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ς1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

PROJECT MANAGEMENT 

 

Η διοίκηση έργων, ως επιστηµονικό πεδίο, άπτεται πλέον σε όλες τις 

σύγχρονες επιστήµες που απαιτούν τον σχεδιασµό και παρακολούθηση 

κάποιας συγκεκριµένης ανάγκης. Σαν έννοια άλλα και σαν µεθοδολογία 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο σε θετικά όσο και θεωρητικά έργα. Στην 

σηµερινή διοίκηση µιας επιχειρήσεις είναι περισσότερο παρά ποτέ χρήσιµο να 

υπάρχουν γνώσεις διοίκησης έργου από τα στελέχη καθώς οι θεωρίες και οι 

µεθοδολογίες καλύπτουν όλες τις πτυχές µιας επιχείρησης. 

 

Στην γενική έννοια της διοίκησης έργων περιλαµβάνονται οι παρακάτω 

επιµέρους έννοιες : 

 

· ∆ιαχείριση ολοκλήρωσης έργου 

· ∆ιαχείριση φυσικού αντικειµένου του έργου 

· ∆ιαχείριση χρόνου έργου 

· ∆ιαχείριση κόστους έργου 

· ∆ιαχείριση ποιότητας έργου 

· ∆ιαχείριση ανθρώπινου δυναµικού έργου 

· ∆ιαχείριση επικοινωνιών έργου 

· ∆ιαχείριση κινδύνων έργου 

· ∆ιαχείριση προµηθειών έργου 

 

Για κάθε µια από τις παραπάνω έννοιες έχουν αναπτυχθεί θεωρίες, έχουν 

γραφεί επιστηµονικά συγγράµµατα και γίνονται συνεχείς προσπάθειες 

βελτίωσης και εξέλιξης.  

 

Την τελευταία δε δεκαετία όλο και πιο ενδιαφέρων γίνεται ο τοµέας της 

διαχείρισης κινδύνων και οι εφαρµογές των πρακτικών αυτών στην διοίκηση 

έργων. 
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2. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Η προσπάθεια διαχείρισης των κινδύνων ενός έργου αποτελεί µέρος της 

συνολικής διαχείρισης ενός έργου. Ένα αρχικό στάδιο ανάλυσης και 

κατανόησης ενός έργου είναι ο ορισµός και η απεικόνιση του κύκλου ζωής του 

έργου. 

 

Τα στάδια στα οποία αναλύεται ο κύκλος ζωής είναι ανεξάρτητα από την φύση 

και την πολυπλοκότητα ενός έργου και αποτελεί οδηγό για κάθε περίπτωση. 

 

Κάθε έργο χωρίζεται σε διάφορες φάσεις, διεργασίες (activities) ή ακόµα και 

υποδιεργασίες προκειµένου να γίνει πιο εύκολη η υλοποίηση του. Ορισµένες 

δραστηριότητες µπορούν να εκτελούνται και ταυτόχρονα µε σκοπό την 

γρηγορότερη διεκπεραίωση της φάσης. Προκειµένου µια διεργασία 

διαχείρισης κάποιου έργου να στεφθεί µε επιτυχία πρέπει πάντα να 

ακολουθούνται κάποια σταθερά βήµατα: 

 

 

 

• Κατά τη διάρκεια της εκκίνησης γίνεται η έναρξη των εργασιών του 

έργου, αφού πρώτα έχουν βρεθεί οι ανάγκες, έχουν γίνει αποδεκτές και 

έχει γίνει δέσµευση στους στόχους. Στην πρώτη αυτή φάση, ξεκινά το 
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καλυφθεί µε την πραγµατοποίηση του έργου. Εξετάζονται οι επιλογές 

και οι εναλλακτικές λύσεις και εκτιµάται η εφικτότητα των καλύτερων 

δυνατών επιλογών. Μελετάται η σκοπιµότητα, κατονοµάζεται το έργο 

και ο διαχειριστής του στον χάρτη του έργου ( project charter). Η 

έγκριση αυτού του κειµένου, και άρα των κανόνων του έργου, σηµαίνει 

ότι όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη συµφωνούν µε τους στόχους του 

έργου, την ισορροπία δηλαδή του κόστους – χρονοδιαγράµµατος – 

ποιότητας.  

• Το δεύτερο είναι ο σχεδιασµός, κατά τον οποίο σχεδιάζεται το πλαίσιο 

γύρω από το οποίο θα κινηθεί οργανωτικά το έργο, γίνεται η ανάλυση 

των πόρων, η επίλυση διαφορών και η αιτιολόγηση. Αφού έχουν 

εγκριθεί οι κανόνες, ο διαχειριστής του έργου αρχίζει να καταρτίζει το 

σχέδιο έργου. Τα αποτελέσµατα της µελέτης σκοπιµότητας 

χρησιµοποιούνται ως οδηγός για τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη 

λεπτοµερών προγραµµάτων βάση των οποίων θα υλοποιηθεί, γενικά, 

το έργο. Η προτιµότερη δηλαδή λύση, όπως επιλέχθηκε κατά την 

πρώτη φάση, σχεδιάζεται και αναπτύσσεται λεπτοµερώς παράλληλα 

µε τα σχετικά χρονοδιαγράµµατα και προγραµµατίζονται οι απαραίτητοι 

πόροι, προµήθειες και κονδύλια. Καθώς γίνεται η επεξεργασία των 

λεπτοµερειών εκτέλεσης του έργου, είναι πιθανό να αλλάξουν 

ορισµένες αποφάσεις σχετικά µε τους κανόνες του έργου. Στο τέλος 

δηλαδή αυτής της φάσης να πρέπει όλα τα µέλη να εγκρίνουν όχι µόνο 

το σχέδιο έργου αλλά και τις απαραίτητες αλλαγές στους κανόνες. Η 

φάση αυτή περιλαµβάνει τον προγραµµατισµό/ σχεδιασµό όλων των 

στοιχείων/ παραµέτρων του Έργου, έτσι ώστε να είναι έτοιµο προς 

υλοποίηση. Με αυτή την προοπτική, πρέπει να εκπονούνται τα εξής 

σχέδια: Χρονοδιάγραµµα ∆ραστηριοτήτων (καθορισµός της 

ακολουθίας δραστηριοτήτων και εργασιών, χρονικός 

προγραµµατισµός), Σχέδιο ∆ιαχείρισης Πόρων (προσδιορισµός της 

εργασίας, του εξοπλισµού, των υλικών που απαιτούνται σε κάθε 

εργασία/στάδιο), Πρόγραµµα Κόστους (προσδιορισµός εσωτερικών και 

εξωτερικών µεγεθών κόστους και του χρόνου εµφάνισής τους), Σχέδιο 

∆ιαχείρισης Κινδύνων (επισήµανση πιθανών κινδύνων και των 
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ενεργειών για τον µετριασµό τους), Σχέδιο Ποιότητας (ορισµός στόχων 

ποιότητας για τα παραδοτέα του Έργου και καθορισµός των 

διεργασιών διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας), Σχέδιο ∆ιαχείρισης 

Ζητηµάτων (καθορισµός διεργασίας για τον προσδιορισµό, εκτίµηση 

και επίλυση ζητηµάτων σχετικών µε το Έργο), Σχέδιο ∆ιαχείρισης 

Αλλαγών (καθορισµός διεργασίας για τη διαχείριση αλλαγών που 

έχουν άµεση επίπτωση στο Έργο), Σχέδιο Αποδοχής Παραδοτέων 

(ορισµός κριτηρίων αποδοχής για τα παραδοτέα του Έργου και 

καθορισµός των διεργασιών για την εκτέλεση των δοκιµών αποδοχής), 

Σχέδιο Επικοινωνίας (καθορισµός πληροφοριών προς διανοµή στους 

ενδιαφεροµένους και επιλογή των κατάλληλων µεθόδων για τη διανοµή 

τους). Επιπλέον, κατά τη Φάση αυτή καθορίζονται συνήθως οι ∆είκτες 

Απόδοσης που θα χρησιµοποιηθούν σε µεταγενέστερο στάδιο για την 

παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του Έργου και την 

αξιολόγηση της απόδοσής του σε σύγκριση µε διατυπωµένους 

σκοπούς και στόχους.  

• Στη συνέχεια κατά την εκτέλεση συντονίζονται οι ανθρώπινοι και οι 

υπόλοιποι πόροι για την ολοκλήρωση του έργου. Στη φάση αυτή 

βασικά θέµατα που απασχολούν είναι η οργάνωση, ο έλεγχος, η 

ηγεσία και η λήψη αποφάσεων. Σε αυτή την φάση εκτελείται η 

πραγµατική εργασία όπως έχει εγκριθεί στο σχέδιο. Το έργο 

υλοποιείται µε βάση το σχέδιο έργου όπως αναπτύχθηκε κατά την 

προηγούµενη φάση. Η φάση της εκτέλεσης ολοκληρώνεται µε την 

επίτευξη του στόχου του έργου.  

• Μετά την ολοκλήρωση γίνεται ο έλεγχος, όπου και διασφαλίζεται η 

ποιότητα και πραγµατοποιούνται τυχόν αλλαγές που είναι απαραίτητες. 

Κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και των εργασιών εκτελείται 

επίσης µία σειρά από διαχειριστικές διεργασίες για την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο των εξής: χρόνου, πόρων, κόστους, 

κινδύνων, ποιότητας, ζητηµάτων, αλλαγών, διεργασίας αποδοχής 

παραδοτέων, επικοινωνίας, κλπ. Ο Φορέας Υλοποίησης φέρει την 

πλήρη ευθύνη για την επίτευξη όλων των αποτελεσµάτων του Έργου. 

Ωστόσο, σε περίπτωση που ένας Φορέας Υλοποίησης αποφασίζει να 
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Έργου, αναλαµβάνει την ευθύνη παρακολούθησης και ελέγχου των 

αναδόχων.  

 

• Και η τελευταία ενέργεια που λαµβάνει χώρα είναι το κλείσιµο όπου 

γίνεται και η επίσηµη παράδοση του προϊόντος στον πελάτη.Η φάση 

αυτή περιλαµβάνει όλες τις δραστηριότητες και τις εργασίες που 

διασφαλίζουν την πλήρη αποπεράτωση του Έργου και το σωστό 

«κλείσιµο» της σύµβασης. Επίσης, περιλαµβάνει την αξιολόγηση των 

διεργασιών που χρησιµοποιήθηκαν στο Έργο και των αποτελεσµάτων 

που επιτεύχθηκαν. 

 

 

 

 

 

Αξίζει να σηµειωθεί πως καµία φάση από τις παραπάνω δεν είναι πιο 

σηµαντική από κάποια άλλη, 

αφού συνδέονται σαν αλυσίδα η µία µε την άλλη. Σε αυτή λοιπόν την αλυσίδα 

είναι προτιµότερο να υπάρχει µία γενικότερη ικανότητα σε όλες τις φάσεις από 

τον διαχειριστή του έργου, παρά να υπάρχει άριστη ικανότητα σε έναν µόνο 

τοµέα και στους άλλους κάτι κατώτερο. 
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Αν εξετάσουµε λεπτοµερώς τον κύκλο ζωής του έργου θα διακρίνουµε τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

• η διαδοχή των φάσεων του έργου, συνήθως σηµαίνει µεταβίβαση ή 

παράδοση κάποιας µορφής τεχνολογίας από την µία φάση στην 

επόµενη, 

• η εντολή του πελάτη µεταβιβάζεται στην οµάδα σχεδιασµού και 

ανάπτυξης, 

• τα σχέδια µεταβιβάζονται στην οµάδα υλοποίησης, 

• το προϊόν παραδίδεται για να ελεγχτεί, 

• συµπληρώνεται η διεργασία του ελέγχου και το προϊόν τίθεται σε 

πλήρη λειτουργία, 

• η κάθε φάση µπορεί να σχεδιαστεί και να ελεγχθεί σαν να ήταν από 

µόνη της ένα µικρό, αυτόνοµο έργο, 

• οι διάφορες φάσεις µπορούν να εκτελεσθούν από διαφορετικά τµήµατα 

της εταιρείας ή από διαφορετικές εταιρείες, 

• µετά την ολοκλήρωση της κάθε φάσης γίνεται απολογισµός τόσο των 

παραδοθέντων αγαθών όσο και των επιδόσεων, ώστε να εκτιµηθεί αν 

το έργο µπορεί να προχωρήσει στην επόµενη φάση. 
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Για την αποδοτικότερη διαχείρηση των κινδύνων απαιτείται η µέλετη όλου του 

κύκλου ζωής ενός έργου. Φυσικά η ανάλυση πρέπει να είναι διαφορετική σε 

καθε στάδιο και να εµβαθύνεται καθώς τα στάδια εξελίσσονται. Πριν από κάθε 

στάδιο πρέπει να εξετάζονται ολα τα πιθανά σενάρια, οι δυνατότητες, 

αναλυτικότερα οι κίνδυνοι καθώς και η µετάβαση στο επόµενο στάδιο. 

Η διαχείρηση των κινδύνων δεν µπορεί νε µελετηθεί ανεξρτητα από την 

οντότητα του συνόλου του έργου διότι αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι αυτού. 

Η προσπάθεια κατανόησης και διαχείρησης των κινδύνων γίνεται ολοένα και 

πιο απαράιτητη καθώς τα έργα γίνονται πιο πολύπλοκα και 

αλληλοεξαρτώµενα. 
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3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 

Ο κίνδυνος σαν ευρύτερη έννοια υπάρχει σε κάθε δραστηριότητα καθηµερινά 

και ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο κίνδυνοι υπάρχουν σε κάθε έργο. Τα τελευταία 

χρόνια η διαχείριση κινδύνων έχει εξελιχθεί σε έναν ανεχόµενο επιστηµονικό 

κλάδο µελέτης. Οι κίνδυνοι σε πολλές περιπτώσεις έργων δεν είναι προφανείς 

και απαιτείται πείρα και οργάνωση προκειµένου να γίνει η αναγνώριση και την 

αποδοχή η µη του κινδύνου αυτού και εν κατακλείδι  στην λήψη ή µη µιας 

απόφασης. 

 

Ένα µεγάλο ερώτηµα στον τοµέα της διαχείρισης έργων αποτελεί, το τι είναι 

κίνδυνος σε ένα έργο.  

Ένας ορισµός που δόθηκε από το εγχειρίδιο διοίκησης έργων (ΡΜΙ, 2004) 

είναι ο εξής:  

Κίνδυνος είναι ένα αβέβαιο γεγονός ή κατάσταση που, σε περίπτωση που 

προκύψει, έχει θετική ή αρνητική συνέπεια σε κάποιο σε κάποιο στόχο του 

έργου.  

Εποµένως ο κίνδυνος είναι ένας παράγοντας που δεν γίνεται να είναι γνωστό 

αν θα εµφανιστεί ή όχι. Οι κίνδυνοι µπορούν να διαχωριστούν τόσο στο 

επίπεδο της φύσης τους όσο και στο επίπεδο της προσέλευσης τους. Όσον 

αφορά τη φύση τους χωρίζονται σε ευκαιρίες και απειλές και όσον αφορά τη 

προσέλευση τους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς. Κάθε κίνδυνος που 

εµφανίζεται σε ένα έργο αποτελείται και από µία συγκεκριµένη δοµή (αιτία, 

κίνδυνος, συνέπεια) και κάποια συγκεκριµένα χαρακτηριστικά (πιθανότητα, 

βαρύτητα και έκθεση). Η αιτία ενός κινδύνου µπορεί να είναι η έλλειψη 

εµπειρίας ή η εκτέλεση ενός έργου σε µία χώρα του τρίτου κόσµου. 

Εποµένως η αιτία είναι αυτή που οδηγεί στην εµφάνιση ενός κινδύνου. 

Συνδέοντας τη δοµή του κινδύνου µε τα χαρακτηριστικά θα έλεγε κανείς πως 

όσα περισσότερα είναι τα αίτια τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα 

εµφάνισης του κινδύνου. Όσον αφορά την έκθεση του κάθε κινδύνου αποτελεί 

ουσιαστικά το γινόµενο της πιθανότητας εµφάνισης κάποιου κινδύνου µε τη 

βαρύτητά του. Η συνέπεια τέλος περιγράφεται από τη βαρύτητα η οποία 
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παραπάνω από µία συνέπεια.  

Σκοπός κάθε προσπάθειας εκτίµησης και διαχείρισης κινδύνων είναι η 

οµαλότερη και αποδοτικότερη ολοκλήρωση ενός έργου και των διεργασιών 

που αυτό περιλαµβάνει. Οι κίνδυνοι που µπορεί να υπάρχουν σε ένα έργο 

δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό. Μπορεί να είναι πηγή περαιτέρω µελέτης, 

προβληµατισµού  και κινήτρων. Οι κίνδυνοι που έχουν εκτιµηθεί λάθος ή 

έχουν παραληφθεί όµως µπορούν να προκαλέσουν µεγαλύτερη ανησυχία. 

 

Να σηµειωθεί ότι το ΡΜΙ συνέταξε τον παρακάτω ορισµό : 

Ως διαχείριση κινδύνων ενός έργου, ορίζεται «το σύνολο των διεργασιών 

εντοπισµού, ανάλυσης, αντιµετώπισης και παρακολούθησης κινδύνων κατά 

τη διάρκεια της ζωής ενός έργου µε στόχο την επίτευξη των αρχικών του 

στόχων (PMI 2004)». 

 

Η διαχείριση των κινδύνων ενός έργου είναι µια δυναµική και ολοένα και πιο 

µεταβαλλόµενη διεργασία που επικεντρώνεται στην αναγνώριση, την διοίκηση 

και την παρακολούθηση των κινδύνων. Υπάρχουν πολλά περιθώρια και 

τεχνικές για την διαχείριση των κινδύνων παρόλα όµως τα εργαλεία που 

µπορεί να παρέχει η τεχνολογία και η τεχνογνωσία δεν πρέπει να 

παραβλέπουµε ότι ο κίνδυνος από την φύση του απαιτεί συνεχή 

παρακολούθηση και αέναη ενηµέρωση µε στοιχεία. 

 

Οι παρακάτω στόχοι αποτελούν τον κορµό σε κάθε προσπάθεια διαχείρισης 

των κινδύνων ενός έργου και την βάση της θεωρίας του risk management. 

 

· Προσδιορισµός των κινδύνων  

· Την αναγνώριση κινδύνων 

· Την εισαγωγή των κινδύνων σε µια βάση δεδοµένων 

· Ανάλυση των κινδύνων ως προς την πιθανότητα (%) τα αποτελέσµατα 

(καταστροφικά, σοβαρά, υποφερτά, ασήµαντα)  

· Προγραµµατισµός διαχείρισης  

· Στρατηγικές αποφυγής  

· Στρατηγικές ελαχιστοποίησης του αποτελέσµατος  
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· την αποδοχή ή µη των κινδύνων 

· Εναλλακτικά σχέδια (contingency plan)  

· Παρακολούθηση των κινδύνων και αναθεώρηση του σχεδίου 

 

 

 

Η ∆ιοίκηση Κινδύνων είναι η συστηµατική διεργασία προσδιορισµού, 

ανάλυσης και απόκρισης στους κινδύνους του έργου. Περιλαµβάνει τη 

µεγιστοποίηση της πιθανότητας και των συνεπειών των θετικών γεγονότων 

και την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας και των συνεπειών από γεγονότα 

αντίθετα στους στόχους του έργου. Η πτυχή αυτή της διοίκησης έργων  

περιλαµβάνει τις ακόλουθες κυρίες διεργασίες: 

 

1 Σχεδιασµός ∆ιοίκησης Κινδύνων 

2 Αναγνώριση Κινδύνων 

3 Ποιοτική Ανάλυση Κινδύνων 

4 Ποσοτική Ανάλυση Κινδύνων 

5 Σχεδιασµός Απόκρισης σε Κινδύνους 

6 Παρακολούθηση και Έλεγχος Κινδύνων 

 

«Κίνδυνος είναι ένα αβέβαιο γεγονός ή κατάσταση που, σε περίπτωση που 

προκύψει, έχει θετική ή αρνητική συνέπεια σε κάποιο στόχο του έργου». PMI 

2004. 

Κατά την ανάληψη ενός έργου όπως βασικό εργαλείο για τον project manager 

είναι το διάγραµµα του έργου και των διεργασιών. Αντιστοίχως και για την 

διαχείριση των κινδύνων βασικό εργαλείο είναι το σχέδιο διαχείρισης 

κινδύνων. Τα στάδια των δύο αυτών διαγραµµάτων είναι δυνατό να 

συνδεθούν µεταξύ τους µε κοινό στοιχείο ότι όσο προχωρά το έργο τόσο πιο 

σηµαντικές θα είναι οι επιπτώσεις να πραγµατοποιηθεί κάποιος από τους 

κινδύνους. Επίσης είναι δυνατό να υπάρχουν κίνδυνοι που να συνδέονται 

άµεσα µε κάποιο στάδιο λόγω βασικών χαρακτηριστικών της φύσης της 

δραστηριότητας. Να σηµειωθεί ότι η έλλειψη µιας δραστηριότητας δεν 

αποτελεί κίνδυνο. Κίνδυνος είναι το ενδεχόµενο να συµβεί κάτι που να 
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κάτι που θα έχει µια συνολική επίπτωση στην εξέλιξη του έργου. 

 

Risk register – ΜΗΤΡΩΟ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 

Κατά τη Φάση Έναρξης Έργου, πρέπει να εντοπίζονται οι κίνδυνοι που θα 

µπορούσαν να επηρεάσουν το Έργο και να καταχωρούνται τα χαρακτηριστικά 

τους στο Μητρώο Κινδύνων Έργου. Το Μητρώο Καταγραφής Κινδύνων 

Έργου είναι ένα έγγραφο που πρέπει να δηµιουργείται κατά την εκπόνηση 

ενός έργου και να βελτιώνεται κατά τις επόµενες φάσεις του κύκλου 

διαχείρισης του. Το µητρώο κινδύνων αποτελεί εργαλείο ελέγχου για τον 

project manager, παρέχοντας τη δυνατότητα άµεσης επισκόπησης των 

κύριων κινδύνων που αντιµετωπίζει το έργο, παρακολούθησης των 

δραστηριοτήτων που θα πρέπει να λαµβάνουν χώρα και των ατόµων που 

είναι υπεύθυνα για αυτές.  

 

Το µητρώο κινδύνων περιέχει πληροφορίες για τους κινδύνους που έχουν 

αναγνωριστεί στο έργο και τις εκτιµήσεις για την επίδραση αυτών στις 

δραστηριότητες αυτού. Ουσιαστικά προσδιορίζονται οι κίνδυνοι και τα 

αναγκαία σχέδια απόκρισης σε αυτούς. 

 

Καθώς ο εντοπισµός κινδύνων είναι µία επαναλαµβανόµενη διαδικασία, οι 

κίνδυνοι που εντοπίζονται καταχωρούνται στο µητρώο καθ’ όλη την διάρκεια 

του έργου. Ο κατάλογος των κινδύνων αυτών θα πρέπει να βελτιώνεται κατά 

τη Φάση Προγραµµατισµού, όταν παράγεται το Σχέδιο Έργου. Γενικά, θα 

πρέπει να γίνεται έλεγχος για ενδεχόµενους νέους κινδύνους κάθε φορά που 

διεξάγεται επισκόπηση του Μητρώου Καταγραφής Κινδύνων Έργου, 

τουλάχιστον στο τέλος κάθε φάσης.  

Το παρακάτω σχήµα είναι ένα υπόδειγµα risk register σύµφωνα µε το 

πρότυπο του PMI. 
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Id Description of Risk 
(including any identified 
‘triggers’) 

Impact on Project  
(Identify consequences) 

Assessme
nt of 
Likelihood 

Assess
ment of 
Serious
ness 

Grade  
(combin
ed 
Likeliho
od and 
Serious
ness) 

 

Change Date of 
Review 

Mitigation Actions 
(Preventative or Contingency) 

Responsibility for 
mitigation 
action(s) 

Cost Timeline for 
mitigation 
action(s) 

Work Breakdown Structure 

<n> <A “newspaper 
headline” style 
statement.  Also identify 
relevant triggers that 
may cause the risk to be 
realised.> 

<Describe the nature of 
the risk and the impact 
on the project if the risk 
is not mitigated or 
managed> 

   <Change in 
Grade since 
last review> 

<Date of last 
review> 

<Specify planned mitigation strategies: 

� Preventative (implement immediately) 

� Contingency (implement if/when risk occurs).> 

 

<Specify who is 
responsible for 
undertaking each 
mitigation 
action(s)> 

 <Specify 
timeframe 
for 
mitigation 
action(s) to 
be 
completed 
by> 

This is to indicate that the identified 
mitigation action has been included 
in the WBS (workplan). 

1 Steering Committee 
unavailable.   
Identified triggers: 

• Steering 
Committee 
meetings 
repeatedly 
rescheduled 
due to lack of 
availability;  

• Members do not 
attend despite 
prior 
confirmation of 
attendance. 

Lack of availability will 
stall progress (ie. 
delayed decisions will 
defer output finalisation, 
extend project timelines 
and staff resources will 
be required for longer 
than anticipated) 

H H A NEW 15/02/06 Preventative: 

� Highlight strategic connection - link Project Objective to relevant Agency 
strategic objectives 

� Confirm 2006 meeting schedule in January 

� Confirm SC membership 

� Widen representation (include other Agencies) 

Project Manager  NA 15/03/06 Y 

2 Inadequate funding to 
complete the project 
Identified triggers: 

� Funding is redirected; 

� Costs increase (poor 
quality materials/ 
inaccurate cost 
estimates) 

Budget blow out means 
cost savings must be 
identified – ie. reduced 
output quality, 
timeframes are 
extended, outcomes 
(benefits) will be delayed 
and/or reduced. 

M M B No change 15/02/06 Contingency: 
Re-scope project, focusing on time and resourcing 

Project Manager TBC TBC N 

3 Staff reject new 
procedures  
Triggers include 

� Staff don’t participate 
in training (not 
prepared for new 
roles); 

� New procedures not 
applied (work-
arounds still used). 

Rejection means 
additional time and 
resources required to 
achieve successful 
implementation - ie. 
outputs languish; more 
training is required 
(additional cost, time 
delays); potential for 
‘falling back into old 
ways’ (more change mgt 
required); loss of 
credibility for project 
(perception of failure). 

H H A NEW 15/02/06 Preventative: 
High level reinforcement of policy changes; 
Provide opportunity for staff feedback prior to policy/procedure finalisation; 
Develop Training Plan that allows for repeat attendance (perhaps 2 stage 
training?); 
Identify staff ‘champions’ to promote adoption of new procedures (buddy system); 
Circulate information to staff that  

� promotes how new procedures have improved processes (eg. 10 steps 
reduced to 4 steps etc); 

� proportion of staff that have successfully completed the training. 

� Identifies local ‘buddies’ for troubleshooting. 

 
Sponsor 
 
 
Project Manager 
 
 
Consultant 
 
 
 
Project Manager 
 
 
 
Project Manager 

 
NA 
 
 
NA 
 
 
 
$3,000 
 
 
 
NA 
 
 
 
 
NA 

 
21/02/06 
 
 
21/02/06 
 
 
 
30/03/06 
 
 
 
30/03/06 
 
 
 
 
30/04/06 

 
Y 
 
 
Y 
 
 
 
N 
 
 
 
N 
 
 
 
 
N 
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Το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων βοηθά στην παρακολούθηση των κινδύνων 

και δεν αποτελεί τρόπο αντιµετώπισης. Μπορούµε να πούµε ότι είναι ο 

χάρτης των κινδύνων αλλά όχι το σχέδιο δράσης. Οι µέθοδοι αντιµετώπισης 

τω κινδύνων συνδέονται µε την στρατηγική που ακολουθείται κατά την 

ολοκλήρωση ενός έργου. Μην ξεχνάµε ότι η εξάλειψη ενός κινδύνου δεν είναι 

πάντα η πιο συµφέρουσα στρατηγική. Το risk appetite του project manager 

συνήθως συνδέεται µε την πιθανότητα να συµβεί κάτι και πόσο σηµαντική 

είναι η επίπτωση του ενδεχοµένου αυτού, επίσης σηµαντικός ρόλος είναι το 

κόστος. 

 

Η χρήση δεδοµένων χαµηλής ακρίβειας – για παράδειγµα, εάν ένας κίνδυνος 

δεν είναι κατανοητός – µπορεί να οδηγήσει σε µία ποιοτικής ανάλυσης 

κινδύνων µικρής αξίας για το διοικητή του έργου. Εάν η ταξινόµηση της 

ακρίβειας των δεδοµένων είναι µη αποδεκτή, ενδέχεται να είναι δυνατή η 

συλλογή καλύτερων δεδοµένων. 

 

Στην ανάλυση, κατά την οποία υπολογίζεται η πιθανότητα εµφάνισης κάποιου 

κινδύνου και της αντίστοιχης συνέπειας του. Οι πιθανότητες εκφράζονται µε 

διαβαθµίσεις του τύπου: Ελάχιστο, λίγο, πολύ, πάρα πολύ. Κατά την ποιοτική 

ανάλυση δηµιουργείται ένας ποιοτικός πίνακας που αποτελείται από δύο 

κλίµακες. Η µία κλίµακα περιγράφει την πιθανότητα εµφάνισης κάποιου 

κινδύνου και η δεύτερη τη συνέπεια εµφάνισής του, όπως φαίνεται και στο 

παρακάτω σχήµα. 
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4. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

 

Σχεδιασµός ∆ιοίκησης Κινδύνων 

 

Ο σχεδιασµός διοίκησης κινδύνων είναι η διεργασία απόφασης του πώς θα 

προσεγγισθούν και θα σχεδιασθούν οι δραστηριότητες διοίκησης κινδύνων για 

ένα έργο. Είναι σηµαντικό να γίνει σχεδιασµός των διεργασιών που πρέπει να 

ακολουθηθούν για τη διοίκηση κινδύνων ώστε να διασφαλισθεί ότι το επίπεδο, 

ο τύπος και η διορατικότητα της διοίκησης κινδύνων αντιστοιχούν τόσο µε τον 

κίνδυνο όσο και µε τη σηµαντικότητα του έργου για τον οργανισµό. Η τεχνική 

η οποία εφαρµόζεται σε αυτή τη φάση είναι η: Συναντήσεις σχεδιασµού: Οι 

οµάδες έργου πραγµατοποιούν συναντήσεις σχεδιασµού για την ανάπτυξη 

του σχεδίου διοίκησης κινδύνων. Στους συµµετέχοντες περιλαµβάνεται ο 

διοικητής του έργου, οι ηγέτες της οµάδας έργου, οποιοσδήποτε εντός του 

οργανισµού µε υπευθυνότητα διοίκησης στις δραστηριότητες σχεδιασµού 

κινδύνων και εκτέλεσης αυτών, βασικοί συντελεστές, και άλλοι, όπως 

απαιτείται. Χρησιµοποιούν τα πρότυπα διοίκησης κινδύνων και άλλες 

εισόδους όπως κρίνεται κατάλληλο. 

 

Αναγνώριση Κινδύνων 

 

Η αναγνώριση κινδύνων περιλαµβάνει τον προσδιορισµό των κινδύνων που 

ενδεχοµένως θα επηρεάσουν το έργο και την καταγραφή των 

χαρακτηριστικών τους. 

Συµµετέχοντες στην αναγνώριση κινδύνων είναι εν γένει οι ακόλουθοι, όταν 

είναι δυνατόν: η οµάδα έργου, η οµάδα διοίκησης κινδύνων, άνθρωποι µε 

εµπειρία σε ειδικά θέµατα από άλλα τµήµατα της εταιρείας, πελάτες, τελικοί 

χρήστες, άλλοι διοικητές έργων, συντελεστές και εξωτερικοί εµπειρογνώµονες. 

Η αναγνώριση κινδύνων είναι µία επαναληπτική διεργασία. Η πρώτη 

επανάληψη µπορεί να πραγµατοποιηθεί από ένα µέρος της οµάδας έργου, ή 

από την οµάδα διοίκησης κινδύνων. Όλη η οµάδα έργου και οι κύριοι 
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συντελεστές του µπορεί να κάνουν µία δεύτερη επανάληψη. Προκειµένου να 

επιτευχθεί µία αντικειµενική ανάλυση, άτοµα µη εµπλεκόµενα στο έργο µπορεί 

να πραγµατοποιήσουν την τελική επανάληψη. Εφαρµόζονται οι παρακάτω 

τεχνικές: 

 

1. Ανασκοπήσεις έγγραφου υλικού: Η πραγµατοποίηση µιας δοµηµένης 

ανασκόπησης των σχεδίων έργου και των υποθέσεων, τόσο στο 

επίπεδο του εύρους του συνολικού έργου όσο και στο επίπεδο του 

λεπτοµερούς εύρους, των προηγούµενων αρχείων έργου, και άλλων 

πληροφοριών, είναι εν γένει το αρχικό βήµα που γίνεται από τις οµάδες 

έργου. 

 

2. Τεχνικές συλλογής πληροφοριών: Παραδείγµατα τεχνικών συλλογής 

πληροφοριών οι οποίες χρησιµοποιούνται στην αναγνώριση κινδύνων 

µπορεί να περιλαµβάνουν την έκφραση ιδεών (brainstorming), την 

τεχνική Delphi, τις συνεντεύξεις, καθώς και ανάλυση προτερηµάτων, 

ελαττωµάτων, ευκαιριών και κινδύνων (strengths, weaknesses, 

opportunities, and threats (SWOT)). 

 

 

3. Λίστες ελέγχου: Οι λίστες ελέγχου για την αναγνώριση κινδύνων 

µπορεί να αναπτυχθούν βάσει ιστορικών πληροφοριών και γνώσεων 

που έχουν συσσωρευτεί από προηγούµενα παρόµοια έργα καθώς και 

από άλλες πηγές πληροφοριών. Ένα πλεονέκτηµα από τη χρήση µίας 

λίστας ελέγχου είναι ότι η αναγνώριση κινδύνων είναι γρήγορη και 

απλή. Ένα µειονέκτηµα είναι ότι είναι αδύνατο να δηµιουργηθεί µία 

εξαντλητική λίστα ελέγχου κινδύνων, µε αποτέλεσµα ο χρήστης να 

περιορίζεται στην πράξη στις κατηγορίες της λίστας. Πρέπει να δίνεται 

προσοχή στην αναζήτηση στοιχείων που δεν περιλαµβάνονται σε µία 

τυπική λίστα ελέγχου εάν µοιάζουν σχετικά µε το συγκεκριµένο έργο. Η 

λίστα ελέγχου πρέπει να στοιχειοθετεί όλους τους τύπους των πιθανών 

κινδύνων για το έργο. Είναι σηµαντικό να αναθεωρείται η λίστα ελέγχου 

ως ένα τυπικό βήµα κάθε διεργασίας κλεισίµατος του έργου ώστε να 

εµπλουτίζεται η λίστα των πιθανών κινδύνων και η περιγραφή αυτών. 
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4. Ανάλυση υποθέσεων: Κάθε έργο συλλαµβάνεται και αναπτύσσεται 

βάσει ενός συνόλου υποθέσεων, σεναρίων, ή υποθέσεων. Η ανάλυση 

υποθέσεων είναι µία τεχνική που εξερευνά την ισχύ των υποθέσεων. 

Προσδιορίζει τους κινδύνους στο έργο από ανακρίβειες, 

ασυµβατότητες, ή ελλείψεις των υποθέσεων. 

 

5. ∆ιαγραµµατικές τεχνικές. Οι διαγραµµατικές τεχνικές περιλαµβάνουν: 

· ∆ιαγράµµατα αιτίου-αιτιατού (γνωστά επίσης ως διαγράµµατα 

Ishikawa ή διαγράµµατα ψαροκόκκαλου) – χρησιµεύουν για τον 

προσδιορισµό των αιτίων των κινδύνων  

· ∆ιαγράµµατα ροής συστηµάτων ή διεργασιών – δείχνουν το 

πώς αλληλοσυσχετίζονται τα διάφορα στοιχεία ενός συστήµατος 

καθώς και το µηχανισµός αιτίασης. 

· ∆ιαγράµµατα επιρροής – µία γραφική αναπαράσταση ενός 

προβλήµατος που δείχνει τις αιτιατές επιρροές, τη χρονική 

διάταξη των γεγονότων, και άλλες σχέσεις µεταξύ µεταβλητών 

και αποτελεσµάτων  
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RBS 

 

Η δηµιουργία µιας δοµής RBS είναι µια προσπάθεια ιεράρχησης των 

κινδύνων που περιλαµβάνει ένα έργο. Είναι µια µέθοδος που ενισχύει την 

προσπάθεια για τον προσδιορισµό, την αξιολόγηση, τη σύγκριση, και την 

υποβολή εκθέσεων του κινδύνου. Πολλές φορές έχουµε την εντύπωση ότι µε 

τον προσδιορισµό των κινδύνων µπορούµε να τους καταλάβουµε και να τους 

διαχειριστούµε. Η δηµιουργία ενός µεγάλου καταλόγου κινδύνων είναι 

δύσκολο να δηµιουργηθεί πόσο µάλλον να δοθούν προτεραιότητες, έτσι το 

RBS φαίνεται να είναι ένα αποτελεσµατικότερο εργαλείο για την ανάλυση 

κινδύνων και την καθοδήγηση των συµβαλλοµένων στο έργο να 

επικεντρωθούν στα κρίσιµα σηµεία του έργου. Το RBS ακολουθεί το βασικό 

σχέδιο της δοµής WBS και είναι µια οµαδοποίηση των κινδύνων ενός έργου 

που θα καθορίσουν την έκταση και την έκθεση του έργου στους κινδύνους. 

Κάθε επίπεδο αποτελείται και από πιο λεπτοµερείς πηγές κινδύνων. Το 

πρώτο βήµα για τη χρησιµοποίηση του RBS είναι να προσδιοριστεί ο 

κίνδυνος, ενδεχοµένως από προηγούµενη εµπειρία ή από "brainstorming". Το 

επόµενο βήµα είναι αξιολόγηση του κινδύνου. Αντί απλά να µετρηθούν οι 

κίνδυνοι είναι σε κάθε περιοχή RBS, είναι σηµαντικό να µετρηθεί η επίπτωση 

κάθε κινδύνου. Η χρησιµοποίηση της παραπάνω µεθοδολογίας βοηθά να 

αναλυθούν οι  κίνδυνοι και να καθοριστεί όποιοι είναι οι πιό σηµαντικοί.  

 

Το επόµενο βήµα για την χρήση του RBS είναι η δηµιουργία ενός έργου µε 

συγκεκριµένη δοµή έτσι ώστε να δηµιουργήσουµε µια συγκριτική βάση µεταξύ 

των σταδίων του έργου και να είναι δυνατές οι συγκρίσεις. Όταν υπάρχει 

ενιαία βάση είναι πιο εύκολη η σύγκριση και αξιολόγηση και κατά συνέπεια η 

δηµιουργία µιας ευρείας γνώσης που µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε 

µελλοντικά έργα.  

 

Με τη χρησιµοποίηση του RBS µπορούµε να αναλύσουµε πληροφορίες από 

πιο χαµηλά επίπεδα προς τα πάνω αποδοτικότερα. Το RBS µπορεί να  είναι η 

βάση για πολλά προγράµµατα ανάλυσης και αποτίµησης καθώς και βάση για 

µελλοντικές αναφορές. 
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WBS 

 
 

 
Οικονοµικοί, 

Χρηµατοοικονοµικοί & 
αγοράς  

 
Νοµικοί  

και κανονιστικοί   
 

 
 

 
Περιβαλλοντικοί  

 
Τεχνικοί,  

Λειτουργικοί &  
Υποδοµής 

 

Μειωµένη απόδοση σε 
σχέση µε τις 
προδιαγραφές  
Μειωµένη απόδοση της 
διαχείρισης του Έργου 
έναντι των προσδοκιών  
Χρεοκοπία Αναδόχων 
Αφερεγγυότητα Πηγής 
Χρηµατοδότησης 
Αδυναµία οικονοµικών 
φορέων να 
ικανοποιήσουν 
συµβατικές δεσµεύσεις  
Ανεπαρκή κεφαλαιακά 
έσοδα 
∆ιακυµάνσεις αγοράς 
Απάτη/ κλοπή 
Αδυναµία συµπράξεων 
να υλοποιήσουν το 
επιθυµητό αποτέλεσµα  
Μη ασφαλίσιµη 
κατάσταση (ή το κόστος 
ασφάλισης υπερσκελίζει 
το όφελος)  
Έλλειψη διαθεσιµότητας 
κεφαλαιουχικών 
επενδύσεων  

 

 

∆ιακυµάνσεις 
συναλλαγµατικών 
ισοτιµιών  
Αστάθεια επιτοκίων  
Πληθωρισµός  
Ανεπάρκεια κεφαλαίου 
κίνησης 
Οι εξελίξεις στην αγορά 
θα έχουν δυσµενείς 
επιπτώσεις στα σχέδια 

 

Νέα ή τροποποιηµένη 
νοµοθεσία µπορεί να 
καθιστά άκυρες 
υποθέσεις εργασίας στις 
οποίες βασίζεται η 
δραστηριότητα  
Αδυναµία εξασφάλισης 
της κατάλληλης έγκρισης, 
π.χ. πολεοδοµική έγκριση 
Μη προβλεφθείσα 
συµπερίληψη 
ενδεχόµενων 
υποχρεώσεων 
(contingent liabilities)  
Αδυναµία επίτευξης 
ικανοποιητικών 
συµβατικών ρυθµίσεων  
Μη αναµενόµενοι 
εποπτικοί έλεγχοι ή 
απαιτήσεις αδειοδότησης  
Αλλαγές στη φορολογική 
δοµή  
 

 

 
 

 

Αλλαγή κυβερνητικής 
πολιτικής (σε εθνικά ή 
διεθνή θέµατα) 
Αλλαγή κυβέρνησης  
Πόλεµος ή ταραχές  
∆υσµενής κοινή γνώµη/ 
παρέµβαση από ΜΜΕ  

 

 

Φυσικές καταστροφές 
Καταιγίδες, πληµµύρες, 
θεοµηνίες 
Συµβάντα ρύπανσης  
Προβλήµατα µεταφορών, 
περιλαµβανοµένων 
συγκρούσεων 
αεροσκαφών/ οχηµάτων  
∆ιατάραξη 
οικοσυστήµατος 
(χλωρίδας, πανίδας)  

 

 

Ανεπαρκής σχεδιασµός  
Επαγγελµατική αµέλεια 
Ανθρώπινο λάθος/ 
ανικανότητα 
Βλάβη στην υποδοµή  
∆ιάρκεια ωφέλιµης ζωής 
µικρότερη της 
αναµενόµενης 
Υπολειµµατική αξία 
περιουσιακών στοιχείων 
χαµηλότερη της 
αναµενόµενης  
Αυξηµένα κόστη 
αποσυναρµολόγησης/ 
θέσης εκτός λειτουργίας   
Η ασφάλεια τίθεται σε 
κίνδυνο  
Σφάλµα στη λειτουργία  
Προβλήµατα 
υπολειπόµενης 
συντήρησης   
«Ολίσθηση» του 
αντικειµένου του έργου 
Ασαφείς προσδοκίες  
Παραβιάσεις ασφάλειας/ 
ασφάλειας πληροφοριών  
Απουσία ή ανεπάρκεια 
επιχειρησιακής συνέχειας 
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5. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ  & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
 

Ο Κίνδυνος Έργου είναι ένα αβέβαιο γεγονός ή κατάσταση που, εφόσον 

επέλθει, έχει θετική ή αρνητική επίπτωση σε έναν στόχο του Έργου. Ένας 

κίνδυνος έχει αιτία και, εφόσον επέλθει, συνέπειες. Προκειµένου να 

µεγιστοποιούνται οι πιθανότητες και οι συνέπειες των θετικών για τους 

στόχους του Έργου συµβάντων και να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες και 

οι συνέπειες των δυσµενών συµβάντων, πρέπει σε κάθε Έργο να 

σχεδιάζονται και να εγκαθίστανται διεργασίες διαχείρισης κινδύνων.    

Κατά τη Φάση Έναρξης Έργου, πρέπει να εντοπίζονται οι κίνδυνοι που θα 

µπορούσαν να επηρεάσουν το Έργο και να καταχωρούνται τα χαρακτηριστικά 

τους στο Μητρώο Καταγραφής Κινδύνων Έργου (Risk Log). Το Μητρώο 

Καταγραφής Κινδύνων Έργου είναι ένα έγγραφο που πρέπει να δηµιουργείται 

κατά την εκπόνηση του Τεχνικού ∆ελτίου Έργου και να βελτιώνεται κατά τις 

επόµενες φάσεις του Κύκλου ∆ιαχείρισης Έργου. Το Μητρώο Καταγραφής 

Κινδύνων Έργου αποτελεί εργαλείο ελέγχου για τον Υπεύθυνο Συντονιστή, 

παρέχοντας τη δυνατότητα άµεσης επισκόπησης των κύριων κινδύνων που 

αντιµετωπίζει το Έργο, παρακολούθησης των δραστηριοτήτων που θα πρέπει 

να λαµβάνουν χώρα και των ατόµων που είναι υπεύθυνα για αυτές.  

 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τεχνικές προς χρήση για τον εντοπισµό 

πιθανών κινδύνων κατά τη Φάση Έναρξης Έργου: 

 

∆ιεξαγωγή δοµηµένης επισκόπησης του Εγγράφου της Έκθεσης 

Επιχειρησιακής Σκοπιµότητας Έργου, καθώς και της προσέγγισης Έργου 

όπως αυτή καταγράφεται στο Τεχνικό ∆ελτίο Έργου. 

 

Παραγωγή ιδεών (brainstorming). Η οµάδα σχεδιασµού Έργου πραγµατοποιεί 

συνήθως συνάντηση παραγωγής ιδεών (brainstorming), αν και η τεχνική αυτή 

µπορεί επίσης να εφαρµοστεί από οµάδα εµπειρογνωµόνων που 

αντιπροσωπεύουν πολλαπλές ειδικότητες. Με επικεφαλής ένα πρόσωπο που 
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παίζει το ρόλο του συντονιστή, τα πρόσωπα αυτά παράγουν ιδέες για 

πιθανούς κινδύνους για το Έργο. 

 

Είναι δυνατός ο εντοπισµός κινδύνων µέσω συνεντεύξεων µε πεπειραµένους 

Υπεύθυνους Συντονιστές ή ειδικών στο συγκεκριµένο αντικείµενο. Αρχικά 

προσδιορίζονται τα κατάλληλα άτοµα, στη συνέχεια η οµάδα σχεδιασµού τα 

ενηµερώνει για το Έργο και οι ερωτώµενοι προσδιορίζουν κινδύνους µε βάση 

την εµπειρία τους. 

 

Η οµάδα σχεδιασµού χρησιµοποιεί ως οδηγό µία σχεδόν τυποποιηµένη 

κατάσταση ελέγχου (checklist) για πιθανούς κινδύνους, που συνήθως 

καταρτίζεται µε βάση ιστορικές πληροφορίες και συσσωρευµένες γνώσεις από 

την υλοποίηση έργων διαφόρων κλιµάκων και τύπων. Καθώς είναι αδύνατη η 

σύνταξη εξαντλητικού καταλόγου κινδύνων, θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα 

για τη διερεύνηση περιπτώσεων που δεν περιλαµβάνονται στην 

τυποποιηµένη κατάσταση ελέγχου (checklist), εφόσον φαίνονται σχετικές µε 

το συγκεκριµένο έργο. 

 

Η οµάδα του έργου και ειδικότερο ο project manager ερευνά και αναλύει τις 

αναφορές προηγούµενων έργων και συγκρίνει οµοιότητες και διαφορές. 

Γίνεται στοχευµένη ανάλυση στα σηµεία που αποτελούν το κρίσιµο µονοπάτι 

του έργου και στις κρίσιµες διεργασίες. 
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6. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  
 

Ποιοτική ανάλυση κινδύνων είναι η διεργασία της αξιολόγησης της επίπτωσης 

και της πιθανοφάνειας των προσδιορισµένων κινδύνων. Η διεργασία αυτή 

θέτει τους κινδύνους σε προτεραιότητα σύµφωνα µε την πιθανή επίδρασή 

τους στους στόχους του έργου. Η ποιοτική ανάλυση κινδύνων είναι ένας 

τρόπος καθορισµού της σηµασίας αντιµετώπισης συγκεκριµένων κινδύνων 

και καθοδήγησης των αποκρίσεων σε κινδύνους. Η χρονική κρισιµότητα 

ενεργειών σχετικών µε κινδύνους µπορεί να µεγεθύνει τη σηµαντικότητα ενός 

κινδύνου. Μία εκτίµηση της ποιότητας της διαθέσιµης πληροφορίας επίσης 

βοηθά στην τροποποίηση της αξιολόγησης των κινδύνων. Η ποιοτική 

ανάλυση κινδύνων απαιτεί η πιθανότητα και τα επακόλουθα των κινδύνων να 

αναλύονται χρησιµοποιώντας εγκαθιδρυµένες µεθόδους και εργαλεία 

ποιοτικής ανάλυσης. Οι τάσεις των αποτελεσµάτων όταν επαναλαµβάνεται η 

ποιοτική ανάλυση µπορεί να υποδείξουν την ανάγκη για περισσότερη ή 

λιγότερη δράση διοίκησης κινδύνων. Η χρήση των εργαλείων αυτών βοηθά 

στη διόρθωση των πολώσεων που είναι συχνά παρούσες σε ένα σχέδιο 

έργου. Η ποιοτική ανάλυση κινδύνων πρέπει να επανεξετάζεται κατά τη 

διάρκεια του κύκλου ζωής ενός έργου ώστε να παραµένει ενήµερη των 

αλλαγών στους κινδύνους του έργου. Η διεργασία αυτή µπορεί να οδηγήσει 

σε περαιτέρω ανάλυση στην ποσοτική ανάλυση κινδύνων ή απευθείας στο 

σχεδιασµό της απόκρισης σε κινδύνους. Οι τεχνικές που εφαρµόζονται είναι 

οι: 

 

1. Πιθανότητες και επιπτώσεις κινδύνων: Η πιθανότητα ενός κινδύνου και 

οι επιπτώσεις του µπορεί να περιγράφουν µε ποιοτικούς όρους όπως 

πολύ υψηλή, υψηλή, µέτρια, χαµηλή, και πολύ χαµηλή. 

· Πιθανότητα κινδύνου είναι η πιθανοφάνεια (likelihood) να συµβεί 

ένας κίνδυνος. 

· Επιπτώσεις κινδύνου είναι η επίδραση στους στόχους του έργου 

εάν συµβεί το γεγονός κινδύνου.  

Αυτές οι δύο διαστάσεις του κινδύνου εφαρµόζονται σε συγκεκριµένα 

γεγονότα κινδύνων, όχι στο συνολικό έργο. Η ανάλυση των κινδύνων 
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χρησιµοποιώντας την πιθανότητα και τις επιπτώσεις βοηθάει στον 

προσδιορισµό των κινδύνων αυτών που πρέπει να διοικηθούν 

επιθετικά.  

 

2. Πίνακας κατάταξης πιθανότητας/επιπτώσεων κινδύνων: Είναι δυνατόν 

να δηµιουργηθεί ένας πίνακας ο οποίος αναθέτει κατατάξεις κινδύνων 

(πολύ χαµηλός, χαµηλός, µέτριος, υψηλός και πολύ υψηλός) σε 

κινδύνους ή σε συνθήκες βάσει του συνδυασµού κλιµάκων 

πιθανοτήτων και επιπτώσεων. Οι κίνδυνοι µε υψηλή πιθανότητα και 

σηµαντικές επιπτώσεις χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης, 

περιλαµβανοµένης της ποσοτικοποίησης, καθώς και επιθετική διοίκηση 

κινδύνων. Η κατάταξη των κινδύνων επιτυγχάνεται µε τη χρήση ενός 

πίνακα και κλιµάκων κινδύνου για κάθε κίνδυνο. Η κλίµακα 

επιπτώσεων κινδύνου (risk’s impact scale) αντανακλά τη σοβαρότητα 

των επιδράσεων στο στόχο του έργου. Μία επίπτωση µπορεί να είναι 

ordinal ή cardinal, ανάλογα µε τη φιλοσοφία του οργανισµού που 

πραγµατοποιεί την ανάλυση. Οι ordinal κλίµακες είναι απλές, 

ταξινοµηµένες κατά τιµή, όπως πολύ χαµηλή, χαµηλή, µέτρια, υψηλή 

και πολύ υψηλή. Οι cardinal κλίµακες αναθέτουν τιµές στις επιπτώσεις 

αυτές. 

 

3. ∆οκιµή υποθέσεων έργου: Οι προσδιορισµένες υποθέσεις πρέπει να 

δοκιµασθούν ως προς δύο κριτήρια: ευστάθεια των υποθέσεων και των 

συνεπειών στο έργο εάν οι υποθέσεις είναι εσφαλµένες. Εναλλακτικές 

υποθέσεις οι οποίες µπορεί να είναι αληθείς πρέπει να 

προσδιορισθούν και να δοκιµασθούν οι επιπτώσεις τους στους 

στόχους του έργου στη διεργασία ποιοτικής ανάλυσης κινδύνων. 

 

4. Ταξινόµηση ακρίβειας δεδοµένων: Η ποιοτική ανάλυση κινδύνων 

απαιτεί ακριβή και µη πολωµένα δεδοµένα εάν πρόκειται να βοηθήσει 

τη διοίκηση έργων. Η ταξινόµηση ακρίβειας δεδοµένων είναι µία 

τεχνική αξιολόγησης του βαθµού στον οποίο τα δεδοµένα για 

κινδύνους είναι χρήσιµα για τη διοίκηση κινδύνων. Περιλαµβάνει την 

εξέταση: 
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· Της έκτασης της κατανόησης του κινδύνου. 

· Των διαθέσιµων δεδοµένων για τον κίνδυνο. 

· Της ποιότητας των δεδοµένων. 

· Της αξιοπιστίας και της ακρίβειας των δεδοµένων. 
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ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

 

Μέθοδος risk assessment  

∆ηµιουργία τριών βάσεων δεδοµένων µε την µορφή tree diagram και την 

ανάλυση σε εξίσου ίδια επίπεδα ανάλυσης (τρίτο, τέταρτο επίπεδο κλπ.)  

Οι τρεις βάσεις αναλύονται ως εξής: 

· Είδη κινδύνων 

· Ανάλυση διεργασιών και σταδίων του έργου 

· Objectives  

Οι τρεις αυτές βάσεις συνδέονται µεταξύ τους µε σειρά. Πρώτα συνδέονται 

µεταξύ τους οι διεργασίες µε τους κινδύνους µε µετά µε τα objectives. Για κάθε 

βήµα σύνδεσης µιας διεργασίας µε έναν κίνδυνο υπάρχει και ο αντίστοιχος 

τρόπος υπολογισµού του επιµέρους κινδύνου.  

Η µέθοδος υπολογισµού βασίζεται στον υπολογισµό δύο µεταβλητών την 

επίπτωση και την πιθανότητα να συµβεί ένα επικίνδυνο ενδεχόµενο. Για κάθε 

µια µεταβλητή θεσπίζεται µια κλίµακα κατηγοριοποίησης π.χ. από το 1 έως το 

5. σε κάθε βήµα αξιολόγησης και σύνδεσης ενός κινδύνου και µιας διεργασίας 

κατηγοριοποιείται η επίπτωση και η πιθανότητα χωριστά και βάσει µιας 

φόρµουλας υπολογίζεται ο συνολικός κίνδυνος. 

 

ΕΠΙΠΤΩΣΗ Χ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 

                     2 

Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση και αξιολόγηση όλων των δραστηριοτήτων 

µπορούµε να κατηγοριοποιήσουµε τις δραστηριότητες ενός έργου βάσει του 

κινδύνου βασιζόµενοι σε κάποια κριτήρια αξιολόγησης. 

Ο µέγιστος κίνδυνος θα έχει την τιµή 5 και ο ελάχιστος την τιµή 1. 

Η κατηγοριοποίηση µπορεί να γίνει σε µια κλίµακα όπως χαµηλός, µεσαίος, 

υψηλός. 

Ανάλογα µε το βαθµό ανάλυσης που έχει γίνει µπορούµε να εξάγουµε 

αντίστοιχα λεπτοµερή συµπεράσµατα. 

Βασικό εργαλείο της µεθόδου αυτής είναι η δηµιουργία ενός χάρτη ανάλυσης 

και κατηγοριοποίησης των δραστηριοτήτων σε τρεις περιοχές ανάλογα µε 

τελικό αποτέλεσµα. 
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Ο πίνακας θα είναι δύο επί δύο και οι περιοχές των δραστηριοτήτων θα είναι 

τρεις. Χαµηλού κινδύνου, µεσαίου και υψηλού. 

Η ανάλυση αυτή των δραστηριοτήτων βοηθά τον υπεύθυνο για την διαχείριση 

του έργου να έχει µια συνολική εικόνα για τους ενδεχόµενους κινδύνους και τις 

δραστηριότητες που έχουν πιο υψηλή βαθµολογία. 

 

Αξιολόγηση κινδύνων είναι η διεργασία αξιολόγησης των επιπτώσεων και της 

πιθανότητας επέλευσης των εντοπισθέντων κινδύνων.  

Πιθανότητα Κινδύνου είναι η πιθανότητα να επέλθει ένας κίνδυνος. Επίπτωση 

του κινδύνου είναι η επίδραση σε στοιχεία του Έργου σε περίπτωση που 

αυτός επέλθει. Για παράδειγµα, είναι σχετικά απίθανο να συµβεί σηµαντική 

ζηµιά σε ένα κτίριο (χαµηλή πιθανότητα), ωστόσο αν συνέβαινε θα είχε 

τεράστια επίπτωση στην επιχειρησιακή συνέχεια. Αντίθετα, είναι αρκετά 

πιθανό να συµβαίνουν περιστασιακές βλάβες του συστήµατος προσωπικών 

Η/Υ (υψηλή πιθανότητα), συνήθως όµως αυτές δεν έχουν µεγάλη επίπτωση 

στις εργασίες. 

 

Η επίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται ως προς τα ακόλουθα στοιχεία:  

• Φυσικό αντικείµενο  

• Χρονοδιάγραµµα  

• Ποιότητα παραδοτέων  

• Όφελος  

• Άτοµα/ πόροι 

 

Όταν εξετάζεται η πιθανότητα ενός κινδύνου, ένα πρόσθετο ζήτηµα είναι το 

πότε θα µπορούσε να επέλθει ο κίνδυνος. Ορισµένοι κίνδυνοι προβλέπεται να 

επέλθουν µετά από µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα σε σχέση µε άλλους, 

εποµένως πρέπει να δίνεται προσοχή στους πιο άµεσους από αυτούς.    

Για να ενισχύεται η «ορατότητα» των κινδύνων και να βοηθείται η διεργασία 

λήψης διοικητικών αποφάσεων, είναι δυνατή η χρησιµοποίηση της µήτρας 

αξιολόγησης πιθανότητας/ επίπτωσης κινδύνων. Πρόκειται για µία γραφική 

αναπαράσταση των πληροφοριών που συνήθως περιέχονται από την Risk 

Rating Matrix. 
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Ο οριζόντιος άξονας απεικονίζει την επίπτωση του κινδύνου και η κλίµακά του 

αναπαριστά τη σοβαρότητα της επίπτωσής του στο Έργο. Η σοβαρότητα της 

επίπτωσης µπορεί να εκφράζεται σε τακτικές ή απόλυτες τιµές, ανάλογα µε 

την προσέγγιση του οργανισµού που πραγµατοποιεί την ανάλυση. Οι 

κλίµακες τακτικών τιµών αποτελούνται απλώς από ιεραρχικά καταταγµένες 

τιµές, όπως π.χ. πολύ χαµηλός, χαµηλός, µέτριος, υψηλός και πολύ υψηλός. 

Οι κλίµακες απόλυτων τιµών δίνουν αριθµητικές τιµές στο βαθµό επίπτωσης.  

Και οι δύο προσεγγίσεις έχουν ως σκοπό την απόδοση µίας σχετικής τιµής 

στο βαθµό επίπτωσης του κινδύνου, αν ο κίνδυνος αυτός επέλθει. Οι κλίµακες 

τακτικών τιµών χρησιµοποιούνται ωστόσο περισσότερο.  

 

Ένας κάθετος άξονας απεικονίζει την πιθανότητα του κινδύνου. Η αξιολόγηση 

της πιθανότητας του κινδύνου µπορεί να είναι δύσκολη και ενδεχοµένως να 

απαιτείται η ειδική εµπειρία ατόµων που έχουν διαχειριστεί παρόµοια Έργα 

στο παρελθόν. Θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί µία τακτική κλίµακα που 

απεικονίζει τις σχετικές τιµές πιθανότητας ως: πολύ χαµηλή (= σχεδόν 

απίθανο), χαµηλή, µέτρια, υψηλή, πολύ υψηλή (= σχεδόν βέβαιο).  

Η γραµµή απεικονίζει τη «γραµµή ανοχής κινδύνου» (“risk tolerance line”).  

 

Οι κίνδυνοι µε υψηλή πιθανότητα και υψηλό βαθµό επίπτωσης τοποθετούνται 

επάνω και δεξιά από τη «γραµµή ανοχής κινδύνου» και συνήθως απαιτούν 

πιο ενδελεχή εξέταση και µια πιο «επιθετική» και επίσηµη διαχείριση 

(aggressive formal risk management). 
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7. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  
 

Ποσοτική Ανάλυση Κινδύνων 

 

Η διεργασία ποσοτικής ανάλυσης κινδύνων στοχεύει στην αριθµητική 

ανάλυση της πιθανότητας για κάθε κίνδυνο και για τις επιπτώσεις του στο 

στόχο του έργου, καθώς και για την έκταση του συνολικού κινδύνου του 

έργου. Η διεργασία αυτή χρησιµοποιεί τεχνικές όπως η προσοµοίωση Monte 

Carlo και η ανάλυση αποφάσεων προκειµένου να: 

· Καθορισθεί η πιθανότητα επίτευξης ενός συγκεκριµένου στόχου του 

έργου. 

· Ποσοτικοποιηθεί η έκθεση του έργου σε κινδύνους και να καθορισθεί το 

µέγεθος των αποθεµάτων κόστους και χρόνου που πιθανόν να 

χρειασθούν για έκτακτες ανάγκες. 

· Προσδιορισθούν οι κίνδυνοι που απαιτούν την µεγαλύτερη προσοχή µε 

ποσοτικοποίηση της σχετικής συνεισφοράς τους στον κίνδυνο του 

έργου. 

· Προσδιορισθούν ρεαλιστικοί και επιτεύξιµοι στόχοι για το κόστος, το 

χρονοδιάγραµµα και το εύρος. 

Η ποσοτική ανάλυση κινδύνων εν γένει έπεται της ποιοτικής ανάλυσης 

κινδύνων, καθώς απαιτεί την αναγνώριση των κινδύνων. Οι διεργασίες 

ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης κινδύνων µπορεί να χρησιµοποιηθούν 

ξεχωριστά ή από κοινού. Οι προβληµατισµοί για τη διαθεσιµότητα χρόνου και 

κονδυλίων καθώς και η ανάγκη για ποιοτικέ και ποσοτικές δηλώσεις σχετικά 

µε τους κινδύνους και τις επιπτώσεις τους, θα καθορίσουν ποια µέθοδος θα 

χρησιµοποιηθεί. Οι τάσεις των αποτελεσµάτων όταν επαναλαµβάνεται η 

ποσοτική ανάλυση µπορούν να υποδείξουν την ανάγκη για περισσότερες ή 

λιγότερες ενέργειες διοίκησης κινδύνων. Οι τεχνικές αυτής της φάσης είναι: 

 

1. Συνεντεύξεις (Interviewing). Τεχνικές συνεντεύξεων χρησιµοποιούνται 

για την ποσοτικοποίηση της πιθανότητας και των επιπτώσεων των 

κινδύνων στους στόχους του έργου. Μία συνέντευξη επί των κινδύνων 

µε τους συντελεστές του έργου και τους ειδικούς επί του αντικειµένου 
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µπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήµα για την ποσοτικοποίηση των 

κινδύνων. Η απαιτούµενη πληροφορία εξαρτάται από τον τύπο των 

κατανοµών πιθανοτήτων που θα χρησιµοποιηθούν. Για παράδειγµα, 

πρέπει να συλλεγεί πληροφορία για το αισιόδοξο (χαµηλό), 

απαισιόδοξο (υψηλό) και πιο πιθανό σενάριο εάν χρησιµοποιηθούν 

τριγωνικές κατανοµές, ή για το µέσο όρο και την τυπική απόκλιση για 

κανονική και για λογαριθµική κανονική (log normal) κατανοµή. Οι 

κατανοµές συνεχών πιθανοτήτων είναι αυτές που χρησιµοποιούνται 

συνηθέστερα στην ποσοτική ανάλυση κινδύνων. Οι κατανοµές 

αναπαριστούν τόσο την πιθανότητα όσο και τις επιπτώσεις των 

συνιστωσών του έργου. Συνήθεις τύποι κατανοµών περιλαµβάνουν την 

οµοιόµορφη, την κανονική, την τριγωνική, την κατανοµή βήτα και τη 

λογαριθµική κανονική. Η καταγραφή της αιτιολόγησης των περιοχών 

των κινδύνων είναι µία σηµαντική συνιστώσα των συνεντεύξεων για 

κινδύνους, καθότι µπορεί να οδηγήσει σε αποτελεσµατικές στρατηγικές 

για την απόκριση σε κινδύνους κατά τη διεργασία σχεδιασµού 

απόκρισης σε κινδύνους,  

2. Ανάλυση ευαισθησίας: Η ανάλυση ευαισθησίας βοηθάει στον 

καθορισµό του ποιοι κίνδυνοι έχουν τις µέγιστες πιθανές επιπτώσεις 

στο έργο. Εξετάζει την έκταση στην οποία η αβεβαιότητα για κάθε 

στοιχείο του έργου επηρεάζει τον εξεταζόµενο στόχο, όταν όλα τα άλλα 

στοιχεία αβεβαιότητας διατηρούνται στις τιµές αναφοράς τους. 

3. Ανάλυση δένδρου αποφάσεων: Μία ανάλυση δένδρου αποφάσεων έχει 

συνήθως τη δοµή ενός δένδρου απόφασης. Το δένδρο απόφασης είναι 

ένα διάγραµµα που περιγράφει µία απόφαση λαµβάνοντας υπόψιν και 

τις επιπτώσεις από την επιλογή της µίας ή της άλλης από τις 

διαθέσιµες εναλλακτικές λύσεις. Ενσωµατώνει τις πιθανότητες των 

κινδύνων και το κόστος ή τις ανταµοιβές για κάθε λογικό µονοπάτι 

γεγονότων και µελλοντικών αποφάσεων. Η επίλυση του δένδρου 

αποφάσεων υποδεικνύει ποια απόφαση αποδίδει τη µέγιστη 

προσδοκώµενη αξία σε αυτόν που λαµβάνει την απόφαση όταν 

ποσοτικοποιηθούν όλες οι αβέβαιες επιπτώσεις, εκταµιεύσεις, 

ανταµοιβές, και ακόλουθες αποφάσεις. 
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4. Προσοµοίωση: Μία προσοµοίωση του έργου χρησιµοποιεί ένα µοντέλο 

το οποίο µεταφράζει τις προσδιορισµένες αβεβαιότητες σε 

λεπτοµερειακό επίπεδο σε πιθανές επιπτώσεις στους στόχους οι 

οποίες εκφράζονται στο επίπεδο του συνολικού έργου. Οι 

προσοµοιώσεις έργων πραγµατοποιούνται συνήθως µε χρήση της 

τεχνικής Monte Carlo. 

 

Για την µελέτη και αποτίµηση των κινδύνων σήµερα χρησιµοποιούνται όλο και 

περισσότερες εφαρµογές και πακέτα πληροφορικής. Συνήθως χρησιµοποιούν 

µοντέλα εξοµοίωσης κινδύνων για να καταλήξουν σε κάποιο χαρακτηριστικό 

γράφηµα που βασίζεται στην ανάλυση ευαισθησίας. Πολλοί χαρακτηρίζουν τις 

µεθόδους αυτές πολύπλοκες και ακριβές έναντι τεχνικών που βασίζονται 

περισσότερο στην συγκέντρωση δεδοµένων. Η θεωρία fuzzy logic 

χρησιµοποιείται από τους ερευνητές ως ένα εργαλείο εναλλακτικό των 

τεχνικών βάσει πιθανοτήτων. 

Τα γραφήµατα που παρουσιάζονται συνήθως έχουν την µορφή spreadsheet ή 

heat map. Με την τεχνική της ανάλυσης ευαισθησίας περιορίζεται το εύρος 

της έρευνας στην αναγνώριση των παραγόντων παρά στην ποσοτικοποίηση 

του κινδύνου. 

Σε άλλες τεχνικές και εφαρµογές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα 

αποτελέσµατα µπορούν να είναι εξίσου ποιοτικά και ποσοτικά και διαθέσιµα 

µέσω κάποιας βάσης δεδοµένων που επιτρέπει την σωστή παρακολούθηση 

σε πραγµατικές συνθήκες διαχείρισης ενός έργου. 

 

Η ποσοτική ανάλυση η οποία βασίζεται κυρίως σε µαθηµατικούς 

υπολογισµούς. Ορισµένες από τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται κατά τη 

ποσοτική ανάλυση είναι οι εξής:  

 

• Αναµενόµενη τιµή (expected value), η οποία στηρίζεται στο γεγονός ότι 

κάθε γεγονός που συµβαίνει σε ένα έργο επηρεάζει περισσότερο ή 

λιγότερο τους στόχους.  

• ∆ένδρα σφαλµάτων (fault tree). Στη µέθοδο αυτή καθορίζονται τα 

γεγονότα που δεν επιθυµούνται, αναλύονται οι αιτίες που οδήγησαν 
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στα γεγονότα αυτά, κατασκευάζεται η αλληλουχία των γεγονότων σε 

µορφή δέντρου και γίνεται ποσοτική ανάλυση.  

• ∆ένδρα γεγονότων (event tree analysis). Στη µέθοδο αυτή εντοπίζεται 

η αρχική αιτία, αναζητούνται τα γεγονότα που συνδέονται µεταξύ τους 

για να µελετηθούν τα αποτελέσµατα τους και φτιάχνονται διακλαδώσεις 

σε δυαδική µορφή.  

• Τεχνική Pert. Η µέθοδος αυτή έχει ως βάση της τα χαρακτηριστικά των 

κατανοµών που περιγράφει η στοχαστική διάρκεια κάθε φάσης.  

• Προσοµοίωση Monte Carlo (Monte Carlo simulation). Η µέθοδος αυτή 

είναι η δηµοφιλέστερη µέθοδος ποσοτικής ανάλυσης σε µεγάλα έργα 

κυρίως και βασίζεται στη θεωρία των τυχαίων αριθµών.  

 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς 

33 

Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ MONTE CARLO 

 

Η µέθοδος Monte Carlo πρωτοπαρουσιάστηκε από τους von Neumann, Ulam 

και Metropolis στο τέλος του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου. Η βασική ιδέα 

της µεθόδου είναι ότι µπορούµε να αντικαταστήσουµε ένα ντετερµινιστικό 

πρόβληµα µε ένα πιο απλό πιθανοκρατικό αντίστοιχο. Η ανάλυση προαπαιτεί 

την παραγωγή τυχαίων αριθµών. Όσο πιο «τυχαίοι» είναι αυτοί οι αριθµοί, 

τόσο καλύτερα – πιο κοντά στην πραγµατικότητα – είναι και τα αποτελέσµατα 

της ανάλυσης. Η πρώτη µεγάλης κλίµακας εφαρµογή Monte Carlo 

προσοµοιώσεων σε υπολογιστή έγινε το 1953 στο Los Alamos από τους 

Metropolis, Rosenbluth, Teller και Teller. Αν και η τεχνολογία των 

υπολογιστών έχει προχωρήσει σε ασύλληπτα επίπεδα από τότε, οι βασικές 

αρχές της εφαρµογής της µεθόδου δεν έχουν αλλάξει και πολύ. Στα χρόνια 

µας η µέθοδος βρίσκει εφαρµογή οπουδήποτε προκύπτει ο σκόπελος της 

εκθετικής υπολογιστικής πολυπλοκότητας και το υπό ανάλυση µοντέλο 

υπάγεται σε διεργασίες κανονικής κατανοµής και αναλύσεις µε τυχαίους 

αριθµούς. Με σχετικά ολιγάριθµους υπολογισµούς (εφαρµογές της µεθόδου 

Monte Carlo) λαµβάνονται αποτελέσµατα ανάλυσης που βρίσκονται 

εξαιρετικά κοντά στο πραγµατικό. Όσο µεγαλύτερος ο αριθµός των τυχαίων 

πειραµάτων Monte Carlo, τόσο περισσότερο αυθεντικό είναι και το 

αποτέλεσµα. 

 

Οι µέθοδοι Monte Carlo είναι µια κλάση από υπολογιστικούς αλγόριθµους 

που βασίζονται στην επαναλαµβανόµενη τυχαία δειγµατοληψία για τον 

υπολογισµό αποτελεσµάτων. Συχνά χρησιµοποιούντα στην προσοµοίωση 

φυσικών και µαθηµατικών συστηµάτων και προβληµάτων. Επειδή τέτοιοι 

αλγόριθµοι εξαρτώνται από την χρήση τυχαίων ή ψευδοτυχαίων αριθµών, οι 

αλγόριθµοι Monte Carlo ονοµάζονται και στοχαστικοί αλγόριθµοι και πρακτικά 

χρησιµοποιούνται στην περίπτωση που το µοντέλο µας για κάποιο σύστηµα 

είναι τόσο πολύπλοκο που η παραγωγή αναλυτικών λύσεων, είτε η χρήση 

αιτιοκρατικών (deterministic) αλγορίθµων είναι αδύνατη.   

Στην ουσία µε την χρήση στοχαστικών αλγορίθµων θέλουµε να 

αναπαραστήσουµε ένα στοχαστικό φαινόµενο στον υπολογιστή όσο 
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πολύπλοκο και αν είναι κάνοντας τον µικρότερο δυνατό αριθµό 

απλουστεύσεων, δηµιουργώντας έτσι ρεαλιστικά µοντέλα.  

Εάν καταφέρουµε να δηµιουργήσουµε ένα υπολογιστικό µοντέλο που είναι 

πολύ κοντά στο αντίστοιχο φυσικό σύστηµα, δεν χρειάζεται να περιµένουµε το 

φαινόµενο να πραγµατοποιηθεί µε φυσικό τρόπο είτε γιατί χρειάζεται µεγάλο 

χρονικό διάστηµα για την επανάληψη του, είτε λόγω κόστους δεν µπορούµε 

να έχουµε µεγάλο αριθµό από πραγµατικές εργαστηριακές 

πραγµατοποιήσεις.  

 

Monte Carlo µέθοδος είναι µια τεχνική που συνίσταται στη χρήση τυχαίων 

αριθµών και οι πιθανότητες για την επίλυση προβληµάτων. The term Monte 

Carlo Method was coined by S. Ο όρος Monte Carlo µέθοδος αυτή 

επινοήθηκε από τον Σ. Ulam and Nicholas Metropolis in reference to games 

of chance, a popular attraction in Monte Carlo, Monaco (Hoffman, 1998; 

Metropolis and Ulam, 1949) Ulam Nicholas Metropolis και στην αναφορά σε 

τυχερά παιχνίδια, ένα δηµοφιλές αξιοθέατο στο Μόντε Κάρλο, Μονακό 

(Hoffman, 1998? Metropolis και Ulam, 1949). 

Η προσοµοίωση χρησιµοποιεί τα µοντέλα προκειµένου να κάνει προβλέψεις 

που θα µπορούσαν να συµβούν στην πραγµατικότητα. Το µοντέλο µπορεί να 

οριστεί σε ένα υπολογιστικό φύλλο excel όπου θα ορίζονται οι παράµετροι 

εισόδου (εισροές) και τα αποτελέσµατα. Όταν δηµιουργείτσι το µοντέλο σε ένα 

πρόγραµµα όπως το Excel, έχουµε ορισµένες παραµέτρους εισόδου και 

µερικές εξισώσεις που χρησιµοποιούν αυτές τις εισροές, ώστε να έχουµε µια 

σειρά αποτελεσµάτων. Αυτό το είδος του µονέλου είναι ντετερµονιστικό που 

σηµάινει ότι θα έχουµε τα ίδια αποτελέσµατα όσες φορές και αν κάνουµε τους 

υπολογισµούς. 

 

A Deterministic Model for Compound Interest  
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Η µέθοδος Monte Carlo είναι µόλις µία από τις πολλές µεθόδους για την 

ανάλυση της αβεβαιότητας πολλαπλασιασµού, όπου ο στόχος είναι να 

προσδιορίσει τον τρόπο τυχαία διακύµανση, η έλλειψη γνώσης, ή σφάλµα 

επηρεάζει την ευαισθησία, τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία του συστήµατος που 

MODELED. Monte Carlo προσοµοίωση κατηγοριοποιείται ως µέθοδο 

δειγµατοληψίας, επειδή οι είσοδοι είναι τυχαία δηµιουργηµένο από κατανοµές 

πιθανότητας για την προσοµοίωση της διεργασίας δειγµατοληψίας από ένα 

πραγµατικό πληθυσµό. Έτσι, προσπαθούµε να επιλέξω διανοµής για τις 

εισροές που είναι πλησιέστερος δεδοµένων που ήδη έχουµε, ή 

αντιπροσωπεύει καλύτερα µας τρέχουσα κατάσταση της γνώσης. The data 

generated from the simulation can be represented as probability distributions 

(or histograms) or converted to error bars, reliability predictions, tolerance 

zones , and confidence intervals. Τα δεδοµένα που προκύπτουν από την 

προσοµοίωση µπορεί να εκπροσωπείται ως πιθανότητα διανοµές (ή 

ιστογραµµάτων) ή µετατράπηκαν σε λάθος µπαρ, τις προβλέψεις της 

αξιοπιστίας, της ανοχής ζώνες, καθώς και διαστήµατα εµπιστοσύνης.  

 

Uncertainty Propagation  
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8. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
 

Σχεδιασµός Απόκρισης σε Κινδύνους 

 

Ο σχεδιασµός απόκρισης σε κινδύνους είναι η διεργασία ανάπτυξης επιλογών 

και προσδιορισµού ενεργειών ώστε να βελτιωθούν οι ευκαιρίες και να 

µειωθούν οι κίνδυνοι για τους στόχους του έργου. Περιλαµβάνει τον 

προσδιορισµό και την ανάθεση των ατόµων ή οµάδων που θα αναλάβουν την 

ευθύνη για κάθε συµφωνηµένη απόκριση σε κίνδυνο. Η διεργασία αυτή 

διασφαλίζει ότι οι αναγνωρισµένοι κίνδυνοι αντιµετωπίζονται µε τον κατάλληλο 

τρόπο. Η αποτελεσµατικότητα του σχεδιασµού απόκρισης θα καθορίσει 

άµεσα εάν ο κίνδυνος για το έργο αυξάνεται ή µειώνεται. 

Ο σχεδιασµός απόκρισης σε κίνδυνο πρέπει να είναι κατάλληλος προς τη 

σοβαρότητα του κινδύνου, να είναι αποτελεσµατικός ως προς το κόστος 

αντιµετώπισης της πρόκλησης, έγκαιρος ώστε να είναι επιτυχηµένος, 

ρεαλιστικός ως προς το περιβάλλον του έργου, συµφωνηµένος από όλα τα 

εµπλεκόµενα µέρη, και να ανήκει σε ένα υπεύθυνο άτοµο. Συχνά απαιτείται η 

διαλογή της καλύτερης απόκρισης σε κίνδυνο ανάµεσα σε αρκετές επιλογές. 

Αρκετές στρατηγικές απόκρισης σε κινδύνους µπορεί να είναι διαθέσιµες. Για 

κάθε κίνδυνο πρέπει να επιλέγεται η στρατηγική που δείχνει πιο 

αποτελεσµατική για αυτόν. Κατόπιν, πρέπει να αναπτύσσονται συγκεκριµένες 

ενέργειες υλοποίησης της στρατηγικής αυτής. Ενδέχεται να αναπτυχθούν 

κύριες και υποστηρικτικές στρατηγικές. 

 

1. Αποφυγή (avoidance): Η αποφυγή κινδύνου είναι η αλλαγή του σχεδίου 

του έργου ώστε να απαλειφθεί ο κίνδυνος ή η συνθήκη ή να 

προστατευθούν οι στόχοι του έργου από τις επιπτώσεις του. Αν και η 

οµάδα έργου δεν µπορεί ποτέ να απαλείψει όλα τα γεγονότα κινδύνων, 

εντούτοις µπορεί να αποφευχθούν συγκεκριµένοι κίνδυνοι. 

Ορισµένα γεγονότα κινδύνων που ανακύπτουν νωρίς στο έργο µπορεί 

να αντιµετωπισθούν µε αποσαφήνιση των απαιτήσεων, λήψη 

πληροφοριών, βελτίωση της επικοινωνίας, ή απόκτηση εµπειρίας. Ο 

περιορισµός του εύρους ώστε να αποφευχθούν δραστηριότητες 
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υψηλού κινδύνου, η προσθήκη πόρων ή χρόνου, η υιοθέτηση µίας 

γνώριµης προσέγγισης αντί µίας νεωτεριστικής, ή η αποφυγή ενός 

αγνώστου υπεργολάβου αποτελούν παραδείγµατα αποφυγής.  

2. Μεταβίβαση (transference): Η µεταβίβαση κινδύνων επιδιώκει τη 

µετάθεση των επακόλουθων ενός κινδύνου σε ένα τρίτο µέρος 

ταυτόχρονα µε την ιδιοκτησία του κινδύνου. Η µεταβίβαση του κινδύνου 

απλά δίνει την ευθύνη για τη διοίκησή του σε ένα τρίτο µέρος, όµως δεν 

απαλείφει τον κίνδυνο.  

Η µεταβίβαση των ευθυνών ενός κινδύνου είναι πιο αποτελεσµατική 

κατά την αντιµετώπιση της έκθεσης σε οικονοµικό κίνδυνο. Η 

µεταβίβαση του κινδύνου σχεδόν πάντα περιλαµβάνει πληρωµή ενός 

επιµισθίου (premium) για τον κίνδυνο προς το µέρος που τον 

αναλαµβάνει. Αυτό περιέχει τη χρήση των ασφαλίστρων, ρήτρες 

απόδοσης, εγγυήσεις και εξουσιοδοτήσεις. Ενδέχεται να 

χρησιµοποιηθούν συµβόλαια για τη µεταβίβαση των ευθυνών 

συγκεκριµένων κινδύνων σε ένα τρίτο µέρος. Η χρήση µίας σύµβασης 

κατ’ αποκοπή µπορεί να µεταβιβάσει τον κίνδυνο στον πωλητή εάν ο 

σχεδιασµός του έργου είναι ευσταθής. Αν και µία σύµβαση 

ανταποδοτικού κόστους αφήνει το µεγαλύτερο µέρος του κινδύνου 

στον πελάτη ή το χορηγό, βοηθάει στη µείωση του κόστους εάν 

υπάρξουν αλλαγές στη µέση του έργου.  

3. Μετριασµός (mitigation): Ο µετριασµός επιδιώκει τη µείωση της 

πιθανότητας και/ή των επακόλουθων ενός αντίξοου γεγονότος 

κινδύνου σε ένα αποδεκτό κατώφλι. Η λήψη πρώιµων ενεργειών για τη 

µείωση της πιθανότητας εµφάνισης ενός κινδύνου ή των επιπτώσεών 

του στο έργο, είναι πιο αποτελεσµατική από την προσπάθεια 

θεραπείας των επακόλουθων αφού έχει συµβεί (ο κίνδυνος). Το κόστος 

µετριασµού πρέπει να είναι το κατάλληλο, µε δεδοµένη την ενδεχόµενη 

πιθανότητα του κινδύνου και των επακόλουθων του. 

Ο µετριασµός του κινδύνου µπορεί να λάβει τη µορφή υλοποίησης µίας 

νέας κατεύθυνσης ενεργειών που θα µειώσουν το πρόβληµα – π.χ., 

υιοθέτηση λιγότερο πολύπλοκων διεργασιών, εκπόνηση περισσότερων 

σεισµικών ή µηχανικών δοκιµών, ή επιλογή ενός περισσότερου 

σταθερού πωλητή. Μπορεί να περιλαµβάνει τη µεταβολή των 
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συνθηκών έτσι ώστε να µειώνεται η πιθανότητα εµφάνισης του 

κινδύνου – π.χ., προσθήκη πόρων ή χρόνου στο χρονοδιάγραµµα. 

Μπορεί να απαιτεί ανάπτυξη πρωτοτύπου για τη µείωση του κινδύνου 

από την κλιµάκωση προς τα άνω ενός πειραµατικού µοντέλου 

αναφοράς. 

Όποτε δεν είναι δυνατόν να µειωθεί η πιθανότητα, η απόκριση µε 

µετριασµό µπορεί να αντιµετωπίσει τις επιπτώσεις του κινδύνου 

στοχεύοντας στις διασυνδέσεις που καθορίζουν τη σοβαρότητα του 

κινδύνου. Για παράδειγµα, ο σχεδιασµός εφεδρείας σε ένα 

υποσύστηµα µπορεί να µειώσει τις επιπτώσεις που απορρέουν από 

την αστοχία της κανονικής συνιστώσας.  

4. Αποδοχή: Η τεχνική αυτή υποδεικνύει ότι η οµάδα έργου έχει 

αποφασίσει να µην µεταβάλλει το σχέδιο του έργου ώστε να 

αντιµετωπίσει έναν κίνδυνο ή ότι δεν έχει την ικανότητα να 

προσδιορίσει κάποιαν άλλη κατάλληλη στρατηγική απόκρισης. Η 

ενεργητική αποδοχή µπορεί να περιλαµβάνει την ανάπτυξη ενός 

σχεδίου εκτάκτου ανάγκης προς εκτέλεση, εφόσον συµβεί ο κίνδυνος. 

Η παθητική αποδοχή δεν απαιτεί καµία ενέργεια, αφήνοντας την οµάδα 

έργου να αντιµετωπίσει τους κινδύνους καθώς συµβαίνουν. 

 

Παρακολούθηση και Έλεγχος Κινδύνων 

 

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος κινδύνων είναι η διεργασία της καταγραφής 

των αναγνωρισµένων κινδύνων, της παρακολούθησης των υπολειπόµενων 

κινδύνων και του προσδιορισµού νέων, της διασφάλισης της εκτέλεσης των 

σχεδίων κινδύνου, και της αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητάς τους στη 

µείωση των κινδύνων. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος κινδύνων καταγράφει 

τις µετρικές των κινδύνων που σχετίζονται µε την υλοποίηση των σχεδίων 

εκτάκτου ανάγκης. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος κινδύνων είναι µία 

συνεχιζόµενη διεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου. Οι κίνδυνοι 

αλλάζουν καθώς το έργο ωριµάζει, νέοι κίνδυνοι αναπτύσσονται, ή 

αναµενόµενοι κίνδυνοι εξαφανίζονται.  
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Οι τεχνικές που εφαρµόζονται είναι οι: 

 

1. Έλεγχοι αποκρίσεων σε κινδύνους έργου: Οι ελεγκτές των κινδύνων 

(risk auditors) εξετάζουν και καταγράφουν την αποτελεσµατικότητα της 

απόκρισης σε κινδύνους όσον αφορά σε αποφυγή, µεταβίβαση ή 

µετριασµό της εµφάνισης του κινδύνου καθώς και την 

αποτελεσµατικότητα του ιδιοκτήτη του κινδύνου. Οι έλεγχοι κινδύνων 

πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου για 

τον έλεγχο των κινδύνων. 

2. Περιοδικές ανασκοπήσεις κινδύνων έργου: Οι ανασκοπήσεις κινδύνων 

έργου πρέπει να προγραµµατίζονται σε τακτή βάση. Ο κίνδυνος για το 

έργο πρέπει να αποτελεί ένα στοιχείο της θεµατολογίας για όλες τις 

συνατήσεις της οµάδας. Η βαθµολόγηση των κινδύνων και η 

προτεραιότητα µπορεί να µεταβάλλεται κατά τη ζωή του έργου. 

Οποιεσδήποτε αλλαγές µπορεί να απαιτούν πρόσθετη ποιοτική ή 

ποσοτική ανάλυση. 

3. Ανάλυση δεδουλευµένης αξίας: Η δεδουλευµένη αξία χρησιµοποιείται 

για την παρακολούθηση της συνολικής απόδοσης του έργου σε σχέση 

µε ένα σχέδιο αναφοράς. Όταν ένα έργο αποκλίνει σηµαντικά από τη 

βάση αναφοράς του, πρέπει να πραγµατοποιείται ενηµερωµένη 

αναγνώριση και ανάλυση κινδύνων. 

4. Μέτρηση τεχνικής απόδοσης: Η µέτρηση της τεχνικής απόδοσης 

συγκρίνει τα τεχνικά επιτεύγµατα κατά την εκτέλεση του έργου ως προς 

το χρονοδιάγραµµα τεχνικών επιτευγµάτων του σχεδίου του έργου. 

Αποκλίσεις, όπως η µη επίδειξη λειτουργικότητας όπως είχε σχεδιασθεί 

σε ένα ορόσηµο, µπορεί να σηµαίνει κίνδυνο για την επίτευξη του 

εύρους του έργου. 

5. Πρόσθετος σχεδιασµός απόκρισης σε κινδύνους: Εάν εµφανισθεί ένας 

κίνδυνος ο οποίος δεν προεξοφλείτο στο σχέδιο απόκρισης σε 

κινδύνους, ή εάν οι επιπτώσεις του στους στόχους είναι µεγαλύτερες 

από τις αναµενόµενες, η σχεδιασµένη απόκριση ενδέχεται να µην είναι 

η κατάλληλη. Θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί πρόσθετος σχεδιασµός 

απόκρισης ώστε να ελεγχθεί ο κίνδυνος. 
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Στο τελικό αυτό στάδιο παρακολουθούνται οι κίνδυνοι που έχουν εντοπιστεί, 

γίνεται αναθεώρηση των πλάνων που έχουν καταστρωθεί για την 

αντιµετώπιση τους και ελέγχεται η αποτελεσµατικότητα των τρόπων αυτών. 

Ουσιαστικά αυτά που συµβαίνουν στο στάδιο αυτό είναι τα εξής:  

• Αφού αποφασιστεί ποια µέθοδος αντιµετώπισης θα ακολουθηθεί, 

παρακολουθείται η εξέλιξη της.  

• Ελέγχονται οι προποµποί των κινδύνων. Όταν εµφανιστεί κάποιος 

προποµπός τότε είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα εµφανιστεί.  

• Μεταβάλλεται το σχέδιο αντιµετώπισης κάποιου κινδύνου, αφού κατά 

τη διάρκεια ενός έργου µπορεί να µεταβληθεί και ο ίδιος ο κίνδυνος.  

• Γίνεται προσπάθεια εντοπισµού νέων κινδύνων.  

• Γίνεται προσπάθεια αντιµετώπισης κινδύνων που δεν έχουν εντοπιστεί 

αλλά εµφανίζονται.  

• Παρακολουθούνται οι πράσινοι κίνδυνοι. Με τον όρο πράσινοι κίνδυνοι 

εννοούνται οι κίνδυνοι που δεν τους έχει δοθεί ιδιαίτερη σηµασία γιατί 

είναι ουσιαστικά ακίνδυνοι, αφού σε θεωρητικό επίπεδο δεν ενοχλούν.  

• Τέλος, γίνεται κοινοποίηση των διαφόρων στοιχείων που συλλέχθηκαν 

σε τυχόν ενδιαφερόµενους που σχετίζονται µε το έργο. 
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9. ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 

Πολύ σηµαντικό ρόλο σε ένα έργο, παίζει ο έλεγχος που πρέπει να γίνεται 

κατά τη διάρκεια του. Όταν το έργο δεν είναι πολύπλοκο ο έλεγχος αυτός δεν 

είναι αναγκαίο να γίνεται χρησιµοποιώντας ειδικά εργαλεία. Όταν όµως το 

έργο θεωρείται πιο πολύπλοκο είναι πολύ σηµαντικό ο διαχειριστής τού έργου 

να χρησιµοποιεί κάποια συστήµατα ελέγχου κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 

του έργου αλλά και κατά τη διάρκεια της σχεδίασής του. Τυχόν παράλειψη 

αυτού του σκέλους του έργου, µπορεί να οδηγήσει είτε σε δυσβάσταχτο 

κόστος του έργου, είτε σε µη ανταπόκριση των απαιτήσεων του πελάτη. Ένα 

σύστηµα ελέγχου πρέπει να καλύπτει κάποιες προϋποθέσεις όπως:  

 

• Θα πρέπει να δηλώνονται ποια χαρακτηριστικά χρήζουν ελέγχου, 

καθώς δεν είναι δυνατόν να ελέγχονται όλες οι φάσεις και οι 

δραστηριότητες ενός έργου. Τα κοµµάτια που θα πρέπει να δίνεται 

ιδιαίτερη έµφαση σε ένα έργο είναι, ο χρόνος, το κόστος και η ποιότητα 

ενός έργου.  

• Στη συνέχεια θα πρέπει να ορίζονται τα όρια, πέρα από τα οποία 

δηµιουργείται πρόβληµα σε κάποια φάση, παραδείγµατος χάρη µέχρι 

πόσες µέρες καθυστέρηση σε µία φάση του έργου δεν δηµιουργείται 

πρόβληµα.  

• Πρέπει να µετράται η χρονική στιγµή που θα λαµβάνει χώρα ο έλεγχος 

προκειµένου να αποφεύγονται τυχόν παρενέργειες που ίσως συµβούν 

στη συνέχεια του έργου.  

• Να διακρίνεται η πρόοδος που υπάρχει σε ένα έργο µέσω του ελέγχου 

και να ανατροφοδοτείται η οµάδα µε την απόδοση.  

• Να λαµβάνονται τυχών διορθώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο.  

 

Ο έλεγχος των κινδύνων συµβάλλει στην λήψη σηµαντικών αποφάσεων ως 

προς την εύρεση εναλλακτικής στρατηγικής, την οργάνωση σχεδίου έκτακτης 

ανάγκης ή ακόµα και στην αναδιάρθρωση του σχεδίου ή µέρους αυτού. 
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Στο στάδιο αυτό ο project manager αξιολογεί τις επιδράσεις των παραπάνω 

σεναρίων και ενεργεί µε στόχο τον µετριασµό των επιδράσεων του 

ενδεχόµενου κινδύνου. 

Όλες οι ενέργειες και εναλλακτικές αποτυπώνονται στο µητρώο κινδύνων (risk 

register) και αποτελούν την απεικόνιση του έργου. Το µητρώο κινδύνου θα 

αποτελέσει µια ολοκληρωµένη βάση δεδοµένων και αναφορά για επόµενα 

έργα (best practice). 
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10. ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η παρούσα εργασία προσπάθησε να δώσει µια σύντοµη και 

εµπεριστατωµένη παρουσίαση της διαχείρισης κινδύνων έργου. Στόχος δεν 

ήταν η εκτεταµένη αναφορά σε µεθόδους και πρακτικές οι οποίες άλλωστε 

διαφοροποιούνται από έργο σε έργο αλλά η ολιστική οπτική µέσα από το 

σύνολο των σταδίων του έργου και ειδικότερα του κύκλου ζωής. 

Σαφώς στόχος κάθε έργου και κάθε προσπάθειας είναι η ολοκλήρωση και 

παράδοση του έργου και ειδικότερα µε τον πιο αποδοτικό τρόπο. ∆εν πρέπει 

όµως στην προσπάθεια αυτή να παραβλέπουµε την έννοια του έργου ως 

συνόλου διεργασιών και να αποµονώνουµε την µελέτη από το περιβάλλον. 

Κίνδυνοι υπάρχουν σε κάθε δραστηριότητα και ο ανερχόµενος κλάδος του 

project risk management αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτή την προσπάθεια για 

οργάνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση τους. 

Το συµπέρασµα της µελέτης αυτής είναι η δυνατότητα ανάπτυξης ενός 

µοντέλου αξιολόγησης και βαθµολόγησης των κινδύνων και η ανάλυση της 

κατανοµής τους στα 5 στάδια της ζωής του έργου. Η ανάλυση αυτή µετά και 

την ολοκλήρωση του έργου και την αποτύπωση της στο µητρώο κινδύνων θα 

από τελεί µια ολοκληρωµένη βάση δεδοµένων χρήσιµη προς µελέτη και 

ανάπτυξη ενός εξελιγµένου δικτύου benchmarking στον χώρο της διοίκησης 

έργων.   

Οι σύγχρονες αρχές της διαχείρισης έργων και οι προσπάθειες του PMI είναι 

αυτές οι οποίες έκαναν τη διαχείριση έργων ένα διακριτό γνωστικό αντικείµενο 

αλλά και ένα επάγγελµα. Σήµερα ο χώρος της διαχείρισης έργων θεωρείται 

ιδιαίτερα αναπτυγµένος και προσελκύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο στον 

ιδιωτικό, δηµόσιο τοµέα όσο και στην ακαδηµαϊκή κοινότητα. Απόδειξη του 

γεγονότος αυτού αποτελεί η ύπαρξη πολλών και ιδιαίτερα δραστήριων 

διεθνών οργανισµών που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη του γνωστικού 

πεδίου της διαχείρισης έργων. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν οι International 

Project Management Association (IPMA) και το Project Management Institute 

(PMI).  
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