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Κεθάιαην 1ν: Δηζαγσγή 

1.1.  Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο 

 

 The Standard for Portfolio Management (2
n d

 Edition) (PMI, 2008b) 



 The Standard for Program Management (2
nd

 Edition) (PMI, 2008c) 

 A Guide to the Project Management Body of Knowledge (4
th

 Edition) 

(PMI, 2008a)  





1.2.  Κύξηνη ζηόρνη ηεο εξγαζίαο 

 Δηζαγσγή ζηηο θχξηεο έλλνηεο θαη ζε κεξηθά απφ ηα εξγαιεία ησλ 

Portfolio, Program θαη Project Management. 

 Γηεμνδηθή  αλάιπζε ηνπ πξνηχπνπ “The Standard for Portfolio 

Management (2
nd

 Edition)” 

 Πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ελλνηψλ, εξγαιείσλ  θαη πξνηχπσλ ζε έλα ελ 

δπλάκεη πξαθηηθφ πξφβιεκα ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο.  

 Παξνπζίαζε ησλ δπλαηνηήησλ ζπκβνιήο ζηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο Microsoft Project 2007. 

 Παξνρή ησλ βάζεσλ γηα ηελ ζπγγξαθή ελφο Καλνληζκνχ (ΚΠΑ) ή 

Δγρεηξηδίνπ (ΔΠΑ) ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο πάλσ ζην ζέκα ηεο 

Γηαρείξηζεο Έξγσλ.  

 Παξνπζίαζε ηεο ρξεζηκφηεηα έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ελφο Program/ 

Project Management Office ζηνπο θφιπνπο ηεο Πνιεκηθήο 

Αεξνπνξίαο.  

 Η εηζαγσγή ελφο θνηλνχ ιεμηινγίνπ νξνινγίαο ζε φιν ην θάζκα 

ιεηηνπξγίαο ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο.  

1.3.  Σεκαζία ηεο εξγαζίαο 



1.4.  Σελάξην (Υπόζεζε εξγαζίαο) 

Η αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Αλψηαηνπ Αεξνπνξηθνχ πκβνπιίνπ ήηαλ γεκάηε απφ ηελ 

Ηγεζία ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο θαη απφ ιεπηφ ζε ιεπηφ αλακέλνληαλ ε άθημε ηνπ 

Αξρεγνχ. ινη γλψξηδαλ ηελ αηηία πνπ ν Αξρεγφο είρε εθηάθησο ζπγθαιέζεη απηή ηε 

ζπλεδξίαζε. Σν ηξέρνλ έηνο ήηαλ έλα άζρεκν έηνο κε κηα έμαξζε ησλ αεξνπνξηθψλ θαη κε 

αηπρεκάησλ. Καη ηα φπνηα ππξνζβεζηηθά κέηξα θαίλνληαλ λα κελ απνδίδνπλ. 

«Κχξηνη, ν Αξρεγφο» αθνχζηεθε κηα δπλαηή θσλή θαη φινη ζεθψζεθαλ φξζηνη. 

Η αλεζπρία ήηαλ έθδεια ζρεκαηηζκέλε ζην πξφζσπφ ηνπ. Μεηά απφ ιίγν πήξε ην ιφγν. Η 

θσλή ηνπ αθνχζηεθε ζηελ αίζνπζα: 

«Καηά ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα γηλφκαζηε κάξηπξεο κηαο απαξάδεθηεο θαηάζηαζεο. 

χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία ελεκέξσζε πνπ είρα απφ ηε Γηεχζπλζε Αζθάιεηαο Πηήζεσλ 

θαη Δδάθνπο, παξαηεξείηαη κηα αχμεζε ζηα αηπρήκαηα ζηνπο θφιπνπο ηεο Τπεξεζίαο καο, 

κε θφζηνο ηφζν ζε έκςπρν δπλακηθφ, φζν θαη ζην πιηθφ καο. 

Δίλαη πξνθαλέο, φηη ηα αηπρήκαηα απηά είλαη απνηέιεζκα κε νξζήο ιεηηνπξγίαο καο. Καη 

απηή ε κε νξζή ιεηηνπξγία καο πηζηεχσ φηη εληνπίδεηαη ζε φια ηα επίπεδα. Γηα ην ιφγν 

απηφ ζα πξέπεη λα δξάζνπκε. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο απηήο, ζα γίλεη ε έλαξμε ελφο πξνγξάκκαηνο 

κείσζεο θαηά 50% φισλ ησλ εηδψλ αηπρεκάησλ. Η δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα είλαη 

πέληε έηε θαη επηθεθαιήο ζα ηεζεί ν Τπνπηέξαξρνο Ιπηάκελνο (Ι) Υ.Δ. Σν budget ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζα είλαη ην 20% ηεο αλακελφκελεο σθέιεηαο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ 

επηηπρή δηεθπεξαίσζε ηνπ πξνγξάκκαηφο καο θαη ζα θαζνξηζηεί σο απφιπην πνζφ ζηε 

δηαηαγή πνπ ζα θπθινθνξήζεη ηηο ακέζσο επφκελεο εκέξεο, καδί κε δηάθνξεο 

ιεπηνκέξεηεο. 

αο θαιψ λα ζπκκεηάζρεηε ζην πξφγξακκα, πξνηείλνληαο έξγα (projects) πνπ ζα καο 

βνεζήζνπλ λα επηηχρνπκε ην ζθνπφ καο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ ζα ππνδεηρζεί 

απφ ηνλ επηθεθαιή ηεο πξνζπάζεηαο, Τπνπηέξαξρν Υ.Δ. 

Δίλαη αλάγθε λα αιιάμνπκε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο καο. Σν πξφγξακκα απηφ είλαη ε 

απάληεζή καο θαη ε έλαξμε ηεο αιιαγήο. Θεσξψ δεδνκέλε ηε δέζκεπζε ηεο Ηγεζίαο ζην 

πξφγξακκα θαη ζαο θαιψ φινπο λα πεξάζεηε ην κήλπκα απηφ ζε φιε ηε Γνκή ηεο 

Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο. Σν φξακα ηνπ πξνγξάκκαηφο καο είλαη:  Η Αζθάιεηα ζηελ Πξψηε 

Θέζε. αο επραξηζηψ.» 



1.5.  Σπλνπηηθή πεξηγξαθή πξνζέγγηζεο 

1.6.  Οξηζκνί – Μεηαθξάζεηο 

http://www.haf.gr/




Κεθάιαην 2ν:Οη βαζηθέο έλλνηεο θαη ε δηαζύλδεζή ηνπο 



2.1.  Ιζηνξηθή Αλαδξνκή 

ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο

ζπζηεκάησλ επέιηθηεο 

παξαγσγήο (flexible manufacturing systems)



2.2.  Δλ αξρή εηλ ην Έξγν 

Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηνπ έξγνπ (Project) 

έξγν

operations

Πίλαθαο 1: Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ 

ηόρνη Υαξαθηεξηζηηθά Πξνβιήκαηα Ο ζρεδηαζκόο 

Turner, R. J. The Handbook of Project - Based Management.



παξνδηθόηεηα

θαηλνθαλέο

κνλαδηθόηεηα

ιεηηνπξγηθά λεζηά

Kerzner, H. Project management, A systems approach to planning, scheduling, and 

controlling.

ρήκα 1: Πξνβιήκαηα ηεο θιαζηθήο ηεξαξρηθήο δνκήο 



Η Γηαρείξηζε ηνπ Έξγνπ (Project Management) 

δηαρείξηζε έξγνπ

δηεξγαζίαο process

 

 



Πίλαθαο 2: πζρέηηζε νκάδσλ δηεξγαζηώλ δηαρείξηζεο έξγνπ θαη γλσζηηθώλ 

πεξηνρώλ 

Γλσζηηθέο 

Πεξηνρέο 

Οκάδα 

Γηεξγαζηώλ 

Έλαξμεο 

Οκάδα 

Γηεξγαζηώλ 

ρεδηαζκνύ 

Οκάδα 

Γηεξγαζηώλ 

Δθηέιεζεο 

Οκάδα 

Γηεξγαζηώλ 

Δπίβιεςεο 

θαη ειέγρνπ 

Οκάδα 

Γηεξγαζηώλ 

Σεξκαηηζκνύ 

4. Γηαρείξηζε 

Οινθιήξσζεο 

ηνπ Έξγνπ 

5. Γηαρείξηζε ηνπ 

Αληηθεηκέλνπ ηνπ 

Έξγνπ 

6. Υξνληθή 

Γηαρείξηζε ηνπ 

Έξγνπ 

7. Γηαρείξηζε 

Κόζηνπο ηνπ 

Έξγνπ 

8. Γηαρείξηζε 

Πνηόηεηαο ηνπ 

Έξγνπ 

9. Γηνίθεζε 

Αλζξώπηλσλ 

Πόξσλ ηνπ Έξγνπ 

10. Γηαρείξηζε 

Δπηθνηλσλίαο ηνπ 

Έξγνπ 

11. Γηαρείξηζε 

Κηλδύλνπ ηνπ 

Έξγνπ 

12. Γηνίθεζε 

Πξνκεζεηώλ ηνπ 

Έξγνπ 

PMI A guide to the project management body of knowledge.



Οη νκάδεο δηεξγαζηώλ ηεο Γηαρείξηζεο Έξγνπ 

νκάδεο δηεξγαζηώλ Project Management Process Group)

 Έλαξμε ηνπ έξγνπ (Project Initiation) 

 

 

 

 

 ρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ (Project Planning) 

 

 

 

 

 

 Δθηέιεζε ηνπ έξγνπ (Project Execution) 

 

 

 

 Δπίβιεςε θαη έιεγρνο ηνπ έξγνπ (Project monitoring and control) 

 

 

 



 

 Σεξκαηηζκφο ηνπ έξγνπ (Project closure) 

 

 

 

 

Οη γλσζηηθέο πεξηνρέο ηεο Γηαρείξηζεο Έξγνπ 

γλσζηηθέο πεξηνρέο Project 

Management Knowledge Areas

 Γηαρείξηζε Οινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ (Project Integration 

Management) (Γλσζηηθή πεξηνρή 4)
2
 

 Γηαρείξηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ (Project Scope Management) 

(Γλσζηηθή πεξηνρή 5)  

 Υξνληθή Γηαρείξηζε  ηνπ Έξγνπ (Project Time Management) 

(Γλσζηηθή πεξηνρή 6)  

 Γηαρείξηζε Κφζηνπο ηνπ Έξγνπ (Project Cost Management) 

(Γλσζηηθή πεξηνρή 7)  



 Γηαρείξηζε Πνηφηεηαο ηνπ Έξγνπ (Project Quality Management) 

(Γλσζηηθή πεξηνρή 8)  

 Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ Έξγνπ (Project Human Resource 

Management) (Γλσζηηθή πεξηνρή 9)  

 Γηαρείξηζε Δπηθνηλσλίαο ηνπ Έξγνπ (Project Communications 

Management) (Γλσζηηθή πεξηνρή 10)  

 Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ ηνπ Έξγνπ (Project Risk Management) 

(Γλσζηηθή πεξηνρή 11)  

 Γηνίθεζε Πξνκεζεηψλ ηνπ Έξγνπ (Project Procurement 

Management) (Γλσζηηθή πεξηνρή 12)  

Οξηζκόο ηεο επηηπρίαο ελόο έξγνπ 



 

 

 

 

 
scope change

 

 

scope

scope 

creep



 

 

 

 

Οκαδνπνίεζε ησλ έξγσλ ζε πξνγξάκκαηα θαη ραξηνθπιάθηα 

 

 

 

 

 

 



2.3.  Τν πξόγξακκα 

ρέζε κεηαμύ Γηαρείξηζεο Έξγσλ θαη Πξνγξακκάησλ 

 ηελ αλαγλψξηζε, ηελ επίβιεςε θαη ηνλ έιεγρν ησλ αιιειεμαξηήζεσλ 

ησλ έξγσλ  

 ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαδπφκελσλ ζεκάησλ κεηαμχ ησλ έξγσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 



 επίβιεςε ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ θάζε έξγνπ θαη ησλ ινηπψλ εξγαζηψλ 

ζηα νθέιε πνπ απνθνκίδνληαη απφ ην πξφγξακκα . 

ρήκα 2: Αιιειεπίδξαζε κεηαμύ Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο θαη Γηαρείξηζεο 

Έξγνπ 

PMI The Standard for Program Management.



Οη νκάδεο δηεξγαζηώλ ηεο Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο 

Program 

Management Process Group)

 Έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο (Initiating) 

 ρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Planning) 

 Δθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (Execution) 

 Δπίβιεςε θαη έιεγρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Monitoring and Control) 

Program Management Plan

 Σεξκαηηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Closure) 

Οη γλσζηηθέο πεξηνρέο ηεο Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο 

Program Management Knowledge Areas



 Γηαρείξηζε Οινθιήξσζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο (Program Integration 

Management) (Γλσζηηθή πεξηνρή 4)  

 Γηαρείξηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο  (Program Scope 

Management) (Γλσζηηθή πεξηνρή 5)  

 Υξνληθή Γηαρείξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο  (Program Time 

Management) (Γλσζηηθή πεξηνρή 6)  

Critical Path

milestone

 Γηαρείξηζε Κφζηνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο (Program Cost Management) 

(Γλσζηηθή πεξηνρή 7)  

 Γηαρείξηζε Πνηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο  (Program Quality 

Management) (Γλσζηηθή πεξηνρή 8)  

 Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ Πξνγξάκκαηνο (Program Human 

Resource Management) (Γλσζηηθή πεξηνρή 9)  



 Γηαρείξηζε Δπηθνηλσλίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο (Program 

Communications Management) (Γλσζηηθή πεξηνρή 10)  

 Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο (Program Risk 

Management) (Γλσζηηθή πεξηνρή 11)  

 Γηνίθεζε Πξνκεζεηψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο  (Program Procurement 

Management) (Γλσζηηθή πεξηνρή 12)  

 Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο (Program Financial  

Management) (Γλσζηηθή πεξηνρή 13)  

 Γηαρείξηζε ησλ Δλδηαθεξφκελσλ  κειψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο (Program 

Stakeholder Management) (Γλσζηηθή πεξηνρή 14)  

 Γηαθπβέξλεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο (Program Governance) (Γλσζηηθή 

πεξηνρή 15)  



Πίλαθαο 3: πζρέηηζε νκάδσλ δηεξγαζηώλ δηαρείξηζεο πξνγξάκκαηνο θαη 

γλσζηηθώλ πεξηνρώλ 

Γλσζηηθέο 

Πεξηνρέο 

Οκάδα 
Γηεξγαζηώλ 

Έλαξμεο 

Οκάδα Γηεξγαζηώλ 

ρεδηαζκνύ 

Οκάδα 

Γηεξγαζηώλ 

Δθηέιεζεο 

Οκάδα 

Γηεξγαζηώλ 

επίβιεςεο θαη 

ειέγρνπ 

Οκάδα 

Γηεξγαζηώλ 
Σεξκαηηζκνύ 

4. Γηαρείξηζε 

Οινθιήξσζεο 

ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο 

5. Γηαρείξηζε ηνπ 

Αληηθεηκέλνπ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο 

6. Υξνληθή 

Γηαρείξηζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο 

10. Γηαρείξηζε 

Δπηθνηλσλίαο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο 

11. Γηαρείξηζε 

Κηλδύλνπ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο 

12. Γηνίθεζε 

Πξνκεζεηώλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο 

13. Οηθνλνκηθή 

Γηαρείξηζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο 

14. Γηαρείξηζε 

ησλ 

Δλδηαθεξόκελσλ 

Μειώλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο 

15. Γηαθπβέξλεζε 

ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο 

PMI The Standard for Program Management.



2.4. Τν ραξηνθπιάθην 

 

 

 

Portfolio Management  



Οη νκάδεο δηεξγαζηώλ ηεο Γηαρείξηζεο Υαξηνθπιαθίνπ 

Portfolio Management Process Group) 

 Οκάδα Γηεξγαζηψλ Δπζπγξάκκηζεο (Aligning Process Group) 

 Οκάδα Γηεξγαζηψλ  Δπίβιεςεο θαη Διέγρνπ (Monitoring and 

Controlling Process Group) 

Οη γλσζηηθέο πεξηνρέο ηεο Γηαρείξηζεο Υαξηνθπιαθίνπ 

Portfolio 

Management Knowledge Areas

 Γηαθπβέξλεζε ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ (Portfolio Governance) 

 

 

 

 



 Γηαρείξηζε θηλδχλνπ  ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ (Portfolio Risk 

Management) 

Πίλαθαο 4: πζρέηηζε νκάδσλ δηεξγαζηώλ δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ θαη 

γλσζηηθώλ πεξηνρώλ 

Γλσζηηθέο 

Πεξηνρέο 

Οκάδα Γηεξγαζηώλ 

Δπζπγξάκκηζεο 

Οκάδα Γηεξγαζηώλ 

Δπίβιεςεο θαη Διέγρνπ 
4. Γηαθπβέξλεζε ηνπ 

Υαξηνθπιαθίνπ 

5. Γηαρείξηζε θηλδύλνπ 

ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ 

PMI The Standard for Portfolio Management.

2.5.  Οινθιήξσζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη δηαζύλδεζε έξγσλ, 

πξνγξακκάησλ θαη ραξηνθπιαθίσλ 



Πίλαθαο 5: πγθξηηηθή επηζθόπεζε ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ, πξνγξάκκαηνο θαη 

ραξηνθπιαθίνπ 

 Έξγα Πξνγξάκκαηα Υαξηνθπιάθηα 
Αληηθείκελν 

Μεηαβνιέο 

ρεδηαζκόο 

Γηαρείξηζε 

Δπηηπρία 

Δπίβιεςε 

PMI The Standard for Portfolio Management.



Αιιειεπίδξαζε Υαξηνθπιαθίνπ, Πξνγξάκκαηνο θαη Έξγνπ 

Turner, R. J. The Handbook of Project - Based Management.

ρήκα 3: Μηα αιιεινπρία αληηθεηκεληθώλ ζηόρσλ 



PMI The Standard for Program Management.

ρήκα 4: Αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ραξηνθπιαθίνπ, πξνγξάκκαηνο θαη έξγνπ 



2.6.  Τν Γξαθείν Γηαρείξηζεο Φαξηνθπιαθίνπ – Πξνγξάκκαηνο – Έξγνπ 

Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηνπ Γξαθείνπ 

Project Management Office – PMO

Οη ξόινη πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη ην Γξαθείν 

 

 

 



Γεμηόηεηεο θαη εκπεηξία ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Γξαθείνπ 

 Δκπεηξία ζηε δηαρείξηζε έξγσλ  

 Δκπεηξίεο ζηα ππφινηπα πεδία δξάζεο ηνπ Γξαθείνπ  

 Δκπεηξία ζηνλ θιάδν θαη ζηηο γεσγξαθηθέο ηνπνζεζίεο  



 Δπηθνηλσληαθέο αξεηέο  

Σα πξώηα βήκαηα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ 

 



 

 

 

2.7.  Τν Microsoft Project 

θνηλή δεμακελή πόξσλ

εκεξνιόγην



ζπγρσλεπκέλν έξγν

2.8.  Σελάξην (Ξεθηλώληαο ην εγρείξεκα) 

 

Πξώηεο θέςεηο 

Μεηά ην πέξαο ηνπ Αλψηαηνπ Αεξνπνξηθνχ πκβνπιίνπ, ν Τπνπηέξαξρνο (Ι) Υ.Δ. 

βξίζθνληαλ ζην γξαθείν ηνπ, ζην Γεληθφ Δπηηειείν Αεξνπνξίαο (ΓΔΑ). Μφιηο πξηλ απφ 

ηξεηο ψξεο ηνπ αλαηέζεθε ην εγρείξεκα ηεο κείσζεο θαηά 50% φισλ ησλ αηπρεκάησλ. 

Αχξην ην πξσί, ζα έρεη ζχζθεςε κε ηνλ Αξρεγφ, ψζηε λα ηνλ ελεκεξψζεη γηα ηηο πξνζέζεηο 

ηνπ θαη γηα ηνλ ηξφπν δξάζεο. 

Σν εγρείξεκα είλαη δχζθνιν. ίγνπξα δελ κπνξεί κφλνο, κε ηηο γλψζεηο ηνπ λα ην θέξεη ζε 

πέξαο. Καη απηφ φρη γηα θάπνην άιιν ιφγν, παξά κφλν δηφηη θάηη ηέηνην είλαη αλζξσπίλσο 

αδχλαηνλ. Καηά ζπλέπεηα σο επηθεθαιήο, ζα πξέπεη λα βξεη κηα θαηάιιειε νξγαλσηηθή 

δνκή, πάλσ ζηελ νπνία ζα ζηεξίμεη ηελ πξνζπάζεηα. 

Η νξγαλσηηθή απηή δνκή δελ κπνξεί λα είλαη ε θιαζηθή νξγάλσζε δηεπζχλζεσλ 

(Functional Structure). Οπζηαζηηθά νη δηεπζχλζεηο έρνπλ κηα μερσξηζηή νπηηθή ησλ 

πξαγκάησλ, κέζα απφ έλα θίιηξν πνπ έρεη λα θάλεη άκεζα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Η 

δηεχζπλζε πνπ αζρνιείηαη γηα παξάδεηγκα κε ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα, ζα πξέπεη λα 

εκπιαθεί ζην εγρείξεκα. κσο ππάξρεη έλα ράζκα αλάκεζα ζην αληηθείκελν ηεο 

δηεχζπλζεο απηήο θαη ηα αεξνπνξηθά αηπρήκαηα ή έζησ ηα ηξνραία. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη 

κε πνιιέο άιιεο δηεπζχλζεηο. 

Έλα άιιν δήηεκα, είλαη απηφ ηεο ππαγσγήο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηνπο θπζηθνχο ηνπ 

πξντζηακέλνπο. Έρεη πινχζηα εκπεηξία ζε απηφ. Κάζε δηεπζπληήο ή δηνηθεηήο, δίλεη 

θαζεκεξηλά κάρεο γηα λα θξαηήζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ καθξηά απφ εξγαζίεο πνπ δελ 

ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο ηεο δηεχζπλζεο ή Μνίξαο. Απηφ νδεγεί θαη ηνπο 

πθηζηάκελνπο λα ζεσξνχλ φηη κφλν ηα θχξηα θαζήθνληά ηνπο έρνπλ ζεκαζία θαη φρη 



νηηδήπνηε άιιν πξνζσξηλφ πνπ ηνπο αλαηίζεηαη. Αθφκε θαη εάλ ην θάλνπλ (ην 

πξνζσξηλφ), κε ην θφβν κηαο ηηκσξίαο, γίλεηαη ρσξίο φξεμε, κε πξνζαλαηνιηζκφ κφλν 

πξνο ηα πιένλ απαξαίηεηα, ρσξίο λα πξνζπαζνχλ γηα ην θαιχηεξν. 

Καη φκσο, ην εγρείξεκα πνπ έρεη αλαιάβεη, ζα πξέπεη λα ππεξληθήζεη θαη ηα δχν απηά 

εκπφδηα. ινη κπνξνχλ λα γίλνπλ κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο (αηχρεκα) θαη άξα φινη ζα 

πξέπεη λα είλαη κέξνο ηεο ιχζεο ηνπ. κσο φινη έρνπλ θπζηθνχο πξντζηακέλνπο, πνπ 

ηξέρνπλ πίζσ απφ ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ππεπζπλφηεηεο. 

Η ιχζε δελ κπνξεί λα είλαη άιιε απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ ηεο Γηαρείξηζεο Έξγνπ, 

Πξνγξάκκαηνο θαη Υαξηνθπιαθίνπ. Ήδε ε Πνιεκηθή Αεξνπνξία, έρεη κηα κηθξή εκπεηξία, 

θπξίσο πάλσ ζηε Γηαρείξηζε Έξγνπ, κε ηε κνξθή ησλ θάζε είδνπο επηηξνπψλ παξαγσγήο 

ελφο απνηειέζκαηνο κε κηα πξνζεζκία. Ωζηφζν, ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο δηαρείξηζεο ελφο 

κεκνλσκέλνπ (ζπλήζσο) έξγνπ κηαο επηηξνπήο, θαη ηεο δνκεκέλεο πξνζέγγηζεο γηα 

επηινγή θαηάιιεισλ έξγσλ θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο, ππφ ην πξίζκα ηεο εθαξκνγήο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο, πνπ ζα δηαξθέζεη ζπλνιηθά πέληε ρξφληα, είλαη ρανηηθή. 

Καηά ζπλέπεηα, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ εγρεηξήκαηνο, ην νπνίν είλαη ζαθέο φηη είλαη ζρεδφλ 

αδχλαην λα ππνζηεξηρζεί απφ ηελ ππάξρνπζα νξγαλσηηθή δνκή, ζα πξέπεη λα 

δεκηνπξγεζεί κηα λέα, παξάιιειε νξγαλσηηθή δνκή, ζπκβαηή κε ηηο αξρέο ηεο Γηαρείξηζεο 

Έξγνπ, Πξνγξάκκαηνο θαη Υαξηνθπιαθίνπ. 

πκπεξαζκαηηθά, ζηε ζχζθεςε κε ηνλ Αξρεγφ, ζα πξέπεη λα ηεζεί ην ζέκα ηεο ζεκειίσζεο 

ηεο λέαο νξγαλσηηθήο δνκήο. Θα ρξεηαζηεί έλαο αξρηθφο ππξήλαο ζηειερψλ, πνπ κε ηελ 

θαηάιιειε εθπαίδεπζε ζα μεθηλήζνπλ ην εγρείξεκα, ρξεζηκνπνηψληαο ηε λέα 

κεζνδνινγία. Απηφ ζίγνπξα είλαη κηα επέλδπζε γηα ην κέιινλ, δηφηη εάλ νινθιεξσζεί ην 

εγρείξεκα κε επηηπρία, ηφηε δελ ζα ππάξρεη κφλν ην απνηέιεζκα, αιιά θαη ην φρεκα γηα 

λέα εγρεηξήκαηα. Σν επφκελν ζα κπνξνχζε λα είλαη ε εηζαγσγή ελφο λένπ αεξνζθάθνπο 

ζηνπο θφιπνπο ηεο Π.Α. κέρξη ηελ επηρεηξεζηαθή αμηνπνίεζή ηνπ, ή ε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Αεξνζθαθψλ ή ηεο Δθνδηαζηηθήο Τπνζηήξημεο. 

Μεηά ηε ζπλάληεζε κε ηνλ Αξρεγό 

ια πήγαλ φπσο ηα είρε ζρεδηάζεη ν Τπνπηέξαξρνο Υ.Δ. Ο Αξρεγφο πηνζέηεζε ηελ άπνςή 

ηνπ θαη ηνπ δήηεζε λα ζπγθεθξηκελνπνηήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ. Σνπ δήηεζε λα πξνρσξήζεη 

ζηελ εθπαίδεπζε δχν ζηειερψλ, καδί κε ηα νπνία ζα θάλεη κηα νινθιεξσκέλε θαη 

ηεθκεξησκέλε πξφηαζε γηα ηελ κεηαβνιή ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο ηεο Π.Α., κε παξάιιειε 

ζχληαμε ελφο Δγρεηξηδίνπ, ζρεηηθνχ κε ηε δηαρείξηζε έξγσλ θαη εθαξκνγή ηεο φιεο 

κεζνδνινγίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξψηνπ ραξηνθπιαθίνπ, πνπ ζα είλαη ε κείσζε θαηά 

50% ησλ αεξνπνξηθψλ αηπρεκάησλ, κέζα ζηα επφκελα πέληε ρξφληα. Δπηπιένλ, δήηεζε λα 

ζπγθεθξηκελνπνηεζεί θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, ν νπνίνο φπσο αλέθεξε 

θαη ζην Αλψηαην Αεξνπνξηθφ πκβνχιην ζα είλαη ην 20% ηεο αλακελφκελεο σθέιεηαο). 

ιεο νη αλσηέξσ ελέξγεηεο ζα έπξεπε λα νινθιεξσζνχλ κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο (Γφζεθε 

δειαδή δηνξία ηεζζάξσλ κελψλ). 

Ωο πξνο ηελ εθπαίδεπζε, θαη δεδνκέλνπ φηη ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ Γξαθεία 

Γηαρείξηζεο Έξγνπ ηφζν ζην ΓΔΑ, φζν θαη ζηε ΓΑΤ, ηε ΓΑΔ θαη ην ΑΣΑ, ν ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα πξέπεη λα ζπκκεηάζρεη εθηηκήζεθε ζηα δέθα άηνκα 

(ηέζζεξα ζην ΓΔΑ θαη απφ δχν ζηνπο άιινπο ζρεκαηηζκνχο). Ωζηφζν, ην πξψην ζηάδην ζα 

πεξηιακβάλεη κφλν δχν άηνκα, ελψ κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο 

κειέηεο θαη ηελ έγθξηζε αιιαγήο ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο, ζα γίλεη θαη ε εθπαίδεπζε ησλ 



ππφινηπσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, απνθεχγεηαη ε ζπαηάιε πφξσλ απφ ηπρφλ απνηπρία ηνπ 

βήκαηνο απηνχ (§2.6 – Σα πξψηα βήκαηα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ). 

Ωο πξνο ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ππνινγίζηεθε ην θφζηνο ησλ αηπρεκάησλ θάζε είδνπο, θαηά 

ηελ ηειεπηαία πεληαεηία θαη πξνέθπςαλ ηα ζηνηρεία (ππνζεηηθνί αξηζκνί) ηνπ Πίλαθα 6. 

Απφ ηα ζηνηρεία απηά, πξνθχπηεη έλα κέζν εηήζην θφζηνο 4.908.366 επξψ. Καηά ζπλέπεηα, 

ζχκθσλα θαη κε ηελ αξρηθή νκηιία ηνπ Αξρεγνχ, ην κέζν εηήζην φθεινο γηα ηα επφκελα 

πέληε ρξφληα ζα πξέπεη λα πξνζεγγίζεη ηα 2.454.183 επξψ, θαη ν εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο 

ηνπ εγρεηξήκαηνο ζα είλαη 490.837 επξψ. ηξνγγπινπνηψληαο, ν πξνυπνινγηζκφο καο 

είλαη 490.000 επξψ εηεζίσο. 

Η έλαξμε ηνπ εγρεηξήκαηνο 

Η έλαξμε ηνπ εγρεηξήκαηνο γίλεηαη ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ 2010. Με βάζε ηα κέρξη ηψξα 

δεδνκέλα, ζα πξέπεη λα γίλεη έλαο αξρηθφο ζρεδηαζκφο. Έλα ηκήκα απηνχ ηνπ ζρεδηαζκνχ 

είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ 2 αηφκσλ. Έλα άιιν ηκήκα είλαη ε έλαξμε ηεο πξνζπάζεηαο 

αλαδήηεζεο δξάζεσλ (έξγσλ) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Δπηπιένλ, ζα 

πξέπεη λα ζπγθεθξηκελνπνηεζεί ε λέα νξγαλσηηθή δνκή θαη λα μεθηλήζεη ε πινπνίεζε ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ. 

 

Πίλαθαο 6: Κόζηνο αηπρεκάησλ (ζε επξώ) θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 

Έηνο 2005 2006 2007 2008 2009 ύλνιν 

Αεξνπνξηθά 

Αηπρήκαηα 

Σξνραία 

Αηπρήκαηα 

Αηπρήκαηα 

Τγηεηλήο θαη 

Αζθάιεηαο 

Αηπρήκαηα 

Πεξηβαιινληηθά 

θαη Δθξήμεσλ 

 

Μεηά απφ ηε ζρεηηθή κειέηε, ν Τπνπηέξαξρνο (Ι) Υ.Δ. θαηέιεμε ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ 

ηνπ ρήκαηνο 5, γηα ηνπο ηέζζεξηο πξψηνπο κήλεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Πάλσ ζε απηφ ηνλ 

αξρηθφ ζρεδηαζκφ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζνχλ ηα αθφινπζα: 

 Καζψο ν αξρηθφο ππξήλαο ησλ 2 αηφκσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο,  

απνθάζηζε λα αζρνιεζεί πξνζσπηθά κε ηελ επηινγή ηνπο,  

δηελεξγψληαο ηηο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο ππνςήθηνπο. Οη ζπλεληεχμεηο 

βαζίδνληαη ζηα δηαιακβαλφκελα ζηελ §2.6 (Γεμηφηεηεο θαη εκπεηξία 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γξαθείνπ)  



ρήκα 5: Σν Γηάγξακκα Gantt ηεο αξρήο ηνπ εγρεηξήκαηνο 



 Η αλαδήηεζε δξάζεσλ γηα ην ραξηνθπιάθην, μεθηλά κε ηηο 

ζπλαληήζεηο κε ηνπο Γηεπζπληέο θαη ηνπο Κιαδάξρεο. Απηφ γίλεηαη 

ηφζν γηα λα εμαζθαιηζηεί κηα επξχηεηα απφςεσλ επί ησλ θχξησλ 

πξνβιεκάησλ, φζν θαη γηα λα ππάξμεη κηα θαηαξρήλ απνδνρή ηεο 

φιεο πξνζπάζεηαο, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο φισλ.  

 Σα ζηνηρεία θφζηνπο ησλ εθπαηδεχζεσλ έρνπλ εθηηκεζεί κε βάζε 

πξαγκαηηθή έξεπλα αγνξάο ζην δηαδίθηπν.  

 Η δεκηνπξγία λέαο δνκήο, ζα εμεηαζηεί αλαιπηηθά ζην επφκελν 

θεθάιαην, θαη εδψ απιψο δίλεηαη κε βάζε θαη ηηο ππφινηπεο 

δξάζεηο, ε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο δηεπζέηεζεο απηνχ ηνπ 

ζέκαηνο.  

 Γηα ηελ εθπαίδεπζε, ζεσξείηαη φηη επηιέρζεθαλ ηειηθά ν  

Δπηζκελαγφο (ΜΑ) Ν.Ρ. θαη ν κελαγφο (ΔΑ) .Σ. Δπεηδή φκσο, 

πξνθαλψο θαηά ηελ επηινγή θαη εθπαίδεπζε, είραλ άιια 

θαζήθνληα (αδηάθνξν πνηα), ηα νπνία δελ κπνξνχλ μαθληθά λα 

εγθαηαιείςνπλ, ζεσξνχκε φηη ζα εξγάδνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ γηα έλα 40% ηνπ ρξφλνπ ηνπο.  

ηνλ Πίλαθα 7 εκθαλίδεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ εγρεηξήκαηνο κέρξη ηψξα, πνπ είλαη 

7.306 επξψ πεξίπνπ. Απφ απηά, ηα 4.900 επξψ είλαη ην θφζηνο ησλ εθπαηδεχζεσλ, ελψ ηα 

ππφινηπα αθνξνχλ ζην θφζηνο ηεο «ρξήζεο» ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Σέινο, ζηνλ 

Πίλαθα 8 παξνπζηάδνληαη νη ζπλνιηθέο ψξεο απαζρφιεζεο αλά άηνκν. Απηνί νη πίλαθεο, 

καδί κε ην πξνεγνχκελν ζρήκα απνηεινχλ κηα κηθξή κφλν παξνπζίαζε ησλ δπλαηνηήησλ 

ηνπ Microsoft Project. ηα επφκελα θεθάιαηα ζα δνχκε αθφκε πεξηζζφηεξεο. 

Πίλαθαο 7: Κόζηνο αξρήο εγρεηξήκαηνο 
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Πίλαθαο 8: Υξόλνο εξγαζίαο αλά κνλάδα αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 



Κεθάιαην 3ν: Γνκέο Οξγάλσζεο – Γξαθείν Γηαρείξηζεο 

Έξγνπ 



3.1.  Πξώηκεο Γνκέο Οξγάλσζεο 

Ο παξαδνζηαθόο (θιαζζηθόο) νξγαληζκόο (Functional Organization) 

Kerzner, H. Project Management, A systems approach to planning, scheduling, and

controlling.

ρήκα 6: Παξαδνζηαθή νξγαλσηηθή δνκή 



Πίλαθαο 9: Σα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο παξαδνζηαθήο (θιαζηθήο) 

νξγαλσηηθήο δνκήο 

 Πιενλεθηήκαηα 
1 

2 

 

 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 Μεηνλεθηήκαηα
1 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Kerzner, H. Project Management, A systems approach to planning, scheduling, and

controlling.



PMI A guide to the project management body of knowledge.

Ιζηνξηθή εμέιημε πξνο λέεο κνξθέο νξγάλσζεο 

ρήκα 7: Ο παξαδνζηαθόο (θιαζζηθόο) νξγαληζκόο 



 Καλφλεο θαη δηαδηθαζίεο  

 Γηεξγαζίεο ζρεδηαζκνχ  

 Παξαπνκπή ζηε ηεξαξρία  

 Άκεζε ζπλελλφεζε 

Αξρηθέο νξγαλσηηθέο δνκέο θαη ν ξόινο ησλ δηαρεηξηζηώλ έξγνπ ζε απηέο 



 Σνπνζέηεζε επηθεθαιή έξγνπ (project leader) ή ζπληνληζηή ζηε 

δηεχζπλζε.  

 Η ινγηθή ηεο νκάδαο ζπγθεθξηκέλνπ ξφινπ ( task force) 



 χζηαζε ηκεκάησλ δηαζχλδεζεο (Liaison Departments) 

3.2.  Σύγρξνλεο δνκέο νξγάλσζεο 

Ο εξγν-θεληξηθόο νξγαληζκόο (Projectized Organization) 



Πίλαθαο 10: Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ νξγαληζκνύ-πιέγκα 
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 Μεηνλεθηήκαηα
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3 

4 

5 

6 

Meredith, J.R., & Mantel, S.J Project Management, A managerial approach.



PMI A guide to the project management body of knowledge.

Ο νξγαληζκόο –πιέγκα (Matrix Organization) 
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ρήκα 9: Γεληθή κνξθή ηεο νξγάλσζεο-πιέγκα 
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Μνξθέο ηνπ νξγαληζκνύ-πιέγκα (Strong – Weak – Balanced Matrix) 

 Αζζελέο πιέγκα (Weak Matrix) 
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ρήκα 10: Ο νξγαληζκόο αζζελνύο πιέγκαηνο 
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 Ιζνξξνπεκέλν πιέγκα  (Balanced Matrix)  

ρήκα 11: Ο νξγαληζκόο ηζρπξνύ πιέγκαηνο 
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Η νξγαληθή δνκή (Organic Structure) 

ύγθξηζε όισλ ησλ δνκώλ νξγάλσζεο 

ρήκα 12: Ο νξγαληζκόο ηζνξξνπεκέλνπ πιέγκαηνο 
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Δπηιέγνληαο ηελ θαηάιιειε δνκή νξγάλσζεο 

ρήκα 13: Ο ζύλζεηνο νξγαληζκόο 



 

 

 

 

3.3. Τν Γξαθείν Γηαρείξηζεο Έξγνπ 
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Ιζηνξηθή Αλαδξνκή 

ρήκα 14: Μεξηθά θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο 
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Βαζηθέο δνκέο νξγάλσζεο ηνπ Γξαθείνπ 
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ρήκα 15: ύγθξηζε ησλ γξαθείσλ εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνπ πξνζαλαηνιηζκνύ 
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Σύπνη Γξαθείσλ Γηαρείξηζεο Έξγσλ 

 Κέληξν Αξηζηείαο (Center of Excellence) 

 Γξαθείν Τπνζηήξημεο Έξγσλ (Project Support Office) 

ρήκα 16: πληνληζκόο δηακέζνπ ελόο εηαηξηθνύ γξαθείνπ δηαρείξηζεο 

έξγσλ 



 Γξαθείν Γηαρείξηζεο Έξγνπ (Project Management Office) 

 Γξαθείν Γηαρείξηζεο Πξνγξακκάησλ (Program Management Office) 

Verzuh, E. . 

ρήκα 17: Η ζέζε ηνπ γξαθείν δηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ 



 Γξαθείν Κχξηαο Τπεπζπλφηεηαο Έξγσλ (Accountable Project Office) 

 

 

 

εκείσζε

Αξρηθή νξγάλσζε – ελζσκάησζε ζηελ θύξηα εηαηξηθή νξγάλσζε 



Σν νξγαλόγξακκα ηνπ Γξαθείνπ 



Letavec, C. J.
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ρήκα 18: Σν νξγαλόγξακκα ηνπ Γξαθείνπ 



3.4.  Έλαο δηεηήο ζρεδηαζκόο πινπνίεζεο ηνπ γξαθείνπ δηαρείξηζεο έξγσλ 

θξίζηκνπο παξάγνληεο επηηπρίαο

 

 

 

 

 



ηάδην Πξώην: Αξρηθή εθηίκεζε, εμνηθείσζε κε πξνβιήκαηα-ιύζεηο θαη ζύληαμε 

θαηαζηαηηθνύ 

 Ση πξέπεη λα γίλεη  

 

 

 

 Ση δελ πξέπεη λα γίλεη: 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ηάδην Γεύηεξν: Αλαγλώξηζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο, βάζε ηεο ππάξρνπζαο 

πιεξνθόξεζεο παξαδόζεσλ έξγσλ, θαζώο θαη ηεο ηδαληθήο θαηάζηαζεο 



ηάδην Σξίην: Απμάλνληαο ηελ επίγλσζε επί ηεο πξνόδνπ ησλ έξγσλ 

ηάδην Σέηαξην: Αλαγλώξηζε, επηινγή, εθαξκνγή θαη ηξνπνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ 

γηα ηε δηαρείξηζε έξγσλ 

ηάδην Πέκπην: Αλαζπλδένληαο ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα θαη απνιακβάλνληαο ηα 

νθέιε 



εκείσζε: 

3.5.  Σελάξην (Φηίδνληαο ηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ην Γξαθείν 

Γηαρείξηζεο Έξγνπ) 

Πεξίιεςε 

Μεηά ηελ αξρηθή έγθξηζε απφ ηνλ Αξρεγφ θαη ηελ έλαξμε ηνπ εγρεηξήκαηνο κείσζεο ησλ 

θάζε είδνπο αηπρεκάησλ θαηά 50% ζηελ πξνζερή πεληαεηία, ν επηθεθαιήο ηνπ 

εγρεηξήκαηνο, Τπνπηέξαξρνο (Ι) Υ.Δ. πξνρψξεζε ζηελ επηινγή δχν ζηειερψλ, ηνπ 

Δπηζκελαγνχ (ΜΑ) Ν.Ρ. θαη ηνπ κελαγνχ (ΔΑ) .Σ., γηα ηελ αξρηθή (κεξηθήο 

απαζρφιεζεο) εκπινθή ηνπο ζην εγρείξεκα θαη ηελ ελ ζπλερεία επάλδξσζε ηνπ Γξαθείνπ 

Γηαρείξηζεο Έξγσλ (πιήξεο απαζρφιεζε), φηαλ απηφ αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί. 

Πιένλ, ζεσξνχκε φηη έρεη νινθιεξσζεί ε έλαξμε ηνπ εγρεηξήκαηνο, φπσο απηή 

πεξηγξάθεηαη ζην ρήκα 5 ηεο §2.8 θαη πιένλ νπζηαζηηθά αξρίδνπλ δχν λέεο 

δξαζηεξηφηεηεο: 

 Η νινθιήξσζε ηεο ζχληαμεο ηεο έθζεζεο, πνπ ζα ππνβιεζεί γηα 

έγθξηζε αξκνδίσο, ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο 

(είζνδνο Γξαθείνπ Γηαρείξηζεο Έξγσλ) θαη ηελ ζε επίπεδν ΓΔΑ 

ιεηηνπξγία ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ (Πξνζεζκία κέρξη 1/1/2011) 

 Η ζπλέρηζε ησλ επαθψλ, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα αξρηθή εθηίκεζε 

ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ησλ αηπρεκάησλ, ησλ αηηίσλ ηνπο θαη ησλ 

δπλεηηθψλ ιχζεψλ ηνπο. 

 

Η έλαξμε ησλ δχν απηψλ έξγσλ, παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 5, φκσο ζα εμεηαζηνχλ σο 

αλεμάξηεηα έξγα κε ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ Microsoft Project 2007 «ζπγρσλεπκέλσλ 

έξγσλ» (consolidated projects) (§2.7). Αλ θαη είλαη δχν αλεμάξηεηεο δξάζεηο, έρνπλ ην 

θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εθηέιεζεο απφ ηνπο ίδηνπο πφξνπο, θάηη πνπ ιακβάλεηαη ππφςε, 

αθνχ ηα δχν αλεμάξηεηα έξγα, ηξνθνδνηνχληαη απφ ηελ θνηλή δεμακελή πόξσλ (resource 

pool), εηζάγνληαο ζην ζρεδηαζκφ θαη απηφ ηνλ πεξηνξηζκφ. 

 

Η πξνεηνηκαζία γηα ηε ζύληαμε ηεο έθζεζεο 

Αξρηθά, ζα πξέπεη λα απνηππσζεί ε ηξέρνπζα θαηάζηαζε, ζρεηηθά κε ην πψο 

δηεθπεξαηψλεη ε ΠΑ ηα θάζε είδνπο έξγα, εάλ είλαη επηηπρεκέλα, ηα θχξηα πξνβιήκαηα 



πνπ παξαηεξνχληαη, ηα δπλαηά ζεκεία ηεο πξνζέγγηζεο πνπ αθνινπζνχληαη θαη νη 

πεξηνξηζκνί πνπ ηίζεληαη. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε κηα έξεπλα πάλσ ζηα θπξηφηεξα έξγα 

πνπ είλαη ζε εμέιημε θαη ζε απηά πνπ έρνπλ ηειεηψζεη πξφζθαηα, νπφηε ηπρφλ πξνβιήκαηά 

ηνπο είλαη πξφζθαηα απνηππσκέλα ζηελ Ηγεζία ηεο ΠΑ, αιιά θαη ζηνπο ρεηξηζηέο ηνπο. 

(Σεκ: Λφγσ ηεο απφξξεηεο θχζεο ηέηνησλ ζηνηρείσλ, δελ είλαη δπλαηφ λα επεθηαζνχκε 

πεξηζζφηεξν ζε απηφ ηνλ ηνκέα). 

ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα δνζνχλ νη ιεπηνκέξεηεο ηνπ εγρεηξήκαηνο κείσζεο ησλ 

αηπρεκάησλ θαηά 50% ζηελ επφκελε πεληαεηία. Θα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ ζηνηρεία ηνπ 

πξνβιήκαηνο, σο έρεη κέρξη ηψξα, αιιά θαη ηα ηδηαίηεξα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηα 

νπνία θαζηζηνχλ αλαπνηειεζκαηηθφ ή φρη αξθνχλησο απνδνηηθφ ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο 

ηνπ εγρεηξήκαηνο κε βάζε ην ζπλεζηζκέλν ηξφπν εξγαζίαο. Σέινο, ζα πξέπεη λα δνζνχλ 

εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ, πνπ θαζηζηνχλ απηή ηελ κεζνδνινγία σο 

θαηάιιειε. ε γεληθέο γξακκέο, ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 10 

ηεο §3.2, ζην βαζκφ βέβαηα πνπ ε νξγαλσηηθή δνκή πνπ ζα αθνινπζεζεί ζα κνηάδεη κε 

απηή ηνπ εξγν-θεληξηθνχ νξγαληζκνχ, ή ζα βξίζθεηαη ζε κηα απφ ηηο ελδηάκεζεο δνκέο. 

Αθνχ ινηπφλ, επεμεγεζεί αξρηθά θαη αηηηνινγεζεί ε απαίηεζε εηζαγσγήο ηεο κεζνδνινγίαο 

ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ, ηφζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ππφςε εγρεηξήκαηνο, φζν θαη ζε κηα 

γεληθφηεξε βάζε γηα ην κέιινλ, ζα αθνινπζήζεη ε αλάπηπμε ηεο εμεηδίθεπζεο ηεο 

κεζνδνινγίαο, γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ΠΑ. 

Δπνκέλσο, ην επφκελν ηκήκα ηεο έθζεζεο ζα αζρνιεζεί κε ηελ νξγαλσηηθή δνκή πνπ ζα 

πξέπεη λα επηιερζεί. Οπζηαζηηθά, φια ηα δεδνκέλα γηα κηα ζσζηή επηινγή, βξίζθνληαη ζηηο 

§ , κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ππνπαξάγξαθν «Δπηιέγνληαο ηελ θαηάιιειε 

νξγαλσηηθή δνκή». Δπί απηψλ έρνπκε λα εμεηδηθεχζνπκε ηα εμήο, γηα ηηο ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο ηνπ ζελαξίνπ: 

 Η ΠΑ σο νξγαληζκφο είλαη αξθεηά κεγάινο θαη πνιχπινθνο. Έρεη 

κνλάδεο δηαζθνξπηζκέλεο ζε νιφθιεξε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη 

ηξία επίπεδα δηνίθεζεο: Σν ΓΔΑ ζηελ πξψηε βαζκίδα, ην ΑΣΑ, ΓΑΔ 

θαη ΓΑΤ ζηε δεχηεξε θαη ηηο κνλάδεο ζην ηξίην. Καηά ζπλέπεηα δελ 

είλαη δπλαηφ λα επηιερζεί κηα νξγαλσηηθή δνκή θαη ζα πξέπεη λα 

θαηαθχγνπκε ζηε ιχζε ηεο ζχλζεηεο νξγαλσηηθήο κνξθήο (Composite 

Organization). 

 ηελ παξνχζα θάζε, πέξα απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ επηηξνπψλ, δελ 

ππάξρεη θεληξηθφο ζπληνληζκφο, κε εθαξκνγή ησλ κεζνδνινγηψλ ηεο 

δηαρείξηζεο έξγσλ. Καηά ζπλέπεηα απφ ηελ αξρή ζα πξέπεη λα ππάξμεη 

έληνλε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, γηα ηελ εμνηθείσζε κε ηηο δνκέο, 

δηεξγαζίεο θαη δηαδηθαζίεο, ηα εξγαιεία θαη ηηο ηερληθέο θαη ηηο 

ππφινηπεο ιεπηνκέξεηεο πινπνίεζεο. 

 ε επίπεδν ΓΔΑ, ΑΣΑ, ΓΑΤ θαη ΓΑΔ, δεδνκέλεο θαη ηεο βνχιεζεο ζε 

επίπεδν Αξρεγνχ, λα δηαζέζεη πιήξσο απαζρνινχκελα άηνκα ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο έξγσλ, αιιά θαη ηεο ηξέρνπζαο γλσζηηθήο 

επάξθεηαο (σο ακέζσο πξνεγνχκελε παξάγξαθνο), επηιέγεηαη ην 

ηζρπξφ πιέγκα σο θαηάιιειε νξγαλσηηθή δνκή. Η απφθαζε απηή 

ζηεξίδεηαη ζην ρήκα 14, ηε δπλαηφηεηα έκκεζεο εθπαίδεπζεο θαη 

θαιχηεξνπ ειέγρνπ ησλ (ρσξίο εκπεηξία) δηαρεηξηζηψλ έξγσλ (θαη 

δηακέζνπ απηψλ ησλ νκάδσλ έξγνπ), ηεο πθηζηάκελεο δπλαηφηεηαο 



επάλδξσζεο, ζηελ αλακελφκελε εκπινθή πνιιψλ εμεηδηθεχζεσλ ζε 

νξηζκέλα έξγα θαη πξνγξάκκαηα θαη ηέινο ζηελ θνπιηνχξα ηνπ 

γξαθεηνθξαηηθνχ θαη απζηεξά πεηζαξρεκέλνπ ηξφπνπ δξάζεο. 

 Αληίζεηα, ζε επίπεδν κνλάδσλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο 

πξνεγνχκελνπο παξάγνληεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πην ζηελέο ζρέζεηο 

κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ ζαθψο κηθξφηεξε πνιππινθφηεηα ησλ 

έξγσλ, ηε κε δπλαηφηεηα δηάζεζεο πξνζσπηθνχ πιήξνπο απαζρφιεζεο 

ζηε δηαρείξηζε έξγσλ θαη ηνλ ζαθέζηεξν πξνζαλαηνιηζκφ ζε κηα πην 

επηρεηξεζηαθν-θεληξηθή ιεηηνπξγία, επηιέγεηαη ην αζζελέο πιέγκα. 

 εκεηψλεηαη φηη απηή ε νξγαλσηηθή δνκή είλαη θαηάιιειε γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα, κε ηνλ αλάινγν θφξην εξγαζίαο πνπ απηφο 

επηθέξεη. Δάλ κεηά ην ηέινο ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη αλαιφγσο ησλ 

απνηειεζκάησλ, επηρεηξνχληαλ κηα εμάπισζε ηεο κεζνδνινγίαο 

δηαρείξηζεο έξγσλ θαη ζε άιινπο ηνκείο (π.ρ. ζπληήξεζε νπιηθψλ 

ζπζηεκάησλ σο πξνγξάκκαηα, δηαρείξηζε πξνκεζεηψλ νπιηθψλ 

ζπζηεκάησλ σο ραξηνθπιάθηα – ζχληαμε ΔΜΠΑΔ θιπ), ηφηε ζα 

έπξεπε λα επαλεμεηαζηνχλ νη δνκέο θαη ελδερνκέλσο λα πξνθξηζνχλ 

ιχζεηο εξγν-θεληξηθψλ δνκψλ. 

ην επφκελν ηκήκα ηεο ε έθζεζε ζα πξέπεη λα αζρνιεζεί κε ην Γξαθείν Γηαρείξηζεο 

Έξγνπ. Αξρηθά ζα πξέπεη λα πεξηγξαθζνχλ πξνβιήκαηα πνπ αλακέλεηαη λα 

αληηκεησπηζηνχλ, εάλ έλα ηέηνην γξαθείν δελ ζεζκνζεηεζεί (§3.3 - «Ιζηνξηθή Αλαδξνκή»). 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ νη ζηφρνη, ηνπο νπνίνπο ην γξαθείν ζα θιηζεί λα επηηχρεη (§3.3 

- «ηφρνη ηνπ Γξαθείνπ»), νη νπνίνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηεξαξρεζεί σο πξνο ηε 

ζεκαληηθφηεηά ηνπο, αιιά θαη λα έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο πξνο ην ρξφλν εθπιήξσζήο ηνπο. 

πγρξφλσο, ζα πξέπεη λα παξνπζηαζηεί ε ζπγθεθξηκέλε νξγαλσηηθή δνκή ηνπο (§3.3 - 

«Βαζηθέο Γνκέο Οξγάλσζεο»), κε ζρεηηθή επάλδξσζε, ξφινπο θαη αξκνδηφηεηεο (§3.3 - 

«Σν Οξγαλφγξακκα ηνπ Γξαθείνπ»). Σέινο, ζα πξέπεη λα παξνπζηαζηεί θαη έλαο 

ζρεδηαζκφο ζηαδηαθήο πινπνίεζεο ηνπ γξαθείνπ, ν νπνίνο ζα ζηεξίδεηαη ζηελ επίηεπμε 

ησλ ηεζέλησλ λσξίηεξα ζηφρσλ. Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζνχλ ηα αθφινπζα: 

 ε επίπεδν ΓΔΑ, ΑΣΑ, ΓΑΤ θαη ΓΑΔ, ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ 

Γξαθεία Γηαρείξηζεο Έξγσλ. Η δνκή πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί 

σο πξνο ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, είλαη εθείλε ηνπ ρήκαηνο 16, ελψ 

είλαη πξνθαλέο φηη φια ηα Γξαθεία ζα είλαη εζσηεξηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, σο ρήκα 15, κε εμαίξεζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

θαηαζθεπψλ αεξνπνξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζηηο νπνίεο πθίζηαηαη ε 

εκπινθή εξγνιαβηψλ. Ο ξφινο ηνπ θεληξηθνχ εηαηξηθνχ γξαθείνπ 

(Central Enterprise Office) ζα θαιχπηεηαη απφ ην Γξαθείν ηνπ ΓΔΑ. 

 ε επίπεδν κνλάδσλ, δελ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε χπαξμε Γξαθείσλ, 

αθελφο δηφηη σο πξνο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζα θαιχπηνληαη 

απφ ην Γξαθείν ηνπ αληίζηνηρνπ πξντζηάκελνπ θιηκαθίνπ θαη 

αθεηέξνπ δελ πθίζηαηαη ε δπλαηφηεηα επάλδξσζεο, ιφγσ ηνπ κηθξνχ 

αλακελφκελνπ φγθνπ έξγσλ ζε απηφ ην επίπεδν. 

 Ωο πξνο ηνλ ηχπν ηνπ Γξαθείνπ, κε βάζε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε, ζα 

επηιερζεί ν ηχπνο ηνπ Γξαθείνπ θχξηαο ππεπζπλφηεηαο έξγσλ 

(Accountable Project Office). ηε ζπλέρεηα θαη κε ηε δηάδνζε ηεο 

κεζνδνινγίαο ζηνπο θφιπνπο ηεο ΠΑ, ην Γξαθείν ίζσο κπνξέζεη λα 



αλαβαζκηζηεί πεξηζζφηεξν, θζάλνληαο ηειηθά ζηνλ ηχπν ηνπ Κέληξνπ 

Αξηζηείαο (Center of Excellence). Σειηθά θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

νξγαλσηηθή δνκή ηνπ ηζρπξνχ πιέγκαηνο, έρνπκε κηα ζπγθέληξσζε ηεο 

πξνζπάζεηαο γχξσ απφ ηα Γξαθεία Γηαρείξηζεο Έξγσλ πνπ θαινχληαη 

λα δξάζνπλ ηφζν σο Γξαθεία κε ηνπο ξφινπο πνπ ζα πεξηγξαθζνχλ 

ακέζσο κεηά, φζν θαη σο δηεχζπλζε δηαρεηξηζηψλ έξγσλ. 

 Ωο πξνο ην ξφιν πνπ ζα θιηζεί λα δηαδξακαηίζεη ην Γξαθείν, απηφο 

αξρηθά ζα είλαη εθηειεζηηθφο ησλ έξγσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο 

ραξηνθπιαθίνπ, ελψ ζηε ζπλέρεηα θαη αθνχ απφ ηα κέιε ησλ νκάδσλ 

έξγνπ αλαδεηρζεί ε πξψηε γεληά δηαρεηξηζηψλ έξγνπ, ην Γξαθείν ζα 

κπνξέζεη λα αλαπηχμεη ην ξφιν ηεο πξνηππνπνίεζεο. Έπεηηα ζα 

αθνινπζήζεη έλαο θχξηα εθπαηδεπηηθφο – ζπκβνπιεπηηθφ ξφινο, φπνπ ε 

δηαρείξηζε ησλ έξγσλ ζα παξνπζηαζηεί ζην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηεο ΠΑ γηα λα θαηαιήμεη ζην γλσζηηθφ ξφιν, κεηά θαη ηε ζπζζψξεπζε 

ηεο αληίζηνηρεο εκπεηξίαο. Σν απνηέιεζκα ηνπ γλσζηηθνχ ξφινπ ζα 

νδεγήζεη ζε κηα λέα πξνηππνπνίεζε θαη κε αληίζηνηρεο θπθιηθέο 

δηεξγαζίεο ζα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο. 

 Ωο πξνο ην εζσηεξηθφ νξγαλφγξακκα ηνπ Γξαθείνπ, αξρηθά ζα 

πθίζηαηαη κε ηε κνξθή ππαγφκελσλ ζε απηφ Γηαρεηξηζηψλ Έξγνπ, κε 

κηθξέο αξκνδηφηεηεο σο πξνο ηηο άιιεο ιεηηνπξγίεο ηνπ Γξαθείνπ, ελψ 

κεηά ην 2
ν
 ρξφλν ιεηηνπξγίαο θαη αθνχ ην εγρείξεκα πξνρσξήζεη θαη ε 

δεκηνπξγεζεί ε πξψηε δεμακελή πφξσλ (δηαρεηξηζηψλ έξγνπ), ηφηε ζα 

κπνξέζεη λα κεηεμειηρζεί ζε έλα νξγαλφγξακκα αλάινγν κε απηφ ηνπ 

ρήκαηνο 18 γηα ην Γξαθείν ηνπ ΓΔΑ, ελψ γηα ηα ππφινηπα Γξαθεία 

(ΑΣΑ – ΓΑΔ – ΓΑΤ) ζε έλα αληίζηνηρν νξγαλφγξακκα, ρσξίο ην ηκήκα 

ηεο δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο, πνπ ζα είλαη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα 

ηνπ Γξαθείνπ ηνπ ΓΔΑ. 

ην ηειεπηαίν ηκήκα, ζα πξέπεη λα πεξηγξαθζνχλ ηα φξγαλα θαη ε δνκή ιεηηνπξγίαο, (ζε 

επίπεδν ΓΔΑ) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ (portfolio management). 

Οη ιεπηνκέξεηεο απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ζα παξνπζηαζηνχλ ζηα Κεθάιαηα 4, 5 θαη 6, πνπ 

αζρνινχληαη αλαιπηηθά θαη κε απηφ ην ζέκα. Σν αληίζηνηρν δηάγξακκα κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηγξάθζεθαλ κέρξη ηψξα, παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 19, ηνπ νπνίνπ 

ε αξρή ηνπνζεηείηαη ζηελ έλαξμε ηνπ εγρεηξήκαηνο (ρήκα 5). Μάιηζηα, έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ην ζπγρσλεπκέλν έξγν (consolidate project), φπνπ θαίλεηαη πψο ην ηκήκα 

ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ πνπ πεξηγξάθζεθε ζε απηή ηελ παξάγξαθν, εηζέξρεηαη θαη «δέλεη» κε 

ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ. Καηά ηνλ ηξφπν απηφ, ε έλαξμε ηνπ 

κεκνλσκέλνπ έξγνπ «Τπνβνιή έθζεζεο δηαρείξηζεο έξγσλ ζηελ ΠΑ» γίλεηαη κεηά ηελ 

βαζηθή εθπαίδεπζε ησλ δχν επηηειψλ ηνπ Γξαθείνπ. Δπηπιένλ, ην κεκνλσκέλν έξγν 

ζηακαηά λα εμειίζζεηαη φηαλ νη δχν επηηειήο εκπιέθνληαη ζε πξνγξακκαηηζκέλεο 

εθπαηδεχζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ θαη ε έλαξμε ηεο κειέηεο γηα ιεηηνπξγία ηνπ 

Γξαθείνπ κπνξεί λα αξρίζεη κεηά ηελ νινθιήξσζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηειερψλ ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ. Με φια ηα αλσηέξσ, δίλεηαη έκθαζε ζην πσο ελψ ηα ηκήκαηα 

ηνπ ζπγρσλεπκέλνπ έξγνπ ζρεδηάδνληαη κεκνλσκέλα, ελ ηνχηνηο δέρνληαη θαη ηηο επηξξνέο 

ησλ άιισλ έξγσλ, κε ηε κνξθή εμσηεξηθψλ εκπιεθφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ (external 

tasks). 

Η δηαδηθαζία ηεο ζχληαμεο ηεο κειέηεο γίλεηαη σο εμήο: 



 Ο επηηειήο πνπ επηθνξηίδεηαη κε ηελ ππεπζπλφηεηα, αζρνιείηαη κε ην 

ηκήκα ηεο κειέηεο πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί. 

 Παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ζηνλ Τπνπηέξαξρν θαη ηνλ άιιν επηηειή 

θαη ζπδεηνχληαη ν βέιηηζηεο ιχζεηο. 

 Ο επηηειήο ζπληάζζεη ην ηκήκα ηεο έθζεζεο θαη ην ππνβάιιεη ζηνλ 

Τπνπηέξαξρν γηα ηειηθή δηφξζσζε. 

Σέινο, επεηδή πθίζηαηαη ε πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ηεο έθζεζεο πξηλ ην ηέινο ηνπ 2010, 

θαηαξηίζηεθε ν ζρεδηαζκφο ηνπ ρήκαηνο 5 θαη ζηε ζπλέρεηα, θαηαξηίζηεθε ν ζρεδηαζκφο 

ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη αλζξψπηλνη πφξνη, ζην βαζκφ 

πνπ απηνί είραλ κείλεη αλαμηνπνίεηνη απφ ηελ πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα. 

ην ζρεδηαζκφ πξνβιέθζεθαλ 5 εκέξεο άδεηαο γηα ηνλ Τπνπηέξαξρν Υ.Δ. (απφ 

11/10/2010), 5 εκέξεο άδεηαο γηα ηνλ Δπηζκελαγφ Ν.Ρ. (απφ 6/12/2010) θαη 5 εκέξεο 

άδεηαο γηα ηνλ κελαγφ .Σ. (απφ 13/12/2010). 

πλέρηζε επαθώλ θαη θαηάξηηζε ηεο αξρηθήο ιίζηαο ζπκπεξαζκάησλ από απηέο 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην, πέξα απφ ηηο δξάζεηο, ηηο ζρεηηθέο κε ηε δηαρείξηζε έξγσλ, 

είδακε θαη κηα δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ νπζία ηνπ εγρεηξήκαηνο (ρήκα 5). Απηή ε 

δξαζηεξηφηεηα ήηαλ νη αξρηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο θιαδάξρεο θαη ηνπο δηεπζπληέο. Ο 

αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ησλ επαθψλ απηψλ, ήηαλ θπξίσο ε πξνζπάζεηα λα ζεσξήζνπλ φηη 

είλαη κέξνο ηεο πξνζπάζεηαο, λα ελεκεξσζνχλ πάλσ ζε πνιχ βαζηθά ζέκαηα ηεο 

δηαρείξηζεο έξγσλ, ψζηε λα γίλνπλ ππνζηεξηθηέο ησλ δχν απηψλ ηαπηφρξνλσλ δξάζεσλ 

θαη φρη πνιέκηνί ηνπο. 

Σα ζπκπεξάζκαηα θαη ε θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο κπνξνχλ λα δψζνπλ κηα ζηξαηεγηθή 

θαηεχζπλζε, αιιά πιένλ, ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ νη θαηάιιειεο δξάζεηο θαη ζε πην 

ρακειφ επίπεδν, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί κηα θαηά ην δπλαηφλ πην καδηθή ζπκκεηνρή ζηε 

ζρεδίαζε ηνπ εγρεηξήκαηνο. 

Πξνηνχ φκσο, ν Τπνπηέξαξρνο Υ.Δ. θζάζεη ζε απηφ ην ζεκείν, ζα πξέπεη λα ζπληάμεη έλα 

ζηξαηεγηθφ ζρέδην, φπνπ ζα γίλεηαη νπζηαζηηθά ε παξνπζίαζε ηνπ εγρεηξήκαηνο κε κεγάιε 

ιεπηνκέξεηα. ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ε δηαδηθαζία ππνβνιήο εηζεγήζεσλ – ηδεψλ 

γηα αλάιεςε έξγσλ. Οπζηαζηηθά πιένλ εηζεξρφκαζηε ζην πεδίν δξάζεο ηεο δηαρείξηζεο 

ραξηνθπιαθίσλ έξγσλ, πνπ είλαη θαη ην αληηθείκελν ησλ Κεθαιαίσλ 4, 5 θαη 6.



ρήκα 19: Ο ζρεδηαζκόο ηεο θαηάξηηζεο ηεο έθζεζεο δηαρείξηζεο έξγσλ γηα 

ηελ ΠΑ 
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Κεθάιαην 4ν: Η Γηαρείξηζε Υαξηνθπιαθίνπ Έξγσλ σο 

νιόηεηα 



4.1.  Σπλδένληαο ην ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό κε ην ραξηνθπιάθην 

δηαθπβέξλεζε

 

 

 

δηαρείξηζε ιεηηνπξγηώλ

§ δηαρείξηζε κέζσ έξγσλ

ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο



ρήκα 20: ρέζεηο κεηαμύ Γηαθπβέξλεζεο νξγαληζκνύ, ιεηηνπξγηώλ θαη 

δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ 

PMI The Standard for Portfolio Management.



 Οινθιεξσηηθφ επίπεδν (Integrative level) 

 

 

 

ρήκα 21: Η δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ, ηνπνζεηεκέλε ζην επξύηεξν πιαίζην ηνπ 

νξγαληζκνύ 

Turner, R. J. The Handbook of Project - Based Management.



 ηξαηεγηθφ επίπεδν (Strategic level)  

 

PMI The Standard for Portfolio Management.

 

 

ρήκα 22: Η ηεξαξρία έξγσλ θαη ιεηηνπξγηώλ 



 Σαθηηθφ επίπεδν (Tactical level) 

δπλακηθόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ

Levine, H. Project Portfolio Management. A practical guide to selecting projects, 

managing portfolios, and maximizing benefits.

ρήκα 23: Ιζνζθέιηζε ησλ απαηηήζεσλ ζε έξγα κε ηηο δπλαηόηεηεο ζε πόξνπο 



4.2. Η ζπλνιηθή εηθόλα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

§

Η ζπλνιηθή εηθόλα ησλ δηεξγαζηώλ 

 Σν ζηξαηεγηθφ ζρέδην ηνπ νξγαληζκνχ  

 Γηεξγαζίεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ  

§



PMI The Standard for Portfolio Management.

4.3. Τα ελδηαθεξόκελα κέιε ηεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ (Portfolio 

stakeholders) 

ελδηαθεξόκελα κέιε

δηαρείξηζε αιιαγώλ

ρήκα 24: Οη δηεξγαζίεο ηεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ - Παξνπζίαζε νιηθήο εηθόλαο 



Αλώηαην πκβνύιην Δπηζθόπεζεο (Executive Review Board) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Η νκάδα δηεξγαζηώλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ (Portfolio Process Group) 

Σν πκβνύιην Γηαρείξηζεο Υαξηνθπιαθίνπ (Portfolio Management Board) 

Γηαρεηξηζηέο Υαξηνθπιαθίνπ (Portfolio Managers) 



Δηθόλα 1: Παξάδεηγκα ζπγθεληξσηηθνύ πίλαθα ραξηνθπιαθίνπ 



Οη ζπόλζνξεο (Sponsors) 

Οη δηαρεηξηζηέο πξνγξακκάησλ (Program Managers) 

Οη δηαρεηξηζηέο έξγσλ (Project Managers) 



Γξαθείν Γηαρείξηζεο Πξνγξακκάησλ/ Έξγσλ (Program/ Project Management 

Office) 

Η Oκάδα Έξγνπ (Project Team) 

Γηαρείξηζε Μάξθεηηλγθ (Marketing Management) 



Γηαρείξηζε Λεηηνπξγίαο (Operations Management) 

Γηαρείξηζε Μεραλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ (Engineering Management) ) 

Ννκηθή Γηαρείξηζε (Legal Management) 

Γηαρείξηζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ (Human Resource Management) 

Γηεπζπληέο (Functional Managers) 

Οηθνλνκηθνί Γηεπζπληέο (Finance Managers) 



Πειάηεο (Customers)  

Τπνθαηαζθεπαζηέο, Δπηρεηξεκαηηθνί ζπλεξγάηεο (Vendors/ Business Partners) 

4.4.  Σελάξην (Καηαξηίδνληαο ην ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό ηνπ 

εγρεηξήκαηνο) 

Οινθιήξσζε ηεο έθζεζεο ζθνπηκόηεηαο 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην, έγηλε ε θαηάξηηζε ηεο έθζεζεο ζθνπηκφηεηαο, πνπ 

πεξηειάκβαλε ηηο νξγαλσηηθέο δνκέο, θαζψο θαη ηελ δνκή θαη πνξεία πινπνίεζεο ηνπ 

γξαθείνπ. Ωζηφζν, δελ αλαθέξζεθαλ νη ξφινη, νη ππεπζπλφηεηεο θαη ηα ζπιινγηθά φξγαλα 

ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Γειαδή, δελ έγηλε ε αλαθνξά ζε εθείλν ην ηκήκα 

ηεο κειέηεο, πνπ θαιχθζεθε ζην ηξέρνλ θεθάιαην. Απηφ ην θελφ ζα ζπκπιεξψζνπκε επζχο 

ακέζσο. 

ηελ παξάγξαθν 4.3, πεξηγξάθζεθαλ ηα ελδηαθεξφκελα κέιε ηεο δηαρείξηζεο 

ραξηνθπιαθίνπ. Πιένλ, ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ζα επηρεηξεζεί λα παξνπζηαζηεί κηα 

πξφηαζε γηα ην πψο ζα κπνξνχλ λα «κεηαθξαζηνχλ» ηα ελδηαθεξφκελα κέιε ηνπ πξνηχπνπ 

ζε ελδηαθεξφκελα κέιε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο. Παξάιιεια κε 

ηελ αλαθνξά, ζα δνζνχλ θαη θάπνηα ζθηαγξάθεζε θαζεθφλησλ θαη ππεπζπλνηήησλ. 

εκεηψλεηαη φηη φια απηά δίλνληαη ζην πιαίζην χπαξμεο πνιιαπιψλ ραξηνθπιαθίσλ, ελψ 

ζηε ζπλέρεηα ζα εμεηδηθεπηνχλ γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ εγρεηξήκαηφο 

καο. Δμππαθνχεηαη φηη γηα έλα κεγάιν νξγαληζκφ, φπσο ε Πνιεκηθή Αεξνπνξία, ππάξρνπλ 

πνιιέο ιχζεηο. Η πξφηαζε πνπ γίλεηαη εδψ, είλαη γεληθή, αιιά ειπίδνπκε θαη 

ηεθκεξησκέλε. 

Αλώηαην Αεξνπνξηθό πκβνύιην (ΑΑ) 

ηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο ηεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ, βξίζθεηαη ην αλψηαην 

ζπκβνχιην επηζθφπεζεο, κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν. Γηα ην ζελάξηφ καο, ην ξφιν απηφ κπνξεί λα ηνλ δηαδξακαηίζεη ην Αλψηαην 

Αεξνπνξηθφ πκβνχιην (ΑΑ). Βέβαηα, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ην πκβνχιην απηφ 

είλαη έλα δπζθίλεην φξγαλν, απνηεινχκελν απφ πνιπάζρνινπο αλζξψπνπο. Καηά 

ζπλέπεηα, ζα πξέπεη λα γίλεη έλαο ζπκβηβαζκφο. Καη ν ζπκβηβαζκφο απηφο, αθνξά ζηελ 

εμνπζηνδφηεζε κε αξκνδηφηεηεο ζε άιια, πεξηζζφηεξν επέιηθηα ζπιινγηθά φξγαλα. 



Απηφ πνπ είλαη εθηθηφ, είλαη ην Αλψηαην Αεξνπνξηθφ πκβνχιην (ΑΑ) λα ζπλεδξηάδεη 

δχν κε ηξεηο θνξέο ην ρξφλν, γηα λα ιακβάλεη ηηο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο, πνπ ζα 

ζρεηίδνληαη κε ην ραξηνθπιάθην ηνπ εγρεηξήκαηνο. Οπζηαζηηθά δειαδή, ην ΑΑ ζα 

θαζνξίδεη, ηελ απνζηνιή θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ (ρήκα 22). 

Δπηπιένλ, ην ΑΑ ζα πξέπεη λα εγθξίλεη φια ηα πξνγξάκκαηα, θαζψο θαη ηελ κεγάιε 

πιεηνςεθία ησλ έξγσλ. Πέξα απφ απηέο ηηο αξκνδηφηεηεο, ην ΑΑ θαιφ ζα ήηαλ λα 

αθηεξψλεη θαη έλα ηκήκα ηεο εθάζηνηε ζπλεδξίαζήο ηνπ ζηελ εμέηαζε ησλ (ζνβαξφηεξσλ) 

πξνβιεκάησλ πνπ ζα αληηκεησπίδεη ε Γηαρείξηζε Υαξηνθπιαθίνπ, ιακβάλνληαο 

θαηάιιειεο απνθάζεηο επί απηψλ. Απηφ, εθηφο ησλ άιισλ, ζα απνηειεί θαη έλα θίλεηξν 

θαη κηα επθαηξία, γηα ηα δηάθνξα Γξαθεία Γηαρείξηζεο Έξγνπ, γηα λα παξνπζηάδνπλ ηελ 

πξφνδν πνπ επηηπγράλεηαη. 

Δμππαθνχεηαη φηη ηα ζέκαηα πνπ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη πξνο ζπδήηεζε ζην 

ζπκβνχιην, ζα πξέπεη λα αξκφδνπλ ζην ζηξαηεγηθφ ηνπ ραξαθηήξα. Πξνγξάκκαηα θαη 

κεγάια (φρη κφλν σο πξνο ηνλ πξνυπνινγηζκφ, αιιά θαη σο πξνο ηελ εκπινθή ηνπ 

πξνζσπηθνχ) κεκνλσκέλα έξγα, ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη κε ζαθήλεηα θαη κε ηε 

βνήζεηα φισλ ησλ εξγαιείσλ, ηα νπνία ζα εμεηαζηνχλ ζηα Κεθάιαηα 5 θαη 6. Θα πξέπεη 

επνκέλσο, λα ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα κεγέζε, ηα νπνία λα θαηαηάζζνπλ ηα έξγα, ψζηε ην 

ΑΑ λα αζρνιείηαη κε ηα ζεκαληηθά εμ απηψλ. 

Σπρφλ κηθξφηεξα δεηήκαηα ζα πξέπεη λα δξνκνινγνχληαη απφ ρακειφηεξνπ επηπέδνπ 

φξγαλα, ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα. ηα κηθξφηεξα δεηήκαηα, ελδερνκέλσο λα 

θαηαηάζζνληαη θαη νιφθιεξα ραξηνθπιάθηα, ησλ νπνίσλ ην εχξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ αιιά 

θαη ην κέγεζφο ηνπο, λα αηηηνινγεί ηελ παξαθνινχζεζή ηνπ απφ ρακειφηεξα ηεξαξρηθά 

φξγαλα. Πξαθηηθά, κπνξεί λα εηπσζεί φηη ζηελ πιήξε αλάπηπμε ηεο κεζνδνινγίαο ζηελ 

Πνιεκηθή Αεξνπνξία, κε ρξήζε πνιιαπιψλ ραξηνθπιαθίσλ, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ 

εθείλα ηα θξηηήξηα, ηα νπνία ζα δηαρσξίδνπλ ηα ραξηνθπιάθηα θαη ηα πξνγξάκκαηα ζε 

ρακεινχ θαη πςεινχ επηπέδνπ, αιιά θαη ηα έξγα ζε πνιχ ζεκαληηθά θαη ζηα ππφινηπα, 

ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε αλάζεζε ησλ πςεινχ επηπέδνπ ζην ΑΑ θαη ησλ ππνινίπσλ ζε 

άιια ζπιινγηθά φξγαλα. Καη κηα ηειεπηαία παξαηήξεζε. Σν ραξηνθπιάθην φηαλ 

εμεηάδεηαη, ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη ε ζπλνιηθή ηνπ εηθφλα (ζπκπεξηιακβάλνληαο ηα 

κηθξά έξγα θαη πξνγξάκκαηα), ψζηε θαηά ηελ εμηζνξξφπεζε (Γηεξγαζία 4.6) λα 

ιακβάλνληαη νξζέο απνθάζεηο. Έζησ δειαδή θαη εάλ θάπνηα έξγα δελ εμεηάδνληαη 

αλαιπηηθά απφ ην ΑΑ, ελ ηνχηνηο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηα δηαγξάκκαηα πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηελ νιφηεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. 

Έλα ζέκα, ην νπνίν ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί, είλαη θαη ε ζχλζεζε πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ην 

ΑΑ, θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ κε ζέκα ηε δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Απηή κπνξεί λα 

πνηθίιεη, αλαιφγσο ηνπ ζέκαηνο πνπ πξαγκαηεχεηαη ην εθάζηνηε ραξηνθπιάθην. Γηα ηελ 

πεξίπησζε ηνπ εγρεηξήκαηφο καο, ζα ιέγακε φηη ε επξχηεξε ζχλζεζε (νινκέιεηα) ίζσο 

είλαη ε πην θαηάιιειε, κε ηελ πξνζζήθε κεξηθψλ κειψλ, φπσο ηνλ επηθεθαιή ηνπ 

ζπκβνπιίνπ δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ, ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, ηνλ 

επηθεθαιή ηνπ Γξαθείνπ Γηαρείξηζεο Έξγνπ ηνπ ΓΔΑ θαη θαηά πεξίπησζε θαη 

ζεκαηνινγία, επηπιένλ ζηειέρε. 

Κιείλνληαο κε απηφ ην φξγαλν, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε ηφζν πςεινχ επηπέδνπ 

ζπκκεηνρή, θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρία ελφο δχζθνινπ έξγνπ, φπσο είλαη απηφ 

ηεο εηζαγσγήο ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο, ηεο δηαρείξηζεο 

έξγνπ κε ηελ ηαπηφρξνλε δηελέξγεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο. Γηα ηε δηαρείξηζε έξγνπ, ε 

πξφζβαζε ζην ΑΑ απνηειεί επθαηξία θαη απεηιή ηαπηφρξνλα. Η επθαηξία έγθεηηαη ζηελ 



πξνβνιή ηνπ έξγνπ θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο κεζνδνινγίαο, ελψ ε απεηιή ζηελ 

πξνάζπηζή ηεο έλαληη ηπρφλ αληίζεησλ κε απηή ελδηαθεξφκελσλ κειψλ. 

Σν πκβνύιην Γηαρείξηζεο Υαξηνθπιαθίνπ 

Σν ζπκβνχιην δηαρείξηζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, ζα πξέπεη λα γεθπξψλεη ην ράζκα πνπ 

ππάξρεη αλάκεζα ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ (ΑΑ) θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ θαη ησλ 

πξνγξακκάησλ. Θα πξέπεη λα έρεη κηα ειάρηζηε εμνπζηνδφηεζε, ψζηε λα ιακβάλεη ηηο 

ηαθηηθνχ επηπέδνπ απνθάζεηο, πάληα ζε ζπκβαηφηεηα θαη επζπγξάκκηζε κε ηε ζηξαηεγηθή 

πνπ έρεη επηιερζεί απφ ην ΑΑ. 

Γεδνκέλνπ ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο, θξνλνχκε 

φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα ζπκβνχιην δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ ζην επίπεδν ηνπ ΓΔΑ 

θαη ηξία ζπκβνχιηα ζε επίπεδν Γηνίθεζεο Αεξνπνξηθήο Τπνζηήξημεο (ΓΑΤ), Αξρεγείνπ 

Σαθηηθήο Αεξνπνξίαο (ΑΣΑ) θαη Γηνίθεζεο Αεξνπνξηθήο Δθπαίδεπζεο (ΓΑΔ). 

 πκβνχιην δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ ΓΔΑ  

Η ζηειέρσζε ηνπ ζπκβνπιίνπ δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ΓΔΑ, ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηνπο Γηεπζπληέο, ηα ζηειέρε ηνπ Γξαθείνπ Γηαρείξηζεο Έξγνπ ηνπ ΓΔΑ, νη 

δηαρεηξηζηέο ησλ ραξηνθπιαθίσλ, ηπρφλ ζπκβνπιεπηηθά κέιε κε εκπεηξία ζην αληηθείκελν 

ησλ εκπιεθφκελσλ ραξηνθπιαθίσλ, νη Κιαδάξρεο θαη γηα ηα πνην αλαβαζκηζκέλα 

ραξηνθπιάθηα θαη ν Δπηηειάξρεο ΓΔΑ. Δπηπιένλ, αλαιφγσο ηνπ βαζκνχ ζπληνληζκνχ πνπ 

απαηηείηαη, ζα πξέπεη λα πξνζθαινχληαη γηα λα ιακβάλνπλ κέξνο, θαηάιιεινη εθπξφζσπνη 

ησλ αληίζηνηρσλ ζπκβνπιίσλ ησλ ηξηψλ επηηειείσλ (ΑΣΑ, ΓΑΤ θαη ΓΑΔ), ησλ Γξαθείσλ 

Γηαρείξηζεο Έξγνπ ηνπο θαη ησλ ζρεηηδφκελσλ δηαρεηξηζηψλ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο. Θα 

πξέπεη λα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα, ψζηε νη ζπλεδξηάζεηο λα είλαη απνδνηηθέο, ρσξίο 

κεγάιε γξαθεηνθξαηία, εηιηθξηλήο θαη απνηειεζκαηηθέο. Η ζπρλφηεηα δελ ζα πξέπεη λα 

θαζνξίδεηαη απζηεξά, αιιά δελ ζα πξέπεη ην κεζνδηάζηεκα κεηαμχ δχν ζπλεδξηάζεσλ λα 

μεπεξλά ηηο 45 εκέξεο. 

 Πεξηθεξεηαθά ζπκβνχιηα δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ (ΑΣΑ – ΓΑΤ –  

ΓΑΔ) 

πσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, θξνλνχκε φηη ζα πξέπεη λα πθίζηαηαη θαη έλα 

ζπιινγηθφ φξγαλν κε ηηο δηθαηνδνζίεο ηνπ ζπκβνπιίνπ δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ θαη ζην 

επίπεδν ησλ ΑΣΑ, ΓΑΤ θαη ΓΑΔ, πνπ νπζηαζηηθά ζα εμεηδηθεχνπλ θαη ζα εθηεινχλ ηηο 

απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ΓΔΑ. Απηφ, είλαη απαξαίηεην, 

αλ θαη ελδερνκέλσο λα θαληάδεη γξαθεηνθξαηηθφ, ιφγσ ηνπ ζρεηηθά αλεμάξηεηνπ ηξφπνπ 

δηνίθεζεο ησλ ηξηψλ απηψλ ζρεκαηηζκψλ. Ωζηφζν, ε εκπινθή ηνπο ζην θάζε πςεινχ 

επηπέδνπ ραξηνθπιάθην ζα πνηθίιεη, αλαιφγσο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

Η ζηειέρσζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπ Γηεπζπληέο, ηνπο Κιαδάξρεο 

θαη ελδερνκέλσο θαη ηνλ Δπηηειάξρε θαη ην Γηνηθεηή, αλαιφγσο ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο 

ζνβαξφηεηαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπ 

Γξαθείνπ Γηαρείξηζεο Έξγνπ, νη δηαρεηξηζηέο ραξηνθπιαθίνπ, νη ζπφλζνξεο θαη νη 

δηαρεηξηζηέο έξγσλ απφ ηηο ππαγφκελεο Μνλάδεο. Η ζχλζεζε ζα πξέπεη λα είλαη επέιηθηε, 

φπσο θαη ν ρξνληζκφο ησλ ζπλεδξηάζεσλ. ην επίπεδν απηφ, αξρίδεη θαη απνθηά 

κεγαιχηεξε ζεκαζία ε απνδέζκεπζε απφ γξαθεηνθξαηηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη ε πηνζέηεζε 

επέιηθησλ κνξθψλ δξάζεο. ζν απνκαθξπλφκαζηε απφ ην ζηξαηεγηθφ επίπεδν θαη 



πξνρσξνχκε πξνο ην ηαθηηθφ, ηφζν πην άκεζεο θαη γξήγνξεο ζα πξέπεη λα είλαη νη 

απνθάζεηο, σο απάληεζε ζην πεξηβάιινλ θαη ηα αλαθχπηνληα πξνβιήκαηα. 

πληνληζκόο θαη νινθιήξσζε ζπκβνπιίσλ 

Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην πιαίζην πνπ πεξηγξάθζεθε, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ μεθάζαξεο 

αξκνδηφηεηεο θαη επάξθεηα ζηνλ θαηακεξηζκφ ησλ ππεπζπλνηήησλ θαη ηεο δηθαηνδνζίαο 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Η χπαξμε ηξηψλ επηπέδσλ δηνίθεζεο, ελέρεη ηνλ θίλδπλν ηεο 

δηαζπνξάο αξκνδηνηήησλ, ηεο δηάρπζεο ησλ ππεπζπλνηήησλ θαη ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Η 

πνιηηηθή ζα πξέπεη λα είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ε ιήςε απφθαζεο ζην 

θαηψηεξν δπλαηφ επίπεδν. Απηφ απαηηεί ηελ παξνρή ελφο μεθάζαξνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο 

(ζηξαηεγηθή) απφ ην πξντζηάκελν θιηκάθην. 

Γηα λα μεθαζαξίζνπλ νη έλλνηεο ησλ ζπκβνπιίσλ παξαηίζεληαη δχν ζρήκαηα. Σν πξψην 

(ρήκα 25), απνηειεί ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ ρήκαηνο 4 ζηε δνκή ηεο Πνιεκηθήο 

Αεξνπνξίαο. Πξάγκαηη, ζηελ §2.5 είρε πεξηγξαθζεί ε αιιειεμάξηεζε θαη ε δηαζχλδεζε 

ησλ ραξηνθπιαθίσλ, πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ. Πιένλ, κε ην ρήκα 25, ε ηεξαξρία ηνπο 

ζπλδέεηαη κε ηελ ηεξαξρία ηνπ ΑΑ θαη ησλ ζπκβνπιίσλ πνπ αλαθέξζεθαλ 

πξνεγνπκέλσο. Με ηελ έλλνηα ηεο αξκνδηφηεηαο, νπζηαζηηθά πεξηιακβάλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ δηαθπβέξλεζε θαη ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ (δειαδή ησλ δχν γλσζηηθψλ πεξηνρψλ ηεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ, νη 

νπνίεο ζα αλαιπζνχλ ζηα Κεθάιαηα 5 θαη 6). Γηα δε ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα έξγα, ε 

αξκνδηφηεηα έγθεηηαη ζηε ιήςε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηε δηαρείξηζή ηνπο θαη ν έιεγρνο, κε ή 

ρσξίο ηελ δηαρεηξηζηηθή ππεπζπλφηεηα. 

Δπηπιένλ, παξαηίζεηαη θαη ην ρήκα 26, ην νπνίν θαη πάιη απνηειεί ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ 

ρήκαηνο 22 ζηε δνκή ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο. ηελ πεξίπησζε απηή, ν φξνο 

αξκνδηφηεηα αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο πνιηηηθήο ηνπ αληίζηνηρνπ επηπέδνπ. Καηά ηνλ 

ηξφπν απηφ ην ΑΑ ζέηεη ην αλψηεξν ηκήκα ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ην ζπκβνχιην 

δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ εμεηδηθεχεη ην ζρεδηαζκφ απηφ ζε ηαθηηθφ ζρεδηαζκφ θαη 

νινθιεξσηηθφ γηα ην επίπεδν ησλ έξγσλ θαη ηέινο ηα πεξηθεξεηαθά ζπκβνχιηα δηαρείξηζεο 

ραξηνθπιαθίνπ αλαιακβάλνπλ ην ζηξαηεγηθφ θαη ηαθηηθφ ζρεδηαζκφ ζην επίπεδν ηνπ 

έξγνπ. Βέβαηα ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ελδέρεηαη λα απαηηεζεί κε βάζε ηηο ηδηαίηεξεο 

ζπλζήθεο λα ππάξμνπλ αιιεινεπηθαιχςεηο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

ζρήκα απηφ. Γηα παξάδεηγκα, έλα πξφγξακκα γηα ηελ πινπνίεζε ελφο ινγηζκηθνχ, ην νπνίν 

ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηε ΓΑΤ θαη θάπνηεο Μνλάδεο, ζα ζήκαηλε φηη ε 

ζηξαηεγηθή ηίζεηαη θαη εγθξίλεηαη απφ ην ΓΔΑ, σζηφζν νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ζπκβνπιίνπ 

δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ΓΔΑ ελδέρεηαη λα απνθαζηζηεί λα δνζνχλ απεπζείαο ζην 

πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ ηεο ΓΑΤ. 

Ο ζπληνληζκφο θαη ε νινθιήξσζε ζα γίλνπλ πην μεθάζαξα θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ 

εγρεηξήκαηνο, φπνπ ζα θαλεί ζηελ πξάμε ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Δπηπιένλ, ζεκεηψλεηαη 

φηη φιεο νη αλσηέξσ αξκνδηφηεηεο ζπζρεηίζηεθαλ κε ηα ζέκαηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ φινπ 

πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο. Ωο πξνο ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν, ηα θαηψηεξα ηεξαξρηθά 

ζπιινγηθά φξγαλα (πεξηθεξεηαθά ζπκβνχιηα), είλαη ππεχζπλα γηα ην πεδίν δξάζεο ηνπο, 

ελψ ην αλψηεξν (ζπκβνχιην δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ), είλαη ππεχζπλν γηα φιν ην πεδίν 

εθαξκνγήο, ζε κηθξφηεξε θπζηθά ιεπηνκέξεηα. 

 



Γηαρεηξηζηέο ραξηνθπιαθίνπ 

Ο ξφινο ηνπ δηαρεηξηζηή ραξηνθπιαθίνπ, ή ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, 

γηα κεγάια θαη πνιχπινθα ραξηνθπιάθηα ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ ζηειέρε, ηα νπνία 

ζα βξίζθνληαη ζε κεζαία ζέζε ζηελ ηεξαξρία ηνπ ΓΔΑ ή ησλ ΑΣΑ, ΓΑΤ θαη ΓΑΔ. Καηά ηελ 

άπνςή καο, ην ηδαληθφ ζα είλαη λα θαιχπηεηαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο (γηα ηελ 

πεξίπησζε ηεο νκάδα) ηκεκαηάξρεο δηεπζχλζεσλ, δηφηη νη ηκεκαηάξρεο έρνπλ εκπεηξία ζηε 

κεηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζηελ πινπνίεζε ρξνλνδηαγξακκάησλ. Δπηπιένλ, έρνπλ 

επαξθέο θχξνο θαη ζέζε ηζρχνο γηα λα πηέζνπλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηεξγαζηψλ ηεο 

δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην αξρηθφ ζηάδην εθαξκνγήο ηεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ ζα είλαη 

δχζθνιν, δηφηη ζα πξέπεη νη δηαρεηξηζηέο έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ λα εληαρζνχλ ζηε 

ινγηθή ηεο ππνβνιήο έγθπξσλ θαη έγθαηξσλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηελ νπνία 

πεηπραίλνπλ. Σαπηφρξνλα φκσο, νη ηκεκαηάξρεο επεηδή αθξηβψο βξίζθνληαη κέζα ζηνλ 

ρήκα 25: Η αιιειεμάξηεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, πξνγξάκκαηνο θαη έξγνπ θαη ε 

ππαγσγή ηνπο ζηα πξνηεηλόκελα ζπιινγηθά όξγαλα ηεο ΠΑ 



παικφ ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ΠΑ, έρνπλ ηε γλψζε θαη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζήο ηνπο. Καηά 

ζπλέπεηα, ε επάλδξσζε ηεο ζέζεο ηνπ δηαρεηξηζηή ραξηνθπιαθίνπ κε ηκεκαηάξρεο 

πξνζδίδεη ηε δπλαηφηεηα απαίηεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη ηεο ηήξεζεο ησλ δηεξγαζηψλ, ελψ 

ηαπηφρξνλα εγγπάηαη ηελ απνδνρή ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πθίζηαηαη θαη ηελ θαηάιιειε 

πξνψζεζή ηνπο γηα επίιπζε. Η αλάζεζε ηεο ζέζεο απηήο ζε δηεπζπληή θξίλεηαη αλεδαθηθή, 

ιφγσ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ηνπο, αιιά θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην ζπκβνχιην δηαρείξηζεο 

ραξηνθπιαθίνπ. Η αλάζεζε ηεο ζέζεο ζε ζηειέρε πνπ βξίζθνληαη ηεξαξρηθά ζε ζέζε 

θαηψηεξε απφ απηή ηνπ ηκεκαηάξρε, θξνλνχκε φηη είλαη κηα ελέξγεηα πςεινχ θηλδχλνπ, 

ιφγσ ηεο ελδερφκελεο αδπλακίαο επηβνιήο θαη πίεζεο γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία 

ησλ δηεξγαζηψλ. Δλδερνκέλσο θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, φηαλ πιένλ νκαινπνηεζεί ε 

εθαξκνγή ησλ δηεξγαζηψλ ηεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ, γίλνπλ θαηαλνεηά ηα εξγαιεία 

θαη νη ηερληθέο ηνπο θαη εδξαησζεί ν ξφινο ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ ζηελ Πνιεκηθή 

Αεξνπνξία, ηφηε ε αλάζεζε ηνπ ξφινπ ζε ζηειέρε πνπ βξίζθνληαη ιίγν πην ρακειά ζηελ 

ηεξαξρία απφ ηνπο ηκεκαηάξρεο, λα γίλεη έλαο απνδεθηφο θίλδπλνο. 

 

ρήκα 26: Η ηεξαξρία ηνπ ζρεδηαζκνύ ζε ζηξαηεγηθό επίπεδν θαη ζην επίπεδν ησλ 

έξγσλ θαη ε ππαγσγή ηνπο ζηα πξνηεηλόκελα ζπιινγηθά όξγαλα ηεο ΠΑ 

Οη ζπόλζνξεο 

Ο ζπφλζνξαο, σο ππέξκαρνο ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ (έξγα, 

πξνγξάκκαηα θαη ινηπέο εξγαζίεο), αλαιακβάλεη λα εηζαγάγεη ηδέεο πξνο αμηνιφγεζε, 



επηινγή θαη πινπνίεζε. Δπνκέλσο, δπλαηφηεηα λα αλαιάβνπλ ην ξφιν απηφ, ζα πξέπεη λα 

έρνπλ ζσξεπηηθά φζνη: 

 έρνπλ κηα επαξθή γλψζε, αιιά θαη επξχηεηα εκπεηξίαο πάλσ ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο 

 έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ θαη λα ππνβάιινπλ 

ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο έξγσλ ή/θαη πξνγξακκάησλ, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ ή ηελ αλάπηπμε 

πξσηνβνπιηψλ βειηηψζεσλ 

 έρνπλ γλψζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, ζην νπνίν ζα ππαρζεί ην έξγν ή 

πξφγξακκα 

 βξίζθνληαη θνληά ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ππνζηεξίδνπλ ην έξγν ή/θαη πξφγξακκα, φηαλ θάηη ηέηνην απαηηείηαη 

 έρνπλ ην θχξνο θαη ηε δπλαηφηεηα απφ ηε ζέζε ηνπο λα ππνζηεξίμνπλ 

θαη λα ειέγμνπλ φηη ην έξγν απνδίδεη ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

θαη επηηπγράλεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηνπ ζηφρνπο 

Δίλαη θαλεξφ φηη ηέηνηα ζηειέρε, κπνξνχλ λα είλαη ηα εμήο: 

 ε επίπεδν ΓΔΑ, ΑΣΑ, ΓΑΤ θαη ΓΑΔ νη δηεπζπληέο, θιαδάξρεο θαη 

επηηειάξρεο. Δλδερνκέλσο θαη νη ηκεκαηάξρεο. 

 ε επίπεδν κνλάδσλ νη δηνηθεηέο, δηεπζπληέο, κνίξαξρνη θαη 

αξρηκεραληθνί 

 ε επίπεδν εξγνζηαζίσλ νη δηνηθεηέο θαη νη δηεπζπληέο. 

Με ηελ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο λα είλαη ζπφλζνξεο ελφο έξγνπ, φιν απηφ ην επξχ θάζκα 

πξνζσπηθνχ, δηαζθαιίδεη φηη είλαη δπλαηφ λα ππάξμεη ξνή ηδεψλ θαη εκπινθή ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ απφ φιεο ηηο βαζκίδεο, 

αληηκεησπίδνληαο, θαηά ζπλέπεηα θαη ηα εκθαληδφκελα πξνβιήκαηα ζε φια ηα επίπεδα 

ιεηηνπξγίαο ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο. Γηα λα δνπιέςεη θάηη ηέηνην ζηελ πξάμε, ζα 

πξέπεη λα πθίζηαηαη δηάρπζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ νξηζκνχ, ζηξαηεγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 

θαη πεξηνξηζκψλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πξνο φινπο (ζην βαζκφ πνπ ην αληηθείκελν φισλ 

είλαη ζρεηηθφ θαη πνπ δελ πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί ζρεηηδφκελνη κε απφξξεηα ζέκαηα). 

Οη δηαρεηξηζηέο πξνγξακκάησλ 

Σν πξφγξακκα, σο έλα ζχλνιν έξγσλ, εκπεξηέρεη απφ ηε θχζε ηνπ, ην ζηνηρείν ηεο 

απμεκέλεο απαίηεζεο ζπληνληζκνχ θαη επζπγξάκκηζεο ησλ έξγσλ θαη ησλ δηαρεηξηζηψλ 

ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, ν δηαρεηξηζηήο πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην θαηάιιειν 

επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο, ψζηε λα δηαζέηεη ηελ επνπηηθή εηθφλα ησλ έξγσλ θαη λα πεηπραίλεη 

ηνλ έιεγρφ ηνπο. 

Έρνληαο απηφ ππφςε, νη δηαρεηξηζηέο πξνγξακκάησλ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην επίπεδν 

ησλ ΓΔΑ, ΑΣΑ, ΓΑΤ θαη ΓΑΔ, αλαιφγσο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ κεγέζνπο (ρξνληθνχ θαη 

νηθνλνκηθνχ) ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ εγρεηξήκαηνο ηνπ 

ζελαξίνπ θαη δεδνκέλνπ φηη βξηζθφκαζηε ζηελ έλαξμε ηεο πξνζπάζεηαο εθαξκνγήο ηεο 

κεζνδνινγίαο ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ, είλαη επηβεβιεκέλε ε αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο 

πξνγξακκάησλ ζην πξνζσπηθφ ησλ Γξαθείσλ Γηαρείξηζεο Έξγνπ ησλ αληίζηνηρσλ 



ζρεκαηηζκψλ. Κάηη ηέηνην είλαη θαη απφξξνηα ηεο επηιερζείζαο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ 

ηζρπξνχ πιέγκαηνο (strong matrix), ε νπνία έρεη ήδε επηιερζεί ζηελ εμέιημε ηνπ ζελαξίνπ 

ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ. Σαπηφρξνλα φκσο, κηα ηέηνηα πξαθηηθή, εμαζθαιίδεη ηελ 

νκνηφκνξθε επηινγή, αλάπηπμε, εμεηδίθεπζε θαη ρξεζηκνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ θαη 

ηερληθψλ ησλ δηεξγαζηψλ ηεο δηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ. ηελ πξψηε απηή θάζε 

εθαξκνγήο ηεο κεζνδνινγίαο θαη ρσξίο χπαξμε άιινπ εμεηδηθεπκέλνπ κε ηε δηαρείξηζε 

πξνγξάκκαηνο πξνζσπηθνχ, ε κφλε ιχζε είλαη ε ρξήζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γξαθείνπ 

Γηαρείξηζεο Έξγνπ. 

ε κεηαγελέζηεξε θάζε, αθνχ δεκηνπξγεζεί έλαο ππξήλαο έκπεηξσλ δηαρεηξηζηψλ έξγνπ, 

ζα κπνξέζεη λα δεκηνπξγεζεί κηα ζπληζηψζα εμεηδίθεπζεο (career path) γηα ηε δηαρείξηζε 

πξνγξακκάησλ. ηελ πεξίπησζε απηή, δηαρεηξηζηέο πξνγξακκάησλ ζα κπνξνχζαλ λα 

αλαιάβνπλ επηηειήο ησλ ΓΔΑ, ΑΣΑ, ΓΑΔ θαη ΓΑΤ, πνπ ζα έρνπλ ζην ελεξγεηηθφ ηνπο δχν 

ή ηξία νινθιεξσκέλα κε επηηπρία έξγα ή ζηειέρε κνλάδσλ, ηα νπνία έρνπλ παξφκνηεο 

επηδψζεηο έξγσλ θαη ηνπνζεηνχληαη ζηνπο ζρεκαηηζκνχο απηνχο. 

Οη δηαρεηξηζηέο έξγσλ 

Οη δηαρεηξηζηέο έξγσλ, ζα πξέπεη θαηαξρήλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε έλα εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα ηνπιάρηζηνλ δχν εβδνκάδσλ, ην νπνίν ζα παξέρνπλ ηα Γξαθεία Γηαρείξηζεο 

Έξγνπ. ηε ζπλέρεηα, ζα αλαιακβάλνπλ θαηαξρήλ ηε δηαρείξηζε έξγσλ κηθξνχ έσο 

κεζαίνπ κεγέζνπο. Μεηά ηελ επηηπρή δηεθπεξαίσζή ηνπο, ζα κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ θαη 

κεγαιχηεξα έξγα, γηα λα νδεγεζνχλ ηειηθά ζηε δηνίθεζε πξνγξακκάησλ. Απηφ βέβαηα 

ζπλεπάγεηαη γηα ην εγρείξεκά καο φηη ζηελ αξρηθή πξψηε θάζε, ηα έξγα πνπ ζα 

αλαιεθζνχλ, ζα πξέπεη λα είλαη κηθξνχ έσο κεζαίνπ κεγέζνπο θαη κφλν κεηά ηελ 

απνθφκηζε ηεο απαξαίηεηεο εκπεηξίαο, ζα κπνξέζνπλ λα αλαηεζνχλ θαη κεγαιχηεξα έξγα. 

Μηα ηέηνηα πξαθηηθή είλαη θαιχηεξε θαη απφ άπνςε θηλδχλνπ, θαζφηη είλαη πξνηηκφηεξν ε 

αξρή λα είλαη επηηπρεκέλε, έζησ θαη κε κηθξά βήκαηα, παξά λα δηαθηλδπλεπηνχλ κεγάια 

έξγα κε αληίζηνηρνπο κεγάινπο θηλδχλνπο, πνπ ζα επηβαξχλνληαη απφ ζέκαηα απεηξίαο θαη 

πξψηκεο αλάπηπμεο ησλ εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ. 

Δλδερνκέλσο, ε απαηηνχκελε εκπεηξία θαη θχξνο ηνπ δηαρεηξηζηή έξγνπ λα κπνξεί λα 

δηαζθαιηζηεί κέζα απφ ηελ ζέζπηζε ελφο ειάρηζηνπ βαζκνχ (π.ρ. Αλζππνζκελαγνχ γηα ηηο 

κνλάδεο θαη ζκελαγνχ γηα ηα ΓΔΑ, ΑΣΑ, ΓΑΤ θαη ΓΑΔ), πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ν 

δηαρεηξηζηήο έξγνπ. 

Γξαθείν Γηαρείξηζεο Πξνγξακκάησλ 

Σν Γξαθείν έρεη αλαιπζεί δηεμνδηθά, ηφζν απφ πιεπξάο δνκήο, φζν θαη απφ πιεπξάο 

αξκνδηνηήησλ θαη ξφισλ, αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ αλάπηπμεο, νξγάλσζεο θαη εμέιημεο ζηηο 

παξαγξάθνπο 2.6, 3.3 θαη 3.4. Καηά ζπλέπεηα θξίλεηαη φηη δελ απαηηείηαη πεξαηηέξσ 

αλάιπζε. 

Η νκάδα έξγνπ 

Η νκάδα έξγνπ ζα απνηειείηαη αξρηθά απφ άηνκα ρσξίο θάπνηα ηδηαίηεξε εθπαίδεπζε 

πάλσ ζηε δηαρείξηζε έξγνπ. Καηά ζπλέπεηα πθίζηαηαη ν θίλδπλνο λα κελ απνδίδνπλ ηα 

αλακελφκελα θαη ν δηαρεηξηζηήο έξγνπ ζα πξέπεη λα ιάβεη φια ηα κέηξα πνπ κπνξεί γηα λα 

ειαηηψζεη απηφλ ηνλ θίλδπλν. Θα πξέπεη δειαδή πέξα απφ ηε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ, λα 

αλαιάβεη θαη ηελ δηαπαηδαγψγεζε – εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο νκάδαο έξγνπ, ελψ 

ζεκαληηθφ ζα είλαη λα έρεη ιφγν ζηελ επηινγή θάπνησλ (αλ φρη φισλ) ησλ ζηειερψλ ηεο 

νκάδαο ηνπ. 



Δπηπιένλ, θαηά ηε θάζε ηεξκαηηζκνχ ελφο έξγνπ, ν δηαρεηξηζηήο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα 

βαζκνινγεί ηα κέιε ηεο νκάδαο, ψζηε λα πθίζηαηαη θάπνην θίλεηξν γηα ηελ απφδνζή ηνπο, 

αιιά θαη γηα λα πξνθξίλνληαη ηα θαιχηεξα γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηε δηαρείξηζε έξγσλ θαη 

ηε κειινληηθή αλάιεςε ηεο ζέζεο ηνπ δηαρεηξηζηή έξγνπ. 

Γηνηθεηέο κνλάδσλ - Γηεπζπληέο 

Με βάζε ηε ζχγρξνλε δηνηθεηηθή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ Πνιεκηθή Αεξνπνξία, νπνηαδήπνηε 

πξνζπάζεηα γηα λα επηηχρεη, απαηηεί ηε έκπξαθηε ζηήξημε ηεο δηνηθεηηθήο αηκνκεραλήο, 

πνπ είλαη νη δηνηθεηέο ησλ κνλάδσλ θαη νη δηεπζπληέο. Καηά ζπλέπεηα, είλαη ζεκαληηθφ ε 

δηαρείξηζε έξγσλ λα θεξδίζεη ηελ ππνζηήξημή ηνπο. Καη γηα λα ζπκβεί απηφ, ζα πξέπεη λα 

πεηζζνχλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζνδνινγίαο, αιιά θαη γηα ηα νθέιε πνπ ζα 

απνθνκίζνπλ ζηνπο ηνκείο επζχλεο ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ έρεη επηζεκαλζεί φηη ζα πξέπεη 

λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δξνπλ σο ζπφλζνξεο, πνπ επηρεηξνχλ λα πξνσζήζνπλ θαη ηα 

δηθά ηνπο έξγα. Απηφ δίλεη κηα αίζζεζε ελεξγήο ζπλεηζθνξάο πξνο ηε δηαρείξηζε έξγνπ θαη 

άξα θαη απνδνρήο απηήο. 

Κάηη ην νπνίν ζα πξέπεη λα πξνζερζεί, είλαη λα κελ επηβαξπλζνχλ ππεξβνιηθά νη 

δηνηθεηέο κνλάδσλ θαη νη δηεπζπληέο,  κε απαηηήζεηο ζε εξγαηνψξεο ηνπ ππαγφκελνπ ζε 

απηνχο πξνζσπηθνχ, δηφηη ηφηε είλαη δπλαηφ λα αληηκεησπίζνπλ ηε δηαρείξηζε έξγνπ κε 

αληαγσληζηηθή δηάζεζε. Λίγα αξρηθά έξγα, κπνξνχλ λα θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο, 

σο εξγαιεία επίηεπμεο ζηφρσλ πνπ ζα ήηαλ αδχλαην λα επηηεπρζνχλ κε άιινπο ηξφπνπο, 

ψζηε λα θαηαλνήζνπλ φηη ε δηάζεζε πξνζσπηθνχ ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο 

έξγνπ είλαη πξνο ην κέζν – καθξνπξφζεζκν φθειφο ηνπο. 

Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο έθζεζεο ζθνπηκόηεηαο 

Ωο πξνο ηε ρξνληθή εμέιημε ηνπ ζελαξίνπ, ζα ζεσξήζνπκε πιένλ φηη ε έθζεζε 

ζθνπηκφηεηαο, ε νπνία παξνπζηάζηεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην θαη ε νπνία 

ππνβιήζεθε εληφο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο (1/1/2011), εγθξίζεθε κε βάζε ηηο δηαδηθαζίεο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο. Φπζηθά ε εθηίκεζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο, γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο έγθξηζεο ελφο ηέηνηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη δχζθνιν λα γίλεη. Γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζα ππνζέζνπκε έλα δηάζηεκα πέληε κελψλ. 

Αξρηθά, ζα πξέπεη λα θαηαξηηζηεί ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Σν φξακα 

δφζεθε απφ ηνλ ίδην ηνλ Αξρεγφ, θαηά ηελ αξρή ηνπ εγρεηξήκαηνο ζηελ παξάγξαθν 1.4: 

«Η αζθάιεηα ζηελ πξψηε ζέζε». Απηφ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε ζηξαηεγηθή ηνπ 

νξγαληζκνχ (ρήκα 21), κε ηνπο ζηφρνπο λα έρνπλ ηεζεί θαη απηνί θαη λα πεξηγξάθνληαη 

σο κείσζε ησλ αηπρεκάησλ θαηά 50% ζηελ επφκελε πεληαεηία. ηελ έλλνηα αηπρήκαηα 

έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί (φπσο επίζεο έρεη εηπσζεί ζηνλ Πίλαθα 6) ηα ηξνραία αηπρήκαηα, ηα 

αεξνπνξηθά αηπρήκαηα, ηα αηπρήκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαη ηα πεξηβαιινληηθά θαη 

εθξήμεσλ. Καηά ζπλέπεηα ε ζηξαηεγηθή ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, ζα πξέπεη λα 

αλαπηπρζεί ζε απηνχο ηνπο άμνλεο. 

ε απηφ ην ζεκείν, ε Γηαρείξηζε Έξγνπ είλαη έηνηκε λα γίλεη εμσζηξεθήο. Η δνκή 

εγθξίζεθε, νη ιεηηνπξγίεο, νη ξφινη θαη νη δνκέο εμεηδηθεχηεθαλ θαη πιένλ ην «φρεκα» 

είλαη έηνηκν λα πξνρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή ηνπ εγρεηξήκαηνο. Απνκέλεη λα 

επηθνηλσλεζνχλ φια ηα αλσηέξσ ζην πξνζσπηθφ ηεο ΠΑ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα πξέπεη λα 

δηνξγαλσζνχλ ζχληνκεο δηαιέμεηο, πάλσ ζην λέν πιαίζην θαη ηηο απαηηήζεηο απφ ην 

πξνζσπηθφ. ηφρνο απηψλ ησλ δηαιέμεσλ, ζα πξέπεη λα είλαη ε καδηθή ζπκκεηνρή θαη ε 

ηαρχηεηα νινθιήξσζεο θαη φρη ε ζε βάζνο αλάιπζε. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα νξγαλσζνχλ 



νη εθπαηδεχζεηο γηα ηα ππφινηπα ζηειέρε πνπ ζα επαλδξψζνπλ ηα Γξαθεία Γηαρείξηζεο 

Έξγνπ, θαζψο θαη νη πξψηεο εθπαηδεχζεηο γηα ηνπο πξψηνπο δηαρεηξηζηέο έξγνπ. 

Πιένλ έρνπλ ηεζεί δχν ζεκαληηθά ζηνηρεία, θαηά ηε ζρεδίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο 

δηαρείξηζεο έξγνπ – πξνγξάκκαηνο – ραξηνθπιαθίνπ ζηελ Πνιεκηθή Αεξνπνξία. Αξρηθά 

ηέζεθαλ νη δνκέο θαη ζηε ζπλέρεηα νη ξφινη θαη νη αξκνδηφηεηεο. Πιένλ, ζα 

πξνρσξήζνπκε ζην επφκελν θεθάιαην ζηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο, κε ηελ 

πεξηγξαθή ησλ δηεξγαζηψλ. 
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Κεθάιαην 5ν: Η δηαθπβέξλεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

(Portfolio Governance) 

§



5.1.  Γηεξγαζία 4.1 – Αλαγλώξηζε ζπζηαηηθώλ ζηνηρείσλ 

 Αμηνιόγεζε

θύξησλ πεξηγξαθηθώλ πεδίσλ

 Απόξξηςε

 Καηεγνξηνπνίεζε

 ηξαηεγηθφ ζρέδην (Strategic Plan)  

απνζηνιήο νξάκαηνο καθξνπξόζεζκσλ

ηξόπσλ

ιεηηνπξγηθά ζρέδηα



 Οξηζκνί ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ  (Components Definitions) 

πξώηνπ θηιηξαξίζκαηνο

 

 

 

 

 

 

 

 Κχξηα πεξηγξαθηθά πεδία  ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ (Component key 

descriptors) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Λεηηνπξγία ηεο δηεξγαζίαο  



5.2.  Πξνεθηάζεηο ηεο Γηεξγαζίαο 4.1 

ηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο θαη ηερλνινγηθόο ράξηεο 

ηερλνινγηθνύ 

ράξηε (technology roadmap)



Δηθόλα 2: Σππηθή κνξθή ηερλνινγηθνύ ράξηε 

Gindy, N.N.Z., Cerit, B., & Hodgson, A. Technology roadmapping for the next 

generation manufacturing enterprise”. Journal of Manufacturing Technology Management



Δηθόλα 3: Σα έμη βήκαηα ηεο κεζνδνινγίαο ηεο ηερλνινγηθήο απεηθόληζεο 

Gindy, N.N.Z., Cerit, B., & Hodgson, A. Technology roadmapping for the next 

generation manufacturing enterprise”. Journal of Manufacturing Technology Management



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σα έξγα σο θνκηζηέο νθέινπο θαη επίηεπμεο ζηξαηεγηθώλ ζηόρσλ 

ζεκαληηθνύ νθέινπο ζηξαηεγηθνύ ζηόρνπ



σθειήκαηα

Δηθόλα 4: Σν κνληέιν ελόο ραξηνθπιαθίνπ, πνπ αλαπαξηζηά ηε ξνή έξγν-όθεινο-

ζηξαηεγηθόο ζηόρνο σο πξνο ην ρξόλν 

Sanchez, H., & Robert, B. Measuring Portfolio Strategic Performance Using Key 

Performance Indicators."Project Management Journal, Early View

ζηξαηεγηθά νθέιε

 

 



 

 

 

Ο νξηζκόο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

 πεδίν ηνπ νξγαληζκνύ

 είδε ησλ εξγαζηώλ

o 

o 



o 

o 

 θύξηνη δείθηεο 

επηδόζεσλ βαζκνινγηθά 

κνληέια

Ο νξηζκόο ηνπ έξγνπ 

νξηζκό ηνπ έξγνπ

Αμηνπνηώληαο ηνπο νξηζκνύο ραξηνθπιαθίνπ θαη έξγνπ γηα ηελ εύθνιε πξν-

αμηνιόγεζε ησλ πξνηάζεσλ 



Δηθόλα 5: Η δηεξγαζία πξν-αμηνιόγεζεο 

Levine, H. A. Project Portfolio Management. A practical guide to selecting projects, 

managing portfolios, and maximizing benefits.



 

 

 

 

 

5.3.  Γηεξγαζία 4.2  - Καηεγνξηνπνίεζε Σπζηαηηθώλ Σηνηρείσλ 

 

 



 

 Οξηζκφο θαηεγνξηψλ (Category Definitions)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.4. Πξνεθηάζεηο ηεο Γηεξγαζίαο 4.2 

Πίλαθαο 13: Καηεγνξηνπνίεζε έξγσλ αιιαγώλ 

Καηεγνξία Έξγνπ Δζηίαζε έξγνπ 

Σηξαηεγηθά έξγα 

(Strategic projects) 

Μεηαβάιινληαο ηελ επηρείξεζε 

Δπηρεηξεκαηηθόο επαλαζρεδηαζκόο

(Business reengineering) (BR)

Γόκεζε επηρεηξεκαηηθώλ δηεξγαζηώλ

(Business process structuring) (BPS)

Λεηηνπξγηθά έξγα 

(Operational projects) 

Μεηαβάιινληαο επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο

Δπαλαζρεδηαζκόο επηρεηξεκαηηθώλ 

δηεξγαζηώλ

(Business process reengineering) (BR)

Απηνκαηνπνίεζε επηρεηξεκαηηθώλ 

δηεξγαζηώλ

(Business process automation) (BPA)

Αλαζεώξεζε πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο

(Information infrastructure revision) (Infra)

Kallio, J., Saarinen, T., et al. Efficient change strategies. Matching drivers and tracers in 

change projects”. Business Process Management



Πίλαθαο 14: Οδεγνί θαη ίρλε ησλ έξγσλ αιιαγώλ 

Καηεγνξία 

Έξγνπ 

Οδεγνί έξγνπ Ίρλε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο αιιαγήο 
Δπηρεηξεκαηηθόο 

επαλαζρεδηαζκόο

(Business reengineering) 

(BR)

Γόκεζε επηρεηξεκαηηθώλ 

δηεξγαζηώλ

(Business process 

structuring) (BPS)

Δπαλαζρεδηαζκόο 

επηρεηξεκαηηθώλ 

δηεξγαζηώλ

(Business process 

reengineering) (BR)

Απηνκαηνπνίεζε 

επηρεηξεκαηηθώλ 

δηεξγαζηώλ

(Business process 

automation) (BPA)

Αλαζεώξεζε 

πιεξνθνξηαθήο 

ππνδνκήο

(Information 

infrastructure revision) 

(Infra)

Kallio, J., Saarinen, T., et al. Efficient change strategies. Matching drivers and tracers in 

change projects”. Business Process Management



5.5.  Γηεξγαζία 4.3 – Αμηνιόγεζε Σπζηαηηθώλ Σηνηρείσλ 

 βαζκνινγηθό 

κνληέιν

 

 

 Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο (Evaluation Criteria)  

 

 

 

 

 

 

 



 Σν βαζκνινγηθφ κνληέιν πνπ απνηειείηαη απφ ζεκαληηθά ζηαζκηζκέλα 

θξηηήξηα (Scoring Model Comprising Weighted Key Criteria) 

βαζκνινγηθά κνληέια

 
ή

 

ή

 

 

 

 

 

 



Πίλαθαο 15: Σν βαζκνινγηθό κνληέιν πνιιαπιώλ θξηηεξίσλ 

PMI The Standard for Portfolio Management.

 Γξαθηθέο Αλαπαξαζηάζεηο (Graphical Representations)  

ηζηνγξάκκαηα

ξαβδνγξάκκαηα θπθιηθά δηαγξάκκαηα δηαγξάκκαηα κε «θνύζθεο»

πιέγκαηα ζύγθξηζεο δύν δηαζηάζεσλ

 

 



 

 

ρήκα 27: Γξαθηθή ζύγθξηζε σο πξνο δύν θξηηήξηα 

PMI The Standard for Portfolio Management.



 Κξίζε απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ (Expert Judgment) 

 

 

 

 

5.6.  Πξνεθηάζεηο ηεο Γηεξγαζίαο 4.3 

Γηάθνξα κνληέια επηινγήο έξγσλ 

 Με αξηζκεηηθά κνληέια  

 

 



 

 

 



 

 



ρήκα 28: Η κέζνδνο Q-sort 

Meredith, J.R., & Mangel, S.J. Project Management, A managerial approach.

 Αξηζκεηηθά κνληέια  

 



 

 

Σνκείο αλαδήηεζεο θξηηεξίσλ επηινγήο 

 Δπηρεηξεκαηηθή Οπηηθή Γσλία  

 

o 
o 

o 



o 

 

o 

o 

o 

 

o 

o 
o 

o 

 

o 
o 
o 
o 

 

o 

o 

 Οηθνλνκηθή νπηηθή γσλία  

 



 

 

 

 Οπηηθή γσλία επηδφζεσλ  

 



 

 

 

 Με αξηζκεηηθή νπηηθή γσλία  

αβεβαηόηεηα



αλάιπζεο επαηζζεζίαο

πξνζνκνίσζεο Monte Carlo

αλάιπζε επαηζζεζίαο

πξνζνκνίσζε Monte Carlo

ληεηεξκηληζηηθό κνληέιν (deterministic 

model)



5.7. Γηεξγαζία 4.4 – Δπηινγή ζπζηαηηθώλ ζηνηρείσλ 

 

 

 

αλαιύζεηο 

δπλακηθόηεηαο (capacity analyses)



 Αλάιπζε Γπλακηθφηεηαο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ (Human Resources 

Capacity Analyses) 

 Αλάιπζε Οηθνλνκηθψλ Γπλαηνηήησλ  (Financial Capacity Analyses) 

 Αλάιπζε Γπλαηνηήησλ ησλ Τπνδνκψλ (Asset Capacity Analyses) 

 Κξίζε απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ (Expert Judgment) 



5.8. Πξνεθηάζεηο ηεο Γηεξγαζίαο 4.4 

Πξνβιήκαηα ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δπλακηθόηεηα ησλ 

πόξσλ 

 

 

 

 

 

Η δνκή αλάιπζεο ηνπ νξγαληζκνύ θαη ε δεμακελή πόξσλ 



 Πξνζδηνξηζκφο ηεο δνκήο αλάιπζεο ηνπ νξγαληζκνχ (Organizational  

Breakdown Structure) 

δεμακελή πόξσλ

 Πνζνηηθή εθηίκεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ γηα ηηο εξγαζίεο έξγσλ  



ηζνδύλακν πιήξνπο 

απαζρόιεζεο

ρήκα 29: Καηαξηίδνληαο ηε δνκή αλάιπζεο ηνπ νξγαληζκνύ 

 Rajegopal, S., McGuin, P., & Waller, J. Project Portfolio Management, Leading the 

Corporate Vision.



 Δπηθαηξνπνηψληαο ην εξγαιείν δηαρείξηζεο πφξσλ  

Υξεζηκνπνηώληαο ηελ αλάιπζε δπλακηθόηεηαο γηα ππνβνιή απαηηήζεσλ ζε 

αλζξώπηλν δπλακηθό 

 Απαηηήζεηο πξνζσπηθνχ ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ  

 Απαηηήζεηο πξνζσπηθνχ ηερληθψλ εμεηδηθεχζεσλ  



 Απαηηήζεηο πξνζσπηθνχ επηθνπξηθψλ εμεηδηθεχζεσλ  

 Απαηηήζεηο πξνζσπηθνχ γηα ζηειέρσζε ηνπ Γξαθείνπ  

Ο ζρεδηαζκόο αλζξσπίλσλ πόξσλ ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ 

ζρεδηαζκνύ αλζξσπίλσλ πόξσλ



Αληζνξξνπίεο ηεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο αλζξώπηλσλ πόξσλ θαη πηζαλέο ιύζεηο 

ππεξσξηαθή απαζρόιεζε ρξήζε πξνζσπηθνύ άιισλ δηεπζύλζεσλ

πξόζιεςε 

πξνζσπηθνύ

ππνθαηαζθεπαζηέο

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε

καθξνπξόζεζκε ζπλεξγαζία



αληηνηθνλνκίεο 

θιίκαθαο πξνβιήκαηα επίβιεςεο

5.9.  Γηεξγαζία 4.5 – Καηάηαμε ησλ ζπζηαηηθώλ ζηνηρείσλ σο πξνο ηελ 

πξνηεξαηόηεηά ηνπο 

 

 

 



 ηαζκηζκέλε θαηάηαμε  (Weighted Ranking)  

 

 

 

 

ρήκα 30: Μνληέιν δεκηνπξγίαο πξνηεξαηνηήησλ ελόο θξηηεξίνπ 

PMI The Standard for Portfolio Management.



ρήκα 31: Μνληέιν δεκηνπξγίαο πξνηεξαηνηήησλ πνιιαπιώλ ζηαζκηζκέλσλ 

θξηηεξίσλ 

The Standard for Portfolio Management.

 

 

 

 

 

5.10. Πξνεθηάζεηο ηεο Γηεξγαζίαο 4.5 



Καηάηαμε ησλ έξγσλ κε βάζε ηελ αμία 

αμία

αληηιεπηήο αμίαο

Αλαδεηώληαο απιέο κεζόδνπο γηα ηελ θαηάηαμε ησλ έξγσλ 

 Μηθξφο αξηζκφο έξγσλ κε κεγάιν κέγεζνο  

αλάιπζε θόζηνπο – νθέινπο (cost-benefit analysis)



Δηθόλα 6: Οθέιε θαη πόξνη, ε νπηηθή ηεο αμίαο 

 Turner, R. J. Gower Handbook of Project Management.

 Μεγάινο αξηζκφο έξγσλ παξφκνηνπ ηχπνπ  

 

 

 

θνηλνύ παξάγνληα



 Μεγάινο αξηζκφο έξγσλ, δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ  

 

 

o 

o 

o 



Πίλαθαο 16: Βαζκνί πξνηεξαηόηεηαο γηα έλα ζπλεζηζκέλν ζύλνιν ζθνπώλ έξγσλ 

θνπόο Έξγνπ Βαζκνί 

πξνηεξαηόηεηαο 
Η θάιπςε απαηηήζεσλ δεκόζηαο πγηεηλήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδόκελσλ

Η βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηώλ, ώζηε λα επηηεπρζεί 

κηα απνδεθηή ειάρηζηε πξόηππε βάζε

Η ζπληήξεζε ή αληηθαηάζηαζε ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο, 

δηαηεξώληαο ηα ηξέρνληα επίπεδα παξνρήο ππεξεζηώλ

Η δπλαηόηεηα ηθαλνπνίεζεο κηαο αύμεζεο ηεο δήηεζεο από ηνπο 

πθηζηάκελνπο πειάηεο

Η δπλαηόηεηα ηθαλνπνίεζεο κηαο αλακελόκελεο αύμεζεο ηεο 

δήηεζεο από λένπο πειάηεο

Η αύμεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο απνδνηηθόηεηαο

Η βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ππεξεζηώλ, όηαλ ην επίπεδν ζηελ 

παξνύζα θάζε είλαη πάλσ από ην ειάρηζηα απνδεθηό από ηα 

πξόηππα

Angling, M. Assessing the relative priority of projects."International Journal of Project 

Management, 3

5.11. Γηεξγαζία 4.6 – Δμηζνξξόπεζε Φαξηνθπιαθίνπ 



 

 

 

πίλαθα απνθάζεσλ (decision matrix)

 

 

 

 

 



 Κξηηήξηα Γηαρείξηζεο Υαξηνθπιαθίνπ (Portfolio Management 

Criteria) 

 Μεηξήζηκα κεγέζε πξνζδηνξηζκνχ ησλ επηδφζεσλ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ (Portfolio Management Performance Metrics) 

 Μεηξψν θηλδχλσλ ραξηνθπιαθίνπ (Portfolio Risk Register) 

 Δξγαιεία θαη ηερληθέο εμηζνξξφπεζεο  

 



 .

 

 

Δηθόλα 7: Δμηζνξξόπεζε ραξηνθπιαθίνπ κε ρξήζε ζηξαηεγηθώλ θαηεγνξηώλ θαη 

ζηνρεπόκελεο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο 

The Standard for Portfolio Management.

 



o 
o 

o 

Δηθόλα 8: Δμηζνξξόπεζε ραξηνθπιαθίνπ κε ρξήζε δεηθηώλ ή θξηηεξίσλ 

The Standard for Portfolio Management.



5.12. Πξνεθηάζεηο ηεο Γηεξγαζίαο 4.6 

Σν ζπγθεληξσηηθό ζρέδην έξγνπ 

 

 

 

 



Δηθόλα 9: Σν ζπγθεληξσηηθό ζρέδην έξγνπ (Aggregate project plan) 

Verzuh, E. The portable MBA in Project Management.



 

 

 

 

 

Οη παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζηελ εμηζνξξόπεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

 Πιεπξά αγνξάο πξνο πιεπξά εθνδηαζκνχ  (Market side Vs Supply 

side) 

 Έξεπλα πξνο αλάπηπμε (Research Vs Development)  



 Κίλδπλνη θαη νθέιε 

 Καηαλνκή πξνο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (Allocation to assets) 

Η αλάιπζε ζελαξίσλ 

αλάιπζεο ζελαξίσλ (Scenario Analysis)



πεδίν ηνπ ζελαξίνπ

 

ζθαίξα

αλάιπζεο επηξξνήο

 

 



δέζκε απεηθνλίζεσλ – 

Projection bundles)

αλάιπζεο 

ζπζηάδαο (cluster analysis)

Δηθόλα 10: Οη ηέζζεξηο θάζεηο ηεο αλάπηπμεο ζελαξίσλ 

Fink, A., Siebe, A., & Kuhle, J. P. How scenarios support strategic early warning 

processes."Foresight, 6

 



ζπλέπεηεο ηνπ ζελαξίνπ

παξαζύξσλ επθαηξηώλ (windows of 

opportunities)

 

 

 

 

 

 

 

Η αλάιπζε θόζηνπο - νθέινπο 



Chen, T. Y., Yu, O. S., Hsu, G. J., Hsu, F. M., & Sung, W. N. Renewable energy 

technology portfolio planning with scenario analysis: A case study for Taiwan."Energy Policy, 37

 

 

 

 

ρήκα 32: Η δηεξγαζία ζρεδηαζκνύ ελόο ηερλνινγηθνύ ραξηνθπιαθίνπ, κε ηε 

ρξήζε αλάιπζεο ζελαξίσλ 



 

 

 

 

 

 
νηθνλνκηθήο ηεο επεκεξίαο (Welfare Economics)

 

 

πεξηνξηζκνί



5.13. Γηεξγαζία 4.7 – Παξνρή πιεξνθόξεζεο επί ησλ κεηαβνιώλ ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ 

 

 

 



 Αλάιπζε απαηηήζεσλ επηθνηλσλίαο (Communication Requirements 

Analysis) 

ηύπν κνξθή

ζπρλόηεηα δηαζεζηκόηεηα θόζηνο

αμία

 

o 
o 

o 

 

o 

o 

o 

o 

 

o 
o 
o 
o 

 



o 

o 

o 

o 

o 

 ρέδην δηαρείξηζεο επηθνηλσληψλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ (Portfolio 

Management Communication Plan) 

 Παξνρή πιεξνθφξεζεο απφ ην ραξηνθπιάθην  

5.14. Πξνεθηάζεηο ηεο Γηεξγαζίαο 4.7 



Η Θεσξία ησλ Δλδηαθεξόκελσλ κειώλ (Stakeholder Theory) 

 Σν πξφβιεκα ηεο δεκηνπξγίαο θαη ησλ αληαιιαγψλ ηεο αμίαο (Value 

creation and trade) 

 Σν πξφβιεκα ηεο εζηθήο  ηνπ θαπηηαιηζκνχ  (Ethics of capitalism) 



 Σν πξφβιεκα ηεο ςπρνζχλζεζεο ησλ δηαρεηξηζηψλ (Managerial  

mindset) 



 

 

 

 

 

Δηθόλα 11: Γεκηνπξγώληαο αμία γηα ηα ελδηαθεξόκελα κέιε 

Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B., & Colle, S. d. Stakeholder 

Theory: The State of the Art.



πλδένληαο ηε δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ κε ηε δηαρείξηζε έξγσλ, κέζσ ηεο 

εμέηαζεο ησλ ελδηαθεξόκελσλ κειώλ 

Η έιιεηςε επηθνηλσλίαο θαη ην αηύρεκα ηνπ Challenger 

αζηνρία ησλ επηθνηλσληώλ ζηελ ηεξαξρηθή αιπζίδα



Πξαγκάησζε ηεο επηθνηλσλίαο ζε έλα ηερλνινγηθό ραξηνθπιάθην θαη ε αλάιπζε 

ησλ πξνβιεπόκελσλ ζπζθέςεσλ 

 Η θχξηα αλάιπζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ  

 

 



 

 

 

 Μεληαία ζχζθεςε  

 

 

 

 



5.15. Γηεξγαζία 4.8 – Δμνπζηνδόηεζε εθηέιεζεο ζπζηαηηθώλ ζηνηρείσλ 

επηρεηξεκαηηθώλ πιάλσλ (business cases)

 

 

 

 

 Σν έγγξαθν ησλ ξφισλ θαη ππεπζπλνηήησλ ηεο δηαρείξηζεο 

ραξηνθπιαθίνπ (Portfolio Management Roles and Responsibilities 

Document) 

 Η δηεξγαζία εμνπζηνδφηεζεο εθηέιεζεο ραξηνθπιαθίνπ (Portfolio 

Authorization Process) 



5.16. Πξνεθηάζεηο ηεο Γηεξγαζίαο 4.8 

θαηαζηαηηθνύ 

εγγξάθνπ ηνπ έξγνπ (Project Charter)

 Αξρηθή θαηαρψξεζε θαη αξίζκεζε  



 Δζσηεξηθφ έγγξαθν εμνπζηνδφηεζεο ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ  

Δηθόλα 12: Πξόηππν θαηαζηαηηθνύ εγγξάθνπ έξγνπ 

Λεπηνκέξεηεο Πεξίιεςεο Έξγνπ 

Δπάλδξσζε Έξγνπ 

θνπόο θαη ζηόρνη 

Ρόινη θαη ππεπζπλόηεηεο 

Δγθξίζεηο: 

Zambruski, M. S. A Standard for Enterprise Project Management.



5.17. Γηεξγαζία 4.9 – Δπηζθόπεζε θαη αλαθνξά επηδόζεσλ ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ 

δεηθηώλ επηδόζεσλ (performance 

indicators)

 

 

 

 

 

 



 Γεδνκέλα πζηαηηθψλ ηνηρείσλ (Component Data) 

 Γεδνκέλα θαηαλνκήο πφξσλ θαη δπλακηθφηεηαο  (Resource Allocation 

and Capacity Data) 

 Πεξηνξηζκνί ηνπ πεξηβάιινληνο (Environmental Constraints) 

 Πξφηππα, έιεγρνη θαη πεξηνξηζκνί ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ νξγαληζκνχ 

(Organizational Governance Standards, Controls, and Constraints)  

 Δλεκεξψζεηο ησλ θχξησλ δεηθηψλ επηδφζεσλ (Key Performance 

Indicators (KPIs) Updates 



 ηξαηεγηθνί ζηφρνη θαη ζηξαηεγηθή (Strategic Goals and Strategy) 

 Κξηηήξηα δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ (Portfolio Management 

Criteria) 

 χζηεκα δηαρείξηζεο Έξγνπ/ Υαξηνθπιαθίνπ (Project/ Portfolio 

Management System) 

 πζηήκαηα αλαθνξψλ γηα νηθνλνκηθά ζέκαηα (Financial Reporting 

Systems) 

 Σερληθέο κέηξεζεο επηδφζεσλ (Performance Measurement 

Techniques)  



 

δεδνπιεπκέλε 

αμία (earned value)

 

 Γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο (Graphical Representations)  

θσηεηλνύ ζεκαηνδόηε

 

 

 

γξαθήκαηα ηύπνπ “Radar”



Δηθόλα 13: Η γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ελόο έξγνπ θαη ηεο απόδνζήο ηνπ ζπγθξηηηθά 

κε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα απόδνζεο 

PMI The Standard for Portfolio Managent.

 Πφξνη ηεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ (Portfolio Management 

Resources) 

 Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο, πνπ αθνξνχλ ζπζηαηηθά ζηνηρεία (Directives 

Regarding Components) 



 Δηζεγήζεηο γηα λέα εμηζνξξφπεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ( Portfolio 

Rebalancing Recommendations) 

 Δηζεγήζεηο πξνο ηελ επηρείξεζε (Recommendations to Business) 

 Βειηηζηνπνηεκέλα θξηηήξηα επηινγήο (Refined Selection Criteria) 

 Δλεκέξσζε ησλ θχξησλ δεηθηψλ επηδφζεσλ (Key Performance 

Indicators Updates) 



 Αλαθνξέο επίηεπμεο ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ (Strategic Goal 

Achievement Reporting) 

5.18. Πξνεθηάζεηο ηεο Γηεξγαζίαο 4.9 

θύξηνπο δείθηεο επηδόζεσλ

αλάιπζε δεδνπιεπκέλεο 

αμίαο (Earned Value Analysis) ζρέδην παξαθνινύζεζεο νξνζήκσλ (Milestone 

Tracker Plan) απνθιίζεσλ (Variance Reports)

Κύξηνη δείθηεο επηδόζεσλ 

 

 

 

 

 

 

 
o 
o 
o 



 

 

ζύζηεκα κέηξεζεο επηδόζεσλ



Αλαθνξέο απνθιίζεσλ 

 

 

 

 



Boardsource The Handbook of Nonprofit Governance.

 

Δηθόλα 14: Παξάδεηγκα αλαθνξάο ζπγθεληξσηηθνύ πίλαθα θαη ρξήζεο θύξησλ 

δεηθηώλ επηδόζεσλ 



 

 

 



 

 

ρέδην παξαθνινύζεζεο νξνζήκσλ 

εληνπηζκόο ησλ νξόζεκσλ

 

 

γξαθηθή παξάζηαζε νξόζεκσλ/πξνϋπνινγηζκνύ



 

 

Δηθόλα 15: Η ζύγθξηζε ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζηνπο έλαληη ην πξνϋπνινγηζκνύ, κε ηε 

ρξήζε νξόζεκσλ 

Turner, R. J. Gower Handbook of Project Management.



Δηθόλα 16: Σα δεδνκέλα ησλ νξόζεκσλ ηνπ παξαδείγκαηνο, θαηά ηελ 18ε 

Δβδνκάδα 

Turner, R. J. Gower Handbook of Project Management.



 

 

 

Αλάιπζε δεδνπιεπκέλεο αμίαο 

 εκείν αλαθνξάο (Baseline)  

ζεκείν αλαθνξάο (baseline)

πξνϋπνινγηζκόο νινθιήξσζεο (Budget At Completion – 

BAC)

ζρεδηαζζείζα αμία (Planned Value – PV)

 Παξαθνινχζεζε εθηέιεζεο  

δεδνπιεπκέλε αμία (Earned Value – EV)



αιεζηλό θόζηνο (Actual Cost – AC)

 Μέηξεζε ηεο επίδνζεο ηνπ θφζηνπο  

απόθιηζε θόζηνπο (Cost Performance Index)

 Μέηξεζε ηεο επίδνζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο  

ιόγνπ απόθιηζεο ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο (Schedule Performance Index)

 Απνθεχγνληαο έλα ζπλεζηζκέλν ιάζνο κε ηε ρξήζε ηεο  αλάιπζεο 

δεδνπιεπκέλεο αμίαο  

κέζνδνη ππνινγηζκνύ (ή 

αλάζεζεο) πνζνζηνύ νινθιήξσζεο ζε ελ εμειίμεη εξγαζίεο



 

 

 

 

 Δπίδξαζε κεηαβνιψλ ηνπ έξγνπ ζηελ αλάιπζε δεδνπιεπκέλεο αμίαο  



Δηθόλα 17: Σν δηάγξακκα ηεο δεδνπιεπκέλεο αμίαο 

Meredith, J. R., & Mantel, S. J. Project Management, A managerial approach.



5.19. Γηεξγαζία 4.10 – Παξαθνινύζεζε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ 

ζηξαηεγηθώλ κεηαβνιώλ 

 Αλαζεσξήζεηο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ (Strategic Plan Updates) 

 Δπαλαθαζνξηζκφο ηεο βαξχηεηαο ησλ θξηηεξίσλ (Criteria Re-

weighting) 

 Γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο (Graphical Representations)  



 Νέα θξηηήξηα (New Criteria)  

Δηθόλα 18: Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε κηαο απαηηνύκελεο αιιαγήο  ζηε βαξύηεηα 

δύν θξηηεξίσλ 

PMI The Standard for Portfolio Managent.



5.20. Πξνεθηάζεηο ηεο Γηεξγαζίαο 4.10 

5.21. Σελάξην (Αλαπηύζζνληαο ηηο δηεξγαζίεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ) 

Πιένλ, ζε απηφ ην ηκήκα ηνπ θεθαιαίνπ, ζα εθαξκνζηνχλ φζα αλαθέξζεθαλ γηα ηηο 

δηεξγαζίεο (πξφηππν θαη πξνεθηάζεηο) ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζελαξίνπ. Θα παξαηίζεληαη ην 

δηάγξακκα ηνπ πξνηχπνπ γηα ηε δηεξγαζία, πνπ πεξηέρεη ηα ζηνηρεία εηζφδνπ (inputs), ηα 

εξγαιεία θαη ηηο ηερληθέο θαη ηα ζηνηρεία εμφδνπ (outputs), ην ζρεδηάγξακκα ηεο 

δηαδηθαζίαο (γηα ηηο πην πνιχπινθεο) γηα ηε δηεξγαζία θαη θάπνηεο παξαηεξήζεηο σο πξνο 

ηελ πινπνίεζε. 

Γηεξγαζία 4.1 – Αλαγλώξηζε ζπζηαηηθώλ ζηνηρείσλ 

Αξρηθά, ζην ρήκα 33, παξαηίζεηαη ην Γηάγξακκα ηεο δηεξγαζίαο 4.1. ηε ζπλέρεηα, ζην 

ρήκα 34, απεηθνλίδεηαη ε δηαδηθαζία, κέζσ ηεο νπνίαο πξαγκαηψλεηαη ε πινπνίεζε ηεο 

δηεξγαζίαο, γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ζελαξίνπ. 

 

ρήκα 33: Σα ζηνηρεία εηζόδνπ, ηα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο θαη ηα ζηνηρεία εμόδνπ 

ηεο Γηεξγαζίαο 4.1 

PMI The Standard for Portfolio Managent.

Γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ρήκαηνο 34, θξίλεηαη απαξαίηεην λα δσζνχλ νη θάησζη 

δηεπθξηλήζεηο: 

 Σν έγγξαθν ελεκέξσζεο επί ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, ζα πξέπεη λα πεξηέρεη 

φια εθείλα ηα ζηνηρεία, πνπ ζα επηηξέπνπλ ζηνπο ζπφλζνξεο λα 

θαηαξηίζνπλ κηα πιήξε πξφηαζε έξγνπ ή πξνγξάκκαηνο. Θα πξέπεη λα 

πεξηέρεηαη θαη έλα πξφηππν εγγξάθνπ (template), γηα ηελ πξν-

αμηνιφγεζε, φπσο πεξηγξάθζεθε ζηελ παξάγξαθν 5.2. 



 Η ελεκέξσζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, γηα ηελ χπαξμε ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ θαη ηελ αλαδήηεζε δξάζεσλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 

πιεξφηεηα ησλ εηζεγήζεσλ θαη ηελ θαη’ επέθηαζε πιεξφηεηα θαη ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ. 

 Η πξνψζεζε ησλ πξνηάζεσλ έξγσλ, εθ κέξνπο ησλ θπζηθψλ 

πξντζηακέλσλ, ζα πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθή θαη λα κελ πθίζηαηαη 

δπλαηφηεηα απφξξηςεο πξνηάζεσλ, ζε απηφ ην ζηάδην. Πξέπεη λα 

ππάξρεη έλαο κφλν θνξέαο πνπ ζα θξίλεη ην ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ 

θαη φρη θάπνηνο δηεπζπληήο – δηνηθεηήο, πνπ εθ ηεο ζέζεψο ηνπ έρεη 

πεξηνξηζκέλε εηθφλα ηεο νιφηεηαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. 

 

 Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηηο πξνηάζεηο έξγσλ πνπ ζα απνξξηθζνχλ, λα 

ελεκεξσζνχλ αηηηνινγεκέλα θαη πξνζσπηθά νη ζπφλζνξέο ηνπο. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ, ν ζπφλζνξαο γλσξίδεη φηη ε πξφηαζή ηνπ εμεηάζηεθε 

θαη ιήθζεθε ππφςε θαη δελ «πεηάρηεθε ζην θαιάζη ησλ αρξήζησλ». 

ρήκα 34: Η Γηαδηθαζία Αλαγλώξηζεο πζηαηηθώλ ηνηρείσλ 



Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη γηα εθ λένπ ζπκκεηνρή ηνπ, είηε 

ζην ηξέρνλ, είηε θαη ζε άιια ραξηνθπιάθηα, κέζσ ππνβνιήο 

πξνηάζεσλ. 

Γηα ην ηξέρνλ ζελάξην, έρεη ήδε αλαθεξζεί (παξάγξαθνο 4.4 – Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο 

έθζεζεο ζθνπηκφηεηαο) ην φξακα θαη νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη. Καηά ηνλ νξηζκφ ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ, ζα κπνξνχζε λα ιερζεί φηη ην πεδίν είλαη νιφθιεξε ε Πνιεκηθή 

Αεξνπνξία, ηα είδε εξγαζηψλ πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ε 

εθπαίδεπζε/ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηελ αζθάιεηα, ε βειηίσζε/ αλαζρεδίαζε 

πξνβιεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ νδεγνχλ ζε αηπρήκαηα, ε βειηίσζε ησλ νδηθψλ 

ππνδνκψλ ησλ Μνλάδσλ, ε αλαδήηεζε δξάζεσλ άιισλ Πνιεκηθψλ Αεξνπνξηψλ θαη 

ινηπά. Δίδε εξγαζηψλ πνπ δελ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ, ζα κπνξνχζαλ λα είλαη πξνκήζεηεο 

πνπ αθνξνχλ ηα θχξηα νπιηθά ζπζηήκαηα, (π.ρ. ηξνπνπνηήζεηο αεξνζθαθψλ) 

ηξνπνπνηήζεηο ζηηο πθηζηάκελεο δνκέο νξγάλσζεο θαη παξεκβάζεηο ζην επηρεηξεζηαθφ 

έξγν. Οη θχξηνη δείθηεο επηδφζεσλ, ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νη κεηξήζεηο ησλ αληηιήςεσλ 

ηνπ πξνζσπηθνχ (εξσηεκαηνιφγηα γηα ζέζε ηεο αζθάιεηαο θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ), νη 

δείθηεο αηπρεκάησλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ δηαθφξσλ επηζεσξήζεσλ ησλ Μνλάδσλ 

απφ ηα πξντζηάκελα θιηκάθηά ηνπο. 

Δλδερνκέλσο, ζα κπνξνχζε λα ζρεδηαζηεί έλα ζρεδηάγξακκα αλάινγν ηνπ ηερλνινγηθνχ 

ράξηε (Δηθφλα 2), ζην νπνίν λα πεξηγξάθεηαη ε ρξνληθή αιιεινπρία δξάζεσλ, ζε βάζνο 

πεληαεηίαο (νξηδφληηνο άμνλαο), σο ζπλάξηεζε ησλ δηαθφξσλ θιηκαθίσλ δηνίθεζεο 

(θαηαθφξπθνο άμνλαο – Μνλάδεο, ΑΣΑ, ΓΑΤ, ΓΑΔ θαη ΓΔΑ), κε ππνδηαηξέζεηο ηνπ θάζε 

θιηκαθίνπ ζε δξάζεηο (εθπαίδεπζε, βειηίσζε ππνδνκψλ, αλαζρεδηαζκφο δηαδηθαζηψλ 

θιπ).  

Σέινο, ιφγσ ηεο 5εηνχο δηάξθεηαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, ε δηεξγαζία απηή ζα πξέπεη λα 

επαλαιακβάλεηαη θάζε έηνο ή θάζε εμάκελν, επηθαηξνπνηψληαο ην έγγξαθν ελεκέξσζεο, 

βάζεη ηνπ ζηαδίνπ πνπ βξηζθφκαζηε, σο πξνο ην αλάινγν ηνπ ηερλνινγηθνχ ράξηε, αιιά 

θαη ηεο κέρξη ηελ ηξέρνπζα ζηηγκή απνθηεζείζαο εκπεηξίαο. 

Γηεξγαζία 4.2 – Καηεγνξηνπνίεζε πζηαηηθώλ ηνηρείσλ 

Αξρηθά, ζην ρήκα 35, παξαηίζεηαη ην Γηάγξακκα ηεο δηεξγαζίαο 4.2. Δπεηδή ε δηεξγαζία 

είλαη αξθεηά απιή θαη νπζηαζηηθά εκπιέθεηαη κφλν ν Γηαρεηξηζηήο Υαξηνθπιαθίνπ, δελ 

παξαηίζεηαη ζρήκα δηαδηθαζίαο. 

ρήκα 35: Σα ζηνηρεία εηζόδνπ, ηα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο θαη ηα ζηνηρεία εμόδνπ 

ηεο Γηεξγαζίαο 4.2 

 

PMI The Standard for Portfolio Managent.  



Δπί ηνπ ζπλφινπ ηεο δηεξγαζίαο, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζελαξίνπ, 

ζεκεηψλεηαη φηη νπζηαζηηθά ε δηεξγαζία απηή, μεθηλά ακέζσο κεηά ην πέξαο ηεο 

πξνεγνχκελεο δηεξγαζίαο θαη ηνπνζεηείηαη ακέζσο κεηά ην πξάζηλν βέινο ηνπ ρήκαηνο 

34. Οπζηαζηηθά, απηφ πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη, είλαη ε αλάιπζε φισλ ησλ πξνηάζεσλ 

έξγσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαη ε θαηάηαμή ηνπο ζε θαηεγνξίεο. Δπεηδή κηα ηέηνηα 

δηαδηθαζία, εμαξηάηαη άκεζα απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε θχζε ησλ 

πξνηάζεσλ, ζα επηρεηξεζεί λα αλαιπζεί ε δηεξγαζία, κέζσ ελφο παξαδείγκαηνο. 

ην παξάδεηγκα, ζα αλαιχζνπκε ηελ πεξίπησζε ησλ έξγσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

βειηίσζε ησλ νδηθψλ ππνδνκψλ ησλ Μνλάδσλ. ινη νη απνδέθηεο ελφο ηέηνηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ, κε ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ πνπ παξνπζηάζηεθε ζηε Γηεξγαζία 4.1, ζα 

ππνβάινπλ πξνηάζεηο έξγσλ, γηα ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο. Οη πξνηάζεηο απηέο ζα 

κπνξνχζαλ λα αθνξνχλ ζε: 

 Δπηζθεπή θζαξκέλνπ αζθαιηνηάπεηα 

 Γηαπιάηπλζε δξφκσλ 

 Σνπνζέηεζε θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ 

 Σνπνζέηεζε πηλαθίδσλ 

 Καηαζθεπή ρψξσλ ζηάζκεπζεο 

 

Οη ππνθαηεγνξίεο ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ, ζα κπνξνχζαλ λα είλαη: 

 Μέγεζνο απαηηνχκελσλ πφξσλ 

 Γηάξθεηα 

 Αξηζκφο πξνζσπηθνχ πνπ ζα σθειεζεί 

 Αξηζκφο αηπρεκάησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, πνπ έρνπλ 

απνδνζεί ζε αίηηα ζρεηηδφκελα κε ηα πξνηεηλφκελα έξγα 

πσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζηελ παξάγξαθν 5.3, ν ζθνπφο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο είλαη ε 

επθνιφηεξε ζχγθξηζε, ελψ ηεο ππφ-θαηεγνξηνπνίεζεο, ε αλάπηπμε ζπγθξηηηθψλ πηλάθσλ. 

Σν ηειηθφ φθεινο ηεο θαηάηαμεο ζε θαηεγνξίεο, είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη γηα 

επθνιφηεξε ζέζπηζε πξνηεξαηνηήησλ κεηαμχ ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ. Οη 

πξνηεξαηφηεηεο απηέο θαζνξίδνληαη κε βάζε πξναπνθαζηζκέλα θξηηήξηα, κε απνηέιεζκα ε 

ιήςε απνθάζεσλ λα είλαη κηα αληηθεηκεληθή δηαδηθαζία θαη φρη κηα πνιηηηθή δηαδηθαζία 

επηξξνψλ θαη δηπισκαηίαο. Καηά ηνλ ηξφπν απηφ, δηαζθαιίδεηαη φηη έλα έξγν δελ ζα 

πξνσζεζεί γηα πινπνίεζε, ιφγσ ηεο δχλακεο, ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

ελφο δηνηθεηή κηαο κνλάδαο, αιιά επεηδή εμππεξεηεί πεξηζζφηεξν απφ ηα ππφινηπα 

πξνηαζέληα, ηε ζηξαηεγηθή πνπ έρεη θαζνξηζηεί. Καη ην πψο εμππεξεηεί πεξηζζφηεξν ηε 

ζηξαηεγηθή, θαζνξίδεηαη απφ ηα πεδία ησλ ππνθαηεγνξηψλ. 

Γηεξγαζία 4.3 – Αμηνιόγεζε πζηαηηθώλ ηνηρείσλ 

Αξρηθά, ζην ρήκα 36, παξαηίζεηαη ην Γηάγξακκα ηεο δηεξγαζίαο 4.2. ηε ζπλέρεηα, ζην 

ρήκα 37, απεηθνλίδεηαη ε δηαδηθαζία, κέζσ ηεο νπνίαο πξαγκαηψλεηαη ε πινπνίεζε ηεο 

δηεξγαζίαο, γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ζελαξίνπ.

 



ρήκα 36: Σα ζηνηρεία εηζόδνπ, ηα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο θαη ηα ζηνηρεία εμόδνπ 

ηεο Γηεξγαζίαο 4.3 

PMI The Standard for Portfolio Managent.

 

Δπί ηνπ ρήκαηνο 37, παξαηίζεληαη νη θάησζη δηεπθξηλήζεηο – επεμεγήζεηο: 

 Η ππαγσγή ηεο ππεπζπλφηεηαο θαηάξηηζεο ηεο εηζήγεζεο γηα ηα 

θξηηήξηα επηινγήο ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ζην Γξαθείν Γηαρείξηζεο 

Έξγνπ, έρεη γίλεη δηφηη είλαη κηα πάξα πνιχ ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα, 

ε νπνία ζα θξίλεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ επηηπρή έθβαζε ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ. Καηά ζπλέπεηα, ε ππαγσγή ηεο ζε έλα δηαρεηξηζηή 

ραξηνθπιαθίνπ, φπνπ ελδερνκέλσο λα αζρνιείηαη γηα πξψηε θνξά κε 

κηα ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα, εκπεξηέρεη κεγάιν ξίζθν ιαζψλ. Η ππαγσγή 

ζην Γξαθείν ειαηηψλεη ζεκαληηθά απηφ ηνλ θίλδπλν, κέζσ ηεο 

εκπεηξίαο πνπ ην Γξαθείν δηαζέηεη. Δλδερνκέλσο θαη κεηά απφ θάζε 

επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο ζε θάζε θαηλνχξην ραξηνθπιάθην, λα 

ελεκεξψλεηαη θαη έλα πξφηππν κε θξηηήξηα, αλά νπηηθή γσλία 

(Παξάγξαθνο 5.6 – Πξνεθηάζεηο Γηεξγαζίαο 4.3). 

 Η ζχζθεςε πξαγκαηνπνηείηαη, ψζηε λα αθνπζηεί ε άπνςε θαηαξρήλ 

ηνπ Γηαρεηξηζηή Υαξηνθπιαθίνπ, ν νπνίνο θαηά ηεθκήξην είλαη ν 

θαιχηεξνο γλψζηεο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζηελ 

Πνιεκηθή Αεξνπνξία θαη θαηά δεχηεξνλ ε άπνςε ησλ Γηεπζπληψλ ηνπ 

ΓΔΑ, σο κηα εμεηδηθεπκέλε νπηηθή γσλία, ε νπνία ιφγσ ηεο 

πεξηνξηζκέλεο ζχλζεζεο ηνπ Γξαθείνπ είλαη απαξαίηεηε. 

 Αθξηβψο ιφγν ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο 

ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ, ε αξκνδηφηεηα ηεο ηειηθήο έγθξηζήο ηνπο, έρεη 

δνζεί ζην αλψηεξν ζπιινγηθφ φξγαλν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, δειαδή ζην 

πκβνχιην Γηαρείξηζεο ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ. Η αθφκε πςειφηεξε 

αλαβάζκηζε ηεο αξκνδηφηεηαο ζην Αλψηαην Αεξνπνξηθφ πκβνχιην, 

θξίλεηαη σο κε απαξαίηεηε, δηφηη είλαη δχζθνιν ην ΑΑ λα αζρνιείηαη 

ζε ηέηνηα ιεπηνκέξεηα κε ην ραξηνθπιάθην. 

 Η δηάρπζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζε ηξεηο θνξείο (πκβνχιην – έγθξηζε, 

Γξαθείν – εηζήγεζε, Γηαρεηξηζηήο – ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ) 

εμαζθαιίδεη θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο δηεξγαζίαο. Πξάγκαηη, ε χπαξμε 



ελφο θνξέα γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ζα κπνξνχζε λα ππνβνεζήζεη 

ηηο ζηξεβιψζεηο θαη ηνλ επεξεαζκφ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πξνο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο. 

 

ρήκα 37: Η Γηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο πζηαηηθώλ ηνηρείσλ 

 

 

 Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, πιένλ ε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο εηζέξρεηαη ζε κηα θάζε επεμεξγαζίαο, φπνπ ηνλ έιεγρν 

πιένλ αλαιακβάλεη ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ. Η ζπλδξνκή 

απφ ηνπο ζπφλζνξεο είλαη απαξαίηεηε, δηφηη απηνί κπνξνχλ λα 

παξάζρνπλ ηηο ηδηαίηεξεο ιεπηνκέξεηεο θαη δεδνκέλα, γηα ηελ 

πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεψλ ηνπο. Ωζηφζν, νη ζπφλζνξεο 

δελ ζα πξέπεη λα εκπιαθνχλ ζηε βαζκνιφγεζε ησλ πξνηάζεψλ ηνπο, 

δηφηη είλαη θπζηθφ λα πξνζπαζήζνπλ λα επηηχρνπλ ηε κέγηζηε 

βαζκνινγία. Γηα νξηζκέλα θξηηήξηα, ε βαζκνιφγεζε είλαη 

αληηθεηκεληθή. Γηα θάπνηα κπνξεί λα πεξηέρεη ππνθεηκεληθή θξίζε. 

Γνπιεηά ηνπ Γηαρεηξηζηή Υαξηνθπιαθίνπ είλαη ε ηειηθή έθζεζε 



αμηνιφγεζεο λα είλαη αληηθεηκεληθή ζην κέγηζην βαζκφ, ελψ ζηα 

θξηηήξηα πνπ είλαη πην δχζθνιν λα γίλεη θάηη ηέηνην, ζα πξέπεη λα 

πεξηγξάθνληαη θαη νη θαλφλεο, κε ηνπο νπνίνπο βαζκνινγήζεθαλ ηα 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία.

 Η έθζεζε αμηνιφγεζεο, αξρηθά πξέπεη λα αζρνιείηαη κε ηελ μερσξηζηή 

γηα θάζε ζηνηρείν αμηνιφγεζε, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα 

ζπγθξίλεη ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο θάζε θαηεγνξίαο. Η ζχγθξηζε ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη απφ δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο, κε ρξήζε 

δηαγξακκάησλ κε δηάθνξεο παξακέηξνπο. Η ζπλνιηθή αμηνιφγεζε 

φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, είλαη έλα πην δχζθνιν εγρείξεκα, ην νπνίν ζα 

εμεηαζηεί ζε επφκελεο δηεξγαζίεο.

 

Γηεξγαζία 4.4 – Δπηινγή πζηαηηθώλ ηνηρείσλ 

Αξρηθά, ζην ρήκα 38, παξαηίζεηαη ην Γηάγξακκα ηεο δηεξγαζίαο 4.2. ηε ζπλέρεηα, ζην 

ρήκα 39, απεηθνλίδεηαη ε δηαδηθαζία, κέζσ ηεο νπνίαο πξαγκαηψλεηαη ε πινπνίεζε ηεο 

δηεξγαζίαο, γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ζελαξίνπ. 

ρήκα 38: Σα ζηνηρεία εηζόδνπ, ηα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο θαη ηα ζηνηρεία εμόδνπ 

ηεο Γηεξγαζίαο 4.4 

PMI The Standard for Portfolio Managent.

 

Δπί ηνπ ρήκαηνο 39, παξαηίζεληαη νη θάησζη δηεπθξηλήζεηο – επεμεγήζεηο: 

 Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε ηαπηφρξνλε αλάπηπμε 

ηεο δήηεζεο ζε πφξνπο (εθ κέξνπο ηνπ Γηαρεηξηζηή Υαξηνθπιαθίνπ) 

θαη ηεο πξνζθνξάο (εθ κέξνπο ησλ Γξαθείσλ Γηαρείξηζεο Έξγνπ, ησλ 

Γηνηθεηψλ ησλ Μνλάδσλ θαη ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ). πσο 

ειέρζεη θαη θαηά ηελ αλάιπζε πξνεθηάζεσλ ηεο δηεξγαζίαο 

(παξάγξαθνο 5.8 – Η δνκή αλάιπζεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ε δεμακελή 

πφξσλ). 



ρήκα 39: Η Γηαδηθαζία επηινγήο ζπζηαηηθώλ ζηνηρείσλ 

 



 Ο ρνληξηθφ πξνζδηνξηζκφο ησλ δπλαηνηήησλ παξνρήο πφξσλ, ζα 

πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. 

Γελ είλαη δπλαηφ λα ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ε δηαδηθαζία ηεο δηαρείξηζεο 

ραξηνθπιαθίνπ, εθφζνλ ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ δελ έρεη δνζεί κηα 

ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε σο πξνο ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο πφξνπο γηα ηελ 

επίηεπμή ηνπο. ηελ πεξίπησζε ηνπ ζελαξίνπ, έρνπλ πξνζδηνξηζηεί σο 

νηθνλνκηθνί πφξνη ήδε απφ ηελ αξρή (παξάγξαθνο 2.8 – Μεηά ηε 

ζπλάληεζε κε ηνλ αξρεγφ). Μπνξνχκε λα δερζνχκε φηη θαηά ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ, θαηαγξάθζεθε ε βνχιεζε ηνπ 

Αλψηαηνπ Αεξνπνξηθνχ πκβνπιίνπ (Γηεξγαζία 4.1) λα δηαζέζεη 

θάπνην πνζνζηφ ηνπ δηαζέζηκνπ πξνζσπηθνχ ησλ Μνλάδσλ. Π.ρ. γηα 

κηθξέο Μνλάδεο, ην 1%, γηα ηηο κεζαίεο ην 0,5% θαη γηα ηηο κεγάιεο ην 

0,3%. Ίζσο νη αξηζκνί λα θαίλνληαη πεξηνξηζκέλνη, σζηφζν ζε κηα 

κεγάιε Μνλάδα, κε πξνζσπηθφ 1.000 αηφκσλ, ζεκαίλεη ηελ παξνρή 

30 αηφκσλ!

 Σν βήκα ηεο θαηαλνκήο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ πφξσλ ζε ΓΔΑ, ΑΣΑ, 

ΓΑΤ θαη ΓΑΔ, έρεη ηνπνζεηεζεί ψζηε λα ιακβάλεηαη ππφςε ε θχζε ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ζηελ θαηαλνκή ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ. ηελ 

πεξίπησζε ηνπ ζελαξίνπ δελ ππάξρεη ε αλάγθε ελφο ηέηνηνπ βήκαηνο, 

εθφζνλ ζεσξείηαη φηη ζα ζπκκεηάζρεη ε ΠΑ ζην ζχλνιφ ηεο. Ωζηφζν, 

εάλ ην ραξηνθπιάθην αθνξνχζε γηα παξάδεηγκα, ζηελ εηζαγσγή ελφο 

λένπ καρεηηθνχ αεξνζθάθνπο, είλαη θαλεξφ φηη ε εκπινθή (αξηζκφο 

εξγαηνσξψλ) ζα ήηαλ θαηαξρήλ ηνπ ΑΣΑ θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ηνπ 

ΓΔΑ θαη ηεο ΓΑΤ. 

 Η απφξξηςε ηπρφλ έξγσλ πνπ δελ επηηπγράλνπλ ηηο ειάρηζηε απνδεθηέο 

βαζκνινγίεο ζε θξηηήξηα θαη δείθηεο, πξέπεη λα γίλεη πξηλ ηελ εθηίκεζε 

ηεο δήηεζεο ζε πφξνπο, ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. 

 Η φιε δηαδηθαζία, εθφζνλ ππάξρνπλ ελζηάζεηο απφ Γηνηθεηέο 

Μνλάδσλ κπνξεί λα επαλαιεθζεί αξθεηέο θνξέο, έσο φηνπ βξεζεί έλα 

ζεκείν ηζνξξνπίαο. 

 Έζησ θαη εάλ ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο έρεη εγθξίλεη έλα νηθνλνκηθφ 

θνλδχιην, ν ζπληνληζκφο ηεο δηαδηθαζίαο κε ηε Γηεχζπλζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θξίλεηαη απαξαίηεηνο, ψζηε λα εληαρζεί ε ππφζεζε ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ θαη λα πξνεηνηκαζηεί ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο ΠΑ 

ζηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ. 

 Δθφζνλ παξαηεξεζνχλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ηεο πξνζθνξάο κε ηε 

δήηεζε ζε πφξνπο, ηφηε ζα πξέπεη λα ζπγθιεζεί ε αλαθεξφκελε ζηε 

δηαδηθαζία ζχζθεςε, ψζηε αθελφο λα αλαδεηεζνχλ ιχζεηο (πξάγκα 

δχζθνιν γηα κεγάιεο δηαθνξέο θαη γηα απηφ ην επίπεδν ιήςεο 

απνθάζεσλ) θαη αθεηέξνπ λα θαηαξηηζηνχλ παξαηεξήζεηο – 

εηζεγήζεηο γηα επίιπζή ηνπο. 

 εκεηψλεηαη φηη πέξα απφ ηνλ αξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

πξνζθέξεηαη, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζπδήηεζε θαη γηα ηηο δεμηφηεηέο 

ηνπο, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζηελ παξάγξαθν 5.8 (Η δνκή αλάιπζεο 

ηνπ νξγαληζκνχ θαη ε δεμακελή πφξσλ). Με βάζε ινηπφλ, απηή ηελ 

αλάιπζε κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ νη απαηηήζεηο ζε αλζξψπηλνπο 

πφξνπο (παξάγξαθνο 5.8 – Υξεζηκνπνηψληαο ηελ αλάιπζε 

δπλακηθφηεηαο γηα ππνβνιή απαηηήζεσλ ζε αλζξψπηλνπο πφξνπο). 

Έρνληαο κηα ρνληξηθή εηθφλα ησλ ζρεκαηηδφκελσλ έξγσλ, κπνξεί λα 



αξρίδεη θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ εθπαηδεχζεσλ γηα 

δηαρεηξηζηέο έξγνπ, αιιά θαη ε ζρεκαηνπνίεζε κηαο ξνήο πξνψζεζεο 

ζηειερψλ πξνο αλάιεςε ζέζεσλ δηαρεηξηζηή πξνγξάκκαηνο θαη 

ραξηνθπιαθίνπ, ζχκθσλα θαη κε φζα έρνπλ ιερζεί γηα ηηο απαηηήζεηο 

απηψλ ησλ ζέζεσλ ζηελ παξάγξαθν 4.3 (Σα ελδηαθεξφκελα κέιε ηεο 

δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ). Έλαο ηέηνηνο πξνγξακκαηηζκφο κπνξεί 

λα ππνβιεζεί κε ηε κνξθή εηζεγήζεσο, ψζηε λα ακβιπλζνχλ 

πξνβιήκαηα αλάκεζα ζηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε δηαρεηξηζηψλ 

έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ. 

Γηεξγαζία 4.5 – Καηάηαμε ησλ ζπζηαηηθώλ ζηνηρείσλ, σο πξνο ηελ πξνηεξαηόηεηά 

ηνπο 

Αξρηθά, ζην ρήκα 40, παξαηίζεηαη ην Γηάγξακκα ηεο δηεξγαζίαο 4.5. Δπεηδή ε δηεξγαζία 

είλαη αξθεηά απιή θαη νπζηαζηηθά εκπιέθεηαη κφλν ν Γηαρεηξηζηήο Υαξηνθπιαθίνπ, δελ 

παξαηίζεηαη ζρήκα δηαδηθαζίαο. 

Η δηεξγαζία απηή, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε θχζε ησλ επηιερζέλησλ έξγσλ θαη ελψ είλαη 

απιή, σο πξνο ηε ξνή θαη ηνλ κηθξφ αξηζκφ εκπιεθνκέλσλ, ελ ηνχηνηο κπνξεί λα 

απνδεηρζεί δχζθνιε, σο πξνο ηνλ εληνπηζκφ ησλ θξηηεξίσλ θαηάηαμεο, σο πξνο ηελ 

πξνηεξαηφηεηα.

Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ζελαξίνπ, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ππάξρεη κηα ζηξαηεγηθή 

θαηεχζπλζε (ζηξαηεγηθφ ζρέδην) λα δνζεί έκθαζε θαη πξνηεξαηφηεηα ζηα πξψηα ζηάδηα 

πινπνίεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζε έξγα εθπαίδεπζεο. Σα έξγα απηά, ζα δεκηνπξγήζνπλ ην 

ππφβαζξν θαη ηα ζεκέιηα ηεο επαηζζεηνπνίεζεο πάλσ ζηα ζέκαηα αηπρεκάησλ, ψζηε ζηε 

ζπλέρεηα ηα επφκελα έξγα λα ηχρνπλ κηαο πξνζνρήο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζσπηθνχ, 

απμάλνληαο ηηο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ηφζν ησλ κεκνλσκέλσλ έξγσλ, φζν θαη ηνπ 

ζπλνιηθνχ ραξηνθπιαθίνπ. 

ρήκα 40: Σα ζηνηρεία εηζόδνπ, ηα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο θαη ηα ζηνηρεία εμόδνπο 

ηεο Γηεξγαζίαο 4.5 
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Αλαδεηψληαο έλα θξηηήξην γηα ηελ θαηάηαμε ησλ έξγσλ απηνχ ηνπ είδνπο, ζα κπνξνχζακε 

λα ππνινγίζνπκε ην εμήο θιάζκα: 

 ηνπ θφζηνπο ησλ αηπρεκάησλ ηεο θαηεγνξίαο (Πίλαθαο 6), 

πνιιαπιαζηαδφκελν κε ην πνζνζηφ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Μνλάδαο 



εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ ζην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΠΑ. Γηα 

παξάδεηγκα έλα έξγν πνπ ζηνρεχεη ζηε κείσζε ησλ ηξνραίσλ 

αηπρεκάησλ ζηελ 111 Πηέξπγα Μάρεο, ζα είρε σο αξηζκεηή ηα 

105.548 επξψ * (1500 άηνκα 111ΠΜ/50000 άηνκα ΠΑ) = 3.166,44 

 πξνο ην πξνυπνινγηδφκελν θφζηνο ηνπ έξγνπ. Γηα παξάδεηγκα θφζηνο 

= 2.000 επξψ. 

Άξα ν πξνηεηλφκελνο δείθηεο γηα ην έξγν απηφ ζα ήηαλ 3.166,44/2.000 = 1,58. Σν ίδην 

έξγν γηα κηα κηθξφηεξε κνλάδα, ζα είρε κηθξφηεξν δείθηε θαη ζα ιάκβαλε κηθξφηεξε 

πξνηεξαηφηεηα. Έλα έξγν ζε κηα Μνλάδα κε πξνζσπηθφ 750 αηφκσλ (50% ηεο 111ΠΜ) 

θαη κε θφζηνο 1.000 επξψ (50% θφζηνπο ηνπ έξγνπ ζηελ 111ΠΜ) ζα είρε ηνλ ίδην δείθηε 

θαη ηελ ίδηα πξνηεξαηφηεηα. 

Φπζηθά απηφο ζα κπνξνχζε λα είλαη έλαο δείθηεο πνπ απνηππψλεη κηα νπηηθή γσλία ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ. Καη άιινη ηέηνηνη δείθηεο ζα κπνξνχζαλ λα εμεπξεζνχλ, ψζηε ην ηειηθφ 

κνληέιν πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ λα πξνζθέξεη απνηειέζκαηα πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηε ιήςε ζσζηψλ πξνηεξαηνηήησλ. 

Γηα ππνθεηκεληθά θξηηήξηα, φπσο ε πηζαλφηεηα επηηπρίαο ελφο έξγνπ ή ην πφζν ζεκαληηθφ 

είλαη απηφ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, ζα πξέπεη λα δεηεζεί ε άπνςε 

ηνπ πκβνπιίνπ Γηαρείξηζεο Υαξηνθπιαθίνπ, ην νπνίν ιφγσ ζχλζεζεο κπνξεί λα 

πξνζθέξεη κηα θαηά ην δπλαηφ αληηθεηκεληθή ζέζε. Η αληηθεηκεληθή απηή ζέζε είλαη 

δπλαηφ λα εθκαηεπζεί κε ηε βνήζεηα ηερληθψλ ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ, φπσο ε κέζνδνο 

Delphi, πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηελ παξάγξαθν 6.5 – Γηεξγαζία 5.1 – Αλαγλψξηζε ησλ 

θηλδχλσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. 

Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο δηεξγαζίαο απηήο, είλαη κηα πξψηε ζχγθξηζε φισλ πιένλ ησλ 

επηιερζέλησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη κηα ςειάθεζε ηεο ζρεηηθήο πξνηεξαηφηεηαο, πνπ 

ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο Ηγεζίαο πξνθξίλνπλ, φζνλ αθνξά ηηο 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο έξγσλ. 

Κιείλνληαο ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη θαη πάιη ν Γηαρεηξηζηήο Υαξηνθπιαθίνπ ζα πξέπεη 

λα ζπληάμεη κηα έθζεζε, κε ηελ θαζνδήγεζε (ιφγσ εκπεηξίαο) ηνπ Γξαθείνπ Γηαρείξηζεο 

Έξγνπ, γηα ηηο πξνηεξαηφηεηεο ε νπνία ζα εγθξηζεί απφ ην πκβνχιην Γηαρείξηζεο 

Υαξηνθπιαθίνπ. 

Γηεξγαζία 4.6 – Δμηζνξξόπεζε Υαξηνθπιαθίνπ 

Αξρηθά, ζην ρήκα 41, παξαηίζεηαη ην Γηάγξακκα ηεο δηεξγαζίαο 4.6. Δπεηδή ε δηεξγαζία 

είλαη αξθεηά απιή θαη νπζηαζηηθά εκπιέθεηαη κφλν ν Γηαρεηξηζηήο Υαξηνθπιαθίνπ, δελ 

παξαηίζεηαη ζρήκα δηαδηθαζίαο. Απιψο αλαθέξεηαη φηη ην θχξην παξαδνηέν ηεο 

δηεξγαζίαο, πνπ είλαη ε ιίζηα ησλ εγθεθξηκέλσλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ, ζα πξέπεη λα ηχρεη 

ηεο εγθξίζεσο ηνπ πκβνπιίνπ Γηαρείξηζεο Υαξηνθπιαθίνπ, ψζηε πιένλ κηα ηειηθή 

εηζήγεζε λα απνθξπζηαιισζεί ζηε Γηεξγαζία 4.8 – Δμνπζηνδφηεζεο εθηέιεζεο ησλ 

ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ, ε νπνία θαη ζα παξαδνζεί ζην Αλψηαην Αεξνπνξηθφ πκβνχιην 

γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε θαη ηελ αλάζεζε πφξσλ ζηα έξγα. 

 



ρήκα 41: Σα ζηνηρεία εηζόδνπ, ηα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο θαη ηα ζηνηρεία εμόδνπ 

ηεο Γηεξγαζίαο 4.6 
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Ωο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο δηεξγαζίαο απηήο, επηζεκαίλνληαη ηα θαησηέξσ ζηνηρεία: 

 Η δηεξγαζία απηή ζα εθηειεζηεί αξρηθά, θαηά ηελ πξψηε (καδηθή) 

έγθξηζε ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ. ηε ζπλέρεηα θαη εθφζνλ θαζνξηζηνχλ 

νη ιεπηνκέξεηεο ηεο Γηεξγαζίαο 4.9 – Δπηζθφπεζε θαη αλαθνξά ησλ 

επηδφζεσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, ζα επαλαιακβάλεηαη ζηα θαζνξηζκέλα 

κεζνδηαζηήκαηα ε εθηέιεζε ηεο παξνχζεο δηεξγαζίαο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο εηζεγήζεηο γηα εθ λένπ εμηζνξξφπεζε.

 Παξαδείγκαηα νκαδνπνίεζεο ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ 

πεξίπησζε ηνπ εγρεηξήκαηνο, ηα νπνίν ζα κπνξνχζαλ άκεζα λα 

αμηνπνηεζνχλ απφ ηελ εμηζνξξφπεζε θαη λα θαηαδείμνπλ ηε 

ζηξαηεγηθή βνχιεζε πνπ πθίζηαηαη, ζα ήηαλ νη εμήο: 

o Οκαδνπνηήζεηο σο πξνο ηηο Μνλάδεο εθαξκνγήο 

o Οκαδνπνηήζεηο σο πξνο ηνλ ηχπν αεξνζθάθνπο 

o Οκαδνπνηήζεηο σο πξνο θνξείο ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ νη 

ζπφλζνξεο ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ 

o Οκαδνπνηήζεηο σο πξνο ηελ εηδηθφηεηα ζηελ νπνία αλήθνπλ νη 

ζπφλζνξεο 

 



 

 

Γηεξγαζία 4.7 – Παξνρή πιεξνθόξεζεο επί ησλ κεηαβνιώλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

Αξρηθά, ζην ρήκα 42, παξαηίζεηαη ην Γηάγξακκα ηεο δηεξγαζίαο 4.7. Η δηεξγαζία απηή 

είλαη αξθεηά εθηεηακέλε θαη πεξηέρεη αιιειεπηδξάζεηο κε ην ζχλνιν ησλ ππνινίπσλ 

δηεξγαζηψλ. ε νξηζκέλεο κάιηζηα απφ ηηο ππφινηπεο δηεξγαζίεο, έρνπλ αλαθεξζεί 

ζηνηρεία, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξνβιεθζεί θαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

δηεξγαζίαο. Γηα παξάδεηγκα, ζηε Γηεξγαζία 4.1 – Αλαγλψξηζε ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ 

αλαθέξζεθε ε αλάγθε γηα πιεξνθφξεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο απφξξηςεο ζπζηαηηθψλ 

ζηνηρείσλ πξνο ηνπο ζπφλζνξέο ηνπο, κε παξάιιειεο επραξηζηίεο γηα ηελ πξνζπάζεηα θαη 

ηε ζπκκεηνρή.

Καηά ζπλέπεηα, εδψ δελ ζα αζρνιεζνχκε κε ηε ιεπηνκέξεηα ηεο επίδξαζεο πάλσ ζε θάζε 

κηα δηεξγαζία μερσξηζηά. Κάηη ηέηνην, κε βάζε θαη ηηο πθηζηάκελεο πεξηγξαθέο, ηφζν ησλ 

δηεξγαζηψλ θαη ησλ πξνεθηάζεψλ ηνπο, φζν θαη ησλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο πάλσ ζην 

εγρείξεκα, είλαη κηα ζρεηηθά απιή ππφζεζε. Απηφ πνπ ζα πεξηγξαθζεί είλαη κηα γεληθή 

αλάιπζε απαηηήζεσλ επηθνηλσλίαο θαη ε κεηέπεηηα θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο 

επηθνηλσληψλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. 

Η αλάιπζε απαηηήζεσλ επηθνηλσλίαο, κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 5.13 ζα 

κπνξνχζε λα απνηππσζεί σο έλαο πίλαθαο, ν νπνίνο ζα έρεη σο γξακκέο ην ζχλνιν ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ κειψλ θαη σο ζηήιεο φιεο ηηο δηεξγαζίεο. ηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη γηα ηελ 



θάζε δηεξγαζία λα εμεηαζηνχλ νη απαηηήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζε πιεξνθφξεζε πξνο ηα 

ελδηαθεξφκελα κέιε, σο πξνο ηηο ζρεηηθέο αλαπηπζζφκελεο αλά δηεξγαζία δξαζηεξηφηεηεο. 

ρήκα 42: Σα ζηνηρεία εηζόδνπ, ηα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο θαη ηα ζηνηρεία εμόδνπ 

ηεο Γηεξγαζίαο 4.7 

PMI The Standard for Portfolio Managent.

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάιπζεο απαηηήζεσλ, ζα πξέπεη λα εθπνλεζεί ν 

πξνγξακκαηηζκφο θαη ν ηξφπνο εθηέιεζεο αλαζθνπήζεσλ. Γηα ην εγρείξεκά καο ζα 

πηνζεηεζεί ε πξνζέγγηζε ηνπ ηερλνινγηθνχ ραξηνθπιαθίνπ, πνπ πεξηγξάθζεθε ζηελ 

παξάγξαθν 5.14 – Πξαγκάησζε ηεο επηθνηλσλίαο ζε έλα ηερλνινγηθφ ραξηνθπιάθην. 

 Η εμακεληαία ζχζθεςε θνξπθήο  

Καηά ηνλ ηξφπν απηφ ε εμακεληαία ζχζθεςε πνπ πεξηγξάθεηαη εθεί, ζα κπνξνχζε λα 

πηνζεηεζεί ρσξίο ηξνπνπνηήζεηο θαη λα απνηειεί ην κεγάιν γεγνλφο γηα ηε δηαρείξηζε 

έξγνπ ηνπ εγρεηξήκαηνο. 

Η δηάξθεηα ηεο εμακεληαίαο απηήο ζχζθεςεο ζα κπνξνχζε λα είλαη δχν έσο ηξεηο εκέξεο. 

Καηά ηελ πξψηε πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε, δηάξθεηαο κηαο ή δχν εκεξψλ, ζα κπνξνχζε 

λα γίλεηαη κηα ζπλάληεζε ηνπ Γξαθείνπ Γηαρείξηζεο Έξγνπ ηνπ ΓΔΑ κε ηα Γξαθεία ησλ 

ΑΣΑ, ΓΑΤ θαη ΓΑΔ, ην πκβνχιην Γηαρείξηζεο Υαξηνθπιαθίνπ θαη ην Γηαρεηξηζηή (ή ηελ 

Οκάδα Γηαρείξηζεο) ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ, κε ζθνπφ ηελ πιήξε απνηχπσζε ηεο ηξέρνπζαο 

θαηάζηαζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζε φια ηα επίπεδα. ηε ζπλέρεηα, θαηά ηελ δεχηεξε θαη 

θαζνξηζηηθή θάζε, ζα κπνξνχζε λα γίλεηαη κηα πεξηεθηηθή παξνπζίαζε ζην Αλψηεξν 

Αεξνπνξηθφ πκβνχιην, φπνπ ζα παξνπζηάδνληαη θαη νη αλάινγεο εηζεγήζεηο γηα ηελ 

πεξαηηέξσ πνξεία ηνπ έξγνπ, φπσο απηέο νηθνδνκνχληαη κέζα ζε φιεο ηηο δηεξγαζίεο ηεο 

Γηαρείξηζεο Έξγνπ θαη κεηνπζηψλνληαη ζε ζπκθσλία κέζα απφ ηελ πξψηε θάζε ηεο 

εμακεληαίαο ζχζθεςεο. Μέζα απφ απηή ηελ πςειφηαηνπ επηπέδνπ ζπλάληεζε, 

επηηπγράλεηαη θαηαξρήλ ε έγθξηζε/ ζχκθσλε γλψκε ηνπ ΑΑ ζηηο εηζεγήζεηο, ε 

ελεκέξσζε ηεο Ηγεζίαο πάλσ ζηελ πνξεία εμέιημεο θαη ε δέζκεπζε ηεο Ηγεζίαο πάλσ 

ζηελ πξνζπάζεηα γηα πινπνίεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. 



Πίλαθαο 17: Παξάδεηγκα ηεο αλάιπζεο απαηηήζεσλ επηθνηλσλίαο 

  Γηεξγαζία 4.1 Γηεξγαζία 4.2 

Αλώηαην 

Αεξνπνξηθό 

πκβνύιην 

πκβνύιην 

Γηαρείξηζεο 

Υαξηνθπιαθίνπ 

Γηαρεηξηζηήο 

Υαξηνθπιαθίνπ 

Γξαθείν 

Γηαρείξηζεο 

Έξγνπ 



Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο εμακεληαίαο απηήο ζχζθεςεο ζα κπνξνχζε λα είλαη: 

 πκθσλία πάλσ ζηα ελ εμειίμεη πξνγξάκκαηα, ζηε ζέζπηζε 

πξνηεξαηνηήησλ (Γηεξγαζία 4.5) θαη ηελ επίζεκε αλάζεζε πφξσλ 

(Γηεξγαζία 4.8) 

 πκθσλία πάλσ ζηε ζηξαηεγηθή νινθιήξσζε θαη επζπγξάκκηζε ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ κε ηελ ζεζπηζκέλε ζηξαηεγηθή. Δλδερνκέλσο θαη κε 

βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ θαηαγξάθνληαη (Γηεξγαζία 4.9), λα 

δίλνληαη λέεο, ηαθηηθνχ επηπέδνπ θαηεπζχλζεηο κέζσ ηξνπνπνίεζεο 

ηνπ ηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ (Γηεξγαζία 4.10). 

 Γηαρείξηζε ησλ πφξσλ ησλ Μνλάδσλ θαη ησλ ρεκαηηζκψλ, ηφζν ζε 

επίπεδν ησλ κεκνλσκέλσλ έξγσλ ηνπο, φζν θαη ζε ζπγθεληξσηηθφ 

επίπεδν φισλ ησλ έξγσλ ηνπο. (Γηεξγαζία 4.9) 

 ρέδηα παξαθνινχζεζεο ησλ επηδφζεσλ αιιά θαη βειηίσζεο ηεο 

ζπλνιηθήο δηεξγαζίαο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ (Γηεξγαζία 4.9) 

 πκθσλία ζηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ ηνπ κεηξψνπ 

θηλδχλσλ – επθαηξηψλ, ε εμέηαζε θαη δηεπζέηεζε εθείλσλ, νη νπνίνη 

αξκφδνπλ ζην επίπεδν ηεο ζχζθεςεο (Γηεξγαζία 5.3) 

 Η κεληαία ζχζθεςε  

Η ζχζθεςε απηή ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίδεηαη ζε κεληαία βάζε θαη λα ζπκπίπηεη κε κηα 

εβδνκαδηαία ελεκέξσζε (ΓΔΑ, ΑΣΑ, ΓΑΤ θαη ΓΑΔ). Θα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηή ν 

Γηαρεηξηζηήο Υαξηνθπιαθίνπ (χζθεςε ζην ΓΔΑ), εθπξφζσπνη ησλ Γξαθείσλ 

Γηαρείξηζεο Έξγνπ θαη θαηά πεξίπησζε Γηαρεηξηζηέο κεγάισλ πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ, 

καδί κε κηα νκάδα πξνγξάκκαηνο ή έξγνπ, βάζε πξνγξακκαηηζκνχ. Η ζπκκεηνρή ηεο 

νκάδαο έξγνπ ή πξνγξάκκαηνο είλαη θαζαξά γηα ηελ απνθφκηζε εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ 

πάλσ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο κηαο ηέηνηαο ζχζθεςεο. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κηα κηθξή 

εθπαίδεπζε αιιά θαη γηα έλα ηξφπν δηαθήκηζεο ηεο ζεκαζίαο πνπ δίλεηαη ζηε δηαρείξηζε 

έξγνπ. Η νκάδα απηή ζα κεηαθέξεη ζηε Μνλάδα ηελ εκπεηξία πνπ απνθφκηζε θαη ζα 

απμήζεη ην θχξνο ηνπ εγρεηξήκαηνο. 

Σν ζθέινο ηεο ζχζθεςεο πνπ αθνξά ην ραξηνθπιάθην πξνγξακκαηίδεηαη γηα δηάξθεηα κηαο 

ή δχν σξψλ θαη θαιχπηεη ηα εμήο αληηθείκελα: 

 Η πξφνδνο ηνπ ζπλνιηθνχ ελ εμειίμεη ραξηνθπιαθίνπ (Γηεξγαζία 4.9) 

 Θέκαηα αλάισζεο πφξσλ (Γηεξγαζία 4.9) 

 Δπίιπζε ζεκάησλ θαη ιήςε επίθαηξσλ ελεκεξψζεσλ πάλσ ζε έλα ή 

δχν πξνγξάκκαηα, ή ε ιήςε απνθάζεσλ ηνπ ηχπνπ εθηέιεζε ή κε (go 

or no-go) γηα ηε ζπλέρηζε ελ εμειίμεη έξγσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

πεξηγξάθεηαη ζην ζηξαηεγηθφ ζρέδην ηνπ εγρεηξήκαηνο ε αξκνδηφηεηα 

π.ρ. ηνπ Γξαθείνπ Γηαρείξηζεο Έξγνπ ηεο ΓΑΤ, πάλσ ζε απνθάζεηο 

ηεξκαηηζκνχ έξγσλ ή έλαξμεο λέσλ. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα 

ζεζπηζηεί έλα φξην κεγέζνπο έξγσλ, κέρξη ην χςνο ηνπ νπνίνπ ε 

αξκνδηφηεηα ζα αλήθεη ζηελ κεληαία ζχζθεςε ηεο ΓΑΤ, ελψ άλσ 

απηνχ ηνπ νξίνπ, ην ζέκα ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ εμακεληαία 

ζχζθεςε ηνπ ΓΔΑ 



 Αμηνιφγεζε επθαηξηψλ γηα λέα έξγα. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαδεηνχληαη 

λέεο δξάζεηο, ψζηε ζε θάζε εμακεληαία ζχζθεςε ηνπ ΓΔΑ, λα ππάξρεη 

πιεζψξα θαιψλ έξγσλ. ηαλ θάηη ηέηνην ζπκβαίλεη, ηφηε απνθηνχλ 

λφεκα φιεο νη δηεξγαζίεο θαη ν ζηξαηεγηθφο ραξαθηήξαο ηεο φιεο 

κεζνδνινγίαο. (Γηεξγαζία 4.1) 

Παξαηεξείηαη ν κεγάινο βαζκφο ελζσκάησζεο ησλ Γηεξγαζηψλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ δχν 

αλσηέξσ ζπζθέςεσλ. Πξφθεηηαη γηα έλα απνιχησο επηζπκεηφ θαη απαξαίηεην ζηνηρείν, 

πνπ φηαλ ζπκβαίλεη θαλεξψλεη κηα νινθιήξσζε ησλ δηεξγαζηψλ θαη κηα πγηή κεηαθνξά 

πιεξνθνξηψλ. 

Γηεξγαζία 4.8 – Δμνπζηνδόηεζε εθηέιεζεο ησλ ζπζηαηηθώλ ζηνηρείσλ 

Αξρηθά, ζην ρήκα 43, παξαηίζεηαη ην Γηάγξακκα ηεο δηεξγαζίαο 4.8. 

 

ρήκα 43: Σα ζηνηρεία εηζόδνπ, ηα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο θαη ηα ζηνηρεία εμόδνπ 

ηεο Γηεξγαζίαο 4.8 

 

PMI The Standard for Portfolio Managent.  

Σα παξαδνηέα ηεο δηεξγαζίαο απηήο, απνηεινχλ θαη έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ απνθάζεσλ 

ηεο εμακεληαίαο ζχζθεςεο θνξπθήο. Απνηειεί ην πέξαζκα απφ ηε Γηαρείξηζε 

Υαξηνθπιαθίνπ, πξνο ηε Γηαρείξηζε Πξνγξάκκαηνο θαη Έξγνπ. Με βάζε φιεο ηηο 

πξνεγνχκελεο δηεξγαζίεο, νδεγνχκαζηε ζηελ απφθαζε ηνπ Αλψηαηνπ Αεξνπνξηθνχ 

πκβνπιίνπ γηα ηελ: 

 Αλάζεζε πφξσλ γηα εθηέιεζε πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ (πλήζσο 

αθνξά κηθξνχ έσο κεζαίνπ κεγέζνπο δξαζηεξηφηεηεο, γηα ηηο νπνίεο ηα 



ζηνηρεία ηεο αξρηθήο εηζήγεζεο ηνπ ζπφλζνξα είλαη αξθεηά γηα λα 

ιεθζεί κηα αζθαιήο απφθαζε πινπνίεζεο). 

 Αλάζεζε πφξσλ γηα ζχληαμε ελφο επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ (Αθνξά ζε 

κεγάιεο δξαζηεξηφηεηεο, γηα ηηο νπνίεο ελψ ε αξρηθή εηζήγεζε ηνπ 

ζπφλζνξα θαλεξψλεη ζεηηθά ζηνηρεία, ελ ηνχηνηο ην κέγεζνο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο επηθέξεη έλα κεγάιν θίλδπλν). Αληί ινηπφλ λα 

αλαηεζνχλ νη ζεκαληηθνί απαηηνχκελνη πφξνη, απνθαζίδεηαη λα γίλεη 

έλα επηρεηξεζηαθφ ζρέδην, ην νπνίν ζα ππνβιεζεί εθ λένπ, 

ελδερνκέλσο ζηελ επφκελε εμακεληαία ζχζθεςε θνξπθήο (ή θαη 

έθηαθηα, αλ θξηζεί απαξαίηεην) γηα ηελ νξηζηηθή ιήςε απφθαζεο πεξί 

αλάζεζεο πφξσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 Αθχξσζε ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ. Δθφζνλ θάπνην έξγν ή πξφγξακκα 

δελ απνδίδεη ηα αλακελφκελα, ζα ρξεηαζηεί λα ηεξκαηηζηεί πξφσξα. 

εκαληηθφ ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη λα αλαδηαλεκεζνχλ νη πφξνη 

πνπ απειεπζεξψλνληαη. Η αλαδηαλνκή κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

έλαξμε λέσλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία είλαη επηιαρφληα ζηε 

ιίζηα ησλ εγθεθξηκέλσλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

Μέζσ ησλ πξναλαθεξζέλησλ απνθάζεσλ, αιιά θαη απφ ην πξαθηηθφ ηεο εμακεληαίαο 

ζχζθεςεο θνξπθήο, επηηπγράλεηαη ε πιεξνθφξεζε φισλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο 

Γηεξγαζίαο 4.6  - Δμηζνξξφπεζε Υαξηνθπιαθίνπ, ε νπνία είρε θαηαξρήλ εγθξηζεί απφ ην 

πκβνχιην Γηαρείξηζεο Υαξηνθπιαθίνπ. ε θάζε πεξίπησζε ηελ αλάζεζε πφξσλ πνπ 

νξίδεη ε απφθαζε ηεο εμακεληαίαο ζχζθεςεο, ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ε ζχληαμε εθ 

κέξνπο ηνπ Γηαρεηξηζηή Υαξηνθπιαθίνπ ησλ θαηαζηαηηθψλ εγγξάθσλ ησλ λέσλ έξγσλ, 

βάζεη ελφο πξφηππνπ εγγξάθνπ, ην νπνίν ζα κνηάδεη κε απηφ πνπ αλαθέξζεθε ζηελ Δηθφλα 

12. 

Γηεξγαζία 4.9 – Δπηζθόπεζε θαη αλαθνξά επηδόζεσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

Αξρηθά, ζην ρήκα 44, παξαηίζεηαη ην Γηάγξακκα ηεο δηεξγαζίαο 4.9. 

ην πξψην κέξνο ηεο αλάιπζεο ηεο δηεξγαζίαο απηήο, ζα αζρνιεζνχκε κε νξηζκέλα 

ζεκεία, πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζαξκνγή ηεο ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη ηεο 

Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο. ηε ζπλέρεηα, δεδνκέλνπ φηη ε δηεξγαζία απηή είλαη θαηεμνρήλ ε 

δηεξγαζία πνπ εθθξάδεη ην Check ηνπ θχθινπ ηνπ Deming (PDCA Deming Cycle), ζα 

επηρεηξήζνπκε λα εηζάγνπκε κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

αλαθχςνπλ ζην εγρείξεκά καο, θαηά ηε θάζε ηεο εθαξκνγήο θαη εθηέιεζεο ησλ 

ζπζηαηηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ θαη λα δνχκε πσο ε δηεξγαζία ζα κπνξνχζε λα ηα 

αληηκεησπίζεη. Έηζη, ζα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή θαη ε αμία ηεο. 

Ωο πξνο ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηε κνξθή ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπο, πνπ απνηεινχλ ζηνηρείν εηζφδνπ ηεο δηεξγαζίαο, ζεσξείηαη σο ε βέιηηζηε 

ιχζε, ε πηνζέηεζε ηνπ ζρεδίνπ παξαθνινχζεζεο νξνζήκσλ θαη ησλ αλαθνξψλ 

απνθιίζεσλ, γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν έλαξμε ηνπ εγρεηξήκαηνο. Απηφ ηζρχεη, δηφηη ζα 

πξέπεη ζε πξψηε θάζε λα αθνινπζεζεί κηα εχθνιε ιχζε ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

(Παξάγξαθνο 3.4 – ηάδην πξψην – Ση δελ πξέπεη λα γίλεη) θαη αθεηέξνπ δηφηη ε αλάιπζε 

δεδνπιεπκέλεο αμίαο ζα επηθέξεη πξνβιήκαηα πινπνίεζεο. Θα κπνξνχζε λα απνηειέζεη 

εηζήγεζε πξνο ηελ επηρείξεζε (ηνηρείν Δμφδνπ 3), κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηψλ εηψλ 

επηηπρνχο εθαξκνγήο θαη αλάπηπμεο ηεο κεζνδνινγίαο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ, ε 



πηνζέηεζε ηεο κεζφδνπ δεδνπιεπκέλεο αμίαο, γηα αληηθαηάζηαζε ησλ αλαθνξψλ 

απνθιίζεσλ θαη ηνπ ζρεδίνπ παξαθνινχζεζεο νξνζήκσλ. 

 

ρήκα 44: Σα ζηνηρεία εηζόδνπ, ηα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο θαη ηα ζηνηρεία εμόδνπ 

ηεο Γηεξγαζίαο 4.9 

 

 

PMI The Standard for Portfolio Managent.

 

Έλα παξάδεηγκα ζεκαληηθνχ θχξηνπ δείθηε επηδφζεσλ, ζα κπνξνχζε λα είλαη ε κέηξεζε 

(κε δεηγκαηνιεπηηθή ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ) ηεο άπνςεο ηνπ πξνζσπηθνχ, 

ζρεηηθά κε ην πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη κε ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ θαη κε ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ πξντζηακέλσλ ηνπο πάλσ ζην ζέκα απηφ. Οπζηαζηηθά ν θχξηνο 

απηφο δείθηεο επηδφζεσλ, κπνξεί λα απνηειέζεη έλα κέηξν παξαθνινχζεζεο ηεο επηηπρίαο 

κε ηελ νπνία πινπνηνχληαη ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Έλα άιιν παξάδεηγκα ζεκαληηθνχ θχξηνπ δείθηε επηδφζεσλ, ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νη 

δείθηεο αηπρεκάησλ θαη ε κειέηε ησλ πνξηζκάησλ ηνπο. Η ζπλέρηζε εκθάληζεο 

αηπρεκάησλ κεηά απφ έλα κεγάιν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο, ζα πξέπεη λα είλαη έλα 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ ζα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε γηα ηε ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε 

ζπλέρηζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζε άιιεο κνλάδεο, ηελ αθχξσζή ηεο, ή ηελ απφθαζε γηα 

ηξνπνπνίεζε απηήο. Έηζη εάλ ππάξμεη αχμεζε ηνπ δείθηε ηξνραίσλ αηπρεκάησλ (ηνηρείν 

Δηζφδνπ 6), απηή ζα θαλεξσζεί κέζα απφ ηηο ηερληθέο κέηξεζεο επηδφζεσλ (Δξγαιείν θαη 

ηερληθή 3) θαη απφ ηηο γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο (Δξγαιείν θαη ηερληθή 4) θαη ζα δνζνχλ 

νδεγίεο, είηε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο, κέζσ ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ 

πξνο ζπζηαηηθά ζηνηρεία (ηνηρείν Δμφδνπ 1) είηε γηα ηελ θαηάξγεζή ηεο θαη αλάιεςεο 

άιισλ έξγσλ,  κέζσ ηεο εηζήγεζεο γηα λέα εμηζνξξφπεζε ραξηνθπιαθίνπ (ηνηρείν 

Δμφδνπ 2). 



Ωο πξνο ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο έξγνπ/ ραξηνθπιαθίνπ, ην ζέκα ζηελ παξνχζα εξγαζία 

έρεη εμεηαζηεί ειάρηζηα, θπξίσο κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ Microsoft Project 2007. 

Ωζηφζν ε επηινγή ελφο ζπζηήκαηνο εξγαιείσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη ε 

ελζσκάησζή ηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο (π.ρ. κέζσ ρξήζεο πξνηχπσλ ηνπ γηα ππνβνιή 

ζηνηρείσλ ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ πξνο ην δηαρεηξηζηή ραξηνθπιαθίνπ, κέζσ ρξήζεο 

ελφο ζπγθεληξσηηθνχ πίλαθα ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο γηα ηελ θάιπςε ηεο απαίηεζεο 

παξνπζίαζεο ηεο ζπλνιηθήο πνξείαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ). Σν θελφ απηφ έρεη εληνπηζηεί θαη 

έρεη απνδνζεί σο ζέκα γηα κειινληηθή έξεπλα, ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο. 

Η αλάιπζε ηεο παξνχζαο δηεξγαζίαο, ζα ζπλερηζηεί κε ηελ εηζαγσγή ππνζεηηθψλ 

πξνβιεκάησλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα παξνπζηαζηνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ εγρεηξήκαηνο 

θαη ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζήο ηνπο. 

 Τπνζεηηθφ πξφβιεκα 1  

Έλα έξγν πνπ έρεη εγθξηζεί, είλαη ε αλαθαηαλνκή ηνπ ζηφινπ ησλ νρεκάησλ, κε βάζε ηα 

ζηνηρεία ρξήζεο απηψλ θαη ηα ζηνηρεία ησλ αλαγθψλ πνπ ζα πξέπεη λα θαιχςνπλ. Σν έξγν 

εγθξίζεθε, θαζφηη έρνπλ παξαηεξεζεί κηα ζεηξά απφ αηπρήκαηα, ζηα νπνία εκπιέθνληαη 

νρήκαηα πνπ έρνπλ πνιιά ρηιηφκεηξα (πςειή ρξήζε => πνιιέο απαηηήζεηο => πςειφο 

θίλδπλνο αηπρήκαηνο ιφγν βηαζχλεο), ελψ ζε νρήκαηα ηα νπνία έρνπλ πνιχ ιίγα, δελ 

παξαηεξνχληαη αηπρήκαηα. Σν έξγν έρεη εγθξηζεί κε πςειή πξνηεξαηφηεηα, θαζφηη ε 

επίδξαζή ηνπ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ ηεο κείσζεο ησλ ηξνραίσλ 

αηπρεκάησλ θαηά 50%, έρεη εθηηκεζεί σο ζεκαληηθή. 

Γηεξγαζία 4.9 

Σα δεδνκέλα ηνπ αλσηέξσ έξγνπ (ηνηρείν Δηζφδνπ 1 ηεο Γηεξγαζίαο) θαλεξψλνπλ κηα 

κέηξηα θαζπζηέξεζε (Αλαθνξά απνθιίζεσλ ηνπ Γηαρεηξηζηή Έξγνπ). Σν αίηην ηεο 

θαζπζηέξεζεο έγθεηηαη ζηηο αληηδξάζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνπο ζηγφκελνπο ηεο 

πξφηαζεο αλαθαηαλνκήο. Δπηπιένλ, ν θχξηνο δείθηεο επηδφζεσλ «Γείθηεο ηξνραίσλ 

αηπρεκάησλ» (ηνηρείν Δηζφδνπ 6 ηεο Γηεξγαζίαο) παξνπζηάδεη κηθξή αχμεζε εμαηηίαο 

ελφο αηπρήκαηνο πνπ εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία πξνβιεκάησλ πνπ δηεπζεηνχληαη κε ην 

ππφςε έξγν. Σν πξφβιεκα απνηππψλεηαη ζηελ ηερληθή κέηξεζεο αμίαο πνπ εθαξκφδεηαη 

(Δξγαιεία θαη ηερληθέο 3 – Σερληθέο κέηξεζεο επηδφζεσλ), θαζψο θαη ζηελ γξαθηθή 

αλαπαξάζηαζε, φπνπ ην έξγν παξνπζηάδεηαη ζε θίηξηλε θαηάζηαζε (Δξγαιεία θαη ηερληθέο 

4 – Γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα θαηαλνκήο πφξσλ 

θαη δπλακηθφηεηαο (ηνηρείν Δηζφδνπ 2 ηεο Γηεξγαζίαο), παξαηεξείηαη φηη δελ ππάξρεη 

ππνιεηπφκελε δηαζέζηκε δπλακηθφηεηα πφξσλ. Καηά ηελ κεληαία ζχζθεςε ηεο ΓΑΤ 

(Γηεξγαζία 4.7) ην πξφβιεκα εληνπίζηεθε θαη απνθαζίζηεθαλ νη θάησζη ελέξγεηεο: 

 πλέρηζε ηνπ έξγνπ, δηφηη έρεη πςειή πξνηεξαηφηεηα θαη κε βάζε ην 

δείθηε ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, ελδερνκέλσο λα απμεζεί αθφκε 

πεξηζζφηεξν ε πξνηεξαηφηεηά ηνπ, κε ρξήζε λέσλ πφξσλ 

(Καηεπζπληήξηα νδεγία γηα ην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν – ηνηρείν εμφδνπ 1 

ηεο Γηεξγαζίαο). 

 Αλαζηνιή εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ «Αλαζεψξεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

έθδνζεο ζηξαηησηηθψλ δηπισκάησλ νδήγεζεο», δηφηη έρεη θαηαηαρζεί 

κε ρακειφηεξν βαζκφ πξνηεξαηφηεηαο, νη πφξνη ηνπ επαξθνχλ γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ αλαθαηαλνκήο ησλ νρεκάησλ θαη ην έξγν 

κπνξεί αλ ζπλερηζηεί απφ εθεί πνπ ηεξκαηίζηεθε, φηαλ νη ζπλζήθεο ην 



επηηξέςνπλ (Δηζήγεζε γηα λέα εμηζνξξφπεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ – 

ηνηρείν εμφδνπ 2 ηεο Γηεξγαζίαο). 

 Δηζαγσγή ηνπ πξνβιήκαηνο ζηελ επφκελε κεληαία ζχζθεςε ηνπ ΓΔΑ 

(αλαβάζκηζε ζέκαηνο), ψζηε λα ιεθζεί απφθαζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

έξγνπ παξά ηηο αληηδξάζεηο, ή ηελ νξηζηηθή παχζε ηνπ. (Δηζήγεζε πξνο 

ηελ επηρείξεζε – ηνηρείν εμφδνπ 3 ηεο Γηεξγαζίαο). 

 Δλζσκάησζε ηεο δπζκελνχο εμέιημεο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, ζηελ αλαθνξά επίηεπμεο ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ 

πξνο ηελ Ηγεζία (ηνηρείν εμφδνπ 6 ηεο Γηεξγαζίαο) 

 Τπνζεηηθφ πξφβιεκα 2  

Βαζηθή ζηξαηεγηθή επηινγή ηνπ ραξηνθπιαθίνπ απνηειεί ε αλάπηπμε εθπαηδεχζεσλ – 

ελεκεξψζεσλ, ψζηε λα ππάξμεη κεηαζηξνθή ηνπ πξνζσπηθνχ απέλαληη ζηα αηπρήκαηα. 

Έλα πξφγξακκα έρεη μεθηλήζεη κε πνιιά έξγα, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ. Γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ ζηφρνπ, δηελεξγνχληαη δεηγκαηνιεπηηθέο 

κεηξήζεηο ηεο αληίιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ, κέζα απφ εξσηεκαηνιφγηα. Οη κεηξήζεηο απηέο 

κεηαθξάδνληαη κε έλα αιγφξηζκν ζηνλ θχξην δείθηε επίδνζεο «Δπαηζζεηνπνίεζε 

πξνζσπηθνχ απέλαληη ζηα αηπρήκαηα». Σν πξφγξακκα βξίζθεηαη ζε εμέιημε ηέζζεξηο 

κήλεο θαη ν ελ ιφγσ δείθηεο παξνπζηάδεηαη λα θηλείηαη ζηαζεξά ζηελ πεξηνρή ηνπ άξηζηα 

(πιήξε επαηζζεηνπνίεζε πξνζσπηθνχ).  

Γηεξγαζία 4.9:  

Η ελεκέξσζε ησλ θχξησλ δεηθηψλ επηδφζεσλ απνηππψλεη ην αλσηέξσ πξφβιεκα 

(Δλεκέξσζε ησλ θχξησλ δεηθηψλ επηδφζεσλ – ηνηρείν εηζφδνπ 6 ηεο Γηεξγαζίαο). Γηα 

ηελ βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ελεξγνπνηείηαη ε ηερληθή κέηξεζεο ηεο αμίαο (Σερληθέο 

κεηξήζεσλ επηδφζεσλ – Δξγαιεία θαη ηερληθέο 3 ηεο Γηεξγαζίαο). Καηά ηελ εμέηαζε ηνπ 

δεηήκαηνο, παξαηεξείηαη φηη ην εξσηεκαηνιφγην είλαη πξφρεηξν, ν αιγφξηζκνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη αθαηάιιεινο, ελψ ζην πξνζσπηθφ πνπ εκπιέθεηαη κε ηα 

εξσηεκαηνιφγηα δελ εμεγείηαη ν ξφινο ηνπο, κε απνηέιεζκα ην πξνζσπηθφ λα θαηεπζχλεη 

ηηο απαληήζεηο ηνπ, κε βάζε ηελ πεπνίζεζε φηη ε επαηζζεηνπνίεζε είλαη δεηνχκελν θαη 

ελδερφκελε κε ζπκκφξθσζή ηνπο λα έρεη ζπλέπεηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεληαίαο 

ζχζθεςεο ηνπ ΓΔΑ (Γηεξγαζία 4.7) ην πξφβιεκα αληηκεησπίζηεθε σο εμήο: 

 Σν ζέκα ηεο επαηζζεηνπνίεζεο απνθιείζηεθε απφ ηελ αλαθνξά 

επίηεπμεο ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ, ελψ έγηλε κλεία γηα ην ιαλζαζκέλν 

ηξφπν κεηξήζεσλ, ηα ιαλζαζκέλα πξνεγνχκελα ζπκπεξάζκαηα θαη ε 

ηάζε ηνπ ελ ιφγσ θχξηνπ δείθηε επηδφζεσλ ζα απνηππσζεί κε 

αζθάιεηαο κεηά ηηο επφκελεο ηξεηο κεληαίεο κεηξήζεηο. (ηνηρείν 

εμφδνπ 6 ηεο Γηεξγαζίαο). 

 Έγηλε αλαζεψξεζε ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηνπ δείθηε. πγθεθξηκέλα 

αλακνξθψζεθε ην εξσηεκαηνιφγην, κε βάζε κειέηε πνπ έιαβε ππφςε 

ηνπ παξάγνληεο ζχληαμεο αμηφπηζησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Ο 

αιγφξηζκνο πξνζαξκφζηεθε ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε βαξχηεηα ηεο 

θάζε εξψηεζεο, ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε. Σέινο, πξηλ ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ν ζπκκεηέρνλ ζηελ έξεπλα 

δηαβεβαηψλεηαη γηα ηελ αλσλπκία, ην ραξαθηήξα θαη ηελ κε χπαξμε 



νπνηνλδήπνηε ζπλεπεηψλ ζηνλ ίδην ή νπνηνδήπνηε άιιν (ηνηρείν 

εμφδνπ 5 ηεο Γηεξγαζίαο.

Γηεξγαζία 4.10 – Παξαθνινύζεζε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ ζηξαηεγηθώλ κεηαβνιώλ 

Αξρηθά, ζην ρήκα 45, παξαηίζεηαη ην Γηάγξακκα ηεο δηεξγαζίαο 4.10. 

ρήκα 45: Σα ζηνηρεία εηζόδνπ, ηα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο θαη ηα ζηνηρεία εμόδνπ 

ηεο Γηεξγαζίαο 4.10 
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Γηα ηελ αλάιπζε ηεο αλσηέξσ δηεξγαζίαο, ζα ζεσξήζνπκε ην εμήο επίθαηξν πξφβιεκα: 

Μεηά ηνλ ηξίην ρξφλν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, ε Διιάδα εηζέξρεηαη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε. 

Πεξηθνπέο αλαθνηλψλνληαη θαη φπσο απηέο επεξεάδνπλ ηελ Πνιεκηθή Αεξνπνξία, 

επεξεάδνπλ θαη ην εγρείξεκά καο. Απνθαζίδεηαη ινηπφλ λα ππάξμεη κηα πξνζαξκνγή ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη ζηελ κεηαβνιή ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ (ηνηρείν 

εηζφδνπ 1 ηεο Γηεξγαζίαο). Απνθαζίδεηαη λα κελ πεξηθνπεί ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ, αιιά ε αλάιεςε εθείλσλ ησλ έξγσλ/ πξνγξακκάησλ, ηα νπνία είλαη 

δπλαηφ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηεο Πνιεκηθήο 

Αεξνπνξίαο. Καηά ζπλέπεηα, γηα ηελ εηζαγσγή ελφο λένπ θξηηεξίνπ νηθνλνκηθήο 

βειηίσζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ επηδφζεσλ, επαλαπξνζδηνξίδεηαη ε βαξχηεηα ησλ ππνινίπσλ 

θξηηεξίσλ (Δξγαιεία θαη ηερληθέο 2 ηεο Γηεξγαζίαο) θαη γίλεηαη ε εηζαγσγή ηνπ λένπ 

θξηηεξίνπ (ηνηρείν εμφδνπ 1 ηεο Γηεξγαζίαο). Πιένλ, μεθηλά έλαο λένο θχθινο ηεο 

δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ, πηζαλφηαηα απφ ηε δηεξγαζία 4.3 ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ, ψζηε λα πεξάζνπλ φιεο νη επφκελεο δηεξγαζίεο κέρξη ηελ 

εμνπζηνδφηεζε εθηέιεζεο ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ, νπφηε ε κεηαβνιή ηεο ζηξαηεγηθήο 

θαηαγξάθεηαη κε ηνλ πην ζαθή ηξφπν ζην ραξηνθπιάθην. 

ηνηρεία πέξα από ηηο δηεξγαζίεο 

Μέζα ζην πξφηππν αλαθέξνληαη φξνη φπσο: ρέδην δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ (Portfolio 

Management Plan), ρέδην δηαρείξηζεο επηθνηλσληψλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ (Portfolio 

Management Communication Plan), Έγγξαθν αλάζεζεο ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ (Portfolio Management Roles and Responsibilities) θαζψο θαη άιια. Αλ 

θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία δελ αθνινπζήζεθε ε δνκή ηεο παξνπζίαζεο ησλ ζρεδίσλ, αιιά 

πξνηηκήζεθε λα αθνινπζεζεί ε αλάιπζε ησλ δηεξγαζηψλ, ελ ηνχηνηο ζρεδφλ φια ηα 

ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δφκεζε ησλ ζρεδίσλ απηψλ, πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

παξνχζα εξγαζία. Γηα παξάδεηγκα ηφζν ζηηο δηεξγαζίεο, φζν θαη ζηηο παξαγξάθνπο 4.3 

θαη 4.4 πεξηγξάθνληαη πάξα πνιιά ζηνηρεία, απφ απηά πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζε έλα 

έγγξαθν φπσο απηφ ηεο αλάζεζεο ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ.  
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Turner, R. J. Gower Handbook of Project Management.

Verzuh, E. The portable MBA in Project Management.

Wysocki, R. K., & McGary, R. Effective Project Management.

Zambruski, M. S. A Standard for Enterprise Project Management.

Αξηίθεο, Γ. Π. Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε, Απνθάζεηο Δπελδχζεσλ.

 



Κεθάιαην 6ν: Η Γηαρείξηζε θηλδύλνπ ραξηνθπιαθίνπ 

§

δηαρείξηζεο θηλδύλνπ

6.1.  Η αβεβαηόηεηα 



6.2.  Ο θίλδπλνο 

 
o 

 
o 

 
o 

 
o 

ζεηηθά αξλεηηθά



 

 

 

 

πηζησηηθνί θίλδπλνη, 

θίλδπλνη ηεο αγνξάο



ιεηηνπξγηθνί θίλδπλνη, 

6.3.  Η Γηαρείξηζε Κηλδύλνπ ζηε Γηαρείξηζε Έξγσλ 

αλακελόκελσλ 

ζπλεπεηώλ πηζαλόηεηαο

κάθξν-θίλδπλνο, 



macro-risk κίθξν-

θίλδπλνο, micro-risk

ζηξαηεγηθή νπηηθή



δηαρείξηζεο θηλδύλνπ ησλ έξγσλ

6.4.  Σπκπεξηθνξέο πνπ παξεκβαίλνπλ ζηε δηεξγαζία ηεο δηαρείξηζεο 

θηλδύλσλ 

 Αλνρή ζηηο αζάθεηεο (Tolerance of ambiguity)  



Πίλαθαο 18: Δπηζθόπεζε ησλ ζπκπεξηθνξώλ πνπ παξεκβάιινληαη ζηε δηεξγαζία 

ηεο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ 

Παξεκβαιιόκελε 

ζπλζήθε 

Οξηζκόο Πεξηγξαθή 

Άξλεζε ηεο 

αβεβαηόηεηαο

Απνθπγή ηεο 

αβεβαηόηεηαο

Καζπζηέξεζε ηεο 

αβεβαηόηεηαο

Αγλόεζε ηεο 

αβεβαηόηεηαο

Kutsch, E., & Hall, M. Intervening conditions on the management of project risk: 

Dealing with uncertainty in information technology projects."International Journal of Project 

Management, 23

 Δκπεηξία (Experience)  

 Δχξνο ηνπ ειέγρνπ (Locus of control) 



Δηθόλα 19: Γηάγξακκα δηεξγαζηώλ ηεο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ ραξηνθπιαθίνπ 

PMI The Standard for Portfolio Managent.



6.5. Η Γηεξγαζία 5.1 – Αλαγλώξηζε ησλ θηλδύλσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

 

 

 



ζρέδην δηαρείξηζεο θηλδύλνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ

επαλαιακβαλόκελε δηεξγαζία



 Σν ζρέδην δηαρείξηζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ (Portfolio Management 

Plan) 

Δηθόλα 20: Παξάδεηγκα κηαο δνκήο αλάιπζεο θηλδύλνπ 

PMI The Standard for Portfolio Managent.



 Οη ηεξαξρηθά πξνσζεκέλνη  θίλδπλνη ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ 

(Escalated Component Risks) 

 

 

 Δπηζθφπεζε εγγξάθσλ (Documentation Reviews)  

 Σερληθέο ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ ( Information Gathering 

Techniques) 

 

 



 

 

 

 Αλάιπζε επξεηεξηαζκέλνπ θαηαιφγνπ (Checklist Analysis) 

 Αλάιπζε ππνζέζεσλ (Assumptions Analysis)  



 Γηαγξακκαηηθέο ηερληθέο (Diagramming Techniques)  

 

Δηθόλα 21: Γηάγξακκα αηηίνπ θαη απνηειέζκαηνο πνπ αλαιύεη ηηο πηζαλέο 

ζπλεηζθνξέο ζηελ επηηπρία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

PMI The Standard for Portfolio Managent.

 

 

 

 



Δηθόλα 22: Γηάγξακκα επηξξνώλ εθαξκνζκέλν γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

επηινγήο κηαο θαηεγνξίαο επελδύζεσλ 

PMI The Standard for Portfolio Managent.

Δηθόλα 23: Γηάγξακκα αληηζηνίρεζεο θηλδύλσλ ζε ζπζηαηηθά ζηνηρεία 

PMI The Standard for Portfolio Managent.



 Μεηξψν θηλδχλσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ (Portfolio Risk Register) 

 

 

 

 

 



6.6.  Πξνεθηάζεηο ηεο Γηεξγαζίαο 5.1 

ιεηηνπξγηθό πιαίζην αλαγλώξηζεο θηλδύλσλ

δνκή αλάιπζεο θηλδύλσλ (Risk Breakdown 

Structure)

Έλα ιεηηνπξγηθό πιαίζην αλαγλώξηζεο θηλδύλσλ 

δηαρείξηζε 

σθειεκάησλ (benefits management)

 

 



Δηθόλα 24: Σν ιεηηνπξγηθό πιαίζην γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλαγλώξηζεο ησλ 

θηλδύλσλ - επθαηξηώλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

Sanchez, H., Robert, B., & Pellerin, R. A Project portfolio risk-opportunity 

identification framework."Project Management Journal, 39



 

 

 

 



Δηθόλα 25: Σν ιεηηνπξγηθό πιαίζην θαη ν ζπζρεηηζκόο ηνπ κε ζηνηρεία άιισλ 

πξνζεγγίζεσλ ηεο δηαρείξηζεο θηλδύλνπ ραξηνθπιαθίσλ 

Sanchez, H., Robert, B., & Pellerin, R. A Project portfolio risk-opportunity 

identification framework."Project Management Journal, 39



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 26: Σν κεηξών θηλδύλσλ - επθαηξηώλ 

Sanchez, H., Robert, B., & Pellerin, R. A Project portfolio risk-opportunity 

identification framework."Project Management Journal, 39



Η δνκή αλάιπζεο θηλδύλσλ 

 Βνήζεκα ζηελ αλαγλψξηζε θηλδχλσλ  

 Η δνκή σο επξεηεξηαζκέλνο θαηάινγνο (Checklist)  



Δηθόλα 27: Έλα πξαθηηθό παξάδεηγκα ηεο δνκήο αλάιπζεο θηλδύλνπ γηα ηελ 

παξνρή ελέξγεηαο 

Hillson, D. Using a Risk Breakdown Structure in project management."Journal of 

Facilities Management, 2



 Γηαζθάιηζε ηεο πιήξνπο αλαγλψξηζεο θηλδχλσλ  

 Αμηνιφγεζε θηλδχλσλ  

 Δπηπξφζζεηα νθέιε απφ ηε ρξήζε ηεο αμηνιφγεζεο  

 

 

 

 

 

 



 χγθξηζε ησλ έξγσλ ή ησλ πξνζθνξψλ  

 Αλαθνξά θηλδχλσλ  

6.7.  Η Γηεξγαζία 5.2 – Αλάιπζε ησλ θηλδύλσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

αλάζεζε 

πξνηεξαηνηήησλ



 ρέδην δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ (Portfolio Management Plan) 

 Δθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο θαη ηεο επίδξαζεο ηνπ θηλδχλνπ  (Risk 

Probability and Impact Assessment) 

απεηιέο

επθαηξίεο



ιίζηα 

παξαθνινύζεζεο – watch-list

 

 

 

 

Δηθόλα 28: Ο πίλαθαο πηζαλνηήησλ θαη επηδξάζεσλ 

PMI The Standard for Portfolio Managent.



 πλδπαζηηθέο ηερληθέο θαη ηερληθέο κνληεινπνίεζεο ηνπ θηλδχλνπ  

(Risk Combining and Modeling Techniques) 

 

Δηθόλα 29: Παξάδεηγκα ελόο δηαγξάκκαηνο tornado 

PMI The Standard for Portfolio Managent.



 

 Δλεκεξψζεηο ηνπ κεηξψνπ θηλδχλσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ (Portfolio 

Risk Register Updates) 

 

 

 

 



 

 Γηαγξάκκαηα έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ (Portfolio 

Risk Exposure Chart) 

 

Δηθόλα 30: Γηάγξακκα αζξνηζηηθνύ θόζηνπο γηα ηα έμνδα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

PMI The Standard for Portfolio Managent.



 

6.8.  Πξνεθηάζεηο ηεο Γηεξγαζίαο 5.2 

Γηάθνξνη ηύπνη αλαιύζεσλ 

 

 

 

Σερληθέο αλάιπζεο θηλδύλσλ 



πνζνηηθή πξνζέγγηζε

πνηνηηθή πξνζέγγηζε

ππνθεηκεληθή πξνζέγγηζε

πξνζδηνξηζκόο ηεο επηξξνήο

κηθξν – δηνίθεζε (micro-management)



 Ο πίλαθαο πηζαλνηήησλ θαη επηδξάζεσλ (Probability and impact 

matrix) 

απιή κνξθή

Δηθόλα 31: Ο πίλαθαο πηζαλνηήησλ θαη επηδξάζεσλ 

Cooper, D. F., Grey, S., Raymond, G., & Walker, P. Project Risk Management 

Guidelines.

εηθόλα πηζαλνηήησλ θαη επηδξάζεσλ (Probability 

Impact Picture)



Δηθόλα 32: Η εηθόλα πηζαλνηήησλ θαη επηδξάζεσλ 

Chapman, C., & Ward, S. Project Risk Management: Processes, Techniques and 

Insights.

 Ο δηπιφο πίλαθαο πηζαλνηήησλ θαη επηδξάζεσλ  



Δηθόλα 33: Ο δηπιόο πίλαθαο πηζαλνηήησλ – επηδξάζεσλ 

 

Hillson, D., & Simon, P. Practical Project Risk Management - The ATOM Methodology.



Δηθόλα 34: Ο ηξόπνο βαζκνλόκεζεο κε ρξήζε θιίκαθαο πέληε πεξηνρώλ 

Hillson, D., & Simon, P. Practical Project Risk Management - The ATOM Methodology.

 



 

Δηθόλα 35: Ο δηπιόο πίλαθαο πηζαλνηήησλ - επηδξάζεσλ κε ηελ θιίκαθα πέληε 

πεξηνρώλ 

Hillson, D., & Simon, P. Practical Project Risk Management - The ATOM Methodology.

 Δθηίκεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ζπζηήκαηνο (Estimation of System 

Reliability) 



 

o 
o 

o 

o 

 

o 

o 

o 

 

 Αλάιπζε δέληξνπ αζηνρηψλ (Fault tree analysis) 

κεραληθή 

ζπζηεκάησλ

θνξπθαίν γεγνλόο (top event)



Δηθόλα 36: Έλα παξάδεηγκα δέληξνπ αζηνρηώλ 

Cooper, D. F., Grey, S., Raymond, G., & Walker, P. Project Risk Management 

Guidelines.



 Αλάιπζε δέληξνπ γεγνλφησλ (Event tree analysis) 

δηεμνδηθό ζρέδην άκβιπλζεο



Δηθόλα 37: Σν δέληξν γεγνλόησλ 

Cooper, D. F., Grey, S., Raymond, G., & Walker, P. Project Risk Management 

Guidelines.



 πλδπάδνληαο ηα δέληξα αζηνρηψλ κε ηα δέληξα γεγνλφησλ  

Δηθόλα 38: πλδπάδνληαο ηελ αλάιπζε δέληξνπ γεγνλόησλ κε ηελ αλάιπζε δέληξνπ 

αζηνρηώλ 

Cooper, D. F., Grey, S., Raymond, G., & Walker, P. Project Risk Management 

Guidelines.

 



 Αλάιπζε επαηζζεζίαο θαη εμνκνίσζε (Sensitivity Analysis and 

Simulation)  

αλάιπζε ελδερνκέλσλ (what-if)

κνληέιν ηνπ ζπζηήκαηνο

Μηα κεζνδνινγία αλάιπζεο θηλδύλσλ ελόο ραξηνθπιαθίνπ 

 

 



 

 

 

 Αλάιπζε ησλ δεηεκάησλ έξγσλ, γηα ηηο επηδξάζεηο ηνπο ζηηο 

πεξηνρέο αλάκεζα ζε έξγα.

 Αλάιπζε ησλ δεηεκάησλ ελφο έξγνπ, κε ρξήζε ησλ 

δεδνκέλσλ ησλ θηλδχλσλ φισλ ησλ έξγσλ

 πκπεξηιακβάλνληαο ζηελ αλάιπζε δεδνκέλα απφ φια ηα 

έξγα



o 
o 

o 
o 

Δηθόλα 39: Σα ηξία βήκαηα ηεο ξνήο ηεο δηεξγαζίαο αλάιπζεο θηλδύλνπ ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ 

Olsson, R. Risk management in a multi-project environment. An approach to manage 

portfolio risks."International Journal of Quality & Reliability Management, 25



Δμηζνξξνπώληαο ην ραξηνθπιάθην σο πξνο ηνλ θίλδπλν 

δηαγξακκάησλ κε θνύζθεο (Bubble diagram)

Δηθόλα 40: Έλα θιαζηθό δηάγξακκα θηλδύλνπ - πξνζόδσλ κε θνύζθεο 

Cooper, R. G., Edgett, S. J., & Kleinschmidt, E. J. Portfolio Management for New 

Products.



 

 

 

 



ηξηζδηάζηαην γξάθεκα

Δηθόλα 41: Έλα ηξηζδηάζηαην δηάγξακκα κε θνύζθεο 

Cooper, R. G., Edgett, S. J., & Kleinschmidt, E. J. Portfolio Management for New 

Products.

 



 

 

 

 

 

 

6.9.  Γηεξγαζία 5.3 – Αλάπηπμε Τξόπσλ Αληηκεηώπηζεο ησλ Κηλδύλσλ 



θύξηεο θαη ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο

ζρέδηα αληηκεηώπηζεο έθηαθηεο αλάγθεο

απόζεκα αζθαιείαο

 Δπηινγή ζηξαηεγηθήο αληηκεηψπηζεο (Response Strategy Selection) 

 

o 

o 



o 

 

o 

o 

o 



 
o 

εθεδξείαο 

έθηαθηεο αλάγθεο

o 

ππξνδνηνύλ (triggering)

 Αλάιπζε ζελαξίσλ (Scenario Analysis)  

 Δλεκεξψζεηο ηνπ κεηξψνπ θηλδχλσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ (Portfolio 

Risk Register Updates) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δλεκέξσζε ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ ( Portfolio 

Management Plan Updates) 



6.10.  Πξνεθηάζεηο ηεο Γηεξγαζίαο 5.3 

ππεύζπλνπ γηα ηνπο θηλδύλνπο

δεπηεξνγελώλ θηλδύλσλ

Μηα κεζνδνινγία αλάπηπμεο ζηξαηεγηθώλ αληηκεηώπηζεο ησλ θηλδύλσλ, κε ηε 

ρξήζε ζπλεληεύμεσλ 

 Πξνεηνηκαζία ζπλεληεχμεσλ  



Δηθόλα 42: Οη γεληθέο ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο θηλδύλσλ 

Hillson, D., & Simon, P. Practical Project Risk Management - The ATOM Methodology.

 Η δηελέξγεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ γηα ηνλ θίλδπλν  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Δηθόλα 43: Η πξνηεξαηόηεηα εμέηαζεο ησλ ζηξαηεγηθώλ αληηκεηώπηζεο θηλδύλσλ 

Hillson, D., & Simon, P. Practical Project Risk Management - The ATOM Methodology.

 

 

 

 

κνλαδηθή ζηξαηεγηθή αληηκεηώπηζήο



Δηθόλα 44: Η ζρέζε ηνπ πξσηνγελνύο κε ηνλ δεπηεξνγελή θίλδπλν 

Hillson, D., & Simon, P. Practical Project Risk Management - The ATOM Methodology.

δεπηεξνγελώλ θηλδύλσλ

 

 

 



 Δλέξγεηεο κεηά ηε ζπλέληεπμε  

Οη ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο θηλδύλσλ κε κεγαιύηεξε ιεπηνκέξεηα 

γεληθό κνληέιν θηλδύλνπ



Δηθόλα 45: Σν γεληθό κνληέιν θηλδύλνπ πνπ απεηθνλίδεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα 

ζρέδηα δξάζεο είλαη ζηνρεπόκελα ζε δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ηνπ κνληέινπ 

Smith, P. G., & Merritt, G. M. Proactive Risk Management.

 Απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ 

θαζνδεγεηηθνί παξάγνληεο ησλ θηλδύλσλ



αληηζηξνθήο ηνπ θηλδύλνπ

 Μεηαθνξά θηλδχλνπ  

ηήξεζε ρξνλνδηαγξακκάησλ



 Δλίζρπζε ηνπ θηλδχλνπ 

παξάιιειεο ιύζεηο

θόζηνο 



 Άκβιπλζε ηνπ θηλδχλνπ  

ν πην ηζρπξόο ηύπνο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.11. Η Γηεξγαζία 5.4 – Δπίβιεςε θαη έιεγρνο ησλ θηλδύλσλ ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ 

 

 

 

 

 

 

 

ε αλάιπζε δηαζπνξάο θαη ηάζεσλ 

(Variance and Trend Analysis)

 

 

 

 



 Αλαθνξέο πξνφδνπ ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ (Component Progress 

Reports) 

 Αλάιπζε δηαζπνξάο θαη ηάζεσλ (Variance and Trend Analysis)  

 Δπαλεθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ (Portfolio Risk 

Reassessment) 

 Δλεκεξψζεηο ηνπ κεηξψνπ θηλδχλσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ (Portfolio 

Risk Register Updates) 



 

 

 Βαζηθά αμηαθά ζηνηρεία ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ 

(Organizational Process Assets) 

6.12. Πξνεθηάζεηο ηεο Γηεξγαζίαο 5.4 

6.13. Σελάξην (Αλαπηύζζνληαο ηηο δηεξγαζίεο δηαρείξηζεο θηλδύλνπ ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ) 

πσο θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, έηζη θαη ηψξα, ζε απηφ ην ηκήκα ηνπ θεθαιαίνπ, ζα 

εθαξκνζηνχλ φζα αλαθέξζεθαλ γηα ηηο δηεξγαζίεο (πξφηππν θαη πξνεθηάζεηο) γηα ηελ 

πεξίπησζε ηνπ ζελαξίνπ. Θα παξαηίζεληαη ην δηάγξακκα ηνπ πξνηχπνπ γηα ηε δηεξγαζία, 

πνπ πεξηέρεη ηα ζηνηρεία εηζφδνπ (inputs), ηα εξγαιεία θαη ηηο ηερληθέο θαη ηα ζηνηρεία 



εμφδνπ (outputs), ην ζρεδηάγξακκα ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηε δηεξγαζία θαη θάπνηεο 

παξαηεξήζεηο σο πξνο ηελ πινπνίεζε. 

Γηεξγαζία 5.1 – Αλαγλώξηζε ησλ θηλδύλσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

Αξρηθά, ζην ρήκα 46, παξαηίζεηαη ην Γηάγξακκα ηεο δηεξγαζίαο 5.1. ηε ζπλέρεηα, ζην 

ρήκα 47, απεηθνλίδεηαη ε δηαδηθαζία, κέζσ ηεο νπνίαο πξαγκαηψλεηαη ε πινπνίεζε ηεο 

δηεξγαζίαο, γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ζελαξίνπ.

 

ρήκα 46: Σα ζηνηρεία εηζόδνπ, ηα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο θαη ηα ζηνηρεία εμόδνπ 

ηεο Γηεξγαζίαο 5.1 

PMI The Standard for Portfolio Managent.

 

Γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ρήκαηνο 47, θξίλεηαη απαξαίηεην λα δσζνχλ νη θάησζη 

δηεπθξηλήζεηο: 

 Σν πξφηππν δνκήο αλάιπζεο θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα έρεη κηα γεληθή 

κνξθή γηα νιφθιεξν ην ραξηνθπιάθην θαη ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ. 

Ωζηφζν, γηα νηθνγέλεηεο έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ, αμίδεη ηνλ θφπν λα 

θαηαξηηζηνχλ πην ιεπηνκεξεηαθέο δνκέο, γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο, φπσο 

έρεη πεξηγξαθζεί ζηελ παξάγξαθν 6.6 – Πξνεθηάζεηο ηεο Γηεξγαζίαο 

5.1. 

 Η επηζθφπεζε εγγξάθσλ, έρεη σο ζθνπφ λα ιεθζεί ππφςε ε ηζηνξία 

ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ (εάλ ππάξρεη), ψζηε ιάζε θαη πξνβιήκαηα ηνπ 

παξειζφληνο λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνπο θηλδχλνπο θαη λα κελ 

επαλαιεθζνχλ. Η ηζηνξηθή γλψζε έρεη κεγάιε ζεκαζία θαη ελψ κέξνο 

απηήο, κπνξεί λα απνηππσζεί ζηνλ κεηέπεηηα θαηηδεαζκφ θαη ζηηο 

ζπλεληεχμεηο, ελ ηνχηνηο κηα δνκεκέλε πξνζέγγηζε ζην ζέκα ζα πξέπεη 

λα πξνηηκάηαη. Δλδερνκέλσο, απηή ε πξνζέγγηζε λα βνεζήζεη ηνλ 

θαηηδεαζκφ θαη ηηο ζπλεληεχμεηο λα θζάζνπλ ζε θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα.



ρήκα 47: Η Γηαδηθαζία αλαγλώξηζεο θηλδύλσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

 



 πσο έρεη ηνληζηεί θαη ζηελ αλάιπζε ηεο δηεξγαζίαο κε ηε βνήζεηα ηνπ 

πξνηχπνπ, ε αλαγλψξηζε θηλδχλσλ είλαη κηα ζπλερήο δηεξγαζία. 

Φπζηθά, ε θχξηα πξνζπάζεηα θαηαβάιιεηαη ζηελ αξρή, σζηφζν έρεη 

ζεκαζία νη θίλδπλνη λα παξαθνινπζνχληαη, θαζψο κεηαβάιινληαη 

κέζα ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ. ηε δηαδηθαζία, κέξνο απηήο ηεο επαλαιεςηκφηεηαο 

εθθξάδεηαη κέζσ ηεο ηεο ηεξαξρηθήο πξνψζεζεο θηλδχλσλ απφ ηνπο 

δηαρεηξηζηέο έξγσλ θαη ραξηνθπιαθίσλ, ε νπνία κπνξεί λα ζπκβαίλεη 

ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή, αιιά θαη κέζσ ησλ εμακεληαίσλ 

ζπζθέςεσλ θνξπθήο θαη ησλ κεληαίσλ ζπζθέςεσλ, φπνπ 

αλαγλσξηδφκελνη θίλδπλνη, κπνξνχλ λα ηξνθνδνηνχλ ηελ παξνχζα 

δηεξγαζία, γηα έληαμή ηνπο ζην κεηξψν θηλδχλσλ. 

 Η αλάζεζε ηεο θπξηφηεηαο ηνπ θηλδχλνπ ζε θαηάιιειν πξνζσπηθφ, 

είλαη έλα αθφκε ζεκαληηθφ ζηνηρείν. Η πιεηνςεθία απηψλ ησλ 

αλαζέζεσλ, δεδνκέλεο θαη ηνπ επηπέδνπ ησλ θηλδχλσλ, ζα αθνξνχλ ζε 

πξνζσπηθφ ηνπ ΓΔΑ ή ησλ ΑΣΑ, ΓΑΤ θαη ΓΑΔ. Ωζηφζν, νξηζκέλνη 

θίλδπλνη κπνξεί λα είλαη εμεηδηθεπκέλνη (σο πξνο ηελ απαηηνχκελε 

γλψζε) αιιά αξθνχλησο ζεκαληηθνί γηα λα αθνξνχλ ην ραξηνθπιάθην. 

Γηα ην ιφγν απηφ ελδερνκέλσο λα αλαδεηεζνχλ νη έρνληεο ηελ 

θπξηφηεηα θηλδχλσλ ζε Μνλάδεο, φπσο π.ρ. ζε εξγνζηάζηα ηεο ΠΑ ή 

ζε εξεπλεηηθά θέληξα. 

 Η ζπκκεηνρή ζηνλ θαηηδεαζκφ, ησλ Γξαθείσλ Γηαρείξηζεο Έξγνπ, έρεη 

ζαλ θχξην ζθνπφ, λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ηειηθφ κεηξψν θηλδχλσλ θαη 

ζεκαληηθνί γεληθνί θίλδπλνη. Η ζπκκεηνρή ησλ Γηαρεηξηζηψλ 

Πξνγξακκάησλ θαη Έξγσλ, έρεη σο ζθνπφ λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη 

πιένλ ζεκαληηθνί θίλδπλνη ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ, νη νπνία δελ 

κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ ζε θαηψηεξν επίπεδν. Σέινο, ν 

Γηαρεηξηζηήο ραξηνθπιαθίνπ, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη δνκηθνχο 

θηλδχλνπο. ε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία, δελ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ 

ζηεγαλά, αιιά φινη κε ηελ εκπεηξία ηνπο λα ζπλεηζθέξνπλ θαη κε 

θηλδχλνπο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηνλ αλσηέξσ δηαρσξηζκφ. 

 εκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί θαη ε αλαηξνθνδφηεζε θαη αλαζεψξεζε 

– ζπκπιήξσζε ησλ δνκψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξψηεο 

θαηάξηηζεο ηεο δνκήο αλάιπζεο θηλδχλσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Κάηη 

ηέηνην ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία ελφο πην νινθιεξσκέλνπ πεδίνπ, ην 

νπνίν είλαη παξαθαηαζήθε γηα ηελ επηηπρή δηεθπεξαίσζε ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ κειινληηθψλ ραξηνθπιαθίσλ. 

 

Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ εγρεηξήκαηφο καο θαη δεδνκέλεο ηεο κηθξήο εκπεηξίαο ηεο 

Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο ζηε δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ, πξνγξάκκαηνο θαη έξγνπ, νη 

γεληθνί θίλδπλνη, αλακέλεηαη λα είλαη πνιινί θαη ζεκαληηθνί. Αληίζηνηρα πνιχ 

επαηζζεηνπνηεκέλε ζα πξέπεη λα είλαη θαη ε παξνχζα δηεξγαζία ζηελ αλαγλψξηζή ηνπο. 

Παξάιιεια γηα ηνλ θάζε θίλδπλν ζα δίδεηαη θαη ν έρνλ ηελ θπξηφηεηά ηνπ (Risk Owner), ν 

νπνίνο ζα πξέπεη λα αλαγξαθεί ζην κεηξψν θηλδχλσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. 

Μεξηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ γεληθψλ θηλδχλσλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ εχθνια λα 

αλαγλσξηζηνχλ είλαη ηα θάησζη (Σα παξαδείγκαηα ζα θσδηθνπνηεζνχλ π.ρ. Γ1 – Γεληθφο 



θίλδπλνο 1, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζηηο επφκελεο δηεξγαζίεο, γηα λα παξνπζηαζηεί 

κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ): 

 (Γ1) Ο θίλδπλνο απνηπρίαο δχν δηαδνρηθψλ ή ηαπηφρξνλσλ έξγσλ 

ζε κηα Μνλάδα, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηνλ θίλδπλν ηεο απαμίσζεο ηεο 

δηαρείξηζεο έξγνπ ζε απηή ηε Μνλάδα (Κχξηνο ηνπ θηλδχλνπ κπνξεί λα 

είλαη θάπνηνο απφ ην Γξαθείν Γηαρείξηζεο Έξγνπ ηνπ πξντζηάκελνπ 

θιηκαθίνπ ηεο Μνλάδαο). 

 (Γ2) Η επθαηξία πνπ παξνπζηάδεηαη απφ ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ 

αλάπηπμεο ελφο ζχγρξνλνπ ηζηνρψξνπ κε ζέκαηα γηα ηελ αζθάιεηα, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ επθαηξία απφ ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ αλάπηπμεο ελφο 

ειεθηξνληθνχ πεξηνδηθνχ κε αλάινγε ζεκαηνινγία, κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζηελ επθαηξία γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε ησλ δεζκψλ κεηαμχ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο (Γ2Α – Κχξηνο θηλδχλνπ 

κπνξεί λα είλαη ν Γηεπζπληήο πξνζσπηθνχ ηνπ ΓΔΑ), αιιά θαη ζηελ 

απεηιή γηα δηαξξνή απφξξεησλ πιεξνθνξηψλ (Γ2Β – Κχξηνο ηνπ 

θηλδχλνπ κπνξεί λα είλαη ν Κέληξν Μεραλνξγάλσζεο ηνπ ΓΔΑ).

Δπηπιένλ, ζεκαληηθνί αλακέλνληαη λα είλαη θαη νη θίλδπλνη ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ, 

δηφηη ε κεζνδνινγία ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ δελ έρεη αθφκε θεξδίζεη ηελ εθηίκεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ησλ θαηά ηφπνπο δηνηθεηψλ θαη αληίζηνηρα ν ξφινο ηνπ Γηαρεηξηζηή 

Έξγνπ δελ έρεη αθφκε αλαγλσξηζηεί (δελ έρεη αξθεηφ θχξνο). Μεξηθά παξαδείγκαηα 

ηέηνησλ θηλδχλσλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ εχθνια λα αλαγλσξηζηνχλ 

είλαη ηα θάησζη: 

 (1) Κίλδπλνο έλα έξγν λα απνηχρεη, δηφηη ν δηαρεηξηζηήο έξγνπ 

εκπιέθεηαη ζε κηα άζθεζε ηεο Μνλάδαο θαη δελ κπνξεί λα αζθήζεη ηα 

θαζήθνληα ηνπ δηαρεηξηζηή έξγνπ, παξάιιεια κε ηελ άζθεζε (Κχξηνο 

ηνπ θηλδχλνπ κπνξεί λα είλαη ν Γηεπζπληήο Δπηρεηξήζεσλ – 

Δθπαίδεπζεο (ΓΔΔ) ηεο Μνλάδαο ή ν Γηεπζπληήο ζηνλ νπνίν ππάγεηαη 

ν δηαρεηξηζηήο έξγνπ). 

 (2) Κίλδπλνο έλα έξγν λα απνηχρεη, δηφηη ν δηαρεηξηζηήο έξγνπ πήξε 

κεηάζεζε φηαλ απηφ ήηαλ ζε εμέιημε (Κχξηνο ηνπ θηλδχλνπ κπνξεί λα 

είλαη ην Γξαθείν Γηαρείξηζεο Έξγνπ). 

 (3) Κίλδπλνο έλα έξγν λα απνηχρεη, δηφηη ν δηαρεηξηζηήο έξγνπ πνπ 

επειέγε δελ είλαη θαηάιιεινο (Κχξηνο ηνπ θηλδχλνπ κπνξεί λα είλαη ν 

Γηεπζπληήο ηνπ ή ν Γηνηθεηήο ηεο Μνλάδαο ηνπ). 

Σέινο, ζεκαληηθνί κπνξεί λα απνδεηρζνχλ θαη νη δνκηθνί θίλδπλνη. Οξηζκέλα 

παξαδείγκαηα ηέηνησλ θηλδχλσλ είλαη ηα αθφινπζα: 

 Κίλδπλνο έλα έξγν κε ζεηηθή επίδξαζε ζε κηα θαηεγνξία αηπρεκάησλ, 

λα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζε κηα άιιε. Παξάδεηγκα (Γ1): Έλα έξγν 

αχμεζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ αεξνκεηαθνξψλ, κε απνθιεηζκφ ησλ 

επηθίλδπλσλ πιηθψλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηνλ θίλδπλν αχμεζεο ησλ 

ηξνραίσλ αηπρεκάησλ (Κχξηνο ηνπ θηλδχλνπ κπνξεί λα είλαη ε 

Γηεχζπλζε Αζθάιεηαο Πηήζεσλ Δδάθνπο). 



 Κίλδπλνο έλα έξγν λα απνηχρεη, ιφγσ κε έγθαηξεο απειεπζέξσζεο 

πφξσλ ή κε έγθαηξεο παξαιαβήο σθειεκάησλ, απφ πξνεγνχκελα 

έξγα. Παξάδεηγκα (Γ2): Σν έξγν εθπαίδεπζεο ζε κηα Μνλάδα, γηα ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε πάλσ ζηα αηπρήκαηα θαη γηα ηε δηαρείξηζε έξγνπ 

ελδέρεηαη λα θαζπζηεξήζεη λα μεθηλήζεη, εμαηηίαο θαζπζηεξήζεσλ ησλ 

πξνεγνχκελσλ έξγσλ εθπαίδεπζεο ζε άιιεο Μνλάδεο (αθνχ νη 

εθπαηδεπηέο είλαη ιίγνη θαη ηα έξγα εθπαίδεπζεο εθηεινχληαη 

ζεηξηαθά). Καηά ζπλέπεηα, ην έξγν πνπ αθνινπζεί (αλαδηάξζξσζε 

δηαδηθαζηψλ, πνπ είλαη πξνβιεκαηηθέο θαη ζπκβάιινπλ ζε αηπρήκαηα) 

λα παξνπζηάδεη ηνλ θίλδπλν απνηπρίαο, εάλ μεθηλήζεη πξηλ ηελ 

εθπαίδεπζε, αθνχ ε επηηπρία ηνπ βαζίδεηαη ζην φθεινο ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεξγήο ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζσπηθνχ, ε νπνία 

δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ εθπαίδεπζε (Κχξηνο ηνπ θηλδχλνπ κπνξεί λα 

είλαη ην Γξαθείν Δθπαίδεπζεο ηνπ πξντζηάκελνπ θιηκαθίνπ ηεο 

Μνλάδαο). 

 Κίλδπλνο έλα έξγν λα απνηχρεη, ιφγσ απεηξίαο ηνπ ζπφλζνξα λα 

εθηηκήζεη ζσζηά ην θφζηνο ηνπ έξγνπ. Παξάδεηγκα (Γ3): Σα έξγα πνπ 

βξίζθνληαη ζην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ελδέρεηαη λα απνηχρνπλ, 

εμαηηίαο έιιεηςεο πφξσλ, επεηδή πξνεγνχκελα έξγα ππεξέβεζαλ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπο (Κχξηνο ηνπ θηλδχλνπ ε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ 

ηνπ θαηάιιεινπ επηηειείνπ). 

Γηεξγαζία 5.2 – Αλάιπζε ησλ θηλδύλσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

Αξρηθά, ζην ρήκα 48, παξαηίζεηαη ην Γηάγξακκα ηεο δηεξγαζίαο 5.2. Δπεηδή ε δηεξγαζία 

είλαη αξθεηά απιή θαη νπζηαζηηθά εκπιέθεηαη κφλν ν Γηαρεηξηζηήο Υαξηνθπιαθίνπ, κε 

ππνβνήζεζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ηνπ, ησλ εηδηθψλ θαη ησλ αηφκσλ κε εκπεηξία ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ δελ παξαηίζεηαη ζρήκα δηαδηθαζίαο. 

 

ρήκα 48: Σα ζηνηρεία εηζόδνπ, ηα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο θαη ηα ζηνηρεία εμόδνπ 

ηεο Γηεξγαζίαο 5.2 

PMI The Standard for Portfolio Managent.

Γηα λα θαλεί πσο κπνξεί λα εθηειεζηεί ζηελ πξάμε ε αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ, ζα 

επηρεηξεζεί εδψ, λα γίλεη ε αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν ηεο αλαγλψξηζεο ησλ θηλδχλσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα θσδηθνπνίεζε γηα 

ιφγνπο δηεπθφιπλζεο ηνπ αλαγλψζηε. ηε ζπλέρεηα ζα ηνπνζεηήζνπκε ηνπο θηλδχλνπο ζε 



έλα δηπιφ πίλαθα πηζαλνηήησλ θαη επηδξάζεσλ. Φπζηθά ε πξνζέγγηζή καο ζα είλαη 

θαζαξά πνηνηηθή κε κηα κφλν εμαίξεζε, φπσο ζα δνχκε. 

Γηα ηηο πηζαλφηεηεο, ζα αθνινπζεζεί ε θιίκαθα απίζαλν, ιίγν πηζαλφ, πηζαλφ, πνιχ 

πηζαλφ, ζρεδφλ βέβαην. κνηα θαη γηα ηηο επηδξάζεηο, ε θιίκαθα ζα είλαη ακειεηέα, κηθξή, 

κέηξηα, κεγάιε, θαηαζηξνθηθή.  

Κίλδπλνο  Γ1 

Η πηζαλφηεηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ν θίλδπλνο, είλαη «ιίγν πηζαλφ», εθφζνλ ζεσξήζνπκε 

φηη ε πηζαλφηεηα ελφο έξγνπ λα απνηχρεη είλαη «πηζαλφ». Άξα γηα λα απνηχρνπλ δχν 

ζπλερφκελα έξγα, ε πηζαλφηεηά ηνπο, είλαη ην γηλφκελν ησλ επηκέξνπο πηζαλνηήησλ. 

Δπηπιένλ, φηαλ εκθαλίδεηαη κηα απνηπρία, ζπλήζσο εληείλεηαη ε πξνζνρή ησλ 

εκπιεθφκελσλ θαη είλαη δχζθνιε ε εκθάληζε κηαο θαη δεχηεξεο ζπλερφκελεο απνηπρίαο. Η 

πηζαλφηεηα ηνπ θηλδχλνπ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη ηε ζπζζψξεπζε εκπεηξίαο 

αλακέλεηαη λα πέθηεη. 

Η επίδξαζε ηνπ θηλδχλνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί κέηξηα, θαζφηη κε ηελ απαμίσζε ηεο 

κεζνδνινγίαο ζε κεκνλσκέλεο Μνλάδεο, δεκηνπξγνχληαη ζχιαθεο «ελαληίνλ» ηεο 

κεζνδνινγίαο, κε αληηδξάζεηο, ελψ κπνξεί λα επεξεαζηνχλ απφ απηέο θαη άιιεο Μνλάδεο. 

Δπηπιένλ, κειινληηθά έξγα ζα είλαη δπζθνιφηεξν λα νινθιεξσζνχλ κε επηηπρία ζηελ 

ππφςε Μνλάδα θαη (αλάινγα θαη κε ην κέγεζφο ηεο) κπνξεί λα εκθαληζηή θαη «ακειεηέα» 

έσο «κηθξή» επίδξαζε ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ (ην νπνίν έρεη εχξνο εθαξκνγήο 

ζε φιε ηελ Πνιεκηθή Αεξνπνξία). Άξα ε επίδξαζε είλαη ζπλνιηθά «κέηξηα». 

Κίλδπλνο Γ2 

Δδψ πξφθεηηαη γηα κηα επθαηξία. Η πηζαλφηεηα ηεο επθαηξίαο, δεδνκέλνπ φηη ε πηζαλφηεηα 

επηηπρίαο ηνπ ηζηνρψξνπ ζεσξείηαη «ζρεδφλ βέβαηε» (ιφγσ ηεο εκπεηξίαο πνπ ππάξρεη ήδε 

ζηνλ ηνκέα απφ ηελ ήδε ζε ιεηηνπξγία ηζηνζειίδα ηνπ ΓΔΑ), ελψ ε πηζαλφηεηα ηνπ 

ειεθηξνληθνχ πεξηνδηθνχ είλαη «πνιχ πηζαλφ» (ιφγσ ηεο εκπεηξίαο πνπ ππάξρεη απφ ην 

ήδε ππάξρνλ έληππν πεξηνδηθφ), είλαη «πνιχ πηζαλφ». 

Η επίδξαζε ηνπ θηλδχλνπ γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ Γ2Α ζεσξείηαη «κέηξηα», εθφζνλ ε 

ηζρπξνπνίεζε ησλ δεζκψλ κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη ζεκαληηθή, σζηφζν αλακέλεηαη 

λα επεξεάζεη έλα κέξνο κφλν (πεξίπνπ 50%), δηφηη ηα ζηειέρε κε κεγαιχηεξε ειηθία, 

ζπλήζσο δελ έρνπλ επαθή κε ην δηαδίθηπν. 

Η επίδξαζε ηνπ θηλδχλνπ γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ Γ2Β ζεσξείηαη κεγάιε γηα ηελ πεξίπησζε 

δεκηνπξγίαο εζσηεξηθψλ πξνβιεκάησλ (αξλεηηθή δεκνζηφηεηα) θαη κέηξηα γηα εμσηεξηθά 

πξνβιήκαηα (δηαξξνή ζηξαηησηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε ηξίηνπο). Δπνκέλσο ηειηθά, ε 

επίδξαζε ζεσξείηαη «κεγάιε». 

Κίλδπλνο 1 

Η πηζαλφηεηα ηνπ θηλδχλνπ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζπζηαηηθφ ζηνηρείν, ζα κπνξνχζε λα 

εθηηκεζεί κε βάζε ηε ζπλνιηθή δηάξθεηά ηνπ (βάζεη ηνπ ζρεδηαζκνχ) θαη ηε ζπλνιηθή 

δηάξθεηα πνπ κηα Μνλάδα βξίζθεηαη ζε θαζεζηψο αζθήζεσλ. Βέβαηα, ε επίδξαζε κηαο 

άζθεζεο κηαο εβδνκάδαο ζε έλα έξγν ελφο έηνπο είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηελ επίδξαζή 



ηεο ζε έλα έξγν δχν εβδνκάδσλ. ηελ πεξίπησζή καο, ζα ζεσξήζνπκε φηη ην έξγν 

παξνπζηάδεη κηα δηάξθεηα ελφο κήλα θαη ε πηζαλφηεηα ζεσξείηαη «πηζαλφ». 

Η επίδξαζε ηνπ θηλδχλνπ, έρεη λα θάλεη κε ηε δηαζχλδεζή ηνπ θαη κε άιια έξγα (ζηα νπνία 

κπνξεί λα επηδξάζεη αξλεηηθά), θαζψο θαη κε ηε κεκνλσκέλε πξνηεξαηφηεηα πνπ έρεη 

δνζεί ζε απηφ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο δηαθπβέξλεζεο ραξηνθπιαθίνπ, πνπ ηνπ έρεη 

απνδνζεί θαηά ηηο δηεξγαζίεο ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ. Γηα ηελ πεξίπησζή καο ζα 

ζεσξήζνπκε ηελ επίδξαζε σο «κέηξηα». Καηά ζπλέπεηα δηθαηνινγείηαη ε ηεξαξρηθή 

πξνψζεζε ηνπ ζέκαηνο. 

Κίλδπλνο 2 

Η πηζαλφηεηα ηνπ θηλδχλνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα εθηηκεζεί κε βάζε ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ κεηαζέζεσλ, σο ν ιφγνο ηνπ κέζνπ αξηζκνχ ησλ κεηαζέζεσλ 

πξνζσπηθνχ ηεο Μνλάδαο θαηά έηνο, πξνο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

Μνλάδαο, εθφζνλ ην έξγν ζα βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαηά ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο ησλ 

κεηαζέζεσλ. Δάλ ην έξγν δελ βξίζθεηαη ζε εμέιημε ζην δηάζηεκα απηφ, ηφηε ε πηζαλφηεηα 

κπνξεί λα ζεσξεζεί «απίζαλν». Γηαθνξεηηθά κπνξεί λα ζεσξεζεί σο «ιίγν πηζαλφ». 

Η επίδξαζε ηνπ θηλδχλνπ είλαη ζαθέζηαηα κεγαιχηεξε απφ ηνλ πξνεγνχκελν θίλδπλν, 

εθφζνλ ν δηαρεηξηζηήο απνκαθξχλεηαη νξηζηηθά απφ έξγν θαη εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα 

κεηάβαζεο ζε λέν δηαρεηξηζηή έξγνπ. Δπνκέλσο θαη αλαιφγσο ηεο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ 

έξγνπ (δηαθπβέξλεζε ραξηνθπιαθίνπ) ζα εθηηκεζεί θαη ε επίδξαζε. Γηα ηελ πεξίπησζε 

ηνπ παξαδείγκαηφο καο, ζα ζεσξεζεί σο «κεγάιε». Καη πάιη δηθαηνινγείηαη ε ηεξαξρηθή 

πξνψζεζε ηνπ ζέκαηνο. 

Κίλδπλνο 3 

Η πηζαλφηεηα ηνπ θηλδχλνπ απηνχ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί, ζηελ αξρηθή πνξεία ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ θαη ρσξίο ηζηνξηθά δεδνκέλα. Άξα ε πηζαλφηεηα πνπ ζα δνζεί είλαη 

ζρεηηθά απζαίξεηε θαη ζα κπνξνχζε λα ζπζρεηηζηεί κφλν κε ηε «θήκε» ηεο Μνλάδαο πνπ 

αλήθεη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ έξγνπ. Φπζηθά δελ πθίζηαηαη αθξίβεηα, σζηφζν είλαη ην 

θαιχηεξν πνπ ζα κπνξνχζε λα εμεπξεζεί ζε απηή ηε θάζε. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

παξαδείγκαηνο θαη ζεσξψληαο φηη ε Μνλάδα δελ έρεη θαιή θήκε, ε πηζαλφηεηα πνπ ζα 

δνζεί είλαη «πηζαλφ». 

Η επίδξαζε ηνπ θηλδχλνπ, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 1 θαη κε βάζε ηηο ίδηεο αξρέο, 

ζα ζεσξεζεί σο «κέηξηα». 

Κίλδπλνο Γ1 

Η πηζαλφηεηα ηνπ θηλδχλνπ απηνχ είλαη κεγάιε, θαζφηη εηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

Διιάδαο, ηα ηξνραία αηπρήκαηα θάζε άιιν παξά ζπάληα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ. 

Καηά ζπλέπεηα ε αχμεζε ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ, είλαη «πνιχ πηζαλφ» λα νδεγήζεη ζε 

αχμεζε ηνπ δείθηε ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. 

Η επίδξαζε ηνπ θηλδχλνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί «κηθξή», θαζφηη ε κείσζε ησλ 

αεξνπνξηθψλ αηπρεκάησλ είλαη σο ζηφρνο, πην ςειά ηεξαξρεκέλνο, απφ ηε κείσζε ησλ 

ηξνραίσλ, θαζφηη ηα αεξνπνξηθά έρνπλ ην κεγαιχηεξν θφζηνο γηα ηελ Πνιεκηθή 

Αεξνπνξία, ελψ ηαπηφρξνλα αληίζηνηρε είλαη θαη ε δεκνζηφηεηα πνπ ιακβάλνπλ. 



 

Κίλδπλνο Γ2 

Η πηζαλφηεηα ηνπ θηλδχλνπ απηνχ είλαη «ζρεδφλ βέβαην», εηδηθά θαηά ηα πξψηα βήκαηα 

ηεο κεζνδνινγίαο ζηνπο θφιπνπο ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο. Λφγσ απεηξίαο ζην 

ζρεδηαζκφ έξγσλ, είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ζα ππάξμνπλ ζρεδηαζηηθά ιάζε πνπ ζα 

νδεγήζνπλ ζε θαζπζηεξήζεηο, ελψ παξάιιεια ην πξνζσπηθφ είλαη βέβαην, ιφγσ ηεο 

ζαθέζηαηεο ππεξνπιίαο ζε ηζρχ ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ θπζηθψλ πξντζηακέλσλ, φηη ζα 

δίλεη αξρηθά πξνηεξαηφηεηα ζηα θχξηα θαζήθνληά ηνπ θαη φρη ζηελ «αγγαξεία» ηεο 

δηαρείξηζεο έξγνπ. Μφλν αξγφηεξα θαη εθφζνλ αξρίζεη λα θεξδίδεη ζε ηζρχ θαη αίγιε ε 

δηαρείξηζε έξγνπ, ζα κπνξέζεη λα κεησζεί ε πηζαλφηεηα. 

Η επίδξαζε ηνπ θηλδχλνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί «ακειεηέα», ζην βαζκφ πνπ ηα δχν έξγα 

είλαη ζρεηηθά αλεμάξηεηα. Πξάγκαηη, ε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο έρεη λα θάλεη κε ηελ 

πξνδηάζεζε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ απέλαληη ζηε δηαρείξηζε έξγνπ, σζηφζν ε 

αλαδηάξζξσζε ησλ δηεξγαζηψλ είλαη έλα ζέκα πνπ απαηηεί κηα ηερλνγλσζία πνπ είλαη ήδε 

δηαζέζηκε ζηελ πεξίπησζε ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο. 

Κίλδπλνο Γ3 

Η πηζαλφηεηα ηνπ θηλδχλνπ είλαη «ζρεδφλ βέβαην», ιφγσ θαη πάιη ηεο απεηξίαο ζηελ 

θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκψλ έξγσλ. Φπζηθά ην ελδερφκελν ειαηηψλεηαη, κε ηελ κείσζε ηεο 

πνιππινθφηεηαο ηνπ έξγνπ, αιιά θαη κε ηελ κείσζε ησλ πξνκεζεηψλ πνπ απηφ εκπεξηέρεη. 

Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ παξαδείγκαηφο καο, ζα ζεσξήζνπκε φηη έρνπκε έλα κέηξην έξγν, 

απφ πιεπξάο πνιππινθφηεηαο. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ε πηζαλφηεηα ελδέρεηαη λα 

κεησζεί. 

Γηα ηελ επίδξαζε ηνπ θηλδχλνπ, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί κεγάιε, εηδηθά ζε έλα 

πεξηβάιινλ δεκνζηνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ. ηαλ ηα θνλδχιηα γίλνληαη δπζεχξεηα, θάζε 

ζθέςε γηα αχμεζε ζε δαπάλεο είλαη ζρεδφλ απαγνξεπηηθή. 

Αλαδήηεζε θηλδχλσλ, σο απνηέιεζκα αιιειεπίδξαζεο θηλδχλσλ πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί 

Με βάζε ηελ παξάγξαθν 6.8 – κηα κεζνδνινγία αλάιπζεο θηλδχλσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, 

ζα έπξεπε λα εμεηαζηνχλ θαη νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ θηλδχλσλ κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη κε 

ηα κεηξψα θηλδχλσλ φισλ ησλ έξγσλ. Γεδνκέλνπ φηη ζην ζελάξην δελ αλαπηχρζεθαλ 

κεηξψα θηλδχλσλ, αιιά θαη γηα ιφγνπο απιφηεηαο θαη αλαγλσζηκφηεηαο, δελ ζα εμεηαζηεί 

απηφ ην βήκα. 

 Σνπνζεηψληαο ηνπο θηλδχλνπο ζηνλ πίλαθα πηζαλνηήησλ θαη 

επηδξάζεσλ  

Πιένλ, αθνχ αξρηθά αλαγλσξίζηεθαλ νη θίλδπλνη, αμηνινγήζεθαλ θαη θξίζεθε φηη 

απαηηείηαη λα αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ. ηε ζπλέρεηα αλαιχζεθαλ, θαη ην επφκελν βήκα ζα 

πξέπεη λα είλαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζην δηπιφ πίλαθα πηζαλνηήησλ θαη επηδξάζεσλ, ψζηε 

λα ηεξαξρεζνχλ σο πξνο ηελ πξνηεξαηφηεηα θαη ηε ζπνπδαηφηεηα. Με βάζε ηηο πεξηγξαθέο 

πνπ δφζεθαλ, θαηαιήγνπκε ζην ρήκα 49 θαη πιένλ ππάξρεη κηα μεθάζαξε εηθφλα ηφζν 

σο πξνο ηνπο θηλδχλνπο, φζν θαη σο πξνο ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπο. Άξα ινηπφλ, ε θαηάηαμε 

έρεη σο εμήο (απφ ηνλ ζεκαληηθφηεξν θίλδπλν πξνο ην ιηγφηεξν ζεκαληηθφ): 



Γ3 Γ2Β 2 1 3 Γ1 Γ1 Γ2 (Απεηιέο) θαη Γ2Α (Δπθαηξία) 

 

ρήκα 49: Ο δηπιόο πίλαθαο πηζαλνηήησλ θαη επηδξάζεσλ, όπσο δηακνξθώλεηαη κε 

ηνπο θηλδύλνπο πνπ αλαιύζεθαλ ζην ζελάξην 

 

 

Αλάινγε ηεο ζεηξάο ζα είλαη θαη ε πξνζνρή ηελ νπνία ζα έρνπλ θαηά ηελ επφκελε 

δηεξγαζία, ελψ νη θίλδπλνη Γ1 θαη Γ2 απνθαζίζηεθε λα ηνπνζεηεζνχλ ζηε ιίζηα 

παξαθνινχζεζεο θηλδχλσλ ρακειήο πξνηεξαηφηεηαο. 

Γηα λα δνζεί θαη ε αίζζεζε ηνπ δπλακηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ θηλδχλσλ, ζα δνζεί θαη ν 

δεχηεξνο δηπιφο πίλαθαο πηζαλνηήησλ θαη επηδξάζεσλ (ρήκα 50), ν νπνίνο παξνπζηάδεη 

ηελ εηθφλα ησλ ίδησλ θηλδχλσλ, κεηά απφ ηξία ρξφληα εθαξκνγήο ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ 

ζηελ Πνιεκηθή Αεξνπνξία θαη ηελ απφθηεζε ηεο ζρεηηθήο εκπεηξίαο. Οη κεηαηνπηζκέλνη 

θίλδπλνη απεηθνλίδνληαη κε κπιε ρξψκα ζην ζρεηηθφ ζρήκα. εκεηψλεηαη φηη πξνθαλψο 

έρνπλ θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπο θαη λένη θίλδπλνη, νη νπνίνη δελ πεξηιακβάλνληαη, δηφηη ν 

ζθνπφο ηεο παξάζεζεο είλαη λα ηνληζηεί ν δπλακηθφο ραξαθηήξαο ησλ θηλδχλσλ. 

Η επίδξαζε ησλ κεηαβνιψλ απηψλ, έρεη σο ζπλέπεηα ηελ κεηαβνιή ηεο θαηάηαμεο ησλ 

θηλδχλσλ σο πξνο ηε ζεκαζία ηνπο, αιιά θαη (φπσο ζα δνχκε ζηελ επφκελε δηεξγαζία) 

θαη ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο απηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ν θίλδπλνο Γ3 είλαη πιένλ ζηελ 

ηξίηε ζέζε ηεο θαηάηαμεο θαη πιένλ ην θφζηνο ηεο αξρηθά αλαπηπρζείζαο ζηξαηεγηθήο 

ελδερνκέλσο λα κελ δηθαηνινγείηαη απφ ηελ λέα ζέζε ηνπ. Άξα ζα πξέπεη λα 

επαλεμεηαζηεί θαη λα κεησζνχλ θαη νη απαηηνχκελνη πφξνη ηεο ζηξαηεγηθήο αληηκεηψπηζήο 

ηνπ. 



 

 

Γηεξγαζία 5.3 – Αλάπηπμε Σξόπσλ Αληηκεηώπηζεο ησλ Κηλδύλσλ 

Αξρηθά, ζην ρήκα 51, παξαηίζεηαη ην Γηάγξακκα ηεο δηεξγαζίαο 5.3. ηε ζπλέρεηα, ζην 

ρήκα 52, απεηθνλίδεηαη ε δηαδηθαζία, κέζσ ηεο νπνίαο πξαγκαηψλεηαη ε πινπνίεζε ηεο 

δηεξγαζίαο, γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ζελαξίνπ. 

 

ρήκα 51: Σα ζηνηρεία εηζόδνπ, ηα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο θαη ηα ζηνηρεία εμόδνπ 

ηεο Γηεξγαζίαο 5.3 
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ρήκα 50: Σα ξίζθα ηνπ ζελαξίνπ, όπσο κεηαβάινληαη σο πξνο ηελ πηζαλόηεηά 

ηνπο ή ηελ επίδξαζή ηνπο κε ηελ ύπαξμε ηεο επηπιένλ εκπεηξίαο 



ρήκα 52: Η Γηαδηθαζία αλάπηπμεο ηξόπσλ αληηκεηώπηζεο ησλ θηλδύλσλ ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ 



Γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ρήκαηνο 52, θξίλεηαη απαξαίηεην λα δσζνχλ νη θάησζη 

δηεπθξηλήζεηο: 

 Σελ θεληξηθή ζέζε ζηελ ππφ εμέηαζε δηαδηθαζία, έρεη ε ζπλέληεπμε 

κεηαμχ ηνπ δηαρεηξηζηή ραξηνθπιαθίνπ θαη ζηνλ έρνληα ηελ θπξηφηεηα 

ηνπ θηλδχλνπ. Οη ελέξγεηεο πνπ δηεθπεξαηψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

απηήο ηεο ζπλέληεπμεο, εηθνλίδνληαη ζην ζρήκα κε δηπιή απφρξσζε 

(κπιε – πνξηνθαιί) θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο γίλεηαη κε βάζε ην πνηνο 

έρεη ηελ θχξηα ππεπζπλφηεηα γηα απηή. Γηα παξάδεηγκα, ε ελέξγεηα 

«επηινγή δηεχζπλζεο άληιεζεο ππεχζπλνπ θηλδχλνπ απνηειεί 

απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ έρνληα ηελ θπξηφηεηα ηνπ θηλδχλνπ, γηα ην 

ιφγν απηή ηνπνζεηείηαη ζηε δέζκε ελεξγεηψλ ηνπ. Αληίζεηα, ε επηινγή 

ζηξαηεγηθήο γίλεηαη απφ θνηλνχ (δηαρεηξηζηή ραξηνθπιαθίνπ θαη 

θηήηνξα θηλδχλνπ) θαη γηα ην ιφγν απηφ, ηνπνζεηείηαη ηζνκεξψο 

επηκεξηζκέλε ζηηο δέζκεο ελεξγεηψλ θαη ησλ δχν.

 Αλ θαη δελ έρεη ζπλαληεζεί ζηε βηβιηνγξαθία πνπ εμεηάζηεθε γηα ηελ 

δηεξγαζία απηή (πξφηππν θαη πξνεθηάζεηο δηεξγαζίαο), ηνπνζεηήζεθε 

έλαο επηπιένλ ξφινο ζηελ φιε δηαδηθαζία, απηφο ηνπ δηεπζπληή – 

δηνηθεηή κνλάδνο. Ο ιφγνο είλαη φηη ζην πεξηβάιινλ ηνπ ηζρπξνχ 

πιέγκαηνο (παξάγξαθνο 3.5 – ελάξην – Πξνεηνηκαζία γηα ηε ζχληαμε 

ηεο έθζεζεο) δελ είλαη δπλαηφ ν δηαρεηξηζηήο ραξηνθπιαθίνπ λα δξα 

αλεμάξηεηα απφ ηε ζέιεζε ησλ δηεπζπληψλ. Καηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη 

λα δεηεζεί ε άπνςή ηνπο θαη πξηλ ηε απφ ηε ζπλέληεπμε γηα ηνπο 

ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ (δηαζθάιηζε ζπκβαηφηεηαο ηνπ 

ηξφπνπ πνπ ζα επηιερζεί κε θαλνληζκνχο – λνκνζεζία), αιιά θαη κεηά 

γηα ηελ επηινγή ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ θηλδχλνπ (δηεπζπληήο ζηνλ νπνίν 

«αλήθεη» ν ππεχζπλνο θηλδχλνπ). 

 

ηε ζπλέρεηα ζα ζπλερίζνπκε κε ηα παξαδείγκαηα θηλδχλσλ πνπ αλαθέξζεθαλ θαηά ηηο 

πξνεγνχκελεο δηεξγαζίεο (5.1 θαη 5.2), ψζηε λα δνχκε πηζαλέο ζηξαηεγηθέο θαη ελέξγεηεο 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επηιερζνχλ (Απνηέιεζκα δηεξγαζία 5.3). Η εμέηαζε θαη παξνπζίαζε 

ζα γίλεη κε βάζε ηε ζεηξά ζπνπδαηφηεηα, ζηελ νπνία θαηαιήμακε ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν. 

Κίλδπλνο Γ3 

Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ηε ζπνπδαηφηεξε απεηιή (θίλδπλν), ε ζηξαηεγηθή απνθαζίζηεθε λα 

είλαη ε απνθπγή (1
ε
 επηινγή, βάζε ηεο Δηθφλαο 43) θαη ζπγθεθξηκέλα απνθαζίζηεθε λα 

ηξνπνπνηεζεί ην ζρέδην δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ ψζηε: 

 Γηα ηα πξψηα δχν ρξφληα ηνπ εγρεηξήκαηνο, λα εμνπζηνδνηείηαη 

κηθξφηεξνο αξηζκφο έξγσλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη χπαξμε 

πιενλάζκαηνο νηθνλνκηθψλ θαη αλζξσπίλσλ πφξσλ. 

 Καηά ηελ εμακεληαία ζχζθεςε θνξπθήο, ν θίλδπλνο ζα 

παξαθνινπζείηαη, ψζηε λα γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ 

(πξνυπνινγηζκφο Vs πξαγκαηηθά θφζηε), ψζηε θαηά ηελ ηέηαξηε 

εμακεληαία ζχζθεςε λα θαζνξηζηεί κε βάζε ηα δεδνκέλα, κηα πην 



ξεαιηζηηθή πνιηηηθή, κε πηζαλή εμνπζηνδφηεζε πεξηζζφηεξσλ έξγσλ 

(ιφγσ θαιχηεξσλ πξνβιέςεσλ απφ ηνπο ζπφλζνξεο). 

 Οη πιενλάδνληεο νηθνλνκηθνί θαη αλζξψπηλνη πφξνη, ζα ηνπνζεηνχληαη 

ζε κηα δεμακελή, ε νπνία ζα ηξνθνδνηεί θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ηελ 

εμακεληαία ή κεληαία ζχζθεςε (αλαιφγσο χςνπο ππέξβαζεο) ηα έξγα 

πνπ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα. 

 

Ωο ππεχζπλνο ηνπ θηλδχλνπ, θαζνξίζηεθε ν επηηειήο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ πνπ 

παξαθνινπζεί ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. 

Μεηά ηελ εθ λένπ αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ, ππφ ην πξίζκα ηεο επηηπρνχο εθαξκνγήο ησλ 

αλσηέξσ ελεξγεηψλ, ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπ θηλδχλνπ δελ κεηαβάιιεηαη, σζηφζν ε 

επίδξαζή ηνπ πιένλ γίλεηαη κηθξή. Πιένλ ν θίλδπλνο ζεσξείηαη απνδεθηφο. 

Ο θχξηνο δεπηεξνγελήο θίλδπλνο πνπ εκθαλίδεηαη, είλαη ην ραξηνθπιάθην λα κελ κπνξέζεη 

λα εθκεηαιιεπηεί πιήξσο ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο. Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

απνθαζίδεη ηελ απνδνρή ηνπ θηλδχλνπ θαηά ην πξψην έηνο, θαζφηη ζεσξεί φηη είλαη 

πξνηηκφηεξε ε χπαξμε ιηγφηεξσλ θαη επηηπρεκέλσλ έξγσλ, απφ φηη πεξηζζφηεξσλ θαη κε 

απνηπρίεο. Οχησο ή άιισο, ν θίλδπλνο απηφο ζα αληηκεησπηζηεί ζην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ 

έηνπο, φπσο αλαιχζεθε πξνεγνπκέλσο. 

Κίλδπλνο Γ2Β 

Η ζηξαηεγηθή πνπ απνθαζίζηεθε λα αθνινπζεζεί είλαη ε άκβιπλζε (3
ε
 επηινγή, βάζε ηεο 

Δηθφλαο 43). Γεδνκέλνπ ηνπ επαίζζεηνπ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο θαηαζηάζεηο 

εθείλεο, πνπ ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζηελ πξφθιεζε θάπνηνπ αηπρήκαηνο, απνθαζίζηεθαλ 

ηα αθφινπζα: 

 ε θάζε ρξήζηε πνπ πξφθεηηαη λα θάλεη εηζαγσγή δεδνκέλσλ, λα 

εκθαλίδεηαη κήλπκα, ην νπνίν λα πξνεηδνπνηεί γηα ηελ κε αλαγξαθή 

δεδνκέλσλ απφξξεηνπ ραξαθηήξα. 

 Η «αλάξηεζε» ησλ ζηνηρείσλ πνπ δίδνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο, δελ ζα 

είλαη απηφκαηε, αιιά ζα απνζεθεχεηαη ζηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή 

(server) ηεο εθαξκνγήο θαη κφλν κεηά απφ ηε κειέηε ηνπ απφ 

θαηάιιειν πξνζσπηθφ, ζα δεκνζηεχεηαη θαη ζην δηαδίθηπν. 

 Η χπαξμε δχν εθδνρψλ (versions) ηεο εθαξκνγήο. Μηαο ηνπ 

δηαδηθηχνπ, κε απζηεξά φξηα σο πξνο απφξξεηα ζέκαηα θαη κηαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ δηθηχνπ (intranet) ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο, φπνπ νη 

πιεξνθνξίεο ζα είλαη ζρεδφλ αθηιηξάξηζηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

εμαζθαιίδεηαη θαη ην απφξξεην, αιιά θαη νη αλσλπκία ησλ αηφκσλ 

πνπ εηζάγνπλ πιεξνθνξίεο, πνπ είλαη βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρία 

ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο. 

 Σν ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ, ζα ειέγρεηαη απφ ην ηκήκα αζθάιεηαο ηεο 

Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο πξηλ ηελ ειεθηξνληθή έθδνζή ηνπ. 

Ωο ππεχζπλνο ηνπ θηλδχλνπ, νξίζηεθε έλαο επηηειήο ηνπ Κέληξνπ Μεραλνξγάλσζεο, κε 

γλψζεηο ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγψλ ηζηνρψξσλ (Web Design). 



Μεηά ηελ εθ λένπ αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ, ππφ ην πξίζκα ηεο επηηπρνχο εθαξκνγήο ησλ 

αλσηέξσ ελεξγεηψλ, ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπ θηλδχλνπ γίλεηαη πιένλ ιίγν πηζαλή, ελψ 

ε επίδξαζή ηνπ δελ κεηαβάιιεηαη. Πιένλ ν θίλδπλνο ζεσξείηαη απνδεθηφο. 

Απφ ηηο πξνεγνχκελεο ελέξγεηεο δελ αλαγλσξίζηεθαλ δεπηεξεχνληεο θίλδπλνη. 

Κίλδπλνο Γ2Α (Δπθαηξία) 

Η ζηξαηεγηθή πνπ απνθαζίζηεθε λα αθνινπζεζεί είλαη ν δηακνηξαζκφο, δηφηη ε 

κεζνδνινγία έρεη ήδε πνιιά λα δηαρεηξηζηεί, ιφγσ θαη ηνπ βξαρχβηνπ ηεο χπαξμήο ηεο. 

Καηά ζπλέπεηα ην φθεινο απνθαζίζηεθε λα «δνζεί» ζηε Γηεχζπλζε Αζθάιεηαο Πηήζεσλ 

θαη Δδάθνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ηκήκα πνπ αζρνιείηαη κε ηε δηεξεχλεζε αεξνπνξηθψλ 

αηπρεκάησλ, ιφγν ηεο θχζεο ηνπ ηκήκαηνο απηνχ, αιιά θαη ηεο εμάξηεζεο ηεο επηηπρίαο 

ηνπ απφ ηελ χπαξμε θιίκαηνο θαιψλ ζρέζεσλ θαη εκπηζηνζχλεο. 

Δπηπιένλ, απνθαζίζηεθε ε ελεξγή εκπινθή ηνπ ηκήκαηνο απηνχ θαη ζηηο αλαιχζεηο ησλ 

εηζεξρφκελσλ απφ ην δηαδίθηπν πιεξνθνξηψλ απφ αλψλπκα ζηειέρε ηεο Πνιεκηθήο 

Αεξνπνξίαο. Ωο ππεχζπλνο ηνπ θηλδχλνπ, νξίζηεθε έλαο επηηειήο ηνπ ηκήκαηνο γηα ηα 

αεξνπνξηθά αηπρήκαηα. 

Δπηπιένλ, δελ εληνπίζηεθαλ δεπηεξεχνληεο θίλδπλνη. 

Κίλδπλνο 2 

Ο θίλδπλνο απηφο αθνξά φια ηα έξγα. Καηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ζε έλα 

αλψηεξν επίπεδν. Η ζηξαηεγηθή πνπ επηιέρζεθε λα αθνινπζεζεί, είλαη ε άκβιπλζε (3
ε
 

επηινγή, βάζε ηεο Δηθφλαο 43). Γεδνκέλνπ φηη φιν ην ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηεο Πνιεκηθήο 

Αεξνπνξίαο ππφθεηηαη ζηε δηαδηθαζία ησλ κεηαζέζεσλ, απνθαζίζηεθαλ νη εμήο ελέξγεηεο: 

 Με βάζε ηελ θαηάηαμε ησλ έξγσλ σο πξνο ηελ πξνηεξαηφηεηά ηνπο 

(Γηεξγαζία 4.5), λα θαηαξηίδεηαη έλα κεηξψν δηαρεηξηζηψλ έξγσλ θαη 

πξνγξακκάησλ. ην κεηξψν ζα ηνπνζεηνχληαη κφλν νη δηαρεηξηζηέο, 

ησλ νπνίσλ ηα έξγα ή πξνγξάκκαηα έρεη γίλεη ε εμνπζηνδφηεζε 

εθηέιεζήο ηνπο. Οη δηαρεηξηζηέο ζα ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο 

(απαξαίηεηνη [20%], πνιχ ζεκαληηθνί [30%] θαη ζεκαληηθνί [50%]), 

κε βάζε ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ έξγνπ. Σν κεηξψν ζα ελεκεξψλεηαη 

ζπρλά θαη ζα παξαδίδεηαη ζηε δηεχζπλζε κεηαζέζεσλ, ψζηε γηα κελ 

ηνπο απαξαίηεηνπο λα κελ πξνγξακκαηίδνληαη γηα ην ρξφλν εκπινθήο 

ηνπο ζε κεηαζέζεηο, γηα ηνπο πνιχ ζεκαληηθνχο ν ρξφλνο κεηάζεζεο λα 

ηνπνζεηείηαη γηα κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ έξγνπ, ελψ γηα ηνπο 

ζεκαληηθνχο λα γίλεηαη έγθαηξε ελεκέξσζε, ψζηε λα πθίζηαηαη ρξφλνο 

γηα ελεκέξσζε ηνπ λένπ δηαρεηξηζηή απφ ηνλ απεξρφκελν πάλσ ζηελ 

ηξέρνπζα πνξεία ηνπ έξγνπ. 

 ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρνπλ κεηαζέζεηο δηαρεηξηζηψλ θαη 

απαηηείηαη ε αιιαγή ηνπο, θαηά ηε θάζε ηεο ελεκέξσζεο ζα 

παξεπξίζθεηαη γηα κηα εκέξα θαηάιιειν ζηέιερνο ηνπ πξντζηάκελνπ 

Γξαθείνπ Γηαρείξηζεο Έξγνπ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ζσζηή 

ελεκέξσζε αιιά θαη ε κεηαθνξά ηεο εκπεηξίαο απφ ην επξχηεξν 

ραξηνθπιάθην, ψζηε ν λένο δηαρεηξηζηήο έξγνπ λα αηζζαλζεί σο 



θνκκάηη ελφο επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο (πξάγκα πνπ είλαη νχησο ή 

άιισο). 

Ωο ππεχζπλνο ηνπ θηλδχλνπ νξίζηεθε έλαο επηηειήο ηνπ Γξαθείνπ Γηαρείξηζεο Έξγσλ ηνπ 

ΓΔΑ, ν νπνίνο ζα κπνξεί λα έρεη άκεζε ζπλεξγαζία κε ηε δηεχζπλζε κεηαζέζεσλ. 

Μεηά ηελ εθ λένπ αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ, ππφ ην πξίζκα ηεο επηηπρνχο εθαξκνγήο ησλ 

αλσηέξσ ελεξγεηψλ, ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπ θηλδχλνπ γίλεηαη πιένλ ιίγν πηζαλή, ελψ 

ε επίδξαζή ηνπ γίλεηαη κηθξή. Πιένλ ν θίλδπλνο ζεσξείηαη απνδεθηφο. 

Απφ ηηο πξνεγνχκελεο ελέξγεηεο αλαγλσξίζηεθαλ δχν θίλδπλνη (κηα επθαηξία θαη κηα 

απεηιή). Η επθαηξία έγθεηηαη ζηελ παξνρή ελφο θηλήηξνπ ζηα ζηειέρε ηεο Πνιεκηθήο 

Αεξνπνξίαο λα έρνπλ πξνζπκία ζηελ αλάιεςε ζέζεσλ δηαρεηξηζηψλ ζε ζεκαληηθά έξγα 

θαη πξνγξάκκαηα ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο. Η απεηιή αθνξά ζηνπο δηαρεηξηζηέο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο πνιχ ζεκαληηθνί θαη πνπ απνθαζίδεηαη ε κεηάζεζή ηνπο κεηά ην 

πέξαο ηνπ έξγνπ πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί. Σν πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα εκθαληζηεί είλαη είηε 

ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο, ιφγσ κηαο επηθείκελεο αλεπηζχκεηεο κεηάζεζεο, είηε ε 

πξνζπάζεηα παξάηαζεο ησλ έξγσλ κε επίθιεζε δηαθφξσλ δηθαηνινγηψλ. Δπεηδή θαη νη 

δχν θίλδπλνη είλαη πνιχπινθνη, απνθαζίζηεθε ε εμ αξρήο μερσξηζηή αληηκεηψπηζή ηνπο, 

κέζσ ηεο εηζαγσγήο ηνπο ζηνλ θίλδπλν κεηξψσλ, ζχκθσλα κε ην ρήκα 52 (Γηαδηθαζία 

5.3). 

(Σεκείσζε: Γηα ηνπο ππφινηπνπο θηλδχλνπο δελ ζα αλαπηπρζνχλ ηξφπνη αληηκεηψπηζεο, 

θαζφηη φπσο έρεη ηνληζηεί θαη ζην Πξψην Κεθάιαην, ν ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε 

κεζνδνινγία θαη φρη ε δηεμνδηθή αληηκεηψπηζε φισλ ησλ ζεκάησλ – πξνβιεκάησλ). 

Γηεξγαζία 5.4 – Δπίβιεςε θαη έιεγρνο ησλ θηλδύλσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

Αξρηθά, ζην ρήκα 53, παξαηίζεηαη ην Γηάγξακκα ηεο δηεξγαζίαο 5.4. Η δηεξγαζία απηή 

είλαη αξθεηά πνιχπινθε θαη ζηνηρεία απηήο έρνπλ δνζεί ζηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο 

δηεξγαζίεο ηεο γλσζηηθήο πεξηνρήο ηεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ. Γηα παξάδεηγκα 

αξθεηέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο εκπεξηέρνληαη ζηελ εμακεληαία ζχζθεςε θνξπθήο θαη 

ζηηο κεληαίεο ζπζθέςεηο. 

  

ρήκα 53: Σα ζηνηρεία εηζόδνπ, ηα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο θαη ηα ζηνηρεία εμόδνπ 

ηεο Γηεξγαζίαο 5.4 

 



 PMI The Standard for Portfolio Managent.

Έλα άιιν παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο δηεξγαζίαο απηήο (ηνηρείν εμφδνπ 2 – 

αλαζεσξήζεηο – ελεκεξψζεηο ηνπ κεηξψνπ θηλδχλσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ) είλαη ε 

κεηαβνιή ησλ θηλδχλσλ, ιφγσ ηεο απνθηνχκελεο εκπεηξίαο, φπσο απηή παξνπζηάζηεθε 

ζηελ παξάγξαθν ηεο Γηεξγαζία 5.2 κε ηα ρήκαηα 49 θαη 50. 

Ωο πξνο ηελ απαίηεζε γηα ηαθηηθή επαλαμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ (Δξγαιεία θαη ηερληθέο 

4), απηή ζα είλαη βέιηηζην λα εμεηάδεηαη θαηά ηηο κεληαίεο ζπζθέςεηο. Φπζηθά ε επίβιεςε 

θαη ν έιεγρνο ησλ θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηε ζθέςε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ 

κε ηε δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζε θάζε ιήςε απφθαζεο θαη ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα. 

Ωζηφζν, ε έλλνηα ηεο εηζαγσγήο ηεο ζηε κεληαία ζχζθεςε έρεη ην δηηηφ ζθνπφ ηφζν ηεο 

ελεκέξσζεο φισλ γηα ηνπο θηλδχλνπο, φζν θαη ηνπ ηππηθνχ πξναπαηηνχκελνπ, ην νπνίν 

δξα σο θίλεηξν γηα ηελ εμέηαζή ηνπο. 
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Δπίινγνο 

7.1.  Σελάξην 

Βξηζθφκαζηε πιένλ ζην επηέκβξην ηνπ 2015. Ο Αξρεγφο έρεη πιένλ δχν ιφγνπο λα είλαη 

επραξηζηεκέλνο. Καηαξρήλ, ην ραξηνθπιάθην είλαη επηηπρεκέλν, θαζφηη ν ζηφρνο 

επηηεχρζεθε θαη κάιηζηα κπνξεί λα είλαη ζίγνπξνο φηη απηφ δελ ήηαλ έλα ηπραίν γεγνλφο, 

αιιά απνηέιεζκα κηαο δνκεκέλεο θαη νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηαο. Δπηπιένλ, ην εξγαιείν 

ηεο Γηαρείξηζεο Υαξηνθπιαθίνπ θαη Έξγσλ, είλαη έηνηκν γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε 

άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ έρεη δεκηνπξγεζεί έλαο αξρηθφο ππξήλαο ζηειερψλ κε εκπεηξία 

ζην ζέκα, ηα Γξαθεία θαη νη θαηάιιειεο δνκέο. 

Καηά ηελ ηειεπηαία, εμακεληαία ζχζθεςε θνξπθήο ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ ηνπ εγρεηξήκαηνο, 

αλαδείρηεθαλ ηα ζεηηθά ζπκπεξάζκαηα θαη νη επηηπρίεο, αιιά θαη νη φπνηεο απνηπρίεο. 

Δπηπιένλ, ζε εηδηθή ηειεηή, ν ίδηνο ν Αξρεγφο ζα βξαβεχζεη κε εχθεκν κλεία ηνπο ηξεηο 

θαιχηεξνπο δηαρεηξηζηέο έξγνπ, ηνπο δχν θαιχηεξνπο δηαρεηξηζηέο πξνγξακκάησλ θαη ην 

δηαρεηξηζηή ραξηνθπιαθίνπ γηα ηελ κεγάιε πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιαλ. Πέξα απφ ηελ 

αηνκηθή επηβξάβεπζε, ην κήλπκα είλαη μεθάζαξν γηα ηε ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ 

ζηελ Πνιεκηθή Αεξνπνξία, αιιά θαη γηα ηηο δπλαηφηεηεο πξνβνιήο, κέζσ ηεο επηηπρίαο ζε 

λεπξαιγηθέο ζέζεηο, φπσο απηέο ησλ δηαρεηξηζηψλ έξγσλ, πξνγξακκάησλ θαη 

ραξηνθπιαθίσλ. 

Καηά ην επφκελν δηάζηεκα, έλα έξγν μεθίλεζε, γηα λα αλαιπζνχλ νη επηηπρίεο θαη νη 

απνηπρίεο θαη λα ππνβιεζνχλ εηζεγήζεηο γηα ηξνπνπνηήζεηο ζηηο δηεξγαζίεο πνπ 

πεξηγξάθζεθαλ, αιιά θαη γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

απηέο (π.ρ. ε εηζαγσγή ηεο αλάιπζεο δεδνπιεπκέλεο αμίαο). Δπηπιένλ ηξία λέα 

ραξηνθπιάθηα δεκηνπξγήζεθαλ: 



 Σν ραξηνθπιάθην λένπ εθπαηδεπηηθνχ αεξνζθάθνπο, κε έλαξμε θαηά ηε 

θάζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηηο ππνςήθηεο εηαηξείεο θαη κε 

εκπινθή ηνπ ζηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο. 

 Σν ραξηνθπιάθην εθπαηδεχζεσλ ζηε ρνιή Ιθάξσλ θαη ζε δηάθνξεο 

κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα, κε έκθαζε ζηε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο θαη 

ζηε ζηνρεπφκελε έξεπλα κέζσ ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ. 

 Σν ραξηνθπιάθην αλακφξθσζεο ηνπ ηερλνεθνδηαζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Οη λένη δηαρεηξηζηέο ραξηνθπιαθίνπ είλαη ζηηο ζέζεηο ηνπο θαη ε πξνζπάζεηα αξρίδεη… 

7.2.  Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

 Λεπηνκεξεηαθή αλάιπζε ηεο δηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ, κε αλάιπζε 

ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ ζρεηηθνχ πξνηχπνπ ηνπ PMI θαη πξαθηηθή 

εθαξκνγή ηνπ ζε έλα ππνζεηηθφ πξφγξακκα ηεο Πνιεκηθήο 

Αεξνπνξίαο (είηε ζρεηηθφ κε ην ραξηνθπιάθην πνπ αλαπηχρζεθε εδψ, 

είηε θάηη ηειείσο δηαθνξεηηθφ).  

 Λεπηνκεξεηαθή αλάιπζε ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ, κε αλάιπζε  ησλ 

δηεξγαζηψλ ηνπ ζρεηηθνχ πξνηχπνπ ηνπ PMI θαη πξαθηηθή εθαξκνγή 

ηνπ ζε έλα ππνζεηηθφ έξγν (αξθεηά κεγάινπ κεγέζνπο) ηεο Πνιεκηθήο 

Αεξνπνξίαο (είηε ζρεηηθφ κε ην ραξηνθπιάθην πνπ αλαπηχρζεθε εδψ, 

είηε ζρεηηθφ κε ην πξφγξακκα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ,  είηε 

ηέινο θάηη ηειείσο δηαθνξεηηθφ).  

 Παξνπζίαζε, Αλάιπζε θαη χγθξηζε ησλ δηαζέζηκσλ ινγηζκηθψλ γηα 

εθαξκνγέο ζε Γηαρείξηζε Έξγσλ, Πξνγξακκάησλ θαη Υαξηνθπιαθίσλ, 

κε βάζε ηηο ππνδνκέο ηνπ πθηζηάκελνπ MIS θαη ηηο αλάγθεο ηεο 

Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο.  



 Δπηζθφπεζε, αλάιπζε θαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ παξαδνηέσλ 

(πνηθίινπ κεγέζνπο θαη ζεκαηνινγίαο) απφ δηάθνξεο επηηξνπέο, θαη 

ρξήζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζηελ κειέηε επηινγήο ηεο θαηάιιειεο 

νξγαλσηηθήο δνκήο, πξνο ππνζηήξημε ηεο κεζνδνινγίαο δηαρείξηζεο 

έξγσλ, πξνγξακκάησλ θαη ραξηνθπιαθίσλ.  

 



Παξάξηεκα «Α» Οξνινγία 

Authorization (Δμνπζηνδόηεζε εθηέιεζεο) 

Capacity (Γπλακηθόηεηα) 

Categorization (Καηεγνξηνπνίεζε) 

Category (Καηεγνξία) 

Component (Portfolio) (Σπζηαηηθό Σηνηρείν Φαξηνθπιαθίνπ) 

Functional Organization (Παξαδνζηαθόο-Κιαζηθόο Οξγαληζκόο) 



Identification (Αλαγλώξηζε) 

Key Criteria (Σεκαληηθά Κξηηήξηα) 

Key Performance Indicator (Κύξηνη Γείθηεο Δπηδόζεσλ) 

Management-by-Projects (Γηνίθεζε κέζσ έξγσλ) 

Matrix Organization (Οξγαληζκόο Πιέγκα) 

Portfolio (Φαξηνθπιάθην) 

Portfolio Management (Γηαρείξηζε Φαξηνθπιαθίνπ) 

Portfolio Management Communication Plan (Σρέδην Γηαρείξηζεο Δπηθνηλσληώλ ηνπ 

Φαξηνθπιαθίνπ) 

Portfolio Management Plan (Σρέδην Γηαρείξηζεο Φαξηνθπιαθίνπ) 



Portfolio Stakeholder (Δλδηαθεξόκελα κέιε ραξηνθπιαθίνπ) 

Prioritization (Θέζπηζε πξνηεξαηνηήησλ) 

Program (Πξόγξακκα) 

Project (Έξγν) 

Project Charter (Καηαζηαηηθό ηνπ Έξγνπ) 

Project Management (Γηαρείξηζε Έξγσλ) 

Project Management Knowledge Area (Γλσζηηθή πεξηνρή ηεο δηαρείξηζεο Έξγσλ) 

Project Management Office (Γξαθείν Γηαρείξηζεο Έξγνπ) 

Project Management Plan (Σρέδην δηαρείξηζεο ηνπ Έξγνπ) 



Project Management Process Group (Οκάδα δηεξγαζηώλ δηαρείξηζεο έξγνπ) 

Project Manager (Γηαρεηξηζηήο Έξγνπ) 

Project Scope (Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ) 

Projectized Organization (Δξγν-θεληξηθόο Οξγαληζκόο) 

Scope (Αληηθείκελν) 

Scope Change (Μεηαβνιή ζην αληηθείκελν) 

Scope Creep (Αλεμέιεγθηε κεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ) 

Sponsor (Σπόλζνξαο) 

Stakeholder (Δλδηαθεξόκελα κέξε) 

Strategic Change (Αιιαγή ζηξαηεγηθνύ επηπέδνπ) 



Strategic Goal (Σηξαηεγηθόο Σηόρνο) 

Strategic Plan (Σηξαηεγηθό Σρέδην) 



Παξάξηεκα «Β» ηνηρεία γηα ηελ Πνιεκηθή Αεξνπνξία 

Βαζκνί Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο 

Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Π.Α.

Δηδηθόηεηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο 

http://www.haf.gr/el/career/stoles/insignia/


Οξγαλόγξακκα Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο 

 

 

 



Δπίζεκε ηζηνζειίδα Π.Α. ( 

http://www.haf.gr/el/structure/domi/
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