηα λα ιάβεη 
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ρψξα έλα ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο κε απνηέιεζκα ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ 

πνξεία εθηέιεζεο ελφο έξγνπ. χκθσλα κε ηνπο Cooper et al. (2005), ε δηαρείξηζε κφλν 

ησλ ελδερνκέλσλ ή δηαθνξεηηθά ησλ θηλδχλσλ ελφο έξγνπ πνπ έρνπλ αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ πνξεία ηνπ έξγνπ, ζπληειεί ζηε δηαδηθαζία απαινηθήο ηεο κηζήο 

επζχλεο πνπ θέξεη έλαο Project Manager.  

χκθσλα κε ην Project Management Institute (PMI, 2004), ην ξίζθν ελφο έξγνπ 

νξίδεηαη σο «έλα αβέβαην γεγνλφο ή ζπλζήθε, ηα νπνία, ζε πεξίπησζε εκθάληζεο, 

έρνπλ είηε ζεηηθφ είηε αξλεηηθφ αληίθηππν ζην εμαγφκελν απνηέιεζκα ελφο έξγνπ». 

χκθσλα κε ηνπο Chapman & Ward (2003), ζηνπο νπνίνπο αλαθέξζεθαλ ζην άξζξν 

ηνπο νη Hynuk Sanchez et al. (2009), ν φξνο «ξίζθν» ελέρεη αξλεηηθή ρξνηά 

πεξηπιέθνληαο έηζη ηελ εμεξεχλεζε πηζαλψλ επθαηξηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο εληνπηζκνχ θηλδχλσλ ζηα έξγα, ε νπνία αλαιχζεθε ζε πξνεγνχκελν 

θεθάιαην. Οη Chapman & Ward (2003) κε απηφ ην ζθεπηηθφ εηζήγαγαλ ηελ έλλνηα ηεο 

Γηαρείξηζεο Αβεβαηφηεηαο Έξγσλ έλαληη ηνπ ζπλεζέζηεξνπ νξηζκνχ ηεο Γηαρείξηζεο 

Κηλδχλσλ. Η Γηαρείξηζε Αβεβαηφηεηαο επηθεληξψλεηαη ζηνλ εληνπηζκφ θαη ζηελ 

δηαρείξηζε φισλ ησλ πεγψλ αβεβαηφηεηαο ελφο έξγνπ πνπ ελδέρεηαη λα ελέρνπλ είηε 

απεηιή είηε επθαηξία ζηελ πνξεία θαη ηα εμαγφκελα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ.   

VIII. Δλεξγεηαθά Έξγα 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε εμέηαζε ελφο πιαηζίνπ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

ελεξγεηαθψλ έξγσλ. Η ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία έξγσλ ζεσξείηαη απφ ηηο πιένλ 

ζχλζεηεο θαζψο δεζκεχνπλ ζεκαληηθά θεθάιαηα ελφο νξγαληζκνχ θαη απαηηνχλ 

εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο, λνκηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

νινθιήξσζή ηνπο. Η πνιππινθφηεηα θαη ε κνλαδηθφηεηα ησλ ελεξγεηαθψλ έξγσλ 

επηβάιινπλ ηνλ πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπο ζε φιν ην θάζκα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

Γηαρείξηζεο Έξγσλ.  

 

A. Χαρακτηριςτικά ενεργειακών έργων 

 

Σα ελεξγεηαθά έξγα απνηεινχλ κία ππνθαηεγνξία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ. 

Παξφια πνπ ζαλ έλλνηα είλαη επξεία, επηρεηξείηαη ζην ζεκείν απηφ ε δηαζαθήληζε 
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ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία ζπληεινχλ ζηνλ επρεξέζηεξν δηαρσξηζκφ 

ησλ ελεξγεηαθψλ έξγσλ απφ ηα έξγα θαηαζθεπήο.  

 

ηα ελεξγεηαθά έξγα πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ εθαξκνγέο: 

o Η εγθαηάζηαζε ππνδνκψλ γηα ηελ κεηαθνξά ελεξγεηαθψλ πφξσλ, φπσο είλαη ε 

θαηαζθεπή ελφο δηθηχνπ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή ελφο αγσγνχ 

κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ ή πεηξειαίνπ. 

o Η θαηαζθεπή κνλάδσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο. 

o Η κειέηε εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο, φπσο είλαη ε 

ηνπνζέηεζε κφλσζεο ζε εμνπιηζκφ εξγνζηαζίνπ. 

o Σα έξγα ζπληήξεζεο ή αλαβάζκηζεο πθηζηάκελσλ ελεξγεηαθψλ έξγσλ, φπσο 

είλαη κηα επέθηαζε δπλακηθφηεηαο ζε κηα κνλάδα παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ή ελφο δηπιηζηεξίνπ. 

o Σα έξγα ηξνπνπνίεζεο ππαξρφλησλ κνλάδσλ, φπσο είλαη ε κεηαηξνπή κηαο 

κνλάδαο παξαγσγήο ελέξγεηαο απινχ θχθινπ (simple gas fired) ζε 

ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ κνλάδα (combined cycle).  

o Η θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ εμφξπμεο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ 

αιιά θαη ε αλέγεξζε εγθαηαζηάζεσλ θφξησζήο ηνπο (terminals). 

o Η θαηαζθεπή κνλάδσλ δηχιηζεο θαη παξαγσγήο βηνθαπζίκσλ. 

  

Κάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ησλ ελεξγεηαθψλ έξγσλ παξαηίζεληαη 

παξαθάησ.  

Έλα θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ζηα έξγα ππνδνκψλ κεηαθνξάο ελέξγεηαο είλαη ε έθηαζε 

ζηελ νπνία εθηείλνληαη· ελδέρεηαη λα εθηείλνληαη εληφο κίαο ρψξαο, λα πξφθεηηαη 

δειαδή γηα εζληθά έξγα ππνδνκήο ή λα δηαηξέρνπλ ηα εδάθε πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ, 

ζπλεπψο λα θαινχληαη δηεζλή. Πην ζπγθεθξηκέλα, κία γξακκή κεηαθνξάο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο κπνξεί λα ελψλεη ην βφξεην κε ην λφηην ζχζηεκα δηαλνκήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο κίαο ρψξαο αιιά είλαη δπλαηφ λα πινπνηεί ηελ ειεθηξηθή δηαζχλδεζε ησλ 

ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνιιαπιψλ ρσξψλ (π.ρ. δηαζχλδεζε 

ζπζηεκάησλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Βνπιγαξίαο – Διιάδαο – Ιηαιίαο). Τπάξρεη επίζεο ε 

πεξίπησζε ησλ off shore έξγσλ δηαζχλδεζεο ε νπνία πινπνηείηαη κε πνληηζκέλα 

θαιψδηα κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή αγσγνχο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ 

πνπ κεηαθέξνπλ ηελ ελεξγεηαθή πξψηε χιε απφ ην ζεκείν ηνπ θνηηάζκαηνο πην θνληά 

ζηνλ ηφπν θαηαλάισζήο ηνπ. 
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Ωο ελεξγεηαθά έξγα δηαζχλδεζεο ραξαθηεξίδνληαη θαη νη γξακκέο κεηαθνξάο 

ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο (ΔΡ) ή ζπλερνχο ξεχκαηνο (Ρ) νη νπνίεο ζπλδένπλ ην 

επεηξσηηθφ ηκήκα κηαο ρψξαο κε έλα λεζί ή κε έλα λεζησηηθφ ζχκπιεγκα. 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ελφο εξγνζηαζίνπ ειεθηξνπαξαγσγήο είλαη ην θαχζηκν πνπ 

ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ παξαγσγή ηεο ελέξγεηαο. Έηζη ππάξρνπλ εξγνζηάζηα 

ειεθηξνπαξαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο θαχζηκν ην θπζηθφ αέξην, αεξηνζηξνβηιηθέο 

κνλάδεο αλνηρηνχ θαη ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ, εξγνζηάζηα ειεθηξνπαξαγσγήο 

λεζησηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ κε ληεδεινγελλήηξηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο θαχζηκε χιε 

ην πεηξέιαην. 

Μηα εηδηθή θαηεγνξία ελεξγεηαθψλ έξγσλ ε νπνία εκθαλίδεη ξαγδαία αλάπηπμε θαηά 

ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία, ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν θαη ζηελ Διιάδα, είλαη ηα έξγα 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Απηά ραξαθηεξίδνληαη απφ ην είδνο ηεο αλαλεψζηκεο 

ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζε: 

 κηθξά πδξνειεθηξηθά,  

 αηνιηθά πάξθα αλεκνγελλεηξηψλ,  

 θσηνβνιηατθά πάξθα,  

 εξγνζηάζηα παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ βηνκάδα θαη βηνληήδει, απφ 

γεσζεξκία θαη απφ ηα παιηξξνηαθά θχκαηα. 

Η θαηαζθεπή ελφο ελεξγεηαθνχ έξγνπ δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο δηαρείξηζεο ελφο 

θαηαζθεπαζηηθνχ έξγνπ. Γηαθξίλεηαη φκσο ζπλήζσο απφ ην εχξνο ηνπ έξγνπ, αλ 

δειαδή απνηειεί δηαθξαηηθή δξάζε πνπ εθηείλεηαη εληφο πεξηζζνηέξσλ ηεο κίαο ρψξαο 

θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ επξχηεξα ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα ή αλ βξίζθεηαη εληφο 

ηεο επηθξάηεηαο κηαο ρψξαο θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην πξφγξακκα ελεξγεηαθήο 

δηαρείξηζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο.  

Οη δηαθξαηηθέο δξάζεηο ζε επξχηεξα πιαίζηα θνηλνηηθψλ δξάζεσλ είλαη πην έληνλεο ζηα 

έξγα κεηαθνξάο ελέξγεηαο. Γηα παξάδεηγκα ε θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ TAP (Trans 

Adriatic Pipeline) ζηεξίδεηαη ζε θνηλνπξαμία εηαηξεηψλ, δηεζλψλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ 

θαη θξαηηθψλ εηαηξεηψλ δηαρείξηζεο αεξίνπ. 

Σα ελεξγεηαθά έξγα, κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπο θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία, απνηεινχλ 

κεγάινπ επηπέδνπ βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ππφθεηληαη ζε φιεο ηηο πξφλνηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο απηψλ. Η ζπληήξεζε ελφο ζηαζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο 

αθνξά θαηά θχξην ιφγν ηε ζπληήξεζεο κηαο επέλδπζεο εληάζεσο θεθαιαίνπ ε νπνία, 
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λαη κελ απαηηεί κηθξφ αξηζκφ αηφκσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο, αιιά ρξεηάδεηαη κεγάιν 

αξηζκφ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζε θαηάζηαζε 

εηνηκφηεηαο ιεηηνπξγίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζπληεξήζεσλ ζε κηα κνλάδα 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη νη κεγάιεο θξαηήζεηο (major overhaul) ησλ 

ζηξνβίισλ θαη ησλ γελλεηξηψλ ζηνπο ζεξκηθνχο ζηαζκνχο. 

ηελ αληίπεξα φρζε, ππάξρνπλ ηα έξγα αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ηα νπνία 

απαηηνχλ πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ πξηλ αιιά θαη ζηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπο, 

αιιά αμηψλνπλ ειάρηζηα επίπεδα ζπληήξεζεο ζε κηθξά ηκήκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο, 

ζπλεπψο ραξαθηεξίδνληαη απφ ζεκαληηθά κηθξφηεξν θφζηνο ζπληήξεζεο. 

Δπηπξνζζέησο, ε ελεξγεηαθή δηαρείξηζε θαη ν βαζκφο απφδνζεο δηαδξακαηίδνπλ έλαλ 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν ζηα ελεξγεηαθά έξγα. Σερληθέο απνθιίζεηο ηεο θαηαζθεπήο 

απφ ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ, γήξαλζε ηνπ εμνπιηζκνχ, βιάβεο θαηαζηξνθηθέο θαη κε 

αιιά θαη νη λνκνζεηηθέο αιιαγέο πεξηβαιινληηθψλ εθπνκπψλ, επηβάιινπλ ηελ 

πινπνίεζε επελδχζεσλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ έξγσλ ζηα κέηξα ηεο δηαζέζηκεο 

ηερλνινγίαο γηα ηελ βειηηζηνπνίεζεο ηεο ελεξγεηαθήο θαη νηθνλνκηθήο απφδνζεο ησλ 

έξγσλ απηψλ. Δπί παξαδείγκαηη, ε αιιαγή ησλ θαπζηήξσλ ελφο αεξηνζηξφβηινπ κηαο 

κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε θαχζηκν ην θπζηθφ αέξην, πνπ έρεη σο  

ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ βαζκνχ απφδνζεο, ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ξχπσλ, ηε 

κείσζε ηνπ ηερληθνχ ειάρηζηνπ θνξηίνπ παξαγσγήο, ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ εθθίλεζεο 

παξαγσγήο ηεο κνλάδαο αιιά θαη ησλ ελεξγεηαθψλ απσιεηψλ, θαζηζηνχλ ηελ αξρηθή 

επέλδπζε πεξηζζφηεξν σθέιηκε, ελ γέλεη απνδνηηθή θαη εκπνξηθά πεξηζζφηεξν 

αληαγσληζηηθή κε ζπλέπεηα ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ εκεξήζην ελεξγεηαθφ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο ρψξαο. 

Δχθνια ζπκπεξαίλεηαη ζπλεπψο, ε ζεκαζία πνπ ζα πξέπεη λα δίδεηαη ζε παξφκνηα έξγα 

αλαβάζκηζεο ή απιήο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ απφ εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ ηεο 

ελέξγεηαο.  

Σα παξαπάλσ κέηξα βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζπλαληψληαη θαη ζε κηα 

ηππηθή βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε θαζηζηψληαο σο ελεξγεηαθφ έξγν κία γεληθεπκέλε 

δξάζε γηα ηε κείσζε ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο. Ωο ηέηνηα έξγα κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ νη εγθαηαζηάζεηο βειηίσζεο ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο, πνπ κεηψλνπλ ηελ 

αηρκή ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο, ε κειέηε θαη πινπνίεζε ηεο κείσζεο ησλ ελεξγεηαθψλ 

απσιεηψλ ζηνπο ιέβεηεο παξαγσγήο δεζηνχ λεξνχ ή αηκνχ, νη κειέηεο απσιεηψλ 

πεπηεζκέλνπ αέξα πνπ ηειηθά θαηαιήγνπλ ζηε κείσζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ 
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αεξνζπκπηεζηψλ, νη κειέηεο βειηίσζεο ζεξκνκνλψζεσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηε κείσζε 

ηεο ρξήζεο θαπζίκνπ γηα ηελ παξαγσγή αηκνχ. 

πλνςίδνληαο, ζεκεηψλεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηαθψλ έξγσλ απνηεινχλ κία 

ππνθαηεγνξία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ θαη ησλ έξγσλ βηνκεραληθήο ζπληήξεζεο, 

ελψ θαζνξίδνληαη, πξνγξακκαηίδνληαη θαη πινπνηνχληαη κε ηε ρξήζε ησλ ίδησλ 

εξγαιείσλ ηεο δηνίθεζεο έξγσλ φπσο θαη θάζε θαηαζθεπαζηηθφ έξγν.  

 

B. Κατηγορίεσ κινδύνων των ενεργειακών έργων 

 

Γεδνκέλνπ φηη ν ηνκέαο ηεο θαηαζθεπήο θαη ηδηαίηεξα ν ηνκέαο ησλ ελεξγεηαθψλ έξγσλ 

είλαη απφ ηνπο πιένλ δπλακηθνχο θαη απαηηεηηθνχο ζηε ζχγρξνλε επνρή, ε Γηαρείξηζε 

Κηλδχλσλ ησλ έξγσλ απηψλ απνηειεί πεδίν εθηεηακέλεο έξεπλαο. Σα πνζνζηά 

απνηπρίαο θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ είλαη κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ ζπγθξηηηθά κε 

άιινπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο (Rounds & Segner, 2011). Δίλαη δεδνκέλν φηη νη 

νξγαληζκνί νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ έξγα απηήο ηεο θιίκαθαο, αληηκεησπίδνπλ 

ζεκαληηθά πνζνζηά αβεβαηφηεηαο ζε φ,ηη αθνξά ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο απηά 

ζα πινπνηεζνχλ, κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ν θίλδπλνο αδπλακίαο επίηεπμεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ εξγαζηψλ ζηνλ επηζπκεηφ ρξφλν θαη κε νηθνλνκηθά απνδνηηθφ ηξφπν. 

Οη Edwards θαη Bowen (1998), θαηεγνξηνπνίεζαλ ην ζχλνιν ησλ θηλδχλσλ πνπ 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ έλα θαηαζθεπαζηηθφ έξγν, κε βάζε ηελ πεγή απ΄φπνπ 

πξνέξρεηαη ν θάζε έλαο. Οη θπζηθνί θίλδπλνη εκθαλίδνληαη εθηφο ησλ αλζξσπίλσλ 

νξγαληζκψλ ή αιιηψο ησλ ζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ νξγαλσζεί απφ ηνλ άλζξσπν, ελψ νη 

αλζξψπηλνη θίλδπλνη αλαθχπηνπλ κέζα απφ ηα αλζξψπηλα νξγαλσκέλα ζπζηήκαηα. Με 

βάζε απηή ηελ πξνζέγγηζε, ε θαηεγνξηνπνίεζε έρεη σο εμήο: 
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Δηθόλα 7 - Καηεγνξίεο Κηλδύλωλ Καηαζθεπαζηηθώλ Έξγωλ (πποζαπμόζηηκε από Edwards and 

Bowen, 1998) 

 

χκθσλα κε ηνλ Szymanski (2017), νη θίλδπλνη ζηα κεγάια θαηαζθεπαζηηθά έξγα 

κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ κε βάζε πνηθίια θξηηήξηα. ηελ βηβιηνγξαθία 

ζπλεζίδεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο κε βάζε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο, ην πεδίν 

εκβέιεηαο ή δηαθνξεηηθά ηελ επξχηεηα επηξξνήο, φπσο επίζεο θαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν 

ηνπ θάζε θηλδχλνπ. Η ηειεπηαία απηή θαηεγνξηνπνίεζε είλαη ε πην ζπλεζηζκέλε δηφηη 

θίλδπλνη πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία ελδέρεηαη λα έρνπλ παξφκνηα ζηξαηεγηθή 

αληηκεηψπηζεο. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ν Szymanski (2017) επηζεκαίλεη ηνπο εμήο 

βαζηθνχο θηλδχλνπο γηα ηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα: 

o Οηθνλνκηθνί Κίλδπλνη 

o Κίλδπλνη Υξνλνδηαγξάκκαηνο 

Φπζηθνί 

Καηξηθέο 
πλζήθεο 

Γεσινγηθέο 
πλζήθεο 

Αλζξψπηλνη 

Κνηλσληθνί 

Αδηθήκαηα, Εγθιεκαηηθόηεηα 

Πνιηηηθνί 

Εκθύιηεο πξξάμεηο 

Οηθνλνκηθνί 

πλάιιαγκα, πιεζσξηζκόο, Δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή 

Υξεκαηννηθνλνκηθνί 

Ρνή Κεθαιαίσλ, κεηαβιεηόηεηα επηηνθίσλ 

Ννκηθνί 

Ρπζκηζηηθέο δηαηάμεηο, αιιαγέο λόκνπ 

Τγείαο θαη Αζθάιεηα 

Αζζέλεηεο εξγαδνκέλσλ 

Γηαρείξηζεο 

Δηαζθάιεηα πνηόηεηαο, έιεγρνο θόζηνπο 

Σερληθνί 

Εζθαικέλνο ηερληθόο ζρεδηαζκόο, αζηνρία πιηθώλ 

Πνιηηηζκηθνί 

Ήζε θαη έζηκα, ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο 
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o Σερληθνί θίλδπλνη, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηελ πηζαλφηεηα αδπλακίαο 

παξάδνζεο ηεο ζπκθσλεκέλεο πνηφηεηαο 

o Αγνξαίνο θίλδπλνο, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηελ αληίδξαζε ηεο αγνξάο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

o Φπζηθνί θίλδπλνη, πνπ πεξηιακβάλνπλ αθξαία θαηξηθά ή θπζηθά θαηλφκελα πνπ 

είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζνχλ, ηνπιάρηζηνλ ζε καθξνπξφζεζκε βάζε 

o Δμσηεξηθνί θίλδπλνη, πνπ ζπλδένληαη κε ην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ 

o Κίλδπλνη ζπλδεφκελνη κε ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη ηελ αζθάιεηα θαηά ηελ 

εθηέιεζε εξγαζηψλ. 

ε έλα θαηαζθεπαζηηθφ έξγν, απφ ηελ ζθνπηά ηνπ αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νη 

θίλδπλνη κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζηηο παξαθάησ πέληε βαζηθέο νκάδεο 

(Szymanski, 2017): 

 Πξνθαηαξθηηθφο ζρεδηαζκφο, δειαδή ην ζηάδην θαηά ην νπνίν ππάξρεη θίλδπλνο 

απψιεηαο θεθαιαίσλ πνπ επελδχζεθαλ ζηελ δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ, γηα 

παξάδεηγκα: 

o Κίλδπλνο ππεξεθηίκεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ έξγνπ 

o Κίλδπλνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ιαλζαζκέλε αλαγλψξηζε ησλ 

πξνηηκήζεσλ ησλ επελδπηψλ 

 Γηαγσληζκφο, δειαδή ην ζηάδην φπνπ πξνζεγγίδεηαη κε πεξηζζφηεξε 

ιεπηνκέξεηα ε θαηαζθεπαζηηθή δηαδηθαζία, γηα παξάδεηγκα: 

o Κίλδπλνο ππνεθηίκεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

o Κίλδπλνο αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ 

o Κίλδπλνο δηαθζνξάο 

 Λεπηνκεξήο ζρεδηαζκφο, δειαδή ην ζηάδην θαηά ην νπνίν ζρεδηάδεηαη κε 

ιεπηνκέξεηα ε θαηαζθεπαζηηθή δηαδηθαζία. ηελ νκάδα απηή αλήθνπλ νη 

παξαθάησ θίλδπλνη: 

o Κίλδπλνο απφ ιαλζαζκέλε επηινγή νκάδαο ζρεδηαζκνχ 

o Κίλδπλνο ππεξεθηίκεζεο ησλ εμφδσλ ηνπ έξγνπ 

o Κίλδπλνο απφ ιαλζαζκέλε επηινγή ηερλνινγίαο ή κεζφδσλ πινπνίεζεο 

ηνπ έξγνπ 

 Καηαζθεπή. ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο πεξηιακβάλεηαη κηα πιεζψξα θηλδχλσλ 

πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη  λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

ζρεδίνπ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ έξγνπ: 
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o Κίλδπλνο απνηπρίαο εμνπιηζκνχ 

o Κίλδπλνο απνπζίαο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (γηα παξάδεηγκα γηα ιφγνπο 

αζζελείαο) 

o Κίλδπλνο θαθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη θαθήο 

εθηίκεζεο ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ θάπνηαο δξαζηεξηφηεηαο 

o Κίλδπλνο θαθήο ή κεησκέλεο πνηφηεηαο πιηθψλ 

o Κίλδπλνο δηαδειψζεσλ, γηα παξάδεηγκα πξνεξρφκελεο απφ ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία ή απφ θάπνηα νξγάλσζε πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

o Κίλδπλνο επέθηαζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζηψλ 

 Υξεκαηνδφηεζε. ηελ νκάδα απηή αλήθνπλ θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε 

νηθνλνκηθφ αληίθηππν: 

o Κίλδπλνο θαθήο ελαξκφληζεο κε ηνπο λφκνπο 

o Κίλδπλνο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πειαηψλ ή αμηνπηζηίαο 

πξνκεζεπηψλ 

o Κίλδπλνο νηθνλνκηθήο χθεζεο ή αζηάζεηαο 

ε πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο αλαθέξζεθε κηα κέζνδνο αλάιπζεο θαη 

θαηεγνξηνπνίεζεο θηλδχλσλ έξγσλ, γλσζηή σο Risk Breakdown Structure (RBS), κηα 

κνξθή παξφκνηα ηεο Γνκηθήο Αλάιπζεο Δξγαζηψλ ελφο έξγνπ (WBS), ε νπνία 

ζπληειεί ζηελ νξγάλσζε ησλ θηλδχλσλ ελφο έξγνπ ζε νξηζκέλν αξηζκφ νκάδσλ πνπ 

πεξηέρνπλ νκνεηδείο θηλδχλνπο. ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

ε δνκηθή αλάιπζε θηλδχλσλ έξγνπ πνπ πηνζέηεζε θαη ν Κεξπηηφπνπινο (2006), ε 

νπνία απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: 



31 
 

 

Δηθόλα 8 - Καηεγνξίεο Κηλδύλωλ Καηαζθεπαζηηθώλ Έξγωλ ΙΙ (πποζαπμόζηηκε από Κηπςηηόποςλο, 

2006) 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ δνκή ζα επηρεηξεζεί ε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε θηλδχλσλ 

ελεξγεηαθψλ ή θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ φπσο αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία.  

1. Οηθνλνκηθνί Κίλδπλνη 

Οη νηθνλνκηθνί θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη ελφο ελεξγεηαθνχ έξγνπ απνηεινχλ 

κηα ζεκαληηθή θαηεγνξία θηλδχλσλ πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε απφ έλαλ Project 

Manager θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο Γηαρείξηζεο ηνπ Έξγνπ. Η ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 

θηλδχλσλ πεξηιακβάλεη πηζαλά πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 

ηηο ρξεκαηηθέο ξνέο ελφο έξγνπ, δεηήκαηα επάξθεηαο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πνπ ζα 

απαηηεζνχλ γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ, φπσο επίζεο θαη κηα πηζαλνινγνχκελε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή απνηπρία (γηα παξάδεηγκα πηψρεπζε) ηνπ αλάδνρνπ ηνπ έξγνπ 

(Κεξπηηφπνπινο, 2006; Zou et al., 2007; Chan et al., 2004).  

ηελ θαηεγνξία ησλ νηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ αλήθνπλ επηπξνζζέησο νη πηζαλέο αιιαγέο 

ησλ ηηκψλ, φπσο είλαη νη ηηκέο ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ εκεξνκηζζίσλ ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ 

(Κεξπηηφπνπινο, 2006; Zou et al., 2007; Chan et al., 2004). 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έλαο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θίλδπλνο ζε φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δειαδή θαη ησλ 

ελεξγεηαθψλ έξγσλ, είλαη ν θίλδπλνο αιιαγήο ησλ επηηνθίσλ ζηελ αγνξά 

Κίλδπλνη Έξγνπ 

Οηθνλνκηθνί 

Ννκηθνί 

Πνιηηηθνί 

Σερληθνί 

Οξγαλσηηθνί 

Πεξηβαιινληηθνί 

Τγηεηλήο & 
Αζθάιεηαο 

Αηπρήκαηα & 
Καηαζηξνθέο 



32 
 

(Κεξπηηφπνπινο, 2006; Edwards and Bowen, 1998), ν νπνίνο είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη 

ζε πιήξε εθηξνρηαζκφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ελφο έξγνπ, θαζηζηψληαο ηελ νινθιήξσζή 

ηνπ αζχκθνξε, κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ θφζηνπο ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ πνπ 

ελδερνκέλσο έρεη αλαιεθζεί γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζή ηνπ. 

2. Ννκηθνί Κίλδπλνη 

Δμίζνπ ζεκαληηθή θαηεγνξία θηλδχλσλ ζηα θαηαζθεπαζηηθά θαη δε ζηα ελεξγεηαθά 

έξγα ζπληζηνχλ νη λνκηθνί θίλδπλνη. Αμηνζεκείσην κέξνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίαο θηλδχλσλ είλαη εθείλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ 

ζπλάπηνληαη κεηαμχ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ εξγνιάβσλ θαηαζθεπήο ή άιισλ 

εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ. Οη θίλδπλνη απηνί πξνθχπηνπλ απφ ελδερφκελεο αζάθεηεο ζηα 

άξζξα ή ζηνπο φξνπο πνπ ζπκθσλνχληαη, φπσο είλαη ην ρξνλνδηάγξακκα ην νπνίν ζα 

αθνινπζεζεί, ελδερφκελεο ξήηξεο ζε φ,ηη αθνξά ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θ.ά.. 

(Κεξπηηφπνπινο, 2006; Edwards and Bowen, 1998).  

Μηα αθφκε βαζηθή ππνθαηεγνξία λνκηθψλ θηλδχλσλ είλαη εθείλνη νη νπνίνη απνξξένπλ 

απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηνπ εθάζηνηε θξάηνπο φπνπ ιακβάλεη ρψξα ε θαηαζθεπή 

ηνπ έξγνπ θαη νη πηζαλέο αιιαγέο ηνπ ζηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ. ηελ 

ππνθαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη θίλδπλνη αδεηνδφηεζεο θαη νη θίλδπλνη εκθάληζεο 

ηδηαίηεξσλ λνκνζεηηθψλ θαλνληζκψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, φπσο είλαη ε 

αλεχξεζε αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ πνπ κε ηε ζεηξά ηεο νδεγεί ζε θαζπζηεξήζεηο 

αδεηνδνηήζεσλ θαη νινθιήξσζεο θαηαζθεπψλ (Κεξπηηφπνπινο, 2006). Οη δηθαζηηθέο 

δηακάρεο απνηεινχλ άιινλ έλαλ παξάγνληα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο 

θαζπζηεξήζεηο, αθνχ ε δηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ ζπληζηά ζπλήζσο κηα ρξνλνβφξα 

δηαδηθαζία. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί σο ηξίηε ππνθαηεγνξία λνκηθψλ θηλδχλσλ ησλ ελεξγεηαθψλ έξγσλ 

ε χπαξμε πεξηβαιινληηθψλ πξνηχπσλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ ππαγνξεχνπλ θάπνηεο 

παξακέηξνπο ζε φ,ηη αθνξά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη ηελ ηαπηφρξνλε δηαθχιαμε 

ηνπ θείκελνπ πεξηβάιινληνο απφ ελδερφκελε επηκφιπλζε ή θαηαζηξνθή (Wang et al., 

2004; Κεξπηηφπνπινο, 2006). 

3. Πνιηηηθνί Κίλδπλνη 

Οη πνιηηηθνί θίλδπλνη είλαη κηα θαηεγνξία θηλδχλσλ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ πνπ 

ζπρλά εκπιέθεηαη κε ηελ θαηεγνξία ησλ λνκηθψλ θαη λνκνζεηηθψλ θηλδχλσλ θαη ε 

δηάθξηζή κεηαμχ ησλ δχν θαηεγνξηψλ ελδέρεηαη λα είλαη δπζρεξήο. Η αζηαζήο πνιηηηθή 

θαηάζηαζε, ε ζπρλή ελαιιαγή ζηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη ε απμεκέλε 



33 
 

γξαθεηνθξαηία είλαη θάπνηα παξαδείγκαηα πνιηηηθψλ θηλδχλσλ πνπ ελδέρεηαη λα 

αληηκεησπηζηνχλ ζηελ Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ Καηαζθεπαζηηθψλ Έξγσλ (Zou et al., 

2007; Κεξπηηφπνπινο, 2006). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα πνιηηηθνχ θηλδχλνπ πνπ 

εκθαλίζηεθε ζηε θάζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ ελεξγεηαθνχ έξγνπ ππήξμε ε πνιηηηθή 

δηαθσλία ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην έξγν ηνπ αγσγνχ πεηξειαίνπ Μπνπξγθάο – 

Αιεμαλδξνχπνιεο, ε πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ ηειηθά εγθαηαιείθζεθε.  

4. Σερληθνί Κίλδπλνη 

Όπσο είλαη αλακελφκελν, κηα ζεκαληηθή θαηεγνξία θηλδχλσλ ζηα ελεξγεηαθά έξγα, σο 

ππνθαηεγνξία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ, είλαη νη ηερληθνί θίλδπλνη. ηελ 

βηβιηνγξαθία (Κεξπηηφπνπινο, 2006; Zou et al., 2007; Wang et al., 2004, Edwards and 

Bowen, 1998) ζπλήζσο ρσξίδνληαη ζε δχν ππνθαηεγνξίεο, ηνπο θηλδχλνπο ζρεδηαζκνχ 

θαη ηνπο θηλδχλνπο ηνπνζεζίαο ή εγθαηάζηαζεο. 

Κίνδςνοι Σσεδιαζμού  

ηε ζπγθεθξηκέλε ππνθαηεγνξία αλήθνπλ θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αξρηθφ ή 

ηνλ κεηέπεηηα ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ. Σα ιάζε ζε απηφ ην ζηάδην ηνπ έξγνπ, έρνπλ 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ κεηέπεηηα πνξεία θαη ζηελ επηηπρή νινθιήξσζή ηνπ θαζψο 

είλαη δπλαηφ λα επηθέξνπλ θαζπζηεξήζεηο, επαλαζρεδηαζκφ ή ειιείςεηο πνηφηεηαο.   

Οη αλεπαξθείο ή ιαλζαζκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο είλαη ζπλεζηζκέλνη θίλδπλνη ζηα 

θαηαζθεπαζηηθά έξγα, κε ζεκαληηθή πηζαλφηεηα εκθάληζεο. Οη αζάθεηεο θαη ε έιιεηςε 

επηκέξνπο ζηφρσλ αλήθνπλ επίζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία.  

Κίνδςνοι Τοποθεζίαρ – Δγκαηάζηαζηρ 

Οη θίλδπλνη ηνπνζεζίαο ή εγθαηάζηαζεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ιαλζαζκέλε επηινγή ηνπ 

ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ εξγνηαμίνπ. Μηα αθαηάιιειε επηινγή ζέζεο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε έιιεηςε αλαγθαίσλ πφξσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ε παξνρή λεξνχ ή 

ηειεπηθνηλσλίαο, ζε θαζπζηέξεζε παξάδνζεο πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα θαζπζηέξεζε ηνπνζέηεζεο γεξαλψλ ή ζθαισζηψλ ζε απνκαθξπζκέλεο 

ηνπνζεζίεο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο θξίλεηαη ζθφπηκε ε πξνζεθηηθή επηινγή ηεο ζέζεο 

ηνπ εξγνηαμίνπ, ε νπνία ζα δηαζθαιηζηεί αλ ιεθζνχλ ππφςε αξθεηνί παξάγνληεο πνπ 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ην έξγν (π.ρ. εξγνηάμηα ζε ζεηζκνγελείο ή αζηαζείο 

γεσινγηθά πεξηνρέο).  
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5. Οξγαλωηηθνί Κίλδπλνη 

Η θαηεγνξία ησλ νξγαλσηηθψλ θηλδχλσλ είλαη κηα κεγάιε θαηεγνξία θηλδχλσλ 

δηαρείξηζεο θαηαζθεπαζηηθψλ θαη ελεξγεηαθψλ έξγσλ. Η νξγάλσζε ελφο έξγνπ 

θαιχπηεηαη απφ έλα επξχ θάζκα θηλδχλσλ ήδε απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηνπ ζρεδηαζκνχ 

ηνπ. χκθσλα κε ηνλ Κεξπηηφπνπιν (2006), θξίλεηαη ζθφπηκνο ν πεξαηηέξσ 

δηαρσξηζκφο ησλ νξγαλσηηθψλ θηλδχλσλ ζε κηθξφηεξεο ππνθαηεγνξίεο πξνο 

δηεπθφιπλζε ηφζν ηνπ εληνπηζκνχ ηνπο, φζν θαη ηεο δηαρείξηζήο ηνπο. πλεπψο, νη 

νξγαλσηηθνί θίλδπλνη κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζηηο εμήο ππνθαηεγνξίεο: 

Κίνδςνοι Γιοίκηζηρ 

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη θίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ειιηπή επηθνηλσλία θαη 

πιεξνθφξεζε κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ ελφο έξγνπ, απφ απψιεηα ξνήο 

πιεξνθνξίαο, απφ θαθή νξγαλσηηθή δνκή θαη έιιεηςε ηππνπνίεζεο (Κεξπηηφπνπινο, 

2006; Edwards and Bowen, 1998, Chan et al., 2004). ηελ ίδηα θαηεγνξία αλήθνπλ 

θίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ειιηπή ζπζηεκαηνπνίεζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ.  

πρλφ θαηλφκελν ζε θαηαζθεπαζηηθά θαη ελεξγεηαθά έξγα είλαη ε θαζπζηεξεκέλε ιήςε 

απνθάζεσλ απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. Δμίζνπ βαξχλνπζαο ζεκαζίαο είλαη ε επηινγή 

ησλ θαηάιιεισλ αλζξψπσλ ζηελ αξκφδηα ζέζε θαη ε εθρψξεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

εθείλσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νκαιή ξνή ηεο εξγαζίαο θαη ηε ιήςε 

απνθάζεσλ ζηα θαηάιιεια νξγαλσηηθά επίπεδα, δξάζεηο πνπ αλαιακβάλεη ν project 

manager ή αιιηψο δηαρεηξηζηήο ηνπ έξγνπ. Η απνπζία ησλ παξαπάλσ αλαθεξνκέλσλ 

νξγαλσηηθψλ ηθαλνηήησλ ελδέρεηαη λα νδεγήζεη θαη ζε πξνβιήκαηα παξαθνινχζεζεο 

ηεο εμέιημεο ησλ εξγαζηψλ (Chan et al., 2004).  

Σέινο, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ζεκαληηθή ζεσξείηαη θαη ε νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

δηαρεηξηζηή ηνπ έξγνπ λα εμνκαιχλεη εζσηεξηθέο δηακάρεο κεηαμχ ηεο νκάδαο 

δηαρείξηζεο θαη λα αληαπεμέξρεηαη κε ηξφπν απνηειεζκαηηθφ ζε ελδερφκελα εκθάληζεο 

αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε 

(Κεξπηηφπνπινο, 2006). 

Κίνδςνοι Ππογπαμμαηιζμού 

Έρεη ήδε επηζεκαλζεί ε ζεκαζία πνπ ζα πξέπεη λα δίδεηαη θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

ησλ βαζηθψλ αιιά θαη ησλ πην ιεπηνκεξψλ ζηνηρείσλ ελφο έξγνπ. Κίλδπλνη γηα 

θαηαζθεπαζηηθά έξγα κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ιαλζαζκέλε εθηίκεζε ησλ ηξηψλ 

βαζηθψλ ζεκείσλ ελφο έξγνπ: ηνπ ρξφλνπ, ηνπ θφζηνπο θαη ηεο πνηφηεηαο ή αιιηψο ησλ 
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ηερληθψλ ηνπ πξνδηαγξαθψλ. εκαληηθά ιάζε ζηηο εθηηκήζεηο απηέο, κπνξνχλ κάιηζηα 

λα νδεγήζνπλ ζε αλάγθε επαλαζρεδηαζκνχ κέξνπο ή θαη νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ.  

ηελ θαηεγνξία ησλ θηλδχλσλ πξνγξακκαηηζκνχ κπνξεί λα εληαρζεί θαη ε αλάγθε 

ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ φπσο επίζεο θαη ε έιιεηςε 

θαηάιιειεο δηαρείξηζεο αληηδξάζεσλ απφ ηελ νκάδα ή ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ έξγνπ.  

ην ζηάδην ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζα πξέπεη λα δνζεί ε δένπζα πξνζνρή πξνθεηκέλνπ 

λα απνθεπρζνχλ ιάζε θαη παξαιείςεηο πνπ ζα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ. Οη θίλδπλνη απηνχ ηνπ ζηαδίνπ ζεσξνχληαη ζπλήζσο σο ζεκαληηθνί (Wang et 

al.,2004; Κεξπηηφπνπινο, 2006).  

Κίνδςνοι Ππομηθειών 

Οη θαζπζηεξήζεηο ζηελ πξνκήζεηα πιηθψλ θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο, είλαη νη βαζηθνί θίλδπλνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 

θηλδχλσλ. Η έιιεηςε βαζηθνχ εμνπιηζκνχ ή αληαιιαθηηθψλ ηε ζηηγκή πνπ απηά 

απαηηνχληαη γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ είλαη ην πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο 

θαηεγνξίαο θηλδχλσλ πξνκεζεηψλ (Κεξπηηφπνπινο, 2006). 

Κίνδςνοι Ανθπωπίνων Πόπων 

Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο είλαη έλα ζηνηρείν θάζε έξγνπ πνπ παίδεη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηηπρή ή κε νινθιήξσζή ηνπ. Οη θίλδπλνη απηνί, ζχκθσλα κε 

ηνλ Κεξπηηφπνπιν (2006), δηαρσξίδνληαη ζε θηλδχλνπο εθπαίδεπζεο θαη ηθαλνηήησλ ή 

πξνζφλησλ θαη ζε θνηλσληθνχο θηλδχλνπο.  

Κίλδπλνη ηθαλνηήησλ πεγάδνπλ απφ ειιηπή εθπαίδεπζε, έιιεηςε θαηάιιεισλ 

πξνζφλησλ θαη ηερλνγλσζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ή αθφκε θαη απφ ιαλζαζκέλε εθηίκεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπ (Κεξπηηφπνπινο, 2006).  

Οη θνηλσληθνί θίλδπλνη ζε θαηαζθεπαζηηθά έξγα ζρεηίδνληαη κε ηηο δηακάρεο πνπ 

ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ ζην ρψξν εξγαζίαο ή κηα ελδερφκελε απεξγία 

(Κεξπηηφπνπινο, 2006).  

Κίνδςνοι Δξοπλιζμού 

ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη νη θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

πιηθνχο πφξνπο ελφο έξγνπ (πξψηεο χιεο, κεραλήκαηα, εμνπιηζκφο). Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ζε θαηαζθεπαζηηθά έξγα είλαη ε ιαλζαζκέλε εθηίκεζε ηνπ ζσζηνχ πιηθνχ 

πνπ απαηηείηαη, θάηη πνπ πξνθχπηεη σο ζπλέπεηα έιιεηςεο ηερλνγλσζίαο ηεο νκάδαο ή 
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ιφγσ ιαλζαζκέλνπ ζρεδηαζκνχ. Η έιιεηςε πιηθψλ ζηνλ ρξφλν πνπ απηά απαηηνχληαη ή 

ε θαθή ηνπο πνηφηεηα ελδέρεηαη λα έρεη επίπησζε ζηνλ ρξφλν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, 

ζηελ πνηφηεηα ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ή ζην θφζηνο θαηαζθεπήο. (Long et.al, 2004).  

Κίνδςνοι Υπεπγολάβων 

χκθσλα κε ηνπο Κεξπηηφπνπιν (2006) θαη Zou et al.(2007), εηδηθά ζε κεγάια 

θαηαζθεπαζηηθά έξγα είλαη ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή ε χπαξμε ππεξγνιάβσλ ζε έλα έξγν 

ζε κηθξά ή κεγαιχηεξα θνκκάηηα ηνπ. Ο ππεξγνιάβνο είλαη έλαο εμσηεξηθφο 

ζπλεξγάηεο πνπ ζπκθσλεί κε ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ ηελ εθηέιεζε θάπνησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Απφ ηε 

ζρέζε απηή είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθνί θίλδπλνη γηα ην έξγν πνπ κπνξεί λα 

εδξάδνληαη ζε αδπλακία εθηέιεζεο ηεο ζπκθσλίαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ππεξγνιάβνπ ή 

αθφκε θαη ζε ειιηπή νξηνζέηεζε ηεο ζπκβαηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνπ 

ππεξγνιάβνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη ζπκβάζεηο ππεξγνιαβίαο ζε θαηαζθεπαζηηθά έξγα 

είλαη ζπλήζσο ηδηαίηεξα εθηελείο θαη ιεπηνκεξείο, ελψ δελ είλαη ζπάλην θαηλφκελν ε 

αδπλακία ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ λα κε ζρεηίδεηαη κε ην νηθνλνκηθφ ζθέινο 

αιιά κε απηφ ησλ ζπκβαηηθψλ άξζξσλ πνπ επηζπκνχλ ηα δχν κέξε λα ππνγξάςνπλ.  

Κίνδςνοι Ποιόηηηαρ 

ηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα, έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ θξίλεη ηελ επηηπρή ή κε 

νινθιήξσζε ηνπο, είλαη ε πνηφηεηα ηεο ηειηθήο θαηαζθεπήο. ε πεξίπησζε πνπ ζηνλ 

ηειηθφ έιεγρν νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, πξηλ απφ ηελ ηειηθή ηνπ παξάδνζε ζηνλ 

αλάδνρν απφ ηελ νκάδα έξγνπ, γίλεη αληηιεπηφ φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο πνηνηηθέο 

ειιείςεηο, γηα παξάδεηγκα ρακειφηεξε απφδνζε κηαο κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ απηή πνπ είρε αξρηθά ζπκθσλεζεί, είλαη πνιχ πηζαλφ ε δηφξζσζε απηψλ 

ησλ ζθαικάησλ είηε λα επηθέξεη ζεκαληηθά απξφνπηα έμνδα θαη θαζπζηέξεζε ηνπ 

ρξφλνπ νινθιήξσζεο είηε λα είλαη αδχλαηνλ λα δηνξζσζνχλ. Γηα ηελ απνθπγή 

παξφκνησλ ζνβαξψλ θηλδχλσλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ζπζηήκαηνο 

δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, νχησο ψζηε λα ιακβάλεη ρψξα κηα απνηειεζκαηηθή αιιά 

γξήγνξε θαη ζπλερφκελε δηαδηθαζία ειέγρνπ πνηνηηθψλ ζεκείσλ ηνπ έξγνπ, φπσο επί 

παξαδείγκαηη έλαο έιεγρνο βαζηθψλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θάπνην θαίξην 

ζεκείν ηνπ έξγνπ (Κεξπηηφπνπινο, 2006; Edwards and Bowen, 1998). 

6. Πεξηβαιινληηθνί Κίλδπλνη 

Η πηζαλφηεηα κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ή κεξηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ, πέξα απφ ηηο 

νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ ζα επηθέξεη ζε πεξίπησζε εκθάληζεο ιφγσ αλαγθαηφηεηαο 
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απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη θαη αληηδξάζεηο απφ ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν ή απφ πεξηβαιινληηθνχο νξγαληζκνχο ή θνξείο, θάηη πνπ ζε κεγάιε 

θιίκαθα είλαη πηζαλφ λα ζπληζηά ηδηαίηεξα ζνβαξφ θίλδπλν γηα ηελ πνξεία ελφο έξγνπ 

(Κεξπηηφπνπινο, 2006; Edwards and Bowen, 1998). 

7. Κίλδπλνη Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο 

ε έξγα θαηαζθεπήο, νη θίλδπλνη Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο παίδνπλ έλαλ ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή Γηαρείξηζε ελφο Έξγνπ, θαζψο 

ζπκβάληα πνπ αθνξνχλ ηελ Τγηεηλή θαη ηελ Αζθάιεηα έρνπλ ζνβαξφ αληίθηππν ζηελ 

πνξεία ηνπ έξγνπ. Οη θίλδπλνη Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ 

πεξαηηέξσ ζε θηλδχλνπο πνπ αθνξνχλ ηνλ εμνπιηζκφ θαη θηλδχλνπο πνπ αθνξνχλ ην 

πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζην έξγν.  

o Κίλδπλνη γηα ηνλ Δμνπιηζκφ 

Σα κεραλήκαηα θαη ν εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλα θαηαζθεπαζηηθφ 

έξγν (π.ρ. έλαο γεξαλφο), ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηηο απαξαίηεηεο 

πηζηνπνηήζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα πηζηνπνηεηηθά αζθαιείαο θαη 

πξνέιεπζεο, ελψ είλαη αδήξηηε αλάγθε λα αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ή ηνπ εγθαηάζηαζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη 

ρξήζεο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ φρη κφλν ελδερφκελεο βιάβεο ή 

θαηαζηξνθέο ηνπο αιιά θαη πεξηζηαηηθά ηξαπκαηηζκψλ ησλ ρεηξηζηψλ ηνπο 

(Κεξπηηφπνπινο, 2006). 

o Κίλδπλνη γηα ην Πξνζσπηθφ 

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ φινη νη θίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ειιηπή 

ηήξεζε ησλ θαλνληζκψλ αζθαιείαο, απφ θαθή ή ειιηπή ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο, φπσο θξάλε θαη παπνχηζηα αζθαιείαο αιιά θαη νη ιαλζαζκέλεο 

πξαθηηθέο πνπ ζπρλά ζπλαληψληαη ηδίσο ζε θαηαζθεπαζηηθά έξγα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε ιαλζαζκέλε ηνπνζέηεζε κηαο ζθαισζηάο (Κεξπηηφπνπινο, 

2006). 

8. Κίλδπλνη Αηπρεκάηωλ – Καηαζηξνθώλ 

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ θπξίσο εμσγελείο ηνπ έξγνπ θίλδπλνη φπσο είλαη ε 

ππξθαγηά ή ε πιεκκχξα, ν ζεηζκφο, ε θαηνιίζζεζε θ.ν.θ. Οη ζπγθεθξηκέλνη θίλδπλνη 

είλαη θαηά θχξην ιφγν απξφβιεπηνη θαη δελ αθνξνχλ ζε ιαλζαζκέλε πξαθηηθή, φπσο 

είλαη έλα εξγαηηθφ αηχρεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ θηλδχλσλ Τγηεηλήο θαη 

Αζθάιεηαο. ηελ θαηεγνξία ησλ απξφβιεπησλ ζπκβάλησλ ελδέρεηαη λα αλήθνπλ θαη 
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πεξηζηαηηθά πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνβιεθζνχλ αιιά ε πηζαλφηεηα εκθάληζήο ηνπο ηα 

θαηαηάζζεη ζηελ ίδηα θαηεγνξία κε ηνπ θηλδχλνπο ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ. 

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ θηλδχλσλ είλαη ε δνιηνθζνξά θαη ε ιεζηεία (Κεξπηηφπνπινο, 

2006; Edwards and Bowen, 1998). 

9. Έξεπλεο ζρεηηθά κε ηνπο θηλδύλνπο ηωλ θαηαζθεπαζηηθώλ 

έξγωλ 

Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ εμεηάζεη ηνπο βαζηθνχο θηλδχλνπο πνπ δηέπνπλ ηα έξγα 

κεγάιεο θιίκαθαο κε θαηαζθεπαζηηθφ ραξαθηήξα. Οη Chen et al. (2007), 

πξαγκαηεχηεθαλ ζηελ έξεπλά ηνπο ηνπο θηλδχλνπο νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ην θφζηνο 

ηνπ έξγνπ. Οη θίλδπλνη θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε ηξεηο νκάδεο: πφξνη ηνπ έξγνπ 

(resources), παξάγνληεο δηνίθεζεο (management) θαη παξάγνληεο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη απφ ηνπο αλαγλσξηζζέληεο 

θηλδχλνπο, νη θίλδπλνη κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο επηπηψζεηο ήηαλ ν ιαλζαζκέλνο 

(ππνεθηηκεκέλνο ή ππεξεθηηκεκέλνο) πξνυπνινγηζκφο, ε θαηάζηαζε εθθαζάξηζεο ή 

πηψρεπζεο θάπνηνπ ππεξγνιάβνπ ή πξνκεζεπηή θαη ν ιαλζαζκέλνο πξνυπνινγηζκφο 

ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ.  

Οη Anton et al. (2011) εξεχλεζαλ ηνπο βαζηθφηεξνπο νηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ κεγάιεο θιίκαθαο. Σα απνηειέζκαηα ππέδεημαλ φηη ηα 

ζπγθεθξηκέλα έξγα ππφθεηληαη ζε θηλδχλνπο απφ πνιιέο πεγέο, άιινηε εζσηεξηθέο θαη 

άιινηε εμσηεξηθέο ηνπ νξγαληζκνχ, ελψ νη ζεκαληηθφηεξνη θίλδπλνη νη νπνίνη 

εληνπίδνληαη ζε απηά ηα έξγα είλαη ν πιεζσξηζκφο, ε κεηαβιεηφηεηα ησλ επηηνθίσλ θαη 

ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ζηελ αγνξά φπσο επίζεο θαη ε θεξεγγπφηεηα ησλ 

εκπιεθφκελσλ κεξψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ησλ πξνκεζεπηψλ.  

Οη Karim et al. (2012) εμέηαζαλ ηνπο βαζηθφηεξνπο θηλδχλνπο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 

έξγσλ απφ ηελ ζθνπηά ησλ εξγνιάβσλ θαηαζθεπήο ζηελ Μαιαηζία. Απφ ηελ έξεπλά 

ηνπο ζπκπέξαλαλ φηη νη θίλδπλνη είλαη δπλαηφ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε πέληε βαζηθέο 

νκάδεο. Οη θξηζηκφηεξνη θίλδπλνη γηα ην παξαδνηέν ησλ έξγσλ απηψλ θάλεθε φηη είλαη 

νη θαζπζηεξεκέλεο παξαδφζεηο πιηθψλ, ε αλεπάξθεηα ησλ πιηθψλ, ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ κε ρακειή εηδίθεπζε ή δεμηφηεηεο, ε αλεπαξθήο ηερλνινγία θαη νη θίλδπλνη 

ξεπζηφηεηαο φπσο επίζεο θαη ν θαθφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ.  

Οη Rostami et al. (2015) πξαγκαηεχζεθαλ ηνπο θηλδχλνπο νη νπνίνη πξνθχπηνπλ απφ 

θαθή νξγάλσζε ηνπ έξγνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, δηαπίζησζαλ φηη νη βαζηθνί θίλδπλνη 
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απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ε έιιεηςε εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, ε εζθαικέλε εηθφλα 

θαη γλψζε ηνπ project manager ζρεηηθά κε ηα επηκέξνπο δεηήκαηα θαη ηέινο ην ρακειφ 

επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.  

Μηα ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε έγηλε απφ ηνπο Deng et al. (2014), νη νπνίνη εξεχλεζαλ 

ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ πνπ έρνπλ αλαιεθζεί απφ πνιπεζληθέο 

εηαηξίεο, ζε ζρέζε κε πνιηηηθνχο θηλδχλνπο ζηελ ρψξα θαηαζθεπήο. Οη Khodeir θαη 

Mohamed (2015) δηαπίζησζαλ φηη νη εμσηεξηθνί θίλδπλνη ελφο θαηαζθεπαζηηθνχ έξγνπ 

έρνπλ πην ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ πνξεία ηνπ έξγνπ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο 

θηλδχλνπο,  

Οη Omran et al. (2015) επηζεκαίλνπλ φηη, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλά ηνπο πάλσ ζε δέθα 

πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο ελφο θαηαζθεπαζηηθνχ έξγνπ, εθείλνη πνπ δείρλνπλ λα 

έρνπλ απμεκέλε βαξχηεηα είλαη ην πηεζκέλν ρξνλνδηάγξακκα ελφο έξγνπ, ε έιιεηςε 

πιήξσο εθπαηδεπκέλσλ managers θαη νη αιιαγέο ή δηαθπκάλζεηο επί ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ησλ εξγαζηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε.   

Οη Rostami et al. (2016), ζπλέθξηλαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο πάλσ ζηνπο 

βαζηθφηεξνπο θηλδχλνπο ελφο θαηαζθεπαζηηθνχ έξγνπ ζηελ Ιηαιία, κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Zou et al. (2006,2007) ζρεηηθά κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

θηλδχλνπο ζηελ Απζηξαιία θαη ζηελ Κίλα. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζχγθξηζεο απηήο 

ππέδεημαλ φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θηλδχλσλ πνπ πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ ζε έλα θαηαζθεπαζηηθφ έξγν είλαη φκνηα, αλεμάξηεηα απφ ηελ ρψξα 

πξνέιεπζεο. Οη ζεκαληηθφηεξνη εμ απηψλ ησλ θηλδχλσλ δηαπηζηψζεθε φηη είλαη ην 

πηεζκέλν ρξνλνδηάγξακκα ρσξίο ηδηαίηεξα πεξηζψξηα (slack), νη κεηαβνιέο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηνλ πειάηε ζε φηη αθνξά ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ (scope) θαη 

ηέινο νη κεηαβνιέο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ. Έλα απφ ηα πην θαίξηα ζπκπεξάζκαηα 

ήηαλ φηη ν ζηφρνο ηνπ πειάηε είλαη ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο ή απνηπρίαο 

ζε έλα θαηαζθεπαζηηθφ έξγν.  

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρεη κηα πιεζψξα εξγαζηψλ πνπ εξεπλνχλ ηνπο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ επεξεάδνπλ ηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα, κέξνο ησλ νπνίσλ 

είλαη θαη ηα έξγα ελέξγεηαο. Δίλαη θαλεξφ φηη θάζε έξεπλα εζηηάδεη ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, επί παξαδείγκαηη ζηελ αλαγλψξηζε θηλδχλσλ θαηαζθεπαζηηθψλ 

έξγσλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα. Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

είλαη ε αλαγλψξηζε θαη ε ηαπηνπνίεζε θηλδχλσλ έξγσλ ζε εηαηξεία παξαγσγήο 

ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζηελ παξνχζα ελφηεηα αλαθέξζεθαλ 
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ελδεηθηηθά, θαη φρη εμαληιεηηθά, θάπνηεο απφ ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ζε παγθφζκην επίπεδν, κε ζηφρν ηελ εμνηθείσζε ηνπ αλαγλψζηε κε 

θάπνηνπο απφ ηνπο πηζαλνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ ελδέρεηαη λα εκθαληζηνχλ θαηά 

ηελ δηάξθεηα ζρεδηαζκνχ ή εθηέιεζεο έξγσλ απφ κηα εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, φπσο επίζεο θαη ηελ έθζεζε ηεο πιεζψξαο ησλ ηχπσλ ησλ 

παξαγφλησλ θηλδχλνπ πνπ έρνπλ εμεηαζηεί απφ ηνπο δηεζλείο εξεπλεηέο θαη ζπγγξαθείο.   

IX. Μεθοδολογία  Έρευνασ 

 

Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

θηλδχλσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε έξγα πνπ αλαιακβάλεη κηα εηαηξεία παξαγσγήο 

ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ησλ ζηειερψλ ηεο, φπσο επίζεο θαη ε 

δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ησλ ελεξγεηαθψλ έξγσλ, ζε έλαλ θιάδν 

κε κεγάιεο πξννπηηθέο πνπ φκσο ηπγράλεη λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα ζεκαληηθά 

κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, ηδηαίηεξα ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα.  

Γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζε ελεξγεηαθά έξγα, ζα 

επηρεηξεζεί ε θαηάηαμε κε βάζε ηελ ζεκαληηθφηεηα (severity) ησλ ηχπσλ θηλδχλσλ πνπ 

αληηκεησπίδεη κηα επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ηεο ελέξγεηαο θαη ε 

ελζσκάησζή ηνπο ζε έλαλ πίλαθα θηλδχλσλ (risk matrix) ν νπνίνο ζα αλαδεηθλχεη ηφζν 

ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο, φζν θαη ην κέγεζνο ησλ επηπηψζεσλ ησλ θηλδχλσλ ζηελ 

επηηπρή πινπνίεζε ελφο έξγνπ.  

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ σο άλσ αλαθεξφκελσλ ζθνπψλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θξίζεθε 

απαξαίηεηε ε πηνζέηεζε κηαο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

έξγσλ ζε ειιεληθή εηαηξεία παξαγσγήο ελέξγεηαο. Γηα ηε ζπιινγή ηεο απαξαίηεηεο 

πξσηνγελνχο πιεξνθνξίαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο επαθήο κέζσ πξνζσπηθψλ 

ζπλεληεχμεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε ελφο ζχληνκνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Η ζπιινγή 

πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ πξνζθέξεη ζπγθεθξηκέλα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ζε 

ζρέζε κε ηε ρξήζε δεπηεξνγελψλ δεδνκέλσλ άιισλ εξεπλψλ. εκαληηθφηεξν 

πιενλέθηεκα ζεσξείηαη ε ιεπηνκεξήο πιεξνθφξεζε απφ ηνπο εηδηθνχο πνπ εξσηψληαη 

γηα ην ππφ εμέηαζε δήηεκα, ελψ βαζηθφ κεηνλέθηεκα ζεσξείηαη ε αδπλακία πιήξνπο 

εμάιεηςεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ππνθεηκεληζκνχ πνπ ελππάξρνπλ ζε ηέηνηνπ είδνπο 

έξεπλεο.  
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ην ζεκείν απηφ επηζεκαίλεηαη φηη πξσηνγελή είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη απφ 

ηνλ ίδην ηνλ εξεπλεηή, εηδηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο πνπ δηεμάγεη θαη ε ρξήζε 

απηψλ πξνζθέξεη θαιχηεξε, πινπζηφηεξε, πην ιεπηνκεξή θαη ζπγθεθξηκέλε γλψζε ηνπ 

ππφ εμέηαζε δεηήκαηνο. Αληηζέησο, δεπηεξνγελή θαινχληαη ηα δεδνκέλα πνπ 

ζπιιέρζεθαλ απφ άιινπο εξεπλεηέο θαη πξννξίδνληαη γηα ηελ επίιπζε άιινπ 

πξνβιήκαηνο, φκσο κπνξνχλ λα θαλνχλ ρξήζηκα θαη ελδηαθέξνληα ελψ δχλαηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ επίιπζε θαη άιισλ παξφκνησλ δεηεκάησλ. 

Οη Hair Jr. J. et al. (2003) πξνζεγγίδνπλ ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο πξσηνγελψλ 

δεδνκέλσλ κέζα απφ έλα δηαρσξηζκφ ζε πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο κεζφδνπο. Η πνζνηηθή 

έξεπλα ζπλήζσο ζπλδέεηαη κε επηζθφπεζε θαη δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ρξήζε 

ηππνπνηεκέλσλ πξφηππσλ εξσηήζεσλ, κε πξνθαζνξηζκέλεο επηινγέο απάληεζεο ζε 

εξσηεκαηνιφγηα, δεκνζθνπήζεηο ή έξεπλεο πνπ ρνξεγνχληαη ζε κεγάινπο αξηζκνχο 

εξσηεζέλησλ.  ηηο πνηνηηθέο έξεπλεο ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κέζα απφ 

πεηξάκαηα, παξαηήξεζε ή ζπλεληεχμεηο πνπ γίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ αηφκσλ. 

Με ηηο πνηνηηθέο δηαδηθαζίεο ζπιινγήο πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ ζπγθεληξψλνληαη 

ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην ζπγθεθξηκέλν ππφ εμέηαζε δήηεκα. 

Η κέζνδνο ησλ ηειεθσληθψλ ζπλεληεχμεσλ γηα ηε ζπιινγή πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ 

είλαη κηα απφ ηηο γξεγνξφηεξεο κεζφδνπο θαη παξέρεη πεξηζζφηεξε επειημία ζε 

ζχγθξηζε κε άιιεο κεζφδνπο (π.ρ. κέζσ δηα δψζεο ζπλέληεπμεο). Ο εξεπλεηήο κπνξεί 

λα εμεγεί δχζθνιεο εξσηήζεηο θαη αλάινγα ηηο απαληήζεηο λα πξνζπεξλά θάπνηεο 

άιιεο. Έρεη κεγαιχηεξε αληαπφθξηζε απφ ηα email θαη νη εξσηψκελνη κπνξνχλ λα 

εθθξάζνπλ ειεχζεξα ηηο απφςεηο ηνπο. Βαζηθφ κεηνλέθηεκα είλαη ε δπζθνιία αλάιπζεο 

ησλ ζπιιερζέλησλ δεδνκέλσλ, εηδηθά αλ ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο εξσηψκελσλ.  

Σν εξσηεκαηνιφγην ιφγσ ηεο κεγάιεο ηνπ επειημίαο, είλαη ε πην ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο ζπιινγήο πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ θαη πεξηιακβάλεη έλα 

ζχλνιν ηππνπνηεκέλσλ εξσηήζεσλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνπο εξσηεζέληεο, ρσξίο ηελ 

παξνπζία ηνπ εξεπλεηή. Η ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε 

δηελέξγεηα δεκνζθνπήζεσλ. Δληνχηνηο εξσηεκαηνιφγηα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζε 

πεηξακαηηθέο κειέηεο θαη έξεπλεο.  

Σα πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε άιιεο κεζφδνπο είλαη φηη πξνζθέξεηαη γηα επίιπζε 

πνιιψλ ηχπσλ πξνβιεκάησλ θαη δίλεη γξήγνξα απνηειέζκαηα κε ρακειφ θφζηνο. Σα 

ζεκαληηθφηεξα κεηνλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε άιιεο κεζφδνπο είλαη φηη ππάξρεη 

αλαπφθεπθηε επηξξνή ή αδπλακία ή θαη άξλεζε απάληεζεο (νιηθή ή κεξηθή). 
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Πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε ελδερφκελε επίδξαζε ησλ ζηνηρείσλ ππνθεηκεληζκνχ πνπ 

ελππάξρνπλ ζηηο πνηνηηθέο εξεπλεηηθέο κεζφδνπο, φπσο επίζεο θαη γηα ηελ δηακφξθσζε 

ελφο πην ζπζηεκαηηθνχ εξεπλεηηθνχ πιαηζίνπ, πηνζεηήζεθε κηα κηθηή πξνζέγγηζε ηφζν 

πνηνηηθψλ φζν θαη πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ. Η επνλνκαδφκελε κέζνδνο κηθηήο 

πξνζέγγηζεο, παξέρεη ηέζζεξα βαζηθά πιενλεθηήκαηα (Tashakkori and Teddie, 1998; 

Altoryman, 2014): 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο κηαο κεζφδνπ, νδεγνχλ ζηελ επρεξέζηεξε πξναγσγή ησλ 

εξσηεκάησλ ηεο δεχηεξεο κεζφδνπ 

 ηε κείσζε ησλ ζηνηρείσλ ππνθεηκεληζκνχ πνπ ελέρεη ε πνηνηηθή ζπιινγή 

δεδνκέλσλ 

 Σα απνηειέζκαηα ησλ δχν κεζφδσλ είλαη εθηθηφ λα ελζσκαησζνχλ ζε κηα 

εθηελή θαη θνηλή βάζε δεδνκέλσλ  

 Σα δεδνκέλα ησλ δχν κεζφδσλ δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αιιειν-

ελίζρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο.  

Οη αλαθνξέο νη νπνίεο απνηέιεζαλ ηε βάζε ηεο δνκήο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο είλαη ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ Anood Altoryman (2014) κε ζέκα: 

«Αλαγλώξηζε θαη αμηνιόγεζε ησλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ πνπ επεξεάδνπλ 

θαηαζθεπαζηηθά έξγα ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνύ Κόιπνπ: Κνπβέηη θαη Μπαρξέηλ» φπσο 

επίζεο θαη ε αλαθνξά κε ηίηιν: «Πνζνηηθνπνίεζε Κηλδύλνπ θαη Δηαρείξηζε Κηλδύλνπ ζε 

έξγα αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο», ε νπνία εθδφζεθε ην 2011 ζε ζπλεξγαζία ηνπ 

Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Δλέξγεηαο θαη ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο Altran, θνξπθαίαο 

εηαηξείαο ζπκβνπιεπηηθήο εηαηξηψλ κε βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ην ζρεδηαζκφ, ηελ 

έξεπλα θαη ηελ δηαρείξηζε κεγάισλ έξγσλ.  

 

A. Αναγνώριςη και αξιολόγηςη των παραγόντων κινδύνου 

που επηρεάζουν καταςκευαςτικά έργα ςτην περιοχή του 

Περςικού Κόλπου: Κουβέιτ και Μπαχρέιν (Altoryman, 2014) 

 

Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ 

θηλδχλσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ, κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην θείκελν ηνπ ζπγγξαθέα. Μέξνο ησλ ηερληθψλ απηψλ 

απνηέιεζε ηε βάζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο.  
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Πην ζπγθεθξηκέλα: 

o Η θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εληνπηζκέλσλ θηλδχλσλ κέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

επηζθφπεζεο, 

o Η δεκηνπξγία ελφο ζχληνκνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ 

επεξεάδνπλ θαηαζθεπαζηηθά έξγα θαη  

o Η θαηάηαμε ησλ θηλδχλσλ κε γλψκνλα ηελ βαξχηεηα ηνπ θάζε παξάγνληα 

θηλδχλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κέζα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ 

ζπγγξαθέα, 

είλαη εθείλα ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο πνπ δηελήξγεζε ν Altoryman ηα νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ παξνχζα εξγαζία.  

Ο Altoryman εμέηαζε έλα ζχλνιν δεθαηξηψλ άιισλ εξεπλψλ πνπ δηεμήρζεζαλ ζε 

πνιιέο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε απφ ην 1997 κέρξη ην 2008, κε αληηθεηκεληθφ ζηφρν ηελ 

αλαγλψξηζε παξαγφλησλ θηλδχλνπ ζε θαηαζθεπαζηηθά έξγα θαη, επηπξνζζέησο, 

δεθαηεζζάξσλ δηαθνξεηηθψλ εξεπλψλ πνπ δηεμήρζεζαλ απφ ην 2002 έσο θαη ην 2008, 

κε ζθνπφ ηελ εμαθξίβσζε ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ πνπ πξνθαινχλ θαζπζηεξήζεηο ζε 

έξγα θαηαζθεπήο. Η πξψηε νκάδα εξεπλψλ εμεηάδεη ην ζχλνιν ησλ παξαγφλησλ 

θηλδχλνπ πνπ ελδέρεηαη λα επηθέξνπλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ πνξεία ηνπ έξγνπ, 

ηφζν απφ άπνςε ρξφλνπ, φζν θαη απφ άπνςε θφζηνπο ή πνηφηεηαο ηνπ ηειηθνχ 

παξαδνηένπ. Η δεχηεξε νκάδα εξεπλψλ εζηηάδεη ζηελ ηαπηνπνίεζε εθείλσλ ησλ 

παξαγφλησλ πνπ πξνθαινχλ θαζπζηεξήζεηο ζε θαηαζθεπαζηηθά έξγα, δειαδή 

επηθέξνπλ αξλεηηθφ αληίθηππν ζε έλα απφ ηα ηξία βαζηθά ζηνηρεία ελφο 

θαηαζθεπαζηηθνχ έξγνπ, δειαδή ζηνλ ρξφλν.  

ηε ζπλέρεηα επηρεηξήζεθε απφ ηνλ ζπγγξαθέα ε ζχγθξηζε ησλ αλαγλσξηζζέλησλ 

θηλδχλσλ ησλ σο άλσ αλαθεξφκελσλ εξεπλψλ θαη ε θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο ζε έμη 

νκάδεο νκνεηδψλ παξαγφλησλ θηλδχλσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη εμαηξέζεθαλ 

επαλαιακβαλφκελνη ζε πνιιέο έξεπλεο θίλδπλνη, ελψ ζπγρσλεχζεθαλ ζε κία έλλνηα 

παξφκνηνη παξάγνληεο θηλδχλνπ κε ζθνπφ ηελ κείσζή ηνπο ζηνπο απνιχησο 

απαξαίηεηνπο γηα ηελ επρεξέζηεξε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ, φπσο επίζεο θαη γηα 

ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ εξσηψκελσλ. Οη ηειηθέο θαηεγνξίεο πνπ αλαγλσξίζζεθαλ είλαη νη 

εμήο: 

I. Γηνηθεηηθνί Κίλδπλνη 
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II. ρεδηαζηηθνί Κίλδπλνη 

III. Οηθνλνκηθνί – Υξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη 

IV. Κίλδπλνη Τιηθψλ 

V. Κίλδπλνη Αλζξψπηλσλ Πφξσλ θαη Δμνπιηζκνχ 

VI. Δμσηεξηθνί Κίλδπλνη 

Οη ζπλνιηθά αλαγλσξηζκέλνη θίλδπλνη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηνπ Altoryman είλαη 

πελήληα πέληε (55). Ο αλαγλψζηεο κπνξεί λα αλαηξέμεη ζην Παξάξηεκα Ι γηα ηελ 

αλαιπηηθή ιίζηα ησλ πελήληα πέληε παξαγφλησλ θηλδχλνπ.  

 

B. Ερευνητική Διαδικαςία 

 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, αξρηθά ζπιιέρζεθαλ ηα 

πνζνηηθά δεδνκέλα κέζσ ηεο ρξήζεο ελφο ζχληνκνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ηα νπνία 

ζπγθεληξψζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ. Έπεηηα έιαβαλ ρψξα νη πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο κε 

ηα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, δηάξθεηαο πεξίπνπ 15 ιεπηψλ 

εθάζηε, γηα ηελ επεμήγεζε θάπνησλ ζεκαληηθψλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ εμήρζεζαλ απφ 

ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θξίζεθε ζθφπηκν απφ ηε ζπγγξαθέα λα 

ζπκπηπρζνχλ θάπνηνη απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ εληφπηζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ν 

Altoryman (2014) γηα ιφγνπο ζπληνκίαο θαη ιφγσ απνπζίαο άκεζεο εθαξκνγήο θαη 

ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηνλ αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηεο εξγαζίαο. Δμάιινπ, νη αλνηθηνχ ηχπνπ 

εξσηήζεηο νη νπνίεο ελζσκαηψζεθαλ ζην ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θαιχπηνπλ ην 

ελδερφκελν θελφ ηεο απνπζίαο αλαθνξάο ζπγθεθξηκέλνπ παξάγνληα θηλδχλνπ, θαζψο 

νη εξσηψκελνη θιήζεθαλ λα ζεκεηψζνπλ θηλδχλνπο πνπ ζεσξνχλ φηη έρνπλ παξαιεθζεί 

απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα.   

Οη θίλδπλνη πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην είλαη νη εμήο: 

Πίλαθαο 1 - Γνηθεηηθνί Κίλδπλνη 

Α/Α Γιοικηηικοί Κίνδςνοι 

Γ1 Γηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

Γ2 Δπηθνηλσλία & ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (Ιδηνθηήηεο 

Έξγνπ – χκβνπινη – Καηαζθεπαζηέο) 

Γ3 Αζαθείο επζχλεο / αξκνδηφηεηεο 
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Γ4 Έθδνζε δηαδηθαζηψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

Γ5 Δκπεηξία κειψλ ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο έξγνπ 

Γ6 Γηάρπζε πιεξνθνξίαο εληφο ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο έξγνπ 

Γ7 Μεηαβίβαζε θπξηφηεηαο έξγνπ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή πξνο ηνλ ηδηνθηήηε 

Γ8 Δπηινγή θαη δηαζεζηκφηεηα έκπεηξσλ εξγνιάβσλ 

Γ9 Δπαλεθηέιεζε εξγαζηψλ ιφγσ ζθαικάησλ θαηά ηελ θαηαζθεπή 

Γ10 Δπίιπζε δηρνγλσκηψλ θαη δεηεκάησλ εγγπήζεσλ κεηαμχ ηνπ Ιδηνθηήηε θαη 

ηνπ Καηαζθεπαζηή 

Γ11 Δπηθαιχςεηο - ζπγθξνχζεηο ζηα επηκέξνπο ρξνλνδηαγξάκκαηα ησλ 

ππεξγνιάβσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

Γ12 Καζπζηεξήζεηο ή θησρφ πνηνηηθφ απνηέιεζκα ζην έξγν ηνπ ππεξγνιάβνπ 

Γ13 Καζπζηέξεζε ζηελ έγθξηζε ζεκαληηθψλ αιιαγψλ ζην αληηθείκελν ηεο 

εξγαζίαο 

Γ14 Καζπζηεξήζεηο ζηε δηαδηθαζία δνθηκψλ 

Γ15 Γηαδηθαζία δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, πνηνηηθψλ ειέγρσλ θαη πηζηνπνίεζε 

απηψλ 

Γ16 Οξγάλσζε εξγαζηψλ πςειήο επηθηλδπλφηεηαο 

Γ17 πρλέο αιιαγέο ησλ ππεξγνιάβσλ εμαηηίαο ηεο αλαπνηειεζκαηηθήο εξγαζίαο 

ηνπο 

Γ18 Αλαζεψξεζε / έγθξηζε εγγξάθσλ ζρεδηαζκνχ, ζρεδίσλ θαη ιίζηαο 

παξαιαβήο πιηθψλ 

 

Πίλαθαο 2 - Κίλδπλνη ρεδηαζκνύ 

Α/Α Κίνδςνοι Σσεδιαζμού 

1 Δκπεηξία ηεο νκάδαο ζρεδηαζκνχ – κειέηεο ηνπ έξγνπ 

2 Πνιππινθφηεηα ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ 

3 Αζαθείο απαηηήζεηο ζρεδηαζκνχ 

4 Σξνπνπνηήζεηο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ 

5 πιινγή δεδνκέλσλ θαη έξεπλα πξν ηνπ ζρεδηαζκνχ 

6 Ύπαξμε νινθιεξσκέλσλ εγγξάθσλ θαη ηερληθψλ ζρεδίσλ ηνπ έξγνπ 

 

Πίλαθαο 3 - Οηθνλνκηθνί Κίλδπλνη 

Α/Α Οικονομικοί Κίνδςνοι 

Ο1 Καζπζηεξήζεηο ζηε δηαδηθαζία πιεξσκψλ νινθιεξσκέλσλ εξγαζηψλ 

Ο2 Πξφγξακκα ηακεηαθψλ ξνψλ 

Ο3 Αθξίβεηα εθηίκεζεο θφζηνπο 

Ο4 πλαιιαγκαηηθφο Κίλδπλνο 

 

Πίλαθαο 4 - Κίλδπλνη Τιηθώλ 

Α/Α  Κίνδςνοι Υλικών 

Τ1 Έιιεηςε ζπκκφξθσζεο πνηφηεηαο πιηθψλ ζε ζρέζε κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

έξγνπ 
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Τ2 Γηαζεζηκφηεηα πιηθψλ ζηελ αγνξά 

Τ3 Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ 

Τ4 Γηαρείξηζε απνβιήησλ 

 

Πίλαθαο 5 - Κίλδπλνη Αλζξώπηλωλ Πόξωλ θαη Δμνπιηζκνύ 

Α/Α  Κίνδςνοι Ανθπώπινων Πόπων και Δξοπλιζμού 

Κ1 Δξγαζηαθή απφδνζε θαη παξαγσγηθφηεηα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

Κ2 Γηαζεζηκφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα εμνπιηζκνχ 

Κ3 ρέζεηο κεηαμχ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο έξγνπ 

Κ4 πρλέο αιιαγέο πξνζσπηθνχ εξγνιάβσλ θαη νκάδαο δηαρείξηζεο & 

αλαγθαηφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ ηθαλνηήησλ 

Κ5 Δξγαηηθέο απεξγίεο θαη δηελέμεηο 

 

Πίλαθαο 6 - Δμωηεξηθνί Κίλδπλνη 

Α/Α Δξωηεπικοί Κίνδςνοι 

Δ1 Αιιαγή ηνπνγξαθίαο ηνπ ρψξνπ θαηαζθεπήο κεηά ην ζρεδηαζκφ 

Δ2 Πνιηηηθέο αλαηαξαρέο 

Δ3 Πξνβιήκαηα κε ηνπο γεηηληάδνληεο θνξείο (άιιεο βηνκεραλίεο, θνηλσληθφ 

ζχλνιν, επνπηεχνληεο θξαηηθνί θνξείο, ηνπηθή απηνδηνίθεζε) 

Δ4 Κξαηηθέο αδεηνδνηήζεηο (νηθνδνκηθή άδεηα, έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ 

θ.η.ι.) 

Δ5 Αιιαγέο ζηε λνκνζεζία 

 

Γηα ηελ παξαπάλσ ιίζηα ησλ ζαξάληα δχν (42) παξαγφλησλ θηλδχλνπ ζε ελεξγεηαθά 

έξγα, θαηαγξάθεθε ε άπνςε ησλ εξσηψκελσλ ζε δχν βαζηθέο κεηαβιεηέο νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ ηελ πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε θαη δηαρείξηζή ηνπο: ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο 

θαη ν βαζκφο επίπησζήο ηνπο ζηα έξγα απηά. Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα 

ππν-εθηίκεζεο ή ππεξ-εθηίκεζεο ησλ παξαγφλησλ κε βάζε ηελ ππνθεηκεληθή άπνςε 

ησλ εξσηψκελσλ, επηζεκάλζεθε κε ζαθήλεηα ν δηαρσξηζκφο ησλ βαζκψλ ηεο θιίκαθαο 

αμηνιφγεζεο. πγθεθξηκέλα: 
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Πίλαθαο 7 - Κιίκαθεο Αμηνιόγεζεο Δξωηεκαηνινγίνπ 

Βαθμολογία Πιθανόηηηα 

Δμθάνιζηρ 

Κινδύνος 

Βαθμόρ Δπίπηωζηρ ζηο Έπγο 

  

  

  

1 0 - 6% Διάρηζηνο δπλαηφο - ε εκθάληζε ηνπ 

θηλδχλνπ δελ πξνθαιεί νπζηαζηηθή αιιαγή 

ζηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ 

2 7 - 14% Μηθξφο βαζκφο επίπησζεο 

  

3 15 - 29% Μέηξηνο βαζκφο επίπησζεο 

4 30 - 49% Τςειφο βαζκφο επίπησζεο 

  

5 Πάλσ απφ 50% Μέγηζηνο βαζκφο επίπησζεο - πηζαλψο 

θαηαζηξνθηθφο γηα ην έξγν 

 

Οη θιίκαθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηακνξθψζεθαλ κε βάζε ηελ κειέηε πεξίπησζεο 

Φσηνβνιηατθνχ Πάξθνπ ηεο αλαθνξάο: «Πνζνηηθνπνίεζε Κηλδύλνπ θαη Δηαρείξηζε 

Κηλδύλνπ ζε έξγα αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο» (IEA, 2011), παξάξηεκα Ι. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο θιίκαθεο κεηξνχλ ην επίπεδν ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ησλ εξσηψκελσλ 

θαη πξνζνκνηάδνπλ κε ηελ θιίκαθα Likert, θαζψο πξνζδηνξίδνπλ ηηο γλσζηηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο ζπληζηψζεο ησλ ζηάζεσλ ησλ εξσηψκελσλ γηα θάζε παξάγνληα 

θηλδχλνπ θαη πξνζδίδνπλ έλαλ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ζηηο απαληήζεηο ηνπο. 

ην ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δεηήζεθε απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα απαληήζνπλ ζε 

ηξεηο εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ, εθ ησλ νπνίσλ ε κία ήηαλ δνκεκέλε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα νη εξσηψκελνη θιήζεθαλ λα επηζεκάλνπλ έσο δέθα θηλδχλνπο απφ ηελ 

ιίζηα πνπ ηνπο δφζεθε, νη νπνίνη ζεσξείηαη φηη είλαη θξίζηκνη θαηά ηελ εθηέιεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ κφλν έξγσλ, ρσξίο λα έρνπλ θαζνιηθή ηζρχ ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

έξγσλ ηνπ θιάδνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηρεηξήζεθε λα ηαπηνπνηεζνχλ εθείλνη νη 

θίλδπλνη πνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε πξνζνρή θαηά ηελ δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ ελεξγεηαθψλ έξγσλ, αθνχ ε χπαξμή ηνπο εμαξηάηαη απφ ηε θχζε θάζε 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ.  

Δπίζεο, δεηήζεθε λα ζεκεησζνχλ έσο ηξεηο θίλδπλνη νη νπνίνη δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί 

ζηελ ηειηθή ιίζηα ησλ παξαπάλσ αλαθεξφκελσλ θηλδχλσλ. ηφρνο ήηαλ λα 

εληνπηζηνχλ θίλδπλνη πνπ αθελφο ελδέρεηαη λα εκθαλίδνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε έξγσλ 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο παξαγσγήο ελέξγεηαο κε βάζε ηελ εκπεηξία ησλ ζηειερψλ 
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ηεο, αθεηέξνπ λα έρνπλ εμαηξεζεί απφ ηελ ιίζηα ηνπ Altoryman ε νπνία δνκήζεθε 

εμαξρήο κε βάζε έξεπλεο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί γηα ην ζχλνιν ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

θιάδνπ, έλα κφλν κέξνο ηνπ νπνίνπ είλαη ηα ελεξγεηαθά έξγα.  

Σέινο δεηήζεθε απφ ηνπο εξσηψκελνπο ε θαηάηαμε ησλ έμη νκάδσλ θηλδχλσλ θαηά 

θζίλνπζα ζεηξά δπζθνιίαο ρεηξηζκνχ ηνπο. Ο ζθνπφο είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ 

θαηεγνξηψλ θηλδχλσλ γηα ηνπο νπνίνπο δηαθαίλεηαη λα ππάξρεη κεγαιχηεξε δπζθνιία 

ζην ρεηξηζκφ, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε θαη ζηνπο νπνίνπο ζπλεπψο ζα πξέπεη 

λα δνζεί έκθαζε απφ ηελ δηνηθεηηθή νκάδα ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ εθηέιεζε 

ζεκαληηθψλ έξγσλ.  

Σν ζχλνιν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κεηαθξάζηεθε απφ ηελ ειιεληθή ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε ζπκκεηνρή ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο πνπ δελ 

γλσξίδνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Σν εξσηεκαηνιφγην νξγαλψζεθε κε ηε βνήζεηα ηνπ παθέηνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ινγηζηηθψλ θχιισλ ηεο Microsoft, ην Microsoft Excel, ιφγσ ηεο επθνιίαο ρεηξηζκνχ 

ηνπ απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

παθέηνπ ζεσξείηαη ε δπλαηφηεηα επηζήκαλζεο ησλ θιηκάθσλ αμηνιφγεζεο ζε θάζε 

ζηάδην ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα: 

 

Δηθόλα 9 - πκπιήξωζε Δξωηεκαηνινγίνπ Ι 
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Δηθόλα 10 - πκπιήξωζε Δξωηεκαηνινγίνπ ΙΙ 

ε φ,ηη αθνξά ην δείγκα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, θξίζεθε ζθφπηκν λα δεηεζεί 

ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κεζαίσλ θαη πςειφβαζκσλ ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο πνπ έρνπλ 

απαζρνιεζεί ζην παξειζφλ ζε έξγα πνπ έιαβαλ ρψξα ζηηο κνλάδεο παξαγσγήο ηεο. 

πλνιηθά δεηήζεθε ε ζπκκεηνρή 15 ζηειερψλ. 

 

C. Η εταιρεία ELPEDISON Α.Ε. 

  

Η ELPEDISON A.E. είλαη εηαηξεία παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Πξφθεηηαη γηα ζχκπξαμε ηεο ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ Α.Δ. θαη ηεο ηηαιηθήο 

EDISON S.p.A.. Πξφθεηηαη γηα δχν απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ελεξγεηαθνχο νκίινπο ζηνλ 

ρψξν ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο.  

1. Οι μέτοχοι 

Η ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ Α.Δ. μεθίλεζε ζαλ εηαηξεία δηχιηζεο θαη εκπνξίαο 

πεηξειαίνπ θαη πεηξνρεκηθψλ θαη έρεη πιένλ κεηεμειηρζεί ζε ζεκαληηθή ελεξγεηαθή 

δχλακε. Σν εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νκίινπ πεξηιακβάλεη: 

o Δθνδηαζκφ, Γηχιηζε θαη Δκπνξία πεηξειαηνεηδψλ, ζηελ Διιάδα θαη ην 

εμσηεξηθφ 

o Ληαληθή Δκπνξία πεηξειαηνεηδψλ, ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ 

o Παξαγσγή θαη Δκπνξία Υεκηθψλ/Πεηξνρεκηθψλ 

o Έξεπλα θαη Παξαγσγή Τδξνγνλαλζξάθσλ 

o Παξαγσγή θαη Δκπνξία Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 
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o Παξαγσγή θαη Δκπνξία Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο 

o Παξνρή Μειεηψλ θαη Σερληθψλ Τπεξεζηψλ γηα ηερληθά έξγα ζπλαθή κε ζέκαηα 

πδξνγνλαλζξάθσλ 

o πκκεηνρή ζηε κεηαθνξά αξγνχ πεηξειαίνπ θαη πξντφλησλ (αγσγνί, ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο) 

Η Edison, ηδξπκέλε ην 1884, είλαη ε παιαηφηεξε εηαηξεία ελέξγεηαο ζηελ Δπξψπε. 

ήκεξα, θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηελ εμεχξεζε, παξαγσγή θαη εκπνξία ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο, θπζηθνχ αεξίνπ θαη αξγνχ πεηξειαίνπ. 

ηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ε Edison θαηέρεη κεξηθέο απφ ηηο πην απνδνηηθέο 

θαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ 

βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο.  

Όζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα ησλ θαπζίκσλ, φπσο είλαη νη πδξνγνλάλζξαθεο, ε εξεπλεηηθή 

θαη παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα απνηειεί δέζκεπζε γηα ηελ εηαηξεία, ελψ, παξάιιεια, 

αλαπηχζζεη ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο γηα ηελ εηζαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ ζε Ιηαιία θαη 

Δπξψπε. 

ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ELPEDISON AE κεηέρνπλ επίζεο ε ΔΛΛΑΚΣΩΡ Α.Δ., 

εηαηξείαο ζπκκεηνρψλ κε θχξην ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο ηηο θαηαζθεπέο θαη ε ΥΑΛΚΟΡ 

Α.Δ. ε νπνία είλαη κία κεγάιε θαη ζχγρξνλε βηνκεραλία κε πεξηζζφηεξα απφ εμήληα 

ρξφληα εκπεηξίαο ζηνλ ηνκέα ηεο επεμεξγαζίαο κεηάιισλ 

2. Η εταιρεία 

Με ηηο δχν ηδηφθηεηεο κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ, κε θαχζηκν  

θπζηθφ αέξην, ε ELPEDISON Α.Δ. δεζκεχεηαη ζε κία απφ ηηο πην θηιηθέο πξνο ην 

πεξηβάιινλ δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ελέξγεηαο. Παξάιιεια, ε πξνεγκέλε ηερλνινγία 

παξαγσγήο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηηο δχν κνλάδεο, 

δηαζθαιίδεη ηελ πιένλ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ, επηηπγράλνληαο 

απφδνζε ηεο ηάμεο ηνπ 56%. 

a) Η μονάδα ηλεκτροπαραγωγήσ τησ Θεςςαλονίκησ 

ε ιεηηνπξγία απφ ην 2006 θαη κε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 400 MW, ε κνλάδα 

παξαγσγήο ζηε Θεζζαινλίθε έρεη πεηχρεη ηξεηο πξσηηέο: 

i. Δίλαη ε πξψηε ηδηφθηεηε κνλάδα ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ELPEDISON 

ii. Δίλαη ε πξψηε, κεγάιεο θιίκαθαο, ηδησηηθή επέλδπζε ζηελ ειιεληθή ελεξγεηαθή 

αγνξά 
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iii. Δίλαη ε πξψηε ηδησηηθή κνλάδα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κε θπζηθφ 

αέξην,  ζηελ Διιάδα. 

Η ζπλνιηθή επέλδπζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εξγνζηαζίνπ - ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ πεξηθεξεηαθψλ έξγσλ γηα ηε δηαζχλδεζε ηεο κνλάδαο κε ην δίθηπν ηεο πςειήο 

ηάζεο θαη ην δίθηπν ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ - αλήιζε ζην πνζφ ησλ  250 εθ. € 

Η ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ βαζίδεηαη ζηε κέζνδν ηνπ πλδπαζκέλνπ Κχθινπ,  πνπ 

βειηηζηνπνηεί ηελ απφδνζε ηνπ θαη πξνζθέξεη ηελ πην απνδνηηθή κεηαηξνπή ηεο 

ελέξγεηαο, πνπ παξάγεηαη απφ θπζηθφ αέξην, ζε ειεθηξηθή. Παξάιιεια, ε κέζνδνο ηνπ 

πλδπαζκέλνπ  Κχθινπ πξνζθέξεη ζεκαληηθά νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε. 

b) Η μονάδα ηλεκτροπαραγωγήσ τησ Θίςβησ 

Η ΔLPEDISON Α.Δ. δηαρεηξίδεηαη ηε κνλάδα ειεθηξνπαξαγσγήο ζηε Θίζβε, 

ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ,  κε θαχζηκν ην θπζηθφ αέξην, δπλακηθφηεηαο 410 MW, απφ ηε 

ζηηγκή νινθιήξσζεο ηεο θαηαζθεπήο ηεο, ην θαινθαίξη ηνπ 2010. Μέζσ ηεο ρξήζεο 

ηεο πην πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο, ε κνλάδα ζπλδπάδεη ηε κέγηζηε απφδνζε κε ηελ 

ειάρηζηε πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε. 

πγθεθξηκέλα, ην έμππλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο εκπνδίδεη ηελ αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη ειαρηζηνπνηεί ηελ εθπνκπή ξππνγφλσλ αεξίσλ (ΝΟx, εθπνκπέο 

CO2). Δπηπιένλ, ν αεξφςπθηνο ζπκππθλσηήο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηψλεη ηελ θαηαλάισζε 

λεξνχ θαη εκπνδίδεη ηελ πηζαλή επηζηξνθή ηνπ ζηε ζάιαζζα, αθήλνληαο ηφζν ηελ 

αηκφζθαηξα φζν θαη ηελ πεξηνρή ηνπ Κνξηλζηαθνχ Κφιπνπ ζρεδφλ αλέπαθεο. 

c) Η τεχνολογία παραγωγήσ ενέργειασ 

Οη κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ κε θαχζηκν ην 

θπζηθφ αέξην απνηεινχλ ηε ζχγρξνλε ηάζε ζηνλ ηχπν ησλ κεγάισλ ζεξκηθψλ κνλάδσλ 

ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ βαζκνχ απφδνζεο θαη ηεο επέιηθηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Μπνξνχλ 

λα μεθηλήζνπλ ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, λα δψζνπλ ηε κέγηζηε παξαγσγή ηνπο ζε 

γξήγνξνπο ξπζκνχο απφθξηζεο, ελψ επηηπγράλνπλ πνιχ θαιφ βαζκφ απφδνζεο. Κχξηα 

ηκήκαηα κηαο κνλάδαο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ είλαη ν αεξηνζηξφβηινο, ν ιέβεηαο 

αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο, ν αηκνζηξφβηινο κε ηνλ ζπκππθλσηή , νη γελλήηξηεο, ν 

κεηαζρεκαηηζηήο αλχςσζεο θαη ην θχθισκα ςχμεο. 

Η θαχζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζην ζάιακν θαχζεο ηνπ αεξηνζηξφβηινπ παξάγεη ην 60-

70% ηεο νλνκαζηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο κνλάδαο. Η πεξίζζεηα ζεξκφηεηα, ππφ ηε κνξθή 

θαπζαεξίσλ, νδεγείηαη ζε ιέβεηα αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο, ζπλήζσο ηξηψλ επηπέδσλ 
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πίεζεο, φπνπ παξάγεηαη αηκφο. Απηφο ν αηκφο ηξνθνδνηεί ηνλ αηκνζηξφβηιν φπνπ 

παξάγεηαη ην ππφινηπν 30-40% ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο. 

 

D. Ανάλυςη Δεδομένων Έρευνασ 

 

Η ζπκκεηνρή ησλ εξσηψκελσλ ζηελ έξεπλα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ έθηαζε 

ην 100%. Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ  ζε ινγηζηηθφ θχιιν ηνπ 

Microsoft Excel, φπνπ θαη απεηθνλίζζεθαλ δηαγξακκαηηθά γηα ηελ θαιχηεξε αλάιπζή 

ηνπο. ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ηεο εξγαζίαο, έρνπλ 

ζπγθεληξσζεί νη κέζνη φξνη ησλ βαζκνινγηψλ ησλ δχν κεηαβιεηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ 

(πηζαλφηεηα εκθάληζεο θαη βαζκφο επίπησζεο) αλά θίλδπλν θαη αλά νκάδα παξαγφλησλ 

θηλδχλνπ. εκεηψλεηαη φηη κε θφθθηλν ρξψκα επηζεκαίλνληαη νη θίλδπλνη κε 

βαζκνινγία άλω ηνπ 3, δειαδή εθείλνη πνπ αμηνινγνχληαη σο ζεκαληηθνί, είηε σο πξνο 

ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο, είηε σο πξνο ηνλ βαζκφ επίπησζεο ζηα απνηειέζκαηα ελφο 

έξγνπ, κε βάζε πάληα ηελ εκπεηξία ησλ ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο θαη ηα έξγα πνπ έρεη 

απηή αλαιάβεη.  

ην δηάγξακκα 1 απεηθνλίδεηαη ην ζχλνιν ησλ κέζσλ φξσλ ησλ βαζκνινγηψλ ησλ 

θηλδχλσλ πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην: 
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Γηάγξακκα 1 - Υάξηεο Κηλδύλωλ 

Σα απνηέιεζκα ηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη ηξεηο θίλδπλνη πνπ παξνπζηάδνπλ 

αξλεηηθή απφθιηζε απφ ηνλ κέζν φξν είλαη νη εμήο, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ 

ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο: 

 Κξαηηθέο αδεηνδνηήζεηο (νηθνδνκηθή άδεηα, έγθξηζε πεξηβαιινληηθώλ όξσλ θ.η.ι.) 

 Οξγάλσζε εξγαζηώλ πςειήο επηθηλδπλόηεηαο 

 Χξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

Σα θσιύκαηα ζηηο θξαηηθέο αδεηνδνηήζεηο είραλ ηνλ κεγαιχηεξν κέζν φξν ζε φηη αθνξά 

ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο κε κέζε βαζκνινγία 3,14 κνλάδεο, δειαδή πηζαλφηεηα απφ 

15-29%. Ο βαζκφο επίπησζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηλδχλνπ θξίζεθε απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο σο ζρεδφλ πςειφο, κε κέζε βαζκνινγία 3,71 κνλάδεο. Τπελζπκίδεηαη 

φηη ε βαζκνινγία 3 αληηζηνηρεί ζε κέηξην θίλδπλν ελψ ε βαζκνινγία 4 ζε πςειφ.  

Η νξγάλσζε εξγαζηώλ πςειήο επηθηλδπλόηεηαο θξίζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο φηη 

έρεη ηνλ πςειφηεξν βαζκφ αξλεηηθήο επίπησζεο ζηα ελεξγεηαθά έξγα, κε κέζε 

βαζκνινγία 3,93. Παξφια απηά, εκθαλίδεη ρακειή πηζαλφηεηα εκθάληζεο, ζχκθσλα κε 

ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, κε κέζε βαζκνινγία 1,79, δειαδή έσο 6%.  

Ο ρξόλνο παξάδνζεο ησλ πιηθώλ είλαη ν θίλδπλνο πνπ βαζκνινγήζεθε πςειά ηφζν ζε 

φ,ηη αθνξά ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο, πνπ είλαη ίζε κε 3 (15-29%), φζν θαη ζε ζρέζε 
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κε ηνλ αξλεηηθφ αληίθηππν πνπ έρεη ζε έλα έξγν, φπνπ βαζκνινγήζεθε κε 3,29 δειαδή 

σο θίλδπλνο κε κέηξην έσο πςειφ βαζκφ επίπησζεο ζηα απνηειέζκαηα ελφο έξγνπ.  

1. Διοικητικοί Κίνδυνοι 

ηα επφκελα δηαγξάκκαηα απεηθνλίδνληαη φινη νη θίλδπλνη αλά νκάδα θηλδχλσλ: 

 

Γηάγξακκα 2 - Γηνηθεηηθνί Κίλδπλνη 

Πίλαθαο 8 - Απνηειέζκαηα έξεπλαο: Γηνηθεηηθνί Κίλδπλνη 

 

ηελ νκάδα ησλ δηνηθεηηθψλ θηλδχλσλ, ζεκαληηθή αξλεηηθή απφθιηζε απφ ηνλ κέζν 

φξν παξνπζηάδνπλ ηέζζεξηο θίλδπλνη: 

Α/Α Διοικητικοί Κίνδυνοι
Πιθανότητα 

Εμφάνιςησ

Βαθμόσ 

Επίπτωςησ

Δ1 Διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων 2,64 3,57

Δ2 Επικοινωνία & ςυντονιςμόσ μεταξφ των ενδιαφερόμενων μερϊν (Ιδιοκτιτθσ Ζργου – Σφμβουλοι – Καταςκευαςτζσ)2,64 2,86

Δ3 Αςαφείσ ευκφνεσ / αρμοδιότθτεσ 2,57 3,57

Δ4 Ζκδοςθ διαδικαςιϊν εκτζλεςθσ του ζργου 2,14 2,71

Δ5 Εμπειρία μελϊν τθσ ομάδασ διαχείριςθσ ζργου 2,00 3,29

Δ6 Διάχυςθ πλθροφορίασ εντόσ τθσ ομάδασ διαχείριςθσ ζργου 2,07 2,71

Δ7 Μεταβίβαςθ κυριότθτασ ζργου από τον καταςκευαςτι προσ τον ιδιοκτιτθ 1,57 2,57

Δ8 Επιλογι και διακεςιμότθτα ζμπειρων εργολάβων 1,93 3,64

Δ9 Επανεκτζλεςθ εργαςιϊν λόγω ςφαλμάτων κατά τθν καταςκευι 2,00 2,93

Δ10 Επίλυςθ διχογνωμιϊν και ηθτθμάτων εγγυιςεων μεταξφ του Ιδιοκτιτθ και του Kαταςκευαςτι 2,29 2,36

Δ11 Επικαλφψεισ - ςυγκροφςεισ ςτα επιμεροφσ χρονοδιαγράμματα των υπεργολάβων κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου2,79 2,71

Δ12 Κακυςτεριςεισ ι φτωχό ποιοτικό αποτζλεςμα ςτο ζργο του υπεργολάβου 2,50 2,50

Δ13 Κακυςτζρθςθ ςτθν ζγκριςθ ςθμαντικϊν αλλαγϊν ςτο αντικείμενο τθσ εργαςίασ 2,29 2,86

Δ14 Κακυςτεριςεισ ςτθ διαδικαςία δοκιμϊν 2,36 2,86

Δ15 Διαδικαςία διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ποιοτικϊν ελζγχων και πιςτοποίθςθ αυτϊν 2,07 3,29

Δ16 Οργάνωςθ εργαςιϊν υψθλισ επικινδυνότθτασ 1,79 3,93

Δ17 Συχνζσ αλλαγζσ των υπεργολάβων εξαιτίασ τθσ αναποτελεςματικισ εργαςίασ τουσ 1,50 2,64

Δ18 Ανακεϊρθςθ / ζγκριςθ εγγράφων ςχεδιαςμοφ, ςχεδίων και λίςτασ παραλαβισ υλικϊν 1,93 2,00

Μζςοσ όροσ βαθμολογιών 2,17 2,94
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 Η νξγάλσζε εξγαζηώλ πςειήο επηθηλδπλόηεηαο, πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ, 

 Η δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, 

 Οη αζαθείο επζύλεο θαη αξκνδηόηεηεο θαη 

 Η επηινγή θαη δηαζεζηκόηεηα έκπεηξσλ εξγνιάβσλ. 

Η δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, φπσο θαη νη αζαθείο επζύλεο θαη αξκνδηόηεηεο, 

βαζκνινγήζεθαλ πςειά ηφζν ζηε κεηαβιεηή «πηζαλφηεηα εκθάληζεο», φζν θαη ζηε 

κεηαβιεηή «βαζκφο επίπησζεο». πγθεθξηκέλα, ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο αμηνινγήζεθε 

θαηά κέζν φξν κε 2,64 γηα ηνλ πξψην θαη 2,57 γηα ηνλ δεχηεξν θίλδπλν, ελψ ν βαζκφο 

επίπησζεο αμηνινγήζεθε κέηξηνο έσο πςειφο κε βαζκνινγία 3,57 θαη γηα ηνπο δχν 

παξαπάλσ αλαθεξφκελνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ.  

Η επηινγή θαη δηαζεζηκόηεηα έκπεηξσλ εξγνιάβσλ εκθάληζε ηνλ δεχηεξν πςειφηεξν 

βαζκφ επίπησζεο ζηελ θαηεγνξία ησλ δηνηθεηηθψλ θηλδχλσλ, κεηά ηελ νξγάλσζε 

εξγαζηώλ πςειήο επηθηλδπλόηεηαο, θαη ηνλ ηξίην κεγαιχηεξν βαζκφ επίπησζεο ζην 

ζχλνιν ησλ θηλδχλσλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, κε κέζε βαζκνινγία 3,64.  

Ο θίλδπλνο ηεο αλαζεώξεζεο / έγθξηζεο εγγξάθσλ ζρεδηαζκνύ, ζρεδίσλ θαη ιίζηαο 

παξαιαβήο πιηθώλ εκθαλίδεη ηνλ ρακειφηεξν βαζκφ επίπησζεο ζηα απνηειέζκαηα ελφο 

ελεξγεηαθνχ έξγνπ, κε βάζε ηελ εκπεηξία ησλ ζηειερψλ ηεο ELPEDISON A.E. κε κέζν 

φξν 2, δειαδή ρακειφ βαζκφ επίπησζεο, ελψ βαζκνινγείηαη, ζπγθξηηηθά κε ηνλ κέζν 

φξν ησλ θηλδχλσλ, ρακειά θαη ζηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο κε κέζν φξν 1,93.  

ην επφκελν δηάγξακκα εκθαλίδνληαη ηξεηο επηπξφζζεηνη δηνηθεηηθνί θίλδπλνη πνπ 

αμίδνπλ πεξαηηέξσ αλάιπζεο: 
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Γηάγξακκα 3 - Γηνηθεηηθνί Κίλδπλνη ΙΙ 

 Ο θίλδπλνο ησλ επηθαιύςεσλ – ζπγθξνύζεσλ ζηα επηκέξνπο ρξνλνδηαγξάκκαηα 

ησλ ππεξγνιάβσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

 Η δηαδηθαζία δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο, ησλ πνηνηηθώλ ειέγρσλ θαη ε 

πηζηνπνίεζε απηώλ 

 Η εκπεηξία ησλ κειώλ ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ 

Ο θίλδπλνο ησλ επηθαιύςεσλ – ζπγθξνύζεσλ ζηα επηκέξνπο ρξνλνδηαγξάκκαηα ησλ 

ππεξγνιάβσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ εκθαλίδεη παξφκνηα βαζκνινγία ηφζν ζηελ 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο, κε 2,79, φζν θαη ζηνλ βαζκφ επίπησζεο ζηα απνηειέζκαηα ηνπ 

έξγνπ κε 2,71.  

Η δηαδηθαζία δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο, ε δηαδηθαζία ησλ πνηνηηθώλ ειέγρσλ θαη ε 

πηζηνπνίεζε απηώλ παξνπζηάδεη πςειφ βαζκφ επίπησζεο κε κέζν φξν 3,29 θαη κέζε 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο κε 2,07.  

Η εκπεηξία ησλ κειώλ ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ παξνπζηάδεη παξφκνηα 

απνηειέζκαηα, κε πςειφ βαζκφ επίπησζεο 3,29 θαη κέζε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ίζε κε 

2.  

2. Κίνδυνοι Σχεδιαςμού 

Οη θίλδπλνη ζην ζρεδηαζκφ ελφο έξγνπ δείρλνπλ λα απαζρνινχλ αξθεηά ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, σο βαζηθνί θίλδπλνη γηα ηελ πνξεία ελφο έξγνπ, θαζψο ηέζζεξηο εθ ησλ 
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ζπλνιηθά έμη θηλδχλσλ βαζκνινγνχληαη κε κέζν φξν βαζκνχ επίπησζεο πάλσ απφ 3. Ο 

θίλδπλνο πνπ εκθαλίδεη ηνλ πςειφηεξν βαζκφ επίπησζεο ζε έλα έξγν κε βάζε ηελ 

εκπεηξία ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη ε πνιππινθφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ, κε 

βαζκνινγία 3,50.  

Πίλαθαο 9 - Απνηειέζκαηα έξεπλαο: Κίλδπλνη ρεδηαζκνύ 

 

ε φ,ηη αθνξά ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο, φινη νη θίλδπλνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίαο βαζκνινγνχληαη κε κέηξηα πηζαλφηεηα εκθάληζεο, αθνχ ν κέζνο φξνο ησλ 

βαζκνινγηψλ είλαη 2,10 κε απνθιίζεηο απφ απηφλ πνπ θπκαίλνληαη απφ +0,17 έσο -0,26 

απφ ηνλ κέζν φξν.   

 

Γηάγξακκα 4 - Κίλδπλνη ρεδηαζκνύ 

 

3. Οικονομικοί Κίνδυνοι 

Οη νηθνλνκηθνί θίλδπλνη δελ εκθαλίδνπλ ηελ ίδηα νκνηνκνξθία κε ηελ θαηεγνξία ησλ 

θηλδχλσλ ζρεδηαζκνχ ελφο έξγνπ, αθνχ ππάξρνπλ θίλδπλνη κε ζρεηηθά ρακειή 

Α/Α Κίνδυνοι Σχεδιαςμοφ
Πιθανότητα 

Εμφάνιςησ

Βαθμόσ 

Επίπτωςησ

Σ1 Εμπειρία τθσ ομάδασ ςχεδιαςμοφ – μελζτθσ του ζργου 1,93 3,43

Σ2 Πολυπλοκότθτα ςχεδιαςμοφ του ζργου 1,93 3,50

Σ3 Αςαφείσ απαιτιςεισ ςχεδιαςμοφ 2,14 3,36

Σ4 Τροποποιιςεισ ςτο ςχεδιαςμό του ζργου 2,29 2,79

Σ5 Συλλογι δεδομζνων και ζρευνα προ του ςχεδιαςμοφ 1,93 2,93

Σ6 Φπαρξθ ολοκλθρωμζνων εγγράφων και τεχνικϊν ςχεδίων του ζργου 2,36 3,07

Μζςοσ όροσ βαθμολογιών 2,10 3,18
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πηζαλφηεηα εκθάληζεο θαη βαζκφ επίπησζεο θαη θίλδπλνη κε πςειφ βαζκφ επίπησζεο 

αιιά θαη κέηξηα πηζαλφηεηα εκθάληζεο.  

Πίλαθαο 10 - Απνηειέζκαηα έξεπλαο: Οηθνλνκηθνί Κίλδπλνη 

 

πγθεθξηκέλα, ιηγφηεξν ζεκαληηθφο θίλδπλνο εκθαλίδεηαη ν ζπλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο, 

ελψ ζεκαληηθνί θίλδπλνη ηφζν ζε φ,ηη αθνξά ηνλ βαζκφ επίπησζεο φζν θαη ζε ζρέζε κε 

ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο είλαη ε αθξίβεηα εθηίκεζεο θόζηνπο θαη νη θαζπζηεξήζεηο ζηε 

δηαδηθαζία πιεξσκώλ νινθιεξσκέλσλ εξγαζηώλ.  

 

 

Γηάγξακκα 5 - Οηθνλνκηθνί Κίλδπλνη 

 

4. Κίνδυνοι Υλικών 

Μηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία θηλδχλσλ είλαη ε θαηεγνξία ησλ θηλδχλσλ ησλ πιηθψλ ελφο 

ελεξγεηαθνχ έξγνπ. ε πξνεγνχκελε παξάγξαθν αλαιχζεθε ν θίλδπλνο ηνπ ρξόλνπ 

παξάδνζεο ησλ πιηθώλ, ν νπνίνο αμηνινγήζεθε πςειά θαη ζηηο δχν ππφ εμέηαζε 

κεηαβιεηέο.  

Α/Α Οικονομικοί Κίνδυνοι
Πιθανότητα 

Εμφάνιςησ

Βαθμόσ 

Επίπτωςησ

Ο1 Κακυςτεριςεισ ςτθ διαδικαςία πλθρωμϊν ολοκλθρωμζνων εργαςιϊν 2,14 3,29

Ο2 Πρόγραμμα ταμειακϊν ροϊν 1,93 2,86

Ο3 Ακρίβεια εκτίμθςθσ κόςτουσ 2,36 3,21

Ο4 Συναλλαγματικόσ Κίνδυνοσ 1,57 2,29

Μζςοσ όροσ βαθμολογιών 2,00 2,91
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Πίλαθαο 11 - Απνηειέζκαηα έξεπλαο: Κίλδπλνη Τιηθώλ 

 

Η έιιεηςε ζπκκόξθσζεο πνηόηεηαο πιηθώλ ζε ζρέζε κε ην ζρεδηαζκό ηνπ έξγνπ είλαη ν 

θίλδπλνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο κε ηε πςειφηεξε βαζκνινγία ζε φ,ηη αθνξά 

ηνλ βαζκφ επίπησζεο ζηα απνηειέζκαηα ελφο έξγνπ, κε κέζε βαζκνινγία 3,43, αιιά 

ζρεηηθά ρακειή πηζαλφηεηα εκθάληζεο κε κέζε βαζκνινγία 1,86.  

Τςειά βαζκνινγήζεθε θαη ν θίλδπλνο ηεο δηαζεζηκόηεηαο ησλ πιηθώλ ζηελ αγνξά, κε 

κέζε βαζκνινγία βαζκνχ επίπησζεο 3,29 θαη κέζε πηζαλφηεηα εκθάληζεο 2,29. 

Αθνινπζεί ν θίλδπλνο ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ κε κέζε πηζαλφηεηα εκθάληζεο 2,07 

θαη βαζκφ επίπησζεο 3,21.  

 

Γηάγξακκα 6 - Κίλδπλνη Τιηθώλ 

 

5. Κίνδυνοι Ανθρώπινων πόρων και εξοπλιςμού 

ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θηλδχλσλ αμίδεη λα επηζεκαλζνχλ δχν θίλδπλνη: 

 Ο θίλδπλνο ηεο δηαζεζηκόηεηαο θαη θαηαιιειόηεηαο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη 

Α/Α  Κίνδυνοι Υλικών
Πιθανότητα 

Εμφάνιςησ

Βαθμόσ 

Επίπτωςησ

Υ1 Ζλλειψθ ςυμμόρφωςθσ ποιότθτασ υλικϊν ςε ςχζςθ με το ςχεδιαςμό του ζργου 1,86 3,43

Υ2 Διακεςιμότθτα υλικϊν ςτθν αγορά 2,29 3,29

Υ3 Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 3,00 3,29

Υ4 Διαχείριςθ αποβλιτων 2,07 3,21

Μζςοσ όροσ βαθμολογιών 2,30 3,30
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 Ο θίλδπλνο ησλ εξγαηηθώλ απεξγηώλ θαη δηελέμεσλ 

Ο πξψηνο θίλδπλνο εκθαλίδεη πςειφ βαζκφ επίπησζεο, ίζν κε 3,21 θαη κέζε 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο ίζε κε 2,14. 

Ο θίλδπλνο ησλ εξγαηηθώλ απεξγηώλ θαη δηελέμεσλ είλαη ν θίλδπλνο πνπ δείρλεη λα έρεη 

απαζρνιήζεη ιηγφηεξν ηα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο, κε βαζκφ επίπησζεο 2,71 θαη ρακειή 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο ίζε κε 1,14, ηε ρακειφηεξε απφ ηνπο θηλδχλνπο φισλ ησλ 

θαηεγνξηψλ.  

 

Πίλαθαο 12 - Απνηειέζκαηα έξεπλαο: Κίλδπλνη Αλζξώπηλωλ Πόξωλ θαη Δμνπιηζκνύ 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 7 - Κίλδπλνη Αλζξώπηλωλ Πόξωλ θαη Δμνπιηζκνύ 

 

Α/Α  Κίνδυνοι Ανθρώπινων Πόρων και Εξοπλιςμοφ
Πιθανότητα 

Εμφάνιςησ

Βαθμόσ 

Επίπτωςησ

Κ1 Εργαςιακι απόδοςθ και παραγωγικότθτα εργατικοφ δυναμικοφ 2,29 2,79

Κ2 Διακεςιμότθτα και καταλλθλότθτα εξοπλιςμοφ 2,14 3,21

Κ3 Σχζςεισ μεταξφ του εργατικοφ δυναμικοφ και τθσ ομάδασ διαχείριςθσ ζργου 1,93 2,50

Κ4 Συχνζσ αλλαγζσ προςωπικοφ εργολάβων και ομάδασ διαχείριςθσ & αναγκαιότθτα ςυγκεκριμζνων ικανοτιτων 2,07 3,00

Κ5 Εργατικζσ απεργίεσ και διενζξεισ 1,14 2,71

Μζςοσ όροσ βαθμολογιών 1,91 2,84
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6. Εξωτερικοί Κίνδυνοι 

εκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο εκθαλίδνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ εμσηεξηθψλ θηλδχλσλ, 

κε κεγάιεο απνθιίζεηο ηφζν ζηε κεηαβιεηή ηνπ βαζκνχ επίπησζεο, φζν θαη ζηε 

κεηαβιεηή ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο.  

 

Πίλαθαο 13 - Απνηειέζκαηα έξεπλαο: Δμωηεξηθνί Κίλδπλνη 

 

 

ε πξνεγνχκελε παξάγξαθν επηζεκάλζεθε ν θίλδπλνο ησλ θξαηηθώλ αδεηνδνηήζεσλ, ν 

νπνίνο ραξαθηεξίζηεθε απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα σο ζεκαληηθφο 

θίλδπλνο, αθνχ βαζκνινγήζεθε πςειά θαη ζην βαζκφ επίπησζεο ζηα απνηειέζκαηα 

ελφο έξγνπ, φζν θαη ζηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο (3,71 θαη 3,14 αληίζηνηρα). Ο 

ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο εκθαλίδεη ηνλ πςειφηεξε πηζαλφηεηα εκθάληζεο απφ ην 

ζχλνιν ησλ ππφ εμέηαζε θηλδχλσλ θαη ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε βαζκνινγία ηνπ βαζκνχ 

επίπησζεο κεηά ηνλ θίλδπλν ηεο νξγάλσζεο εξγαζηψλ πςειήο επηθηλδπλφηεηαο.  

Τςειά βαζκνινγνχληαη νη θίλδπλνη ησλ αιιαγψλ ζηε λνκνζεζία θαη ησλ πξνβιεκάησλ 

κε ηνπο γεηηληάδνληεο θνξείο, ελψ ρακειφηεξα αμηνινγνχληαη νη θίλδπλνη ησλ πνιηηηθώλ 

αλαηαξαρώλ θαη ηεο αιιαγήο ηεο ηνπνγξαθίαο ηνπ ρώξνπ θαηαζθεπήο κεηά ην ζρεδηαζκό.  

 

Α/Α Εξωτερικοί Κίνδυνοι
Πιθανότητα 

Εμφάνιςησ

Βαθμόσ 

Επίπτωςησ

Ε1 Αλλαγι τοπογραφίασ του χϊρου καταςκευισ μετά το ςχεδιαςμό 1,21 2,86

Ε2 Πολιτικζσ αναταραχζσ 1,21 2,29

Ε3
Προβλιματα με τουσ γειτνιάηοντεσ φορείσ (άλλεσ βιομθχανίεσ, κοινωνικό ςφνολο, εποπτεφοντεσ 

κρατικοί φορείσ, τοπικι αυτοδιοίκθςθ) 2,14 3,36

Ε4 Κρατικζσ αδειοδοτιςεισ (οικοδομικι άδεια, ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων κ.τ.λ.) 3,14 3,71

Ε5 Αλλαγζσ ςτθ νομοκεςία 2,43 3,50

Μζςοσ όροσ βαθμολογιών 2,03 3,14
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Γηάγξακκα 8 - Δμωηεξηθνί Κίλδπλνη 

 

7. Σύνολο Κινδύνων 

ην δηάγξακκα 9, απεηθνλίδεηαη κηα ζχλνςε ησλ θαηεγνξηψλ ζηνλ ράξηε θηλδχλσλ: 

 

  

Γηάγξακκα 9 - Πηζαλόηεηα Δκθάληζεο - Βαζκόο Δπίπηωζεο θαηεγνξηώλ θηλδύλωλ 
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ηνπο επφκελνπο δχν πίλαθεο παξνπζηάδνληαη φινη νη ππφ εμέηαζε θίλδπλνη κε 

θζίλνπζα ζεηξά θαηάηαμεο κε βάζε ηνπο κέζνπο φξνπο αμηνιφγεζεο γηα ηελ κεηαβιεηή 

«Βαζκφο επίπησζεο ζηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ» θαη κε βάζε ηελ κεηαβιεηή 

«Πηζαλφηεηα εκθάληζεο»: 

Πίλαθαο 14 - Απνηειέζκαηα έξεπλαο: Καηάηαμε θηλδύλωλ κε βάζε ηνλ βαζκό επίπηωζεο ζηα 

απνηειέζκαηα ελόο έξγνπ 

 

Οη θίλδπλνη πνπ αμηνινγήζεθαλ σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί κε βάζε ηνλ βαζκφ επίπησζεο 

ζηα απνηειέζκαηα ελφο έξγνπ είλαη νη εμήο: 

 Οξγάλσζε εξγαζηψλ πςειήο επηθηλδπλφηεηαο 

Α/Α Σφνολο Κινδφνων
Πιθανότητα 

Εμφάνιςησ

Βαθμόσ 

Επίπτωςησ

Δ16 Οργάνωςθ εργαςιϊν υψθλισ επικινδυνότθτασ 1,79 3,93

Ε4 Κρατικζσ αδειοδοτιςεισ (οικοδομικι άδεια, ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων κ.τ.λ.) 3,14 3,71

Δ8 Επιλογι και διακεςιμότθτα ζμπειρων εργολάβων 1,93 3,64

Δ1 Διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων 2,64 3,57

Δ3 Αςαφείσ ευκφνεσ / αρμοδιότθτεσ 2,57 3,57

Σ2 Πολυπλοκότθτα ςχεδιαςμοφ του ζργου 1,93 3,50

Ε5 Αλλαγζσ ςτθ νομοκεςία 2,43 3,50

Σ1 Εμπειρία τθσ ομάδασ ςχεδιαςμοφ – μελζτθσ του ζργου 1,93 3,43

Υ1 Ζλλειψθ ςυμμόρφωςθσ ποιότθτασ υλικϊν ςε ςχζςθ με το ςχεδιαςμό του ζργου 1,86 3,43

Σ3 Αςαφείσ απαιτιςεισ ςχεδιαςμοφ 2,14 3,36

Ε3 Προβλιματα με τουσ γειτνιάηοντεσ φορείσ (άλλεσ βιομθχανίεσ, κοινωνικό ςφνολο, εποπτεφοντεσ κρατικοί φορείσ, τοπικι αυτοδιοίκθςθ)2,14 3,36

Δ5 Εμπειρία μελϊν τθσ ομάδασ διαχείριςθσ ζργου 2,00 3,29

Δ15 Διαδικαςία διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ποιοτικϊν ελζγχων και πιςτοποίθςθ αυτϊν 2,07 3,29

Ο1 Κακυςτεριςεισ ςτθ διαδικαςία πλθρωμϊν ολοκλθρωμζνων εργαςιϊν 2,14 3,29

Υ2 Διακεςιμότθτα υλικϊν ςτθν αγορά 2,29 3,29

Υ3 Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 3,00 3,29

Ο3 Ακρίβεια εκτίμθςθσ κόςτουσ 2,36 3,21

Υ4 Διαχείριςθ αποβλιτων 2,07 3,21

Κ2 Διακεςιμότθτα και καταλλθλότθτα εξοπλιςμοφ 2,14 3,21

Σ6 Φπαρξθ ολοκλθρωμζνων εγγράφων και τεχνικϊν ςχεδίων του ζργου 2,36 3,07

Κ4 Συχνζσ αλλαγζσ προςωπικοφ εργολάβων και ομάδασ διαχείριςθσ & αναγκαιότθτα ςυγκεκριμζνων ικανοτιτων 2,07 3,00

Δ9 Επανεκτζλεςθ εργαςιϊν λόγω ςφαλμάτων κατά τθν καταςκευι 2,00 2,93

Σ5 Συλλογι δεδομζνων και ζρευνα προ του ςχεδιαςμοφ 1,93 2,93

Δ2 Επικοινωνία & ςυντονιςμόσ μεταξφ των ενδιαφερόμενων μερϊν (Ιδιοκτιτθσ Ζργου – Σφμβουλοι – Καταςκευαςτζσ)2,64 2,86

Δ13 Κακυςτζρθςθ ςτθν ζγκριςθ ςθμαντικϊν αλλαγϊν ςτο αντικείμενο τθσ εργαςίασ 2,29 2,86

Δ14 Κακυςτεριςεισ ςτθ διαδικαςία δοκιμϊν 2,36 2,86

Ο2 Πρόγραμμα ταμειακϊν ροϊν 1,93 2,86

Ε1 Αλλαγι τοπογραφίασ του χϊρου καταςκευισ μετά το ςχεδιαςμό 1,21 2,86

Σ4 Τροποποιιςεισ ςτο ςχεδιαςμό του ζργου 2,29 2,79

Κ1 Εργαςιακι απόδοςθ και παραγωγικότθτα εργατικοφ δυναμικοφ 2,29 2,79

Δ4 Ζκδοςθ διαδικαςιϊν εκτζλεςθσ του ζργου 2,14 2,71

Δ6 Διάχυςθ πλθροφορίασ εντόσ τθσ ομάδασ διαχείριςθσ ζργου 2,07 2,71

Δ11 Επικαλφψεισ - ςυγκροφςεισ ςτα επιμεροφσ χρονοδιαγράμματα των υπεργολάβων κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου2,79 2,71

Κ5 Εργατικζσ απεργίεσ και διενζξεισ 1,14 2,71

Δ17 Συχνζσ αλλαγζσ των υπεργολάβων εξαιτίασ τθσ αναποτελεςματικισ εργαςίασ τουσ 1,50 2,64

Δ7 Μεταβίβαςθ κυριότθτασ ζργου από τον καταςκευαςτι προσ τον ιδιοκτιτθ 1,57 2,57

Δ12 Κακυςτεριςεισ ι φτωχό ποιοτικό αποτζλεςμα ςτο ζργο του υπεργολάβου 2,50 2,50

Κ3 Σχζςεισ μεταξφ του εργατικοφ δυναμικοφ και τθσ ομάδασ διαχείριςθσ ζργου 1,93 2,50

Δ10 Επίλυςθ διχογνωμιϊν και ηθτθμάτων εγγυιςεων μεταξφ του Ιδιοκτιτθ και του Kαταςκευαςτι 2,29 2,36

Ο4 Συναλλαγματικόσ Κίνδυνοσ 1,57 2,29

Ε2 Πολιτικζσ αναταραχζσ 1,21 2,29

Δ18 Ανακεϊρθςθ / ζγκριςθ εγγράφων ςχεδιαςμοφ, ςχεδίων και λίςτασ παραλαβισ υλικϊν 1,93 2,00
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 Κξαηηθέο αδεηνδνηήζεηο (νηθνδνκηθή άδεηα, έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ 

θ.η.ι.) 

 Δπηινγή θαη δηαζεζηκφηεηα έκπεηξσλ εξγνιάβσλ 

 Γηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

 Αζαθείο επζχλεο / αξκνδηφηεηεο 

 Πνιππινθφηεηα ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ 

 Αιιαγέο ζηε λνκνζεζία 

Πίλαθαο 15 - Απνηειέζκαηα έξεπλαο: Καηάηαμε θηλδύλωλ κε βάζε ηελ πηζαλόηεηα εκθάληζεο ζε 

έλα έξγν 

 

Οη θίλδπλνη πνπ αμηνινγήζεθαλ σο πηζαλφηεξν λα εκθαληζηνχλ ζε έλα ελεξγεηαθφ έξγν 

είλαη νη εμήο: 

Α/Α Σφνολο Κινδφνων
Πιθανότητα 

Εμφάνιςησ

Βαθμόσ 

Επίπτωςησ

Ε4 Κρατικζσ αδειοδοτιςεισ (οικοδομικι άδεια, ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων κ.τ.λ.) 3,14 3,71

Υ3 Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 3,00 3,29

Δ11 Επικαλφψεισ - ςυγκροφςεισ ςτα επιμεροφσ χρονοδιαγράμματα των υπεργολάβων κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου2,79 2,71

Δ1 Διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων 2,64 3,57

Δ2 Επικοινωνία & ςυντονιςμόσ μεταξφ των ενδιαφερόμενων μερϊν (Ιδιοκτιτθσ Ζργου – Σφμβουλοι – Καταςκευαςτζσ)2,64 2,86

Δ3 Αςαφείσ ευκφνεσ / αρμοδιότθτεσ 2,57 3,57

Δ12 Κακυςτεριςεισ ι φτωχό ποιοτικό αποτζλεςμα ςτο ζργο του υπεργολάβου 2,50 2,50

Ε5 Αλλαγζσ ςτθ νομοκεςία 2,43 3,50

Ο3 Ακρίβεια εκτίμθςθσ κόςτουσ 2,36 3,21

Σ6 Φπαρξθ ολοκλθρωμζνων εγγράφων και τεχνικϊν ςχεδίων του ζργου 2,36 3,07

Δ14 Κακυςτεριςεισ ςτθ διαδικαςία δοκιμϊν 2,36 2,86

Υ2 Διακεςιμότθτα υλικϊν ςτθν αγορά 2,29 3,29

Δ13 Κακυςτζρθςθ ςτθν ζγκριςθ ςθμαντικϊν αλλαγϊν ςτο αντικείμενο τθσ εργαςίασ 2,29 2,86

Σ4 Τροποποιιςεισ ςτο ςχεδιαςμό του ζργου 2,29 2,79

Κ1 Εργαςιακι απόδοςθ και παραγωγικότθτα εργατικοφ δυναμικοφ 2,29 2,79

Δ10 Επίλυςθ διχογνωμιϊν και ηθτθμάτων εγγυιςεων μεταξφ του Ιδιοκτιτθ και του Kαταςκευαςτι 2,29 2,36

Σ3 Αςαφείσ απαιτιςεισ ςχεδιαςμοφ 2,14 3,36

Ε3 Προβλιματα με τουσ γειτνιάηοντεσ φορείσ (άλλεσ βιομθχανίεσ, κοινωνικό ςφνολο, εποπτεφοντεσ κρατικοί φορείσ, τοπικι αυτοδιοίκθςθ)2,14 3,36

Ο1 Κακυςτεριςεισ ςτθ διαδικαςία πλθρωμϊν ολοκλθρωμζνων εργαςιϊν 2,14 3,29

Κ2 Διακεςιμότθτα και καταλλθλότθτα εξοπλιςμοφ 2,14 3,21

Δ4 Ζκδοςθ διαδικαςιϊν εκτζλεςθσ του ζργου 2,14 2,71

Δ15 Διαδικαςία διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ποιοτικϊν ελζγχων και πιςτοποίθςθ αυτϊν 2,07 3,29

Υ4 Διαχείριςθ αποβλιτων 2,07 3,21

Κ4 Συχνζσ αλλαγζσ προςωπικοφ εργολάβων και ομάδασ διαχείριςθσ & αναγκαιότθτα ςυγκεκριμζνων ικανοτιτων 2,07 3,00

Δ6 Διάχυςθ πλθροφορίασ εντόσ τθσ ομάδασ διαχείριςθσ ζργου 2,07 2,71

Δ5 Εμπειρία μελϊν τθσ ομάδασ διαχείριςθσ ζργου 2,00 3,29

Δ9 Επανεκτζλεςθ εργαςιϊν λόγω ςφαλμάτων κατά τθν καταςκευι 2,00 2,93

Δ8 Επιλογι και διακεςιμότθτα ζμπειρων εργολάβων 1,93 3,64

Σ2 Πολυπλοκότθτα ςχεδιαςμοφ του ζργου 1,93 3,50

Σ1 Εμπειρία τθσ ομάδασ ςχεδιαςμοφ – μελζτθσ του ζργου 1,93 3,43

Σ5 Συλλογι δεδομζνων και ζρευνα προ του ςχεδιαςμοφ 1,93 2,93

Ο2 Πρόγραμμα ταμειακϊν ροϊν 1,93 2,86

Κ3 Σχζςεισ μεταξφ του εργατικοφ δυναμικοφ και τθσ ομάδασ διαχείριςθσ ζργου 1,93 2,50

Δ18 Ανακεϊρθςθ / ζγκριςθ εγγράφων ςχεδιαςμοφ, ςχεδίων και λίςτασ παραλαβισ υλικϊν 1,93 2,00

Υ1 Ζλλειψθ ςυμμόρφωςθσ ποιότθτασ υλικϊν ςε ςχζςθ με το ςχεδιαςμό του ζργου 1,86 3,43

Δ16 Οργάνωςθ εργαςιϊν υψθλισ επικινδυνότθτασ 1,79 3,93

Δ7 Μεταβίβαςθ κυριότθτασ ζργου από τον καταςκευαςτι προσ τον ιδιοκτιτθ 1,57 2,57

Ο4 Συναλλαγματικόσ Κίνδυνοσ 1,57 2,29

Δ17 Συχνζσ αλλαγζσ των υπεργολάβων εξαιτίασ τθσ αναποτελεςματικισ εργαςίασ τουσ 1,50 2,64

Ε1 Αλλαγι τοπογραφίασ του χϊρου καταςκευισ μετά το ςχεδιαςμό 1,21 2,86

Ε2 Πολιτικζσ αναταραχζσ 1,21 2,29

Κ5 Εργατικζσ απεργίεσ και διενζξεισ 1,14 2,71
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 Κξαηηθέο αδεηνδνηήζεηο (νηθνδνκηθή άδεηα, έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ 

θ.η.ι.) 

 Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ 

 Δπηθαιχςεηο - ζπγθξνχζεηο ζηα επηκέξνπο ρξνλνδηαγξάκκαηα ησλ 

ππεξγνιάβσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

 Γηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

 Δπηθνηλσλία & ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (Ιδηνθηήηεο 

Έξγνπ – χκβνπινη – Καηαζθεπαζηέο) 

 Αζαθείο επζχλεο / αξκνδηφηεηεο 

 Καζπζηεξήζεηο ή θησρφ πνηνηηθφ απνηέιεζκα ζην έξγν ηνπ ππεξγνιάβνπ 

8. Οι κίνδυνοι με βάςη τον βαθμό δυςκολίασ χειριςμού τουσ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηάηαμεο ησλ θαηεγνξηψλ θηλδχλσλ κε βάζε ηνλ βαζκφ 

δπζθνιίαο ρεηξηζκνχ ηνπο, έδεημε φηη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

έξεπλα ζεσξεί ηνπο εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο σο ηνπο δπζθνιφηεξνπο ζε φ,ηη αθνξά ηνλ 

ρεηξηζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε (πνζνζηφ 88% ηνπο θαηέηαμε ζηελ πξψηε ή δεχηεξε 

ζεηξά θαηάηαμεο κε βάζε ηελ δπζθνιία ρεηξηζκνχ), ελψ ε ακέζσο επφκελε θαηεγνξία 

είλαη νη δηνηθεηηθνί θίλδπλνη. ηνλ επφκελν πίλαθα δίλνληαη ζπλνπηηθά ηα 

απνηειέζκαηα ηεο θαηάηαμεο ησλ θαηεγνξηψλ ησλ θηλδχλσλ: 

Πίλαθαο 16 - Απνηειέζκαηα έξεπλαο: Καηάηαμε θαηεγνξηώλ θηλδύλωλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά 

δπζθνιίαο ρεηξηζκνύ 

 

 

9. Κίνδυνοι που δεν ςυμπεριελήφθηςαν ςτην έρευνα  

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δεηήζεθε λα επηζεκαλζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ θίλδπλνη πνπ 

δελ ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηελ έξεπλα θαη θξίλνληαη σο άμηνη αλαθνξάο. Αξθεηά απφ ηα 

ζηειέρε ηεο εηαηξείαο επεζήκαλαλ θηλδχλνπο ηνπο νπνίνπο ζεσξνχλ ζεκαληηθνχο είηε 

κε βάζε ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο, είηε κε βάζε ηνλ βαζκφ επίπησζήο ηνπο ζηα 

απνηειέζκαηα ελφο έξγνπ. εκεηψλεηαη φηη δελ βξέζεθε θάπνηνο θνηλφο θίλδπλνο ν 

νπνίνο επηζεκάλζεθε απφ παξαπάλσ απφ έλαλ ζπκκεηέρνληα, ζπλεπψο νη αμηνινγήζεηο 

ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο θαη ηνπ βαζκνχ επίπησζεο είλαη νη κεκνλσκέλεο 

Κατάταξη Κατηγοριών Κινδφνων με φθίνουσα σειρά δυσκολίας χειρισμοφ

Εξωτερικοί Κίνδυνοι

Διοικθτικοί Κίνδυνοι

Οικονομικοί Κίνδυνοι

Κίνδυνοι ανκρϊπινων πόρων και εξοπλιςμοφ

Κίνδυνοι Σχεδιαςμοφ

Κίνδυνοι Υλικϊν
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αμηνινγήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ επεζήκαλαλ ηνπο θηλδχλνπο θαη άξα ζα πξέπεη 

λα ζεσξνχληαη ελδεηθηηθέο θαη κε απμεκέλν βαζκφ ππνθεηκεληζκνχ: 

Πίλαθαο 17 - Απνηειέζκαηα έξεπλαο: Δπηπξόζζεηνη θίλδπλνη πνπ επηζεκάλζεθαλ από ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο 

 

 

10. Κίνδυνοι που έχουν εφαρμογή ςε οριςμένα μόνο έργα τησ 

εταιρείασ 

Οη εξσηψκελνη θιήζεθαλ λα επηζεκάλνπλ πνηνη απφ ηνπο ππφ εμέηαζε παξάγνληεο 

θηλδχλνπ δελ έρνπλ εθαξκνγή ζην ζχλνιν ησλ έξγσλ πνπ αλαιακβάλεη ε εηαηξεία. Οη 

παξάγνληεο πνπ επηζεκάλζεθαλ κε πςειή ζπρλφηεηα (4 εξσηψκελνη θαη πάλσ) είλαη νη 

εμήο: 

Πίλαθαο 18 - Απνηειέζκαηα έξεπλαο: Κίλδπλνη πνπ δελ έρνπλ εθαξκνγή ζην ζύλνιν ηωλ έξγωλ ηεο 

εηαηξείαο 

 

Οη ζπγθεθξηκέλνη θίλδπλνη ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε πξνζνρή απφ ηελ νκάδα 

εθάζηνηε έξγνπ θαζψο νξηζκέλνη απφ απηνχο, φπσο επί παξαδείγκαηη νη θξαηηθέο 

αδεηνδνηήζεηο, έρνπλ ζεκαληηθφ βαζκφ επίπησζεο, αιιά απηφ ζπκβαίλεη κφλν ζε έξγα 

Επιπρόςθετοι Κίνδυνοι
Πιθανότητα 

Εμφάνιςησ

Βαθμόσ 

Επίπτωςησ

Μεταβλθτότθτα αγοράσ 5 2

Τεχνολογικζσ Βελτιϊςεισ 3 3

Γεωπολιτικά ηθτιματα 3 4

Άςχθμεσ καιρικζσ ςυνκικεσ 2 4

Κίνδυνοι εργαςιϊν ςε φρεάτια--live αγωγοφσ εναζριουσ- υπόγειουσ 3 4

Κίνδυνοσ λάκοσ απομόνωςθσ 1 5

Ζλλειψθ Ποιοτικοφ ελζγχου 1 4

Αςφάλιςθ του ζργου 1 5

Τοπογραφία εγκατάςταςθσ 1 3

Ανάγκθ διαςφνδεςθσ γραμμϊν (ρεφματοσ, νεροφ) από περιοχζσ δθμόςιου ενδιαφζροντοσ 1 5

Αλλαγι τθσ μετοχικισ ςφνκεςθσ του Ιδιοκτιτθ του ζργου 1 5

Ελαττωματικοί ι ελλιπείσ όροι ςυμβάςεων εκτζλεςθσ ζργου 2 2

Φυςικζσ καταςτροφζσ 1 3

Ανεπαρκισ επίβλεψθ εργαςιϊν 1 3

Κίνδυνοι με περιοριςμζνη εφαρμογή ςτα ζργα τησ εταιρίασ

Κρατικζσ αδειοδοτιςεισ (οικοδομικι άδεια, ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων κ.τ.λ.)

Προβλιματα με τουσ γειτνιάηοντεσ φορείσ (άλλεσ βιομθχανίεσ, κοινωνικό ςφνολο, εποπτεφοντεσ 

κρατικοί φορείσ, τοπικι αυτοδιοίκθςθ)

Διαχείριςθ αποβλιτων

Διαδικαςία διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ποιοτικϊν ελζγχων και πιςτοποίθςθ αυτϊν

Οργάνωςθ εργαςιϊν υψθλισ επικινδυνότθτασ

Κακυςτεριςεισ ςτθ διαδικαςία πλθρωμϊν ολοκλθρωμζνων εργαςιϊν

Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν
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φπνπ έρνπλ εθαξκνγή, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δειαδή, κφλν ζε έξγα πνπ 

απαηηνχλ θάπνηα άδεηα απφ θξαηηθφ θνξέα. 

 

E. Ερμηνεία Αποτελεςμάτων Έρευνασ 

 

Η αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνεγήζεθε νδεγεί ζε θάπνηα ζεκαληηθά 

ζπκπεξάζκαηα. Σξεηο θίλδπλνη αμηνινγήζεθαλ σο πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα εκθαληζηνχλ 

ζηα έξγα πνπ αλαιακβάλεη ε εηαηξεία αιιά θαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί σο πξνο ηνλ 

βαζκφ επίπησζήο ηνπο. Οη θίλδπλνη απηνί είλαη νη εμήο: 

 Δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ,  

 Αζαθείο επζύλεο / αξκνδηόηεηεο θαη 

 Κξαηηθέο αδεηνδνηήζεηο (νηθνδνκηθή άδεηα, έγθξηζε πεξηβαιινληηθώλ όξσλ θ.η.ι.) 

Οη δχν πξψηνη θίλδπλνη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ δηνηθεηηθψλ θηλδχλσλ έξγσλ ελψ 

ν ηξίηνο θίλδπλνο ησλ θξαηηθψλ αδεηνδνηήζεσλ ραξαθηεξίδεηαη σο εμσηεξηθφο 

θίλδπλνο. Με βάζε ηηο ζπλεληεχμεηο κε ηα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο έπεηηα απφ ηελ 

ζπιινγή ησλ απαληήζεσλ θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, θνηλή ζεψξεζε ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα βειηίσζεο 

ηεο δηαδηθαζίαο δηνίθεζεο ησλ έξγσλ, ζε φ,ηη αθνξά ηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη ηηο 

αξκνδηφηεηεο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο έξγνπ. Η εηαηξεία δελ αθνινπζεί θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία νξηζκνχ αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ ζηα κέιε ηεο νκάδαο 

ελφο έξγνπ, ελψ, επηπξφζζεηα, ζεκεηψλνληαη θαζπζηεξήζεηο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ιφγσ ηεο εκπινθήο πνιιψλ αηφκσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηθάιπςε ησλ 

αξκνδηνηήησλ θαη ηελ χπαξμε αζαθψλ επζπλψλ.  

Ο θίλδπλνο ησλ θξαηηθώλ αδεηνδνηήζεσλ, ζχκθσλα κε ηα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο, είλαη 

έλαο παξάγνληαο θηλδχλνπ πνπ εκθαλίδεηαη ζπρλά ζε έξγα ζηελ Διιάδα, θαζψο ηφζν ε 

γξαθεηνθξαηία ησλ αξκφδησλ θνξέσλ, θπβεξλεηηθψλ θαη ηνπηθψλ, φζν θαη ε αζάθεηα 

πνπ ππάξρεη ζε πιεζψξα πεξηβαιινληηθψλ θαη άιιεο θχζεο λφκσλ, πξνθαινχλ 

ζεκαληηθά θσιχκαηα θαη θαζπζηεξήζεηο ζηνλ ρξφλν εθηέιεζεο πνιιψλ έξγσλ ελψ 

ζπρλά απαηηνχληαη ελέξγεηεο (γηα παξάδεηγκα αγνξά εμεηδηθεπκέλσλ νξγάλσλ κέηξεζεο 

εθπνκπψλ ξχπσλ ή  πηζηνπνηήζεηο δηαδηθαζηψλ θαη εμνπιηζκνχ) νη νπνίεο επηθέξνπλ 

επηπξφζζεηα θφζηε.   
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Πέξαλ ησλ παξαπάλσ αλαθεξφκελσλ θηλδχλσλ, ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

πξνεγήζεθε, επηζεκάλζεθε ε απφθιηζε δχν αθφκε θηλδχλσλ απφ ηνλ γεληθφ κέζν φξν: 

 Οξγάλσζε εξγαζηώλ πςειήο επηθηλδπλόηεηαο, θίλδπλνο κε ζεκαληηθή απφθιηζε 

απφ ηνλ κέζν φξν ησλ αμηνινγήζεσλ κε βάζε ηνλ βαζκφ επίπησζεο ζηα έξγα, 

θαη 

 Ο ρξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ, κε απμεκέλε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ζε ζχγθξηζε 

κε ηνπο ππφινηπνπο θηλδχλνπο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ.  

χκθσλα κε ηα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο, ν παξάγνληαο θηλδχλνπ Οξγάλσζε εξγαζηώλ 

πςειήο επηθηλδπλόηεηαο εκθαλίδεη πςειφ κέζν φξν αμηνιφγεζεο κε βάζε ηνλ βαζκφ 

επίπησζεο, θπξίσο ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ εξγαζηψλ πνπ 

αλαιακβάλνληαη (επί παξαδείγκαηη, ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο ζε παξαθείκελν 

ειεθηξηζκέλν εμνπιηζκφ πςειήο ηάζεο). Ο ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο θηλδχλνπ, ζε 

πεξίπησζε εκθάληζεο, επεξεάδεη ηφζν ηνλ ηνκέα ηεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο, ηνλ 

πξσηαξρηθφ ζηφρν πνπ έρεη δεζκεπζεί λα αθνινπζεί ε εηαηξεία, φζν θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ. Δίλαη πηζαλφ λα ππάξμνπλ έηζη θαζπζηεξήζεηο εμαηηίαο 

βιάβεο ζε θάπνηνλ ζεκαληηθφ εμνπιηζκφ ή λα πξνθχςεη αμηνζεκείσηε ππέξβαζε 

θφζηνπο γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ.  

Αληίζηνηρα, ν ρξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ εκθαλίδεη απμεκέλε πηζαλφηεηα εκθάληζεο, 

ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Ο εμνπιηζκφο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο 

ζηηο κνλάδεο παξαγσγήο ηεο εηαηξείαο είλαη εμεηδηθεπκέλνο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

ηερλνινγία παξαγσγήο. Πνιιά απφ ηα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ελφο 

έξγνπ δελ ππάξρνπλ ζε απφζεκα ζηηο απνζήθεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ θαη απαηηείηαη 

παξαγγειία γηα λα κπνπλ ζε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη λα παξαδνζνχλ. Δπηζεκαίλεηαη 

φηη ε πιεηνςεθία ησλ πην ζεκαληηθψλ πιηθψλ δελ θαηαζθεπάδεηαη ζηελ Διιάδα, αιιά 

εηζάγνληαη, ζπλήζσο απφ ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο 

Ακεξηθήο ή ηελ Ιαπσλία. Δπηπξφζζεηα, ε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο 

έρεη νδεγήζεη αξθεηνχο θαηαζθεπαζηέο πιηθψλ ζηε δπζκελή αιιαγή ησλ εκπνξηθψλ 

φξσλ ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηηο εηαηξίεο πνπ εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα. Η δηαδηθαζία ηεο 

πξνπιεξσκήο κέξνπο ή νιφθιεξεο ηηο ζπκθσλεκέλεο ηηκήο αγνξάο είλαη κηα 

δηαδηθαζία πνπ κε ηε ζεηξά ηεο απαηηεί ρξφλν θαη ελδέρεηαη λα επηθέξεη πεξαηηέξσ 

θαζπζηεξήζεηο.  
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Γιοικηηικοί Κίνδςνοι 

Η επεμεξγαζία θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ αλέδεημε 

ηε ζεκαζία ησλ παξαθάησ δηνηθεηηθψλ θηλδχλσλ, πέξαλ ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη ησλ αζαθώλ αξκνδηνηήησλ / επζπλώλ: 

 Επηινγή θαη δηαζεζηκόηεηα έκπεηξσλ εξγνιάβσλ, 

 Επηθαιύςεηο – ζπγθξνύζεηο ζηα επηκέξνπο ρξνλνδηαγξάκκαηα ησλ ππεξγνιάβσλ 

θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, 

 Δηαδηθαζία δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο, ε δηαδηθαζία ησλ πνηνηηθώλ ειέγρσλ θαη 

ε πηζηνπνίεζε απηώλ, θαη ηέινο 

 Εκπεηξία ησλ κειώλ ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ. 

Με βάζε ηελ εκπεηξία ησλ ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο, έλα δήηεκα πνπ απαζρνιεί ηελ 

εηαηξεία ζε πεξίπησζε νξγάλσζεο ελφο κεγαιχηεξνπ έξγνπ, είλαη ε δηαζεζηκόηεηα 

έκπεηξσλ εξγνιάβσλ. Καηά γεληθή νκνινγία, νη έκπεηξνη θαη αμηφπηζηνη εξγνιάβνη γηα 

ηελ αλάιεςε εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ έξγσλ είλαη αξηζκεηηθά ιίγνη ζηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα λα κεηψλεηαη αηζζεηά ε δηαζεζηκφηεηά ηνπο, ιφγσ 

δέζκεπζήο  ηνπο ζε έξγα ηξίησλ, ηα νπνία πνιιέο θνξέο ελδέρεηαη λα δηαξθνχλ 

αξθεηνχο κήλεο. Ωο απνηέιεζκα, ε εηαηξεία ελδέρεηαη λα αλαζέζεη έλα ηερληθφ έξγν ζε 

εξγνιεπηηθή εηαηξεία πνπ δελ είλαη ε πξψηε ηεο επηινγή.  

Παξφκνηνο θίλδπλνο εκθαλίδεηαη θαη κε ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ησλ εξγνιάβσλ, 

γηα παξάδεηγκα ηα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο ζεκείσζαλ ηηο πνιχ πεξηνξηζκέλεο επηινγέο 

εηαηξεηψλ κε ππαιιήινπο πςειήο εμεηδίθεπζεο ζε ειεθηξνζπγθνιιήζεηο κεηάιισλ 

εηδηθψλ θξακάησλ ληθειίνπ/ρξσκίνπ. 

Ο παξάγνληαο θηλδχλνπ ησλ επηθαιύςεσλ ζηα επηκέξνπο ρξνλνδηαγξάκκαηα ησλ 

ππεξγνιάβσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πξνθχπηεη ζπλήζσο ζε έξγα πνπ πξέπεη λα 

νινθιεξσζνχλ ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, πξνθεηκέλνπ ε κνλάδα ειεθηξνπαξαγσγήο 

λα κπεη γξήγνξα ζε ιεηηνπξγία γηα ηελ θάιπςε ηεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο ηεο ρψξαο. Ο 

θαθφο πξνγξακκαηηζκφο ελδέρεηαη λα επηηείλεη ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ παξάγνληα θηλδχλνπ.  

Η δηαδηθαζία δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο, ησλ πνηνηηθώλ ειέγρσλ θαη ε πηζηνπνίεζή ηνπο 

είλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ κε απμεκέλν βαζκφ επίπησζεο ζηα 

απνηειέζκαηα ελφο έξγνπ θαζψο έρεη ζεκαληηθφ αξλεηηθφ αληίθηππν ζην ζηνηρείν ηεο 

πνηφηεηαο ελφο έξγνπ. ε πεξίπησζε δε πνπ απαηηεζεί θάπνηα δηνξζσηηθή ελέξγεηα, 
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απηφ ελδέρεηαη λα επηθέξεη ζπλέπεηεο θαη ζηνλ ρξφλν νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ αιιά θαη 

ζην ζπλνιηθφ θφζηνο.  

Η εθηέιεζε δηνξζσηηθψλ εξγαζηψλ είηε επηθέξεη θαζπζηεξήζεηο ζηελ ίδηα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ είηε αθήλεη άιπηα ηερληθά ζέκαηα πνπ αληηκεησπίδνληαη ζπκβαηηθά 

αξγφηεξα κε ηα δηαδηθαζίεο ounch list items ,  warranty items. 

Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη νη δηνηθεηηθνί θίλδπλνη θξίζεθαλ σο ε θαηεγνξία θηλδχλσλ 

κε ηνλ δεχηεξν κεγαιχηεξν βαζκφ δπζθνιίαο ρεηξηζκνχ γηα ηα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζεκείν αμίδεη πεξαηηέξσ αλάιπζεο θαζψο ζεσξείηαη φηη πνιινί απφ 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, κπνξνχλ λα 

κεηξηαζζνχλ κε νξγαλσκέλεο δξάζεηο θαη κε ηε ζέζπηζε δηαδηθαζηψλ, φπσο 

παξαδείγκαηνο ράξηλ ηελ ηππνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ. 

 

 Κίνδςνοι Σσεδιαζμού 

Έλα απφ ηα αμηνζεκείσηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ν βαζκφο επίπησζεο 

πνπ δείρλεη λα ππάξρεη ζε πεξίπησζε εκθάληζεο παξαγφλησλ θηλδχλνπ ζρεδηαζκνχ. Η 

πνιππινθόηεηα ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ έξγνπ θξίλεηαη απφ ηνπο εξσηψκελνπο σο έλαο 

αλακελφκελνο θίλδπλνο, ιφγσ ηεο πξσηνηππίαο ησλ έξγσλ πνπ αλαιακβάλνληαη απφ 

ηελ εηαηξεία. Η έιιεηςε κεγάιεο εκπεηξίαο ζε πνιχπινθα έξγα είλαη έλα ζηνηρείν πνπ 

ζπληειεί ζηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ ζηνλ ζρεδηαζκφ. Διαθξψο απμεκέλε 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο, ζπγθξηηηθά κε ηνπο ππφινηπνπ θηλδχλνπο ζρεδηαζκνχ, 

παξνπζηάδεη ν θίλδπλνο ηεο ύπαξμεο νινθιεξσκέλσλ ηερληθώλ εγγξάθσλ θαη ζρεδίσλ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα επεζήκαλαλ φηη ζε πεξίπησζε έιιεηςεο ησλ παξαπάλσ 

εγγξάθσλ ηνπ έξγνπ, πξνθχπηνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηφζν ζηελ πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ 

απνηειέζκαηνο φζν θαη ζηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

πνπ έρεη ζπληαρζεί απφ ηελ νκάδα έξγνπ.  

Πηζαλέο δξάζεηο γηα κείσζε ησλ επηπηψζεσλ απηψλ ησλ θηλδχλσλ αλαδεηνχληαη ζηελ 

ιήςε ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηηο κεηξηθέο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ θαη εηδηθφηεξα 

ηα ηκήκαηα κειεηεηηθήο,  ζηε θάζε ζχλαςεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ αιιά θαη 

ζηε θάζε επίβιεςεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 
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Οικονομικοί Κίνδςνοι 

Η αθξίβεηα ζηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο είλαη εθείλνο ν παξάγνληαο θηλδχλνπ πνπ 

απαζρνιεί ζηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ ηα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο, ελψ ζεκαληηθφο δείρλεη 

θαη ν θίλδπλνο ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηε δηαδηθαζία ησλ πιεξσκψλ νινθιεξσκέλσλ 

εξγαζηψλ. Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε πξσηνηππία πνιιψλ έξγσλ πνπ 

αλαιακβάλνληαη απφ ηελ εηαηξεία, επηθέξεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηηο αξρηθέο 

εθηηκήζεηο ηνπ θφζηνπο, θάηη πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ πξνθαιεί ηελ έλαξμε θάπνησλ 

ρξνλνβφξσλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ έγθξηζε ππέξβαζεο ηνπ αξρηθά 

εθηηκεζέληνο θφζηνπο.   

ε φ,ηη αθνξά ηνλ θίλδπλν ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηε δηαδηθαζία ησλ πιεξσκψλ 

νινθιεξσκέλσλ εξγαζηψλ, κέξνο ησλ εξσηψκελσλ επεζήκαλε φηη παξαηεξείηαη 

θαζπζηέξεζε ή θαη ρακειφηεξνο βαζκφο απφθξηζεο ζηηο απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο, απφ 

εξγνιάβνπο πνπ δελ έρνπλ ιάβεη ηελ ακνηβή άιισλ νινθιεξσκέλσλ εξγαζηψλ ζηνλ 

ζπκθσλεκέλν ρξφλν. 

 

Κίνδςνοι Υλικών 

Η έιιεηςε ζπκκόξθσζεο πνηόηεηαο πιηθώλ ζε ζρέζε κε ην ζρεδηαζκό ηνπ έξγνπ, είλαη ν 

φγδννο ζεκαληηθφηεξνο θίλδπλνο ζε φ,ηη αθνξά ηελ κεηαβιεηή «βαζκφο επίπησζεο ζηα 

απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ». ε πεξίπησζε έιιεηςεο ζπκκφξθσζεο πνηφηεηαο ησλ 

πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έξγα ηεο εηαηξείαο, ελδέρεηαη, ζχκθσλα κε ηα 

ζηειέρε ηεο, λα πξνθχςνπλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζην πνηνηηθφ απνηέιεζκα ηνπ 

παξαδνηένπ. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ κπνξεί λα επηθέξεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο ηεο εηαηξείαο, ιφγσ κειινληηθψλ 

βιαβψλ θαη εμαλαγθαζκέλσλ δηαθνπψλ ιεηηνπξγίαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ 

απηψλ.  

ε πξνεγνχκελε παξάγξαθν αλαθέξζεθαλ νη αηηίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

παξάγνληα θηλδχλνπ «Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ». Ο παξάγνληαο θηλδχλνπ 

«Γηαζεζηκφηεηα πιηθψλ ζηελ αγνξά» έρεη παξφκνηεο αηηίεο, πνπ είλαη ε δπζθνιία 

εχξεζεο ησλ πιηθψλ ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ κνλάδσλ 

παξαγσγήο ηεο εηαηξείαο θαη παξφκνηα απνηειέζκαηα, πνπ είλαη ε θαζπζηέξεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζήο ηνπο.  
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Κίνδςνοι Ανθπώπινων Πόπων και Δξοπλιζμού 

ηελ θαηεγνξία ησλ θηλδχλσλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη εμνπιηζκνχ, θαηά ηελ αλάιπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ επηζεκάλζεθαλ δχν παξάγνληεο θηλδχλνπ: 

 Η δηαζεζηκόηεηα θαη θαηαιιειόηεηα ηνπ εμνπιηζκνύ θαη 

 Οη εξγαηηθέο απεξγίεο θαη δηελέμεηο. 

Ο πξψηνο παξάγνληαο θηλδχλνπ εκθαλίδεη πςειφ βαζκφ επίπησζεο ζηα έξγα ηεο 

εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ησλ θηλδχλσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο. 

Απηφ δείρλεη λα εδξάδεηαη ζηηο απαηηήζεηο θάπνησλ έξγσλ πνπ έρεη αλαιάβεη ε εηαηξεία 

ζε εμεηδηθεπκέλν εμνπιηζκφ, ν νπνίνο πνιιέο θνξέο ελνηθηάδεηαη γηα ρξήζε απφ 

εηαηξίεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ελδέρεηαη λα πξνθχπηεη κεησκέλε δηαζεζηκφηεηα ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε δηάξθεηα ησλ κελψλ 

Απξηιίνπ θαη Μαΐνπ ή επηεκβξίνπ θαη Οθησβξίνπ, φηαλ δειαδή πξνγξακκαηίδνληαη νη 

εηήζηεο κεγάιεο ζπληεξήζεηο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε πνιιέο 

επξσπατθέο ρψξεο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη εξγαηηθέο απεξγίεο θαη δηελέμεηο είλαη έλαο παξάγνληαο 

θηλδχλνπ κε ρακειά πνζνζηά πηζαλφηεηαο εκθάληζεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο 

θξίλεηαη απφ ηνπο εξσηψκελνπο ιηγφηεξν ζρεηηθφο θαζψο δελ έρεη ηδηαίηεξε εθαξκνγή 

ζηα έξγα πνπ αλαιακβάλεη κηα ηδησηηθή εηαηξεία παξαγσγήο ελέξγεηαο. 

 

Δξωηεπικοί Κίνδςνοι 

Πέξα απφ ηνλ θίλδπλν ησλ θξαηηθψλ αδεηνδνηήζεσλ πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ, νη 

αιιαγέο ζηε λνκνζεζία θαη ηα πξνβιήκαηα κε γεηηληάδνληεο θνξείο είλαη δχν εμσηεξηθνί 

θίλδπλνη πνπ παξνπζηάδνπλ πςειφ βαζκφ επίπησζεο ζηα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ πνπ 

αλαιακβάλεη ε εηαηξεία. Οη αιιαγέο ζηε λνκνζεζία πξνθαινχλ ηφζν νηθνλνκηθέο φζν 

θαη ρξνληθέο ζπλέπεηεο ζηα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ ηεο εηαηξείαο, ελψ ηα πξνβιήκαηα 

κε ηνπο γεηηληάδνληεο θνξείο είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ κέρξη θαη αιιαγή ηνπ 

αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ ελφο έξγνπ. Όπσο ζεκεηψζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη εμσηεξηθνί θίλδπλνη είλαη εθείλνη πνπ 

αμηνινγνχληαη πςειφηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο ρεηξηζκνχ, θπξίσο ιφγσ 

ηεο εκπινθήο ηξίησλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ.  

  



73 
 

X. Συμπεράςματα και Προτάςεισ 

 

Η δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζηα έξγα είλαη κηα πνιπζχλζεηε δηαδηθαζία, ε νπνία ζα πξέπεη 

λα μεθηλά ζηα πξψηα ζηάδηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ελφο έξγνπ θαη λα δηαξθεί κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηεο παξάδνζήο ηνπ ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ· εμάιινπ έλαο απφ ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ αλαθέξζεθαλ ζην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηελ κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ηνπ έξγνπ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή 

ζηνλ ηδηνθηήηε. Καηά ζπλέπεηα, ε ρξεζηκφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, 

εηδηθά ζε έξγα κεγάιεο θιίκαθαο, είλαη δεδνκέλε.  

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζε έξγα πνπ αλαιακβάλνπλ νη εηαηξίεο παξαγσγήο ελέξγεηαο 

ζηελ Διιάδα, ελψ επηκέξνπο ζηφρνη ήηαλ ε αλαγλψξηζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ 

θηλδχλσλ απηψλ θαη ν εληνπηζκφο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πξνθιήζεσλ γηα ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο νξγαληζκνχο.  

ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο πεξηγξάθεθαλ ζπλνπηηθά ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία 

ελφο έξγνπ θαη ηεο επηζηήκεο ηεο Γηνίθεζεο Έξγσλ ζην ζχλνιφ ηεο. Αλαπηχρζεθαλ νη 

πέληε βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ελψ αλαθέξζεθαλ νη 

βαζηθέο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ εληνπηζκέλσλ θηλδχλσλ.  

Έπεηηα έγηλε κηα πξνζπάζεηα αλάιπζεο ηνπ νξηζκνχ ησλ ελεξγεηαθψλ έξγσλ θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εκθαλίδνπλ σο ππνζχλνιν ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 

έξγσλ.  

Σέινο, ζην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο, αλαιχζεθαλ νη θαηεγνξίεο ησλ θηλδχλσλ ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ, φπσο απηέο ζπλαληψληαη ζηε δηεζλή θαη ζηελ εγρψξηα 

βηβιηνγξαθία θαη παξνπζηάζζεθαλ νξηζκέλεο ζεκαληηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα.  

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο αθνινχζεζε ε εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο. Η 

κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε, βαζίζηεθε ζε δχν κεγάιεο κειέηεο πνπ 

πξαγκαηεχνληαη, ε κελ πξψηε, ηνπο θηλδχλνπο ζηα έξγα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ, 

ε δε δεχηεξε, ηνπο θηλδχλνπο νη νπνίνη εκθαλίδνληαη ζε έξγα αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο. Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ δνκήζεθε κε βάζε ην αληίζηνηρν ηνπ Altoryman 

(2014), κνηξάζηεθε ζην ζχλνιν ησλ κεζαίσλ θαη πςειφβαζκσλ ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο 

ELPEDISON A.E. πνπ ζπκκεηείραλ ζε έξγα πνπ έρεη αλαιάβεη ν ζπγθεθξηκέλνο 
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νξγαληζκφο. Σα απνηειέζκαηα ππνδεηθλχνπλ φηη ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη θίλδπλνη, 

φπσο ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ θαη ηα θσιχκαηα ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ, πνπ θξίλνληαη σο ζεκαληηθνί θαζψο παξνπζηάδνπλ πςειή πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο αιιά θαη κεγάιν βαζκφ επίπησζεο ζηα ηξία βαζηθά ζηνηρεία ελφο έξγνπ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, εληνπίζηεθαλ νξηζκέλνη παξάγνληεο θηλδχλνπ νη νπνίνη δείρλνπλ 

λα κελ έρνπλ κεγάιε εθαξκνγή ζηα έξγα πνπ αλαιακβάλεη ε εηαηξεία, φπσο είλαη νη 

πνιηηηθέο αλαηαξαρέο ή νη εξγαηηθέο απεξγίεο.  

Η έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη 

δπλαηφ λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ 

ζε έξγα εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα ζηελ Διιάδα, θαζψο 

εμεηάζηεθε κηα πιεζψξα θηλδχλσλ νη νπνίνη δείρλνπλ λα έρνπλ αμηνζεκείσηε 

εθαξκνγή ζηα έξγα πνπ έρνπλ αλαιεθζεί απφ ηελ ELPEDISON A.E., ζχκθσλα κε ηελ 

εκπεηξία ησλ ζηειερψλ ηεο.  

Δηδηθφηεξα γηα ηελ ELPEDISON A.E., ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα κπνξεί λα απνηειέζεη 

ηελ βαζηθή δνκή γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ 

αληηκεησπίδεη ζε έξγα πνπ αλαιακβάλεη, θαζψο κε πξνζεθηηθή εμέηαζε ησλ επηκέξνπο 

παξαγφλησλ θηλδχλνπ θαη κέζα απφ ζπδεηήζεηο κε ηα ζηειέρε ηεο, κπνξεί λα 

πξνρσξήζεη ζε εμάιεηςε θάπνησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ ή ζε κεηξηαζκφ θάπνησλ 

άιισλ. Δπηπξφζζεηα, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία κηαο ιίζηαο ή θαηαιφγνπ θηλδχλσλ κε 

βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ε νπνία είλαη δπλαηφ λα απνηειέζεη ηε δνκή γηα 

ηελ ηππνπνίεζε κηαο ηερληθήο αλαγλψξηζεο θαη ειέγρνπ θηλδχλσλ ζε έξγα πνπ 

πξφθεηηαη λα αλαιάβεη ε εηαηξεία ζην κέιινλ, κε ζθνπφ ηελ βέιηηζηε δηαρείξηζή ηνπο.  

Δηδηθά νη θίλδπλνη νη νπνίνη αλαιχζεθαλ ζην θεθάιαην ηεο εξκελείαο ησλ 

απνηειεζκάησλ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα αμηνινγνχληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη λα 

ρεηξίδνληαη κε επηκέιεηα, ιφγσ ηεο απμεκέλεο ηνπο βαξχηεηαο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ 

θηλδχλσλ είλαη νη θξαηηθέο αδεηνδνηήζεηο, φπσο είλαη ε έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

φξσλ θαη ηα πξνβιήκαηα κε ηνπο γεηηληάδνληεο θνξείο, φπσο είλαη ε ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα ήηαλ σθέιηκν λα 

εληζρπζνχλ κε ηελ δηεμαγσγή κηαο κεγαιχηεξεο θιίκαθαο έξεπλαο πάλσ ζηνπο 

θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλνπλ νη εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ηεο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα, κε ηε ζπκκεηνρή πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ θαη 

θαη’ επέθηαζε ηε ζπιινγή πεξηζζφηεξσλ απφςεσλ έκπεηξσλ ζηειερψλ ηνπ θιάδνπ. 
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Δπίζεο, κε ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ θηλδχλσλ κεγάισλ έξγσλ πνπ 

έρνπλ ήδε πινπνηεζεί απφ εηαηξίεο παξαγσγήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα, ζα κπνξνχζαλ 

λα εμαρζνχλ ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηνλ βαζκφ επίπησζεο πνπ 

θέξνπλ νη θίλδπλνη απηνί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ελψ ν πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπο 

ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε βνήζεηα επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ φπσο είλαη ε 

Earned Value Analysis.    
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XII. Παραρτήματα 

1. Παράρτημα  Ι – Λίςτα Κινδύνων τησ εργαςίασ του  Altoryman 

(2014) 

 

Management-related RF 

Q01 Decision making process 

Q02 Communication and coordination between parties (clients, consultants and 

contractors) 

Q03 Unclear responsibility 

Q04 Availability of capable representatives 

Q05 Postponement of work (held orders) 

Q06 Issuance of instructions 

Q07 Availability of project management team members (experience) 

Q08 Information dissemination 

Q09 Site mobilisation and delay in site handover 

Q10 Contractor’s experience 

Q11 Availability of competent subcontractors / suppliers 

Q12 Rework due to errors during construction 

Q13 Availability of disputes and claims – comprehensive dispute resolution 

Q14 Conflicts in subcontractor’s schedule in execution of project 

Q15 Delays in subcontractor’s work 

Q16 Unsatisfactory work of contractor 

Q17 Delay in approving major changes in the scope of the work 

Q18 Long wait for approval of tests and inspection 

Q19 Quality assurance / control 

Q20 Excessive use of contractors / subcontractors 

Q21 Unreasonable risk allocation 

Q22 Frequent change of subcontractors because of their inefficient work 

Q23 Revising / approving design documents, shop drawings and sample materials 

 

Design -related RF 

Q24 Design team experience 

Q25 Complexity of project design 

Q26 Confusing requirements 

Q27 Design modifications 

Q28 Data collection and survey before design 

Q29 Complete documents and drawings of projects 

Q30 Producing design modification documents 

Q31 Clarity of details in drawings 

Q32 Excessive change order 

 

Finance-related RF 

Q33 Payment for completed work 

Q34 Financing project by contractor /client 

Q35 Cash flow plan analysis 

Q36 Cost estimation accuracy 

 

Material-related RF 

Q37 Quality of materials (below standard) 
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Q38 Availability of construction materials in market 

Q39 Change in material types and specifications during construction 

Q40 Material delivery 

Q41 Manufacturing of special building materials 

Q42 Material supplier problems 

Q43 Material waste handling 

Q44 Compliance of material to specification 

 

Labour &Equipment-related RF 

Q45 Labour performance / productivity 

Q46 Equipment availability 

Q47 Productivity and efficiency of equipment 

Q48 Labour and management relations 

Q49 Necessity of skills 

Q50 Labour strikes and disputes 

 

External-related RF 

Q51 Site’s topography is changed after design 

Q52 Civil disturbances 

Q53 Problems with neighbours 

Q54 Government permits 

Q55 Changes in regulations 
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2. Παράρτημα  Ι I – Ερωτηματολόγιο Εργαςίασ 

       

Οδεγίεο  

 

Θέκα           

Έξεπλα ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο έξγσλ ζε εηαηξεία παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

  

θνπόο ηεο έξεπλαο          

►Η αμηνιφγεζε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ ζε έξγα πνπ αλαιακβάλνπλ εηαηξίεο ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ηνκέα.    

►Η δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ έξγσλ ζηνλ ελεξγεηαθφ θιάδν.  

►Η θαηάηαμε ησλ θηλδχλσλ κε βάζε ηνλ ηχπν ηνπο θαηά θζίλνπζα ζεηξά δπζθνιίαο 

ρεηξηζκνχ ηνπο.   

►Η αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ιφγσ ηεο βαξχλνπζαο 

ζεκαζίαο ηνπο.  

   

Γήιωζε Δκπηζηεπηηθόηεηαο  

Οη απαληήζεηο ζαο ζα ζεσξεζνχλ απζηεξά εκπηζηεπηηθέο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο ζηα πιαίζηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε ζέκα "Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ Έξγσλ ζε εηαηξεία παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο" ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ γηα 

ηειέρε Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.    

   

Υξόλνο πκπιήξωζεο 

Πεξίπνπ 15 ιεπηά.         

   

Οδεγίεο πκπιήξωζεο 

Θα θιεζείηε λα αμηνινγήζεηε 42 θηλδχλνπο έξγσλ, νη νπνίνη έρνπλ εληνπηζηεί κέζσ 

βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο 27 δηεζλψλ εξεπλψλ.   

Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ είλαη δχν:       

- ε πηζαλφηεηα εκθάληζήο ηνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ελεξγεηαθψλ έξγσλ  
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- ν βαζκφο επίπησζεο ζηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ (ρξνλνδηάγξακκα / θφζηνο / 

αληηθείκελν εξγαζίαο).      

Τπάξρνπλ ηξεηο επηπιένλ εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ ζην ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

Η αμηνιφγεζε ζηεξίδεηαη ζην ζχλνιν ηεο επαγγεικαηηθήο ζαο εκπεηξίαο ζηνλ θιάδν 

ηεο ελέξγεηαο.           

    

Κιίκαθεο Αμηνιόγεζεο    

Οη θιίκαθεο αμηνιφγεζεο ησλ δχν θξηηεξίσλ είλαη πεληαβάζκηεο.  

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ην ζρεηηθφ ππφκλεκα:      

          

 

Μεηά ην πέξαο ηεο έξεπλαο θαη ηελ ππνβνιή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ζα γίλεη 

γλσζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.    

αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ πνιχηηκε ζπκκεηνρή ζαο.   

            

Καξαιή Υξηζηίλα         

      

  

Βαθμολογία
Πιθανότητα 

Εμφάνιςησ Κινδφνου
Βαθμολογία Βαθμόσ Επίπτωςησ ςτο Ζργο

2 7 - 14% 2 Μικρόσ βακμόσ επίπτωςθσ

3 15 - 29% 3 Μζτριοσ βακμόσ επίπτωςθσ

4 30 - 49% 4 Υψθλόσ βακμόσ επίπτωςθσ

5 Πάνω από 50% 5 Μζγιςτοσ βακμόσ επίπτωςθσ - πικανϊσ καταςτροφικόσ για το ζργο

Ελάχιςτοσ δυνατόσ - θ εμφάνιςθ του κινδφνου δεν προκαλεί ουςιαςτικι 

αλλαγι ςτα αποτελζςματα του ζργου
1 0 - 6% 1
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Δξωηεκαηνιόγην 

Α/Α Γιοικηηικοί Κίνδςνοι Πιθανόηηηα 

Δμθάνιζηρ 

Βαθμόρ 

Δπίπηωζηρ 

Γ1 Γηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ     

Γ2 Δπηθνηλσλία & ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (Ιδηνθηήηεο Έξγνπ – 

χκβνπινη – Καηαζθεπαζηέο) 

    

Γ3 Αζαθείο επζχλεο / αξκνδηφηεηεο     

Γ4 Έθδνζε δηαδηθαζηψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ     

Γ5 Δκπεηξία κειψλ ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο έξγνπ     

Γ6 Γηάρπζε πιεξνθνξίαο εληφο ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο 

έξγνπ 

    

Γ7 Μεηαβίβαζε θπξηφηεηαο έξγνπ απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή πξνο ηνλ ηδηνθηήηε 

    

Γ8 Δπηινγή θαη δηαζεζηκφηεηα έκπεηξσλ εξγνιάβσλ     

Γ9 Δπαλεθηέιεζε εξγαζηψλ ιφγσ ζθαικάησλ θαηά ηελ 

θαηαζθεπή 

    

Γ10 Δπίιπζε δηρνγλσκηψλ θαη δεηεκάησλ εγγπήζεσλ 

κεηαμχ ηνπ Ιδηνθηήηε θαη ηνπ Kαηαζθεπαζηή 

    

Γ11 Δπηθαιχςεηο - ζπγθξνχζεηο ζηα επηκεξνχο 

ρξνλνδηαγξάκκαηα ησλ ππεξγνιάβσλ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

    

Γ12 Καζπζηεξήζεηο ή θησρφ πνηνηηθφ απνηέιεζκα ζην 

έξγν ηνπ ππεξγνιάβνπ 

    

Γ13 Καζπζηέξεζε ζηελ έγθξηζε ζεκαληηθψλ αιιαγψλ 

ζην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο 

    

Γ14 Καζπζηεξήζεηο ζηε δηαδηθαζία δνθηκψλ     

Γ15 Γηαδηθαζία δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, πνηνηηθψλ 

ειέγρσλ θαη πηζηνπνίεζε απηψλ 

    

Γ16 Οξγάλσζε εξγαζηψλ πςειήο επηθηλδπλφηεηαο     

Γ17 πρλέο αιιαγέο ησλ ππεξγνιάβσλ εμαηηίαο ηεο 

αλαπνηειεζκαηηθήο εξγαζίαο ηνπο 

    

Γ18 Αλαζεψξεζε / έγθξηζε εγγξάθσλ ζρεδηαζκνχ, 

ζρεδίσλ θαη ιίζηαο παξαιαβήο πιηθψλ 

    

        

Α/Α Κίνδςνοι Σσεδιαζμού Πιθανόηηηα 

Δμθάνιζηρ 

Βαθμόρ 

Δπίπηωζηρ 

1 Δκπεηξία ηεο νκάδαο ζρεδηαζκνχ – κειέηεο ηνπ 

έξγνπ 

    

2 Πνιππινθφηεηα ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ     

3 Αζαθείο απαηηήζεηο ζρεδηαζκνχ     

4 Σξνπνπνηήζεηο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ     

5 πιινγή δεδνκέλσλ θαη έξεπλα πξν ηνπ ζρεδηαζκνχ     

6 Ύπαξμε νινθιεξσκέλσλ εγγξάθσλ θαη ηερληθψλ 

ζρεδίσλ ηνπ έξγνπ 

    

        



87 
 

Α/Α Οικονομικοί Κίνδςνοι Πιθανόηηηα 

Δμθάνιζηρ 

Βαθμόρ 

Δπίπηωζηρ 

Ο1 Καζπζηεξήζεηο ζηε δηαδηθαζία πιεξσκψλ 

νινθιεξσκέλσλ εξγαζηψλ 

    

Ο2 Πξφγξακκα ηακεηαθψλ ξνψλ     

Ο3 Αθξίβεηα εθηίκεζεο θφζηνπο     

Ο4 πλαιιαγκαηηθφο Κίλδπλνο     

        

Α/Α  Κίνδςνοι Υλικών Πιθανόηηηα 

Δμθάνιζηρ 

Βαθμόρ 

Δπίπηωζηρ 

Τ1 Έιιεηςε ζπκκφξθσζεο πνηφηεηαο πιηθψλ ζε ζρέζε 

κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ 

    

Τ2 Γηαζεζηκφηεηα πιηθψλ ζηελ αγνξά     

Τ3 Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ     

Τ4 Γηαρείξηζε απνβιήησλ     

        

Α/Α  Κίνδςνοι Ανθπώπινων Πόπων και Δξοπλιζμού Πιθανόηηηα 

Δμθάνιζηρ 

Βαθμόρ 

Δπίπηωζηρ 

Κ1 Δξγαζηαθή απφδνζε θαη παξαγσγηθφηεηα εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ 

    

Κ2 Γηαζεζηκφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα εμνπιηζκνχ     

Κ3 ρέζεηο κεηαμχ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηεο 

νκάδαο δηαρείξηζεο έξγνπ 

    

Κ4 πρλέο αιιαγέο πξνζσπηθνχ εξγνιάβσλ θαη νκάδαο 

δηαρείξηζεο & αλαγθαηφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ 

ηθαλνηήησλ 

    

Κ5 Δξγαηηθέο απεξγίεο θαη δηελέμεηο     

        

Α/Α Δξωηεπικοί Κίνδςνοι Πιθανόηηηα 

Δμθάνιζηρ 

Βαθμόρ 

Δπίπηωζηρ 

Δ1 Αιιαγή ηνπνγξαθίαο ηνπ ρψξνπ θαηαζθεπήο κεηά ην 

ζρεδηαζκφ 

    

Δ2 Πνιηηηθέο αλαηαξαρέο     

Δ3 Πξνβιήκαηα κε ηνπο γεηηληάδνληεο θνξείο (άιιεο 

βηνκεραλίεο, θνηλσληθφ ζχλνιν, επνπηεχνληεο 

θξαηηθνί θνξείο, ηνπηθή απηνδηνίθεζε) 

    

Δ4 Κξαηηθέο αδεηνδνηήζεηο (νηθνδνκηθή άδεηα, έγθξηζε 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θ.η.ι.) 

    

Δ5 Αιιαγέο ζηε λνκνζεζία     
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Δπωηήζειρ Ανοικηού ηύπος  

Α1 

  

Δπηζεκάλεηε πνηνη απφ ηνπο παξαπάλσ θηλδχλνπο είλαη θξίζηκνη θαηά ηελ 

εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ κφλν έξγσλ, ρσξίο λα έρνπλ θαζνιηθή ηζρχ ζηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ έξγσλ ηνπ θιάδνπ. 

  

  

Α2 χκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο, παξαθαιψ επηζεκάλεηε έσο ηξεηο θηλδχλνπο πνπ 

ελδέρεηαη λα εκθαληζηνχλ ζε ελεξγεηαθά έξγα θαη δελ αλαγξάθνληαη ζηελ 

παξαπάλσ ιίζηα θηλδχλσλ: 

Κίνδςνοι Πιθανόηηηα 

Δμθάνιζηρ 

Βαθμόρ 

Δπίπηωζηρ 

1       

2       

3       

Α3 Παξαθαιψ θαηαηάμηε ζε θζίλνπζα ζεηξά ηηο θαηεγνξίεο θηλδχλσλ ελεξγεηαθψλ 

έξγσλ αλάινγα κε ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο ρεηξηζκνχ ηνπο: 

1   

2   

3    

4   

5   

6  

 


