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ΔΗΛΩΣΗ 

H εκπόνηση της παzzροzzύσαzzς εργαzzσίαzzς αzzποzzσκοzzπεί αzzποzzκλειστικά στοzzν τρέχοzzνταzz 

μεταzzπτυχιαzzκό κύκλο zz καzzι είναzzι πρωτότυπη. 

ΑZZνήκοzzυν σε οzzλόκληροzz τοzz επιβλέπων μέλοzzς καzzι στοzz μεταzzπτυχιαzzκό φοzzιτητή ταzz 

πνευμαzzτικά δικαzzιώμαzzταzz της χρήσης μη πρωτότυποzzυ υλικο zzύ ΜΔΕ. Πιοzz συγκεκριμέναzz, 

δύναzzταzzι οzzποzzιοzzδήπο zzτε μέλοzzς ΔΕΠ ναzz προzzβεί σε χρήση, χωρίς τη συναzzίνεση τοzzυ άλλοzzυ, 

της χρήσης αzzυτών. ΑZZνήκοzzυν επίσης στοzzν επιβλέποzzνταzz αzzπό κοzzινοzzύ καzzι τοzzν 

μεταzzπτυχιαzzκό φοzzιτητή ταzz πνευμαzzτικά δικαzzιώμαzzταzz της χρήσης τοzzυ πρωτότυποzzυ μέροzzυς 

της ΜΔΕ. Πιοzz αzzναzzλυτικά, χωρίς ναzz υπάρχει συναzzίνεση ενός δεν δύναzzταzzι καzzνείς αzzπό 

τοzzυς δύοzz ναzz προ zzβεί στη χρήση αzzυτοzzύ. Με την προzzϋπόθεση μόνοzz ότι θαzz υπάρχει 

αzzναzzφοzzρά σταzz οzzνόμαzzταzz καzzι των δύοzz δύοzz (ή των τριών σε περίπτωση συνεπιβλέπο zzνταzz) ) 

ως συν-συγγραzzφέων, επιτρέπεταzzι η δημοzzσίευση τοzzυ πρωτότυπο zzυ μέροzzυς της 

διπλωμαzzτικής εργαzzσίαzzς σταzz πραzzκτικά συνεδρίοzzυ αzzπό τοzzν έναzz εκ των δύοzz, ή σε 

επιστημοzzνικό περιο zzδικό. Όμως, η ενημέρωση το zzυ μη συμμετέχοzzνταzz στη συγγραzzφή τοzzυ 

επιστημοzzνικοzzύ άρθροzzυ προzzηγείταzzι σ’ αzzυτή την περίπτωση. Η δημο zzσιοzzποzzίηση υλικο zzύ 

ποzzυ οzzποzzίοzz έχει δηλωθεί ως αzzπόρρητοzz εγγράφως, δεν είνα zzι επιτρεπτή.  
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Με την περάτωση της πα zzροzzύσαzzς διπλωμα zzτικής εργαzzσίαzzς επιθυμώ ναzz εκφράσω, 

σε αzzυτοzzύς ποzzυ προzzσέφεραzzν καzzι συνέβαzzλαzzν με τις υπηρεσίες τοzzυς προzzκειμένοzzυ ναzz 

επιτευχθεί με επιτυχίαzz οzzλοzzκλήρωση της μελέτης την οzzποzzίαzz κραzzτάτε σταzz χέριαzz σαzzς, τις 

θερμές μοzzυ ευχαzzριστίες. Νιώθω την αzzνάγκη α zzρχικά ναzz ευχαzzριστήσω Καzzθηγητή κ. 

Δημήτριοzz Εμίρη τοzzν επιβλέπο zzνταzz της διπλωμαzzτικής εργαzzσίαzzς γιαzz ταzz ποzzλύτιμαzz εφόδιαzz 

ταzz οzzποzzίαzz μοzzυ πα zzρείχε καzzι γιαzz την επιστημοzzνική καzzθοzzδήγησή τοzzυ καzzι καzzθ’ όλη τη 

διάρκειαzz διεκπεραzzίωσης της, καzzθώς ήταzzν καzzταzzλυτικές στην εκπόνηση αzzυτής της 

διπλωμαzzτικής οzzι επισημάνσεις καzzι οzzι υποzzδείξεις τοzzυ. ΑZZκόμη, θα zz επιθυμοzzύσαzz ναzz τις 

ευχαzzριστίες μοzzυ ναzz αzzποzzδώσω στοzzν Καzzθηγητή        καzzι στοzzν κ.      οzzι οzzποzzίοzzι μοzzυ παzzρείχαzzν  

χρήσιμες προzzτάσεις κα zzι συμβοzzυλές αzzλλά καzzι δέχτηκαzzν ναzz είναzzι μέλη της τριμελοzzύς 

επιτροzzπής αzzξιοzzλόγησης της διπλωμα zzτικής μοzzυ εργαzzσίαzzς. 

 Ευχαzzριστώ το zzυς συναzzδέλφοzzυς μοzzυ ο zzι οzzποzzίοzzι συνέβαzzλλαzzν με  την αzzνταzzλλαzzγή 

ιδεών καzzι αzzπόψεων με τις εμπειρίες ποzzυ μοzzιραzzστήκαzzμε μα zzζί καzzι με την ηθική 

υποzzστήριξή την ο zzποzzίαzz μοzzυ παzzρείχαzzν, καzzθώς καzzι είμαzzι σίγοzzυρη ότι με τοzzυς 

περισσότεροzzυς θαzz μαzzς συνδέοzzυν φιλίες χρόνων. 

Εν καzzταzzκλείδι, το zz μεγαzzλύτεροzz «ευχαzzριστώ» το zz αzzποzzνέμω στοzzυς γοzzνείς μοzzυ ποzzυ 

με τις θυσίες καzzι το zzυς κόποzzυς τοzzυς με στήριξαzzν σε κάθε επιλοzzγή μοzzυ καzzι στάθηκαzzν 

δίπλαzz μοzzυ όλαzz αzzυτά ταzz χρόνιαzz.   

  

 Αθήνα, 2018 

                                          Λουΐζα Αντωνοπούλου 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παzzρο zzύσαzz διπλωμαzzτική εργαzzσίαzz πραzzγμαzzτοzzποzzιείταzzι η προ zzσπάθειαzz στοzz ναzz 

γίνει προ zzσέγγιση της εκτίμησης κόστοzzυς κα zzι διάρκειαzzς βιο zzμηχαzzνικών έργων υπό το zz 

πρίσμαzz της διαzzχείρισης κινδύνων κα zzι με τη χρήση των αzzντίστοzzιχων τεχνικών. Η μελέτη 

αzzυτή αzzποzzσκοzzπεί στο zz ναzz υπάρξει βελτίωση της Διοzzίκησης Έργων βιοzzμηχαzzνικής 

συντήρησης με υψηλό εγγενή βα zzθμό αzzβεβαzzιότηταzzς καzzι ρίσκο zzυ. 

Στοzz πρώτοzz κεφάλαzzιοzz γίνεταzzι αzzναzzφοzzρά στις γενικές αzzρχές της συντήρησης  με 

εστίαzzση στην προ zzληπτική καzzι προ zzβλεπτική συντήρηση. Γίνετα zzι παzzροzzυσίαzzση μίαzzς 

ιστοzzρικής αzzναzzδρο zzμής των προzzσεγγίσεων της συντήρησης αzzλλά κα zzι περιγραzzφή της 

οzzργάνωση καzzι διο zzίκησής της. 

Γίνεταzzι πραzzγμάτευση στοzz δεύτεροzz κεφάλαzzιοzz της γενικής περιγρα zzφής της δοzzμής 

αzzνάλυσης εργαzzσιών (Work Breakdown Structure – WBS) ενός έργοzzυ.  

Στοzz τρίτοzz κεφάλαzzιοzz παzzροzzυσιάζο zzνταzzι ταzz εργαzzλείαzz καzzι οzzι τεχνικές, ταzz οzzποzzίαzz 

χρησιμοzzποzzιοzzύνταzzι προzzκειμένοzzυ ναzz υπάρξει εκτίμηση τοzzυ κόστοzzυς καzzι της διάρκεια zzς. 

Στοzz τέταzzρτοzz κεφάλαzzιοzz πραzzγμαzzτοzzποzzιείταzzι επεξήγηση των βαzzσικών εννο zzιών οzzι οzzποzzίες 

αzzφοzzροzzύν τη διαzzχείριση κινδύνοzzυ. Τέλο zzς, τοzz πέμπτοzz κεφάλαzzιοzz περιλαzzμβάνει 

παzzραzzδείγμαzzταzz βιοzzμηχαzzνικής συντήρησης κα zzι εξετάζο zzνταzzι οzzι πτυχές αzzυτών ως προzzς τοzz 

χρόνοzz, τοzz κόστοzzς καzzι την ασφάλεια.  
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  Ο κίνυνδος, ως zz μίαzz καzzθοzzλική έννο zzιαzz η οzzποzzίαzz εφαzzρμόζεταzzι σε όλοzz σχεδόν τοzz 

εύροzzς της αzzνθρώπινης δραzzστηριότηταzzς οzzρίζεταzzι η Διαzzχείριση Κινδύνων. ΑZZπό αzzδόμητη 

δραzzστηριότηταzz η οzzποzzίαzz έχει ως βάση την εμπειρίαzz, τοzz ένστικτοzz καzzι την κοzzινή λοzzγική 

αzzποzzτελείταzzι στην πλειο zzψηφίαzz των περιπτώσεων. Μποzzροzzύν ναzz επωφεληθοzzύν των 

ευκαzzιριών (γιαzz νέες επενδύσεις), ναzz αzzπελευθερώσοzzυν πόροzzυς προzzς άλλες καzzτευθύνσεις 

καzzι ναzz αzzποzzφύγοzzυν ‘αzzπρόβλεπτες’ δυσκοzzλίες οzzι οzzργαzzνισμοzzί οzzι οzzποzzίοzzι έχοzzυν στη 

διάθεσή τοzzυς καzzτάλληλοzzυς πόρο zzυς προ zzκειμένοzzυ ναzz υπάρξει αzzποzzτελεσμαzzτικότερη 

διαzzχείρισή των κινδύνων καzzι καzzλύτερη καzzταzzνόησή τοzzυς. Συνεπώς, Τίθενταzzι αzzρωγοzzί 

στοzzυς οzzργαzzνισμοzzύς η οzzργαzzνωμένη προzzσπάθεια zz Διαzzχείρισης Κινδύνο zzυ καzzι ΑZZνάλυσης. 

ΑZZυτή δηλαzzδή συμβάλλει προzzς τη θεώρηση νέων προzzσπαzzθειών καzzι πραzzκτικών οzzι οzzποzzίες 

προzzσφέροzzυν σημαzzντικές ευκαzzιρίες. Παzzράλληλαzz όμως συμβάλλει  καzzι στην  καzzτεύθυνση 

καzzτά την οzzποzzίαzz ελέγχοzzνταzzι επικίνδυνες καzzταzzστάσεις, οzzι οzzποzzίες σε άλλη περίπτωση 

επρόκειτοzz ναzz θεωροzzύνταzzν αzzπρόβλεπτες. Ως εκ τοzzύτοzzυ, η έννοzzιαzz της ευκαzzιρίαzzς αzzλλά 

καzzι της αzzπειλής εμπεριέχοzzνταzzι στοzzν κίνδυνοzz.  

 

Η Διοzzίκηση Έργων (Project Management) αzzποzzτελεί έναzzν αzzπό τοzzυς 

σημαzzντικότεροzzυς κλάδοzzυς της Διοzzικητικής Επιστήμης. Η αzzναzzγνώριση καzzι διαzzχείριση 

των κινδύνων καzzι των κρίσιμων συνθηκών σε έναzz έργοzz αzzποzzτελεί έναzz αzzπό ταzz 

αzzντικείμεναzz εργαzzσίαzzς τοzzυ διευθυντή έργοzzυ (Project Manager). Στη βιοzzμηχαzzνική 

παzzραzzγωγή έχοzzυμε ποzzλλά διαzzφοzzρετικά έργαzz, μικρά ή μεγάλαzz, σύνθεταzz ή αzzπλά καzzι με 

μεγάλοzz ή μικρό ρίσκοzz. Έτσι η πρώτη πρόκληση ποzzυ αzzντιμετωπίζοzzυμε στη διοzzίκηση 

έργων είναzzι ναzz εξαzzσφαzzλίσοzzυμε ότι τοzz έργο zz εκτελείταzzι καzzι παzzραzzδίδεταzzι λαzzμβάνοzzνταzzς 

υπόψη καzzθοzzρισμένοzzυς περιοzzρισμοzzύς, όπως οzz αzzνεπαzzρκής διαzzθέσιμοzzς χρόνοzzς, οzz 

περιοzzρισμένοzzς προzzϋπο zzλοzzγισμός, κ.αzz. 

Έναzz έργοzz είναzzι έναzz προzzσεκτικά επιλεγμένοzz σύνοzzλοzz δραzzστηριοzzτήτων ποzzυ 

εκτελοzzύνταzzι με χρήση (χρόνοzzς, χρήμαzzταzz, άνθρωποzzι, υλικά, μηχαzzνήμαzzταzz, ενέργειαzz, 

χώροzzς κ.αzz.) καzzι σκο zzπό την επίτευξη προ zzκαzzθοzzρισμένων στόχων. 

Κάποzzιες αzzπό τις πιο zz σημαzzντικές γνωστικές περιοzzχές οzzι οzzποzzίες προzzσδιοzzρίζοzzυν 

τις διαzzδικαzzσίες οzzι οzzποzzίες είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz ναzz εκτελεστοzzύν προzzκειμένοzzυ ναzz υπάρξει 

επιτυχίαzz στην οzzλοzzκλήρωση  τοzzυ έργοzzυ είναzzι: 
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• Διαzzχείριση Χρόνοzzυ τοzzυ έργοzzυ (Project Time Management), ποzzυ περιλαzzμβάνει 

τις διεργαzzσίες ποzzυ αzzπαzzιτοzzύνταzzι ώστε τοzz έργοzz ναzz πραzzγμαzzτοzzποzzιηθεί στοzzν 

προzzκαzzθοzzρισμένοzz χρόνοzz. 

• Διαzzχείριση Κόστοzzυς τοzzυ έργοzzυ (Project Cost Management), ποzzυ εστιάζει τοzz 

ενδιαzzφέροzzν της στο zz ποzzιες διεργαzzσίες αzzπαzzιτοzzύνταzzι γιαzz τοzz ρεαzzλιστικό καzzταzzρτισμό τοzzυ 

προzzϋπο zzλοzzγισμοzzύ τοzzυ κόστοzzυς τοzzυ έργοzzυ, έτσι ώστε καzzτά την εκτέλεση τοzz πραzzγμαzzτικό 

κόστοzzς τοzzυ έργοzzυ ναzz μην αzzποzzκλίνει σημαzzντικά αzzπό τοzzν εγκεκριμένο zz προzzϋπο zzλοzzγισμό 

τοzzυ. 

• Διαzzχείριση Ποzzιότηταzzς τοzzυ έργοzzυ (Project Quality Management), ποzzυ 

περιλαzzμβάνει τοzzν σχεδιαzzσμό ποzzιότηταzzς, τη διαzzσφάλιση ποzzιότηταzzς καzzι τοzzν ποzzιοzzτικό 

έλεγχοzz. ΑZZυτές οzzι διαzzδικαzzσίες εξαzzσφαzzλίζοzzυν ότι τοzz αzzποzzτέλεσμαzz τοzzυ έργοzzυ 

αzzνταzzποzzκρίνοzzνταzzι στις αzzνάγκες.  

• Διαzzχείριση Κινδύνων τοzzυ έργοzzυ (Project Risk Management), ποzzυ εστιάζεταzzι στοzz 

ποzzιες διεργαzzσίες αzzπαzzιτοzzύνταzzι, ώστε ναzz αzzναzzγνωρίζοzzνταzzι, ναzz αzzναzzλύο zzνταzzι καzzι ναzz 

αzzντιμετωπίζοzzνταzzι οzzι κίνδυνοzzι τοzzυ έργοzzυ.Διαzzχείριση ΑZZνθρωπίνων Πόρων τοzzυ έργοzzυ 

(Project Human Resource Management), ποzzυ περιλαzzμβάνει τοzz σχεδιαzzσμό της 

οzzργαzzνωτικής δοzzμής ενός έργοzzυ, τη στελέχωση της οzzμάδαzzς τοzzυ έργο zzυ, τη διοzzίκηση τοzzυ 

προzzσωπικο zzύ, την οzzργάνωση της επικοzzινωνίαzzς, κ.τ.λ. 

Όπως κάθε αzzνθρώπινοzz εγχείρημαzz, ταzz έργαzz πρέπει ναzz εκτελοzzύνταzzι καzzι ναzz 

παzzραzzδίδοzzνταzzι σύμφωναzz με οzzρισμένοzzυς περιοzzρισμοzzύς. Παzzραzzδοzzσιαzzκά, οzzι εν λόγω 

περιοzzρισμοzzί έχο zzυν αzzναzzφερθεί ως «αzzντικείμενοzz-πεδίοzz εφαzzρμο zzγής», «χρόνοzzς» καzzι 

«κόστοzzς». ΑZ Zυτά αzzναzzφέροzzνταzzι επίσης ως «τρίγωνοzz διαzzχείρισης τοzzυ έργοzzυ», τοzz οzzποzzίοzz 

δημιοzzυργήθηκε αzzπό τοzzν Δρ. Μάρτιν Μπαzzρνς τη δεκαzzετίαzz τοzzυ 1970, όποzzυ κάθε πλευρά 

αzzντιπροzzσωπεύει έναzzν περιοzzρισμό. Η μία zz πλευρά τοzzυ τριγώνοzzυ δεν μπο zzρεί ναzz αzzλλάξει 

χωρίς ναzz επηρεάζει τις άλλες δύοzz. Μίαzz περαzzιτέρω εκκαzzθάριση των περιο zzρισμών, χωρίζει 

την «ποzzιότηταzz» τοzzυ προ zzϊόντοzzς αzzπό την «αzzπόδοzzσή» τοzzυ «αzzντικείμενοzzυ» καzzι μεταzzτρέπει 

την ποzzιότηταzz σε έναzz τέταzzρτοzz περιοzzρισμό. 

ΟZZ χρο zzνικός περιοzzρισμός, αzzναzzφέρεταzzι στην πο zzσότηταzz το zzυ διαzzθέσιμοzzυ χρόνοzzυ 

γιαzz την ο zzλοzzκλήρωση ενός έργοzzυ. ΟZZ περιο zzρισμός τοzzυ κόστο zzυς αzzφοzzρά τοzz ποzzσό πο zzυ 

διαzzτίθεταzzι στοzzν προzzϋπο zzλοzzγισμό τοzzυ έργοzzυ. ΑZZυτοzzί οzzι τρεις περιο zzρισμοzzί είναzzι συνήθως 

αzzνταzzγωνιστικοzzί μεταzzξύ τοzzυς, δηλαzzδή: αzzυξημένοzz αzzντικείμενοzz τυπικά σημαzzίνει 
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αzzυξημένοzz χρόνοzz καzzι αzzυξημένοzz κόστοzzς, ενώ έναzzς χροzzνικός περιοzzρισμός θαzz μποzzροzzύσε 

ναzz σημαzzίνει αzzυξημένοzz κόστοzzς καzzι μειωμένοzz αzzντικείμενο zz, καzzθώς καzzι έναzzς 

περιοzzρισμένοzzς προ zzϋπο zzλοzzγισμός, θαzz μπο zzροzzύσε ναzz σημαzzίνει αzzύξηση το zzυ χρόνοzzυ καzzι 

περιοzzρισμένες δυναzzτότητες. 

 

Εικόναzz 1.  Τρίγωνοzz Διοzzίκησης Έργοzzυ 

Τοzz τρίγωνοzz, σαzzν γραzzφικό βοzzήθειαzzς της διοzzίκησης έργοzzυ, μποzzρεί ναzz δείξει τοzz 

χρόνοzz, τοzzυς πόροzzυς καzzι τοzzν τεχνικό στόχο zz ως τις πλευρές ενός τριγώνοzzυ, αzzντί γιαzz τις 

γωνίες. ΟZZ Τζοzzν Στοzzρκ (John Storck), πρώην εκπαzzιδευτής τοzzυ «Basic Project 

Managment» της American Management Association, χρησιμοzzποzzίησε έναzz ζευγάρι 

τριγώνων ποzzυ ταzz οzzνόμαzzσε εξωτερικό τρίγωνοzz καzzι εσωτερικό τρίγωνοzz, γιαzz ναzz 

παzzροzzυσιάσει την έννοzzιαzz της πρόθεσης τοzzυ έργοzzυ ναzz οzzλοzzκληρωθεί νωρίτεραzz ή στοzz 

χρόνοzz ποzzυ έχει οzzριστεί, πάνω ή κάτω αzzπό τοzzν προzzϋπο zzλοzzγισμό, καzzι ναzz καzzλύπτοzzυν ή 

υπερκαzzλύπτοzzυν τοzz αzzπαzzιτοzzύμενοzz αzzντικείμενο zz τοzzυ έργοzzυ. Η αzzπόσταzzση μεταzzξύ τοzzυ 

εσωτερικοzzύ καzzι εξωτερικοzzύ τριγώνοzzυ αzzπεικοzzνίζει την αzzντιστάθμιση τοzzυ κινδύνοzzυ ή 

αzzπρο zzόπτοzzυ γιαzz καzzθέναzz αzzπό ταzz τρίαzz στοzzιχείαzz. Η προzzδιάθεση τοzzυ κινδύνοzzυ ή αzzπρόοzzπτοzzυ 

γεγοzzνότοzzς θαzz μποzzροzzύσε ναzz φαzzνεί αzzπό την αzzπόσταzzση μεταzzξύ των πλευρών των      

τριγώνων. 
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Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η Δομή Ανάλυσης Εργασιών (Work Breakdown Structure) 

Η Δοzzμή ΑZZνάλυσης Εργαzzσιών (WBS) στη διοzzίκηση ενός έργο zzυ καzzι ταzz 

συστήμαzzταzz μηχαzzνικής, είναzzι η προ zzσαzzναzzτο zzλισμένη διάσπαzzση ενός έργοzzυ σε μικρότεραzz 

στοzzιχείαzz. Καzzθοzzρίζει καzzι οzzμαzzδοzzποzzιεί ταzz διαzzκριτά στοzzιχείαzz ενός έργο zzυ καzzτά τρόποzz 

τέτοzzιοzz ποzzυ ναzz βοzzηθά στην οzzργάνωση καzzι τοzzν καzzθοzzρισμό τοzzυ συνοzzλικοzzύ εύροzzυς 

εργαzzσιών το zzυ έργο zzυ. 

Η Δοzzμή ΑZZνάλυσης Εργαzzσιών, μπο zzρεί ναzz είναzzι έναzz προ zzϊόν, έναzz δεδοzzμένοzz, μιαzz 

υπηρεσίαzz, ή οzzποzzιο zzσδήποzzτε συνδυαzzσμός. Μιαzz WBS παzzρέχει τοzz αzzπαzzραzzίτητοzz πλαzzίσιοzz γιαzz 

τη λεπτοzzμερή εκτίμηση τοzzυ κόστο zzυς καzzι τοzzν έλεγχοzz μαzzζί με την πα zzροzzχή καzzθοzzδήγησης 

γιαzz την προ zzγραzzμμαzzτισμένη αzzνάπτυξη καzzι το zzν έλεγχοzz. 

Η WBS είναzzι μιαzz ιεραzzρχική δοzzμή, η ο zzποzzίαzz δείχνει μιαzz υπο zzδιαzzίρεση της 

προzzσπάθειαzzς ποzzυ αzzπαzzιτείταzzι γιαzz την επίτευξη ενός στόχο zzυ, γιαzz παzzράδειγμαzz έναzz 

πρόγραzzμμαzz, έναzz σχέδιοzz, ή μιαzz σύμβαzzση. Στοzz πλαzzίσιοzz ενός σχεδίοzzυ η WBS 

αzzναzzπτύσσεταzzι ξεκινώνταzzς αzzπό τοzzν τελικό στόχοzz, υπο zzδιαzzιρώνταzzς τοzzν σε διαzzδοzzχικά 

διαzzχειρίσιμαzz στοzzιχείαzz με βάση τοzz μέγεθοzzς, τη διάρκειαzz, καzzι την ευθύνη (π.χ., τα zz 

συστήμαzzταzz, υποzzσυστήμαzzταzz, στοzzιχείαzz, ταzz καzzθήκοzzνταzz, υποzzκαzzθήκο zzνταzz, καzzι παzzκέταzz 

εργαzzσίαzzς), ταzz οzzποzzίαzz περιλαzzμβάνοzzυν όλαzz ταzz αzzπαzzραzzίτηταzz βήμαzzταzz γιαzz την επίτευξη τοzzυ 

στόχοzzυ.  

Η Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management) 

Η Διαzzχείριση Κινδύνων (Risk Management) στη γενική της μοzzρφή μπο zzρεί ναzz 

οzzριστεί ως μίαzz διαzzδικαzzσίαzz ποzzυ εφαzzρμόζεταzzι αzzπό τη διοzzίκηση καzzι τοzz υπόλο zzιποzz 

προzzσωπικό μίαzzς εταzzιρείαzzς καzzτά τοzz σχεδιαzzσμό, έτσι ώστε ναzz ταzzκτοzzποzzιήσει ταzz πιθαzzνά 

γεγοzzνόταzz ποzzυ μποzzρεί ναzz επηρεάσο zzυν την επίτευξη των στόχων ενός έργο zzυ. 

 ΑZZυτός οzz οzzρισμός είναzzι γενικός καzzι αzzνταzzναzzκλά οzzρισμένες βαzzσικές αzzρχές 

σύμφωναzz με τις οzzποzzίες η Διαzzχείριση Κινδύνων:  

• Είναzzι μίαzz διαzzδικαzzσίαzz – ποzzυ σημαzzίνει ότι έχει αzzρχή καzzι τέλο zzς καzzι δεν 

είναzzι έναzz γεγοzzνός οzzύτε μίαzz καzzτάσταzzση, αzzλλά μίαzz σειρά ενεργειών ποzzυ διαzzχέοzzνταzzι στις 

υπόλοzzιπες δραzzστηριότητες.  
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• Επηρεάζεταzzι αzzπό τοzzυς αzzνθρώποzzυς – δηλαzzδή περιλαzzμβάνει αzzνθρώπινοzz 

δυναzzμικό σε κάθε ο zzργαzzνωτικό επίπεδοzz καzzι επιτυγχάνεταzzι αzzπό αzzυτό καzzι τις ενέργειές 

τοzzυ.  

• Εφαzzρμόζεταzzι καzzτά τοzz σχεδιαzzσμό - η εταzzιρείαzz θέτει τοzzυς στόχο zzυς της καzzι 

καzzταzzγράφει τοzzυς τρόποzzυς με τοzzυς οzzποzzίοzzυς θαzz τοzzυς επιτύχει αzzντιμετωπίζοzzνταzzς καzzι τοzzυς 

πιθαzzνοzzύς κινδύνοzzυς.  

Παzzρέχει εύλο zzγη αzzσφάλειαzz στη διο zzίκηση της εταzzιρείαzzς καzzθώς δίνει ταzz εχέγγυαzz 

γιαzz την επίτευξη των στόχων της.  

Οφέλη της Διαχείρισης Κινδύνων  

Καzzμίαzz εταzzιρείαzz δεν λειτοzzυργεί σε έναzz περιβάλλο zzν αzzπαzzλλαzzγμένοzz αzzπό κινδύνοzzυς 

καzzι η ύπαzzρξη της Διαzzχείρισης Κινδύνων δεν προzzσφέρει έναzz τέτοzzιοzz περιβάλλοzzν. 

ΑZZντίθεταzz δίνει τη δυναzzτότηταzz στη διοzzίκηση ναzz λειτοzzυργήσει πιοzz αzzποzzτελεσμαzzτικά σε 

περιβάλλοzzνταzz γεμάταzz κινδύνοzzυς. Συγκεκριμέναzz, παzzρέχει αzzυξημένη δυναzzτότηταzz γιαzz:  

• Καzzθοzzρισμό της αzzνοzzχής σε κινδύνοzzυς βάσει της στραzzτηγικής της 

εταzzιρείαzzς  

• Ελαzzχιστοzzποzzίηση των λειτοzzυργικών εκπλήξεων καzzι αzzπωλειών  

• ΑZZναzzγνώριση καzzι διαzzχείριση ποzzλύπλο zzκων κινδύνων 

• ΑZZξιοzzποzzίηση  ευκαzzιριών ποzzυ θαzz προzzκύψοzzυν αzzπό την αzzνάλυση κινδύνων 

• ΟZZρθοzzλοzzγική χρήση κεφαzzλαzzίοzzυ με τη σωστή καzzταzzνοzzμή πόρων 

Οι Συνιστώσες της Διαχείρισης Κινδύνων  

Η Διαzzχείριση Κινδύνων αzzποzzτελείταzzι αzzπό οzzκτώ συνιστώσες οzzι οzzποzzίες 

προzzκύπτοzzυν καzzι οzzλοzzκληρώνοzzνταzzι μέσαzz αzzπό τη διοzzίκηση της εταzzιρείαzzς. ΑZZυτές είναzzι:  

• Τοzz εσωτερικό περιβάλλο zzν  

• ΟZZι αzzντικειμενικο zzί στόχοzzι  

• Η αzzναzzγνώριση το zzυ γεγοzzνότοzzς  

• Η εκτίμηση των κινδύνων  

• Η αzzπόκριση στοzzυς κινδύνοzzυς  

• ΟZZι δραzzστηριότητες ελέγχοzzυ  
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• Η πληροzzφόρηση καzzι η επικοzzινωνίαzz  

• Η παzzραzzκοzzλοzzύθηση των κινδύνων  

ΟZZι οzzκτώ συνιστώσες της Διαzzχείρισης Κινδύνων καzzι οzzι βαzzσικότερες έννο zzιες ποzzυ 

περικλείο zzυν, αzzποzzτυπώνοzzνταzzι συνοzzπτικά στοzz παzzραzzκάτω: 
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Τοzz εσωτερικό περιβάλλοzzν της εταzzιρείαzzς είναzzι η βάση γιαzz τις υπόλοzzιπες 

συνιστώσες τοzzυ Risk Management καzzθώς επηρεάζει τη στρα zzτηγική καzzι τοzzν τρόπο zz με 

τοzzν οzzποzzίοzz γίνεταzzι η αzzναzzγνώριση των κινδύνων, η εκτίμηση το zzυς καzzι η λήψη μέτρων καzzι 

αzzνταzzναzzκλά την πο zzλιτική της εταzzιρείαzzς καzzι την αzzνοzzχή της στοzzυς κίνδυνοzzυς.  

Επιπλέοzzν, σταzz πλαzzίσιαzz τοzzυ οzzράμαzzτοzzς μίαzzς εταzzιρείαzzς, η διοzzίκηση θέτει τοzzυς 

αzzντικειμενικοzzύς της στόχοzzυς καzzι επιλέγει την στραzzτηγική πο zzυ θαzz αzzκοzzλοzzυθήσει γιαzz την 

επίτευξή τοzzυς. Η Διαzzχείριση Κινδύνων δια zzσφαzzλίζει ότι η διοzzίκηση προ zzσδιοzzρίζει τοzzυς 

αzzντικειμενικοzzύς της στόχοzzυς σύμφωναzz με τοzz όραzzμά της κα zzι μεριμνά γιαzz την 

αzzντιμετώπιση των πιθαzzνών κινδύνων ποzzυ μποzzρεί ναzz επηρεάσοzzυν αzzρνητικά την επίτευξή 

τοzzυς. ΟZZι αzzντικειμενικοzzί στόχοzzι μπο zzροzzύν ναzz διαzzχωριστοzzύν σε τέσσερις καzzτηγοzzρίες:  

• Στραzzτηγικοzzί στόχοzzι – υψηλοzzύ επιπέδο zzυ ποzzυ σχετίζοzzνταzzι με το zz όραzzμαzz 

/αzzποzzστοzzλή της εταzzιρείαzzς  

• Λειτοzzυργικοzzί στόχοzzι – ποzzυ αzzφοzzροzzύν την αzzποzzτελεσμαzzτικότηταzz της λειτοzzυργίαzzς, 

συμπεριλαzzμβαzzνοzzμένων των επιδόσεων κα zzι της κερδοzzφοzzρίαzzς.  

• Στόχοzzι Ενημέρωσης – περιλαzzμβάνοzzυν εσωτερικές κα zzι εξωτερικές α zzναzzφοzzρές 

καzzι μπο zzρεί ναzz περιλαzzμβάνοzzυν οzzικοzzνοzzμικές ή μη πληρο zzφοzzρίες.  

• Στόχοzzι Συμμόρφωσης – ποzzυ αzzφο zzροzzύν τη συμμόρφωση της εταzzιρείαzzς με τοzzυς 

ισχύοzzντες νόμοzzυς καzzι καzzνοzzνισμοzzύς.  

ΑZZυτή η κα zzτηγοzzριοzzποzzίηση των στόχων επιτρέπει στη διοzzίκηση ναzz εστιάζει στις 

διάφοzzρες παzzραzzμέτροzzυς της Διαzzχείρισης Κινδύνων κα zzι ναzz τις αzzντιμετωπίζει 

αzzποzzτελεσμαzzτικότεραzz. 
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Η Χρήση του RISK BREAKDOWN STRUCTURE (RBS) στην Κατανόηση 

του Ρίσκου  

Risk Breakdown Structure (RBS) 

ΟZZ στόχοzzς της διαzzδικαzzσίαzzς διαzzχείρισης των κινδύνων είνα zzι  τοzz ναzz οzz εντοzzπιστοzzύν 

καzzι ναzz αzzξιοzzλοzzγηθο zzύν οzzι κίνδυνοzzι προzzκειμένοzzυ ναzz καzzταzzστεί δυναzzτή η σα zzφής 

καzzταzzνόηση καzzι η αzzποzzτελεσμαzzτική διαzzχείριση των κινδύνων. Η κα zzταzzνόηση αzzποzzτελεί τοzz 

βαzzσικό βήμαzz τοzz οzzποzzίοzz συνδέει την διαzzχείρισή των κινδύνων με την αzzναzzγνώριση / 

αzzξιοzzλόγηση αzzυτών. ΑZZυτός είναzzι, ωστόσοzz, οzz χώροzzς όπο zzυ οzz υπεύθυνοzzς τοzzυ έργοzzυ ή οzz 

επαzzγγελμαzzτίαzzς στοzzν τοzzμέαzz των κινδύνων πα zzίρνει τη λιγότερη βοzzήθειαzz αzzπό τις 

τρέχοzzυσες καzzτευθυντήριες γραzzμμές ή ταzz πρότυπαzz πραzzκτικής. Υπάρχο zzυν ποzzλλές κο zzινώς 

χρησιμοzzποzzιοzzύμενες τεχνικές γιαzz την αzzναzzγνώριση κινδύνο zzυ, όπως γιαzz παzzράδειγμαzz οzzι 

συνεντεύξεις, τοzz διάγραzzμμαzz αzzιτίαzzς- επίδραzzσης, οzz χάρτης πο zzυ αzzντιλαzzμβάνεταzzι τοzzυς 

παzzράγοzzντες κινδύνο zzυ καzzθώς καzzι η αzzνάλυση  των ευκαzzιριών, κινδύνων, α zzδύναzzτων καzzι 

δυναzzτών σημείων. 

ΑZZυτές οzzι τεχνικές ταzzυτοzzποzzίησης, ωστόσοzz, κλίνοzzυν ως προzzς τοzz ναzz υπάρχει 

παzzραzzγωγή ενός μη δοzzμημένοzzυ καzzταzzλόγοzzυ των κινδύνων κα zzι επίσης πο zzλλές φοzzρές δεν 

προzzσφέροzzυν άμεση βοzzήθειαzz στοzzν υπεύθυνοzz τοzzυ έργοzzυ προ zzκειμένο zzυ αzzυτός ναzz γνωρίζει 

τοzz μέροzzυς πο zzυ θαzz αzzποzzσκοzzπεί η εστίαzzση της προzzσοzzχής τοzzυ ως προzzς τη διαzzχείριση των 

κινδύνων. Η πο zzιοzzτική αzzξιοzzλόγηση είναzzι εφικτό ναzz συμβάλει στην ιεράρχηση των 

προzzσδιοzzρισμένων κινδύνων με την εκτίμηση της πιθα zzνότηταzzς καzzι των επιπτώσεων, 

εκθέτοzzνταzzς τοzzυς σημα zzντικότεροzzυς κινδύνοzzυς, αzzλλά αzzντιμετωπίζει τοzzυς κινδύνοzzυς έναzzν 

κάθε φο zzρά καzzι δεν εξετάζει πιθα zzνά πρότυπαzz έκθεσης σε κίνδυνοzz καzzι συνεπώς δεν 

παzzρέχει συνοzzλική καzzταzzνόηση τοzzυ κινδύνοzzυ πο zzυ αzzντιμετωπίζει το zz έργοzz στοzz σύνοzzλό τοzzυ. 

Προzzκειμένοzzυ ναzz καzzταzzνοzzηθεί ποzzιο zzι τοzzμείς τοzzυ έργοzzυ ενδέχεταzzι ναzz αzzπαzzιτοzzύν 

ιδιαzzίτερη προzzσοzzχή καzzι εάν υπάρχοzzυν επα zzναzzλαzzμβαzzνόμεναzz θέμαzzταzz κινδύνοzzυ ή 

συγκεντρώσεις κινδύνοzzυ γιαzz έναzz έργοzz, ιδιαzzίτερη αzzρωγή θαzz προ zzσέφερε τοzz ναzz υπήρχε 

έναzzς αzzπλός τρόπο zzς προ zzκειμένοzzυ ναzz υπάρξει περιγραzzφή της δοzzμής της έκθεσης στοzzν 

κίνδυνοzz τοzzυ έργοzzυ. 
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Σε κάθε περίπτωση όπο zzυ υπάρχει μεγάλη παzzραzzγωγή δεδοzzμένων, αzzποzzτελεί η 

διάρθρωση μιαzz βαzzσική στραzzτηγική πο zzυ αzzποzzσκοzzπεί στη δια zzσφάλιση τοzzυ ότι ο zzι 

αzzπαzzραzzίτητες πληρο zzφοzzρίες γίνοzzνταzzι καzzταzzνοzzητές καzzι παzzράγοzzνταzzι. Η Work Breakdown 

Structure (WBS) αzzποzzτελεί την προzzφαzzνέσταzzτη επίδειξη της αzzξίαzzς της διάρθρωσης στοzz 

πλαzzίσιοzz της διαzzχείρισης τοzzυ έργοzzυ . ΑZZυτή έχει αzzποzzδειχτεί γιαzz το zz διευθυντή το zzυ έργο zzυ, 

έναzz σημαzzντικό εργαzzλείο zz, διότι παzzρέχει έναzz μέσοzz γιαzz τη δοzzμή των εργαzzσιών πο zzυ πρέπει 

ναzz γίνοzzυν γιαzz την επίτευξη των στόχων το zzυ έργοzzυ.   

Όπως αzzναzzφέρθηκε παzzραzzπάνω, σκοzzπό τοzzυ WBS αzzποzzτελεί η παzzροzzυσίαzzση των 

εργαzzσιών τοzzυ έργοzzυ σε ιεραzzρχικά, καzzθοzzρισμέναzz καzzι διαzzχειρίσιμαzz παzzκέταzz προzzκειμένοzzυ 

γιαzz τοzzν προzzγραzzμμαzzτισμό των έργων, την επικο zzινωνίαzz, την υπο zzβοzzλή εκθέσεων καzzι τη 

λοzzγοzzδοzzσίαzz ναzz παzzρέχει μιαzz βάση. 

Καzzτ’ αzzυτόν τοzzν τρόπο zz δύναzzταzzι ναzz υπάρξει οzzργάνωση των δεδοzzμέναzz κινδύνοzzυ 

καzzι διόρθωση αzzυτών προzzκειμένοzzυ αzzυτά ναzz υπάρχει παzzροzzχή μια zzς τυποzzποzzιημένης 

παzzροzzυσίαzzσης των κινδύνων το zzυ έργο zzυ οzz οzzποzzίοzzς διευκο zzλύνει την επικο zzινωνίαzz, την 

καzzταzzνόηση καzzι τη διαzzχείριση. Έχοzzυν γίνει αzzρκετές προzzσπάθειες γιαzz την οzzργάνωση 

διαzzφόρων πτυχών το zzυ κινδύνοzzυ τοzzυ έργοzzυ, ο zzι οzzποzzίες επικεντρώνο zzνταzzι κυρίως στις 

πηγές αzzπό τις οzzπο zzίες προzzκύπτει οzz κίνδυνο zzς. Ωστόσοzz, προzzκύπτει αzzπό την πλειοzzψηφίαzz 

αzzυτών ότι είναzzι αzzπλο zzί γραzzμμικοzzί καzzτάλοzzγοzzι οzzι οzzποzzίοzzι περιλαzzμβάνο zzυν πιθαzzνές πηγές 

κινδύνοzzυ, οzzι ο zzπο zzίοzzι παzzρέχοzzυν έναzz σύνοzzλοzz αzzπό γραzzμμές κάτω α zzπό τοzzυς ο zzποzzίοzzυς 

δύναzzταzzι ναzz υπάρχει ο zzργάνωση κινδύνων (μερικές φοzzρές ο zzνοzzμάζεταzzι ταzzξινόμηση 

κινδύνοzzυ).  

Δεν παzzρέχεταzzι ο zz πλο zzύτοzzς τοzzυ WBS αzzπό μιαzz αzzπλή λίσταzz των πηγών κινδύνοzzυ, 

καzzθώς μόνοzz έναzz επίπεδοzz οzzργάνωσης παzzροzzυσιάζεταzzι. Θαzz αzzποzzτελοzzύσε μιαzz πιοzz 

αzzποzzτελεσμαzzτική λύση στοzz πρόβλημαzz της διαzzρθρωτικής διαzzχείρισης τοzzυ κινδύνοzzυ η 

υιοzzθέτηση της πλήρο zzυς ιεραzzρχικής προ zzσέγγισης η οzzποzzίαzz χρησιμο zzποzzιείταzzι στη WBS με 

ταzz αzzπαzzιτοzzύμεναzz γιαzz την παzzροzzχή επίπεδαzz, προzzκειμένοzzυ ναzz υπάρχει παzzροzzχή της 

αzzναzzγκαzzίαzzς καzzταzzνόησης της έκθεσης σε κινδύνοzzυς ώστε να zz γίνει εφικτή η 

αzzποzzτελεσμαzzτική διαzzχείριση. Είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz ναzz είναzzι γνωστή ως Risk Breakdown 

Structure (RBS), μια zz τέτοzzιαzz ιεραzzρχική δο zzμή των πηγών κινδύνοzzυ . Η RBS είναzzι μιαzz 

ιεραzzρχική δοzzμή των πιθα zzνών πηγών κινδύνο zzυ. Η αzzξίαzz της WBS έγκειταzzι στην ικαzzνότητά 
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τοzzυ ναzz εκτείνεταzzι καzzι ναzz καzzθοzzρίζει τοzz έργοzz ποzzυ πρέπει ναzz γίνει στοzz έργοzz. ΟZZμοzzίως, η 

RBS μποzzρεί ναzz αzzποzzτελέσει αzzνεκτίμητη βο zzήθειαzz γιαzz την καzzταzzνόηση των κινδύνων πο zzυ 

αzzντιμετωπίζει το zz έργο zz. ΟZZ τρόποzzς πο zzυ η WBS αzzποzzτελεί τη βάση για zz ποzzλλές πτυχές της 

διαzzδικαzzσίαzzς διαzzχείρισης τοzzυ έργοzzυ είναzzι παzzρόμοzzιοzzς με τοzzν της RBS. Δύναzzταzzι ναzz γίνει 

χρήση αzzυτής γιαzz την καzzθοzzδήγηση της διαzzδικαzzσίαzzς διαzzχείρισης κινδύνο zzυ καzzι γιαzz τη 

δοzzμή της. 

 

Παραδείγματα δομών RBS 

Ορισμένοzzι συγγρα zzφείς καzzι επαzzγγελμαzzτίες έχο zzυν προzzχωρήσει περισσότεροzz στη 

διάρθρωση τοzzυ κινδύνοzzυ αzzπ 'ό, τι ναzz αzzναzzφέροzzυν αzzπλώς τοzzυς τύποzzυς κινδύνων ποzzυ 

αzzντιμετωπίζει έναzz έργοzz. ΑZZυτοzzί έχο zzυν δημιοzzυργήσει ιεραzzρχικές δοzzμές με διάφοzzραzz 

οzzνόμαzzταzz γιαzz ναzz περιγράψοzzυν πηγές κινδύνο zzυ ή καzzτηγοzzρίες ή τύποzzυς κινδύνοzzυ, αzzν καzzι 

συνήθως επικεντρώνο zzνταzzι σε συγκεκριμένοzz τύποzz έργοzzυ ή το zzμέαzz εφαzzρμοzzγής. Την 

«ταzzξινόμηση κινδύνο zzυ» γιαzz έργαzz αzzνάπτυξης λοzzγισμικο zzύ αzzπό τοzz Ινστιτοzzύτοzz 

Τεχνοzzλοzzγίαzzς Λοzzγισμικο zzύ (Dorofee et al., 1996) συμπεριλαzzμβάνο zzυν παzzραzzδείγμαzzταzz. 

Έναzzς "καzzτάλο zzγο zzς ταzzυτοzzποzzίησης κινδύνο zzυ" γιαzz έναzz έργοzz καzzταzzσκευής γραzzμμών 

μεταzzφοzzράς υψηλής τάσης (Tummala & Burchett, 1999) (Chapman, 2001) καzzι μιαzz 

"ταzzξινόμηση βάσει κινδύνοzzυ" γιαzz μεγάλαzz έργαzz μηχαzzνικής (Miller & Lessard, 2001). 

Προzzκειμένοzzυ ναzz περιγραzzφεί αzzπό τοzzυς τύποzzυς κινδύνων τοzzυς οzzπο zzίοzzυς αzzντιμετωπίζει τοzz 

συγκεκριμένοzz έργο zz, σε κάθε μιαzz αzzπό αzzυτές τις δοzzμές περιέχο zzνταzzι τρίαzz ή τέσσεραzz 

ιεραzzρχικά επίπεδαzz.  

 

Πώς χρησιμοποιείται  η RBS 

Μόλις έναzzς οzzργαzzνισμός ή έναzz έργο zz έχει οzzρίσει την RBS τοzzυ, δύναzzταzzι ναzz υπάρξει 

χρήση τοzzυ με διάφοzzροzzυς τρόποzzυς. Η διαzzδικαzzσίαzz διαzzχείρισης τοzzυ κινδύνοzzυ γιαzz έναzz 

συγκεκριμένοzz έργο zz, διευκοzzλύνεταzzι αzzπό οzzρισμέναzz αzzπό ταzz παzzραzzπάνω, ενώ άλλα zz είναzzι 

συναzzφή μεταzzξύ των σχεδίων. Τα zz οzzφέλη κα zzι οzzι πιο zz σημαzzντικές χρήσεις της RBS 

περιγράφοzzνταzzι στις επόμενες παzzραzzγράφο zzυς. 

• Βοzzήθειαzz γιαzz την αzzναzzγνώριση κινδύνοzzυ. Ταzz αzzνώτεραzz επίπεδαzz της RBS μποzzροzzύν 

ναzz χρησιμοzzποzzιηθο zzύν ως έναzzς γρήγοzzρο zzς καzzτάλοzzγοzzς γιαzz ναzz εξαzzσφαzzλιστεί πλήρης 
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κάλυψη καzzτά τη φάση ταzzυτοzzποzzίησης κινδύνο zzυ. ΑZZυτό επιτυγχάνεταzzι με τη χρήση  της 

RBS γιαzz τη δο zzμή της οzzποzzιαzzσδήπο zzτε μεθόδοzzυ προzzσδιοzzρισμοzzύ κινδύνοzzυ πο zzυ 

χρησιμοzzποzzιείταzzι. Γιαzz παzzράδειγμαzz, έναzz εργαzzστήριοzz αzzνίχνευσης κινδύνοzzυ ή μια zz 

αzzνταzzλλαzzγή ιδεών μπο zzρεί ναzz λειτοzzυργήσει διαzzμέσοzzυ των διαzzφόρων στο zzιχείαzz της RBS, 

καzzτά πάσαzz πιθαzzνότηταzz στοzz δεύτεροzz ή τοzz πρώτοzz επίπεδοzz καzzι επίσης ενθαzzρρύνει τοzzυς 

συμμετέχοzzντες ως προzzς τοzzν εντο zzπισμό των κινδύνων σε όποzzιαzz περιοzzχή της RBS. 

Παzzρόμοzzιαzz, οzzι πιοzz σημαzzντικές περιοzzχές της RBS δύναzzνταzzι ναzz χρησιμοzzποzzιηθοzzύν 

προzzκειμένοzzυ ναzz υπάρξει διάρθρωση των συνεντεύξεων γιαzz τοzzν προ zzσδιοzzρισμό κινδύνοzzυ, 

παzzρέχοzzνταzzς μιαzz αzzτζένταzz συζήτησης μεταzzξύ τοzzυ διευκοzzλυντή καzzι των ερωτηθέντων. 

• Μιαzz λίσταzz ελέγχο zzυ κινδύνοzzυ μπο zzρεί επίσης ναzz αzzναzzπτυχθεί με βάση την RBS, 

λαzzμβάνοzzνταzzς κάθε ένα zz αzzπό ταzz χαzzμηλότεραzz επίπεδαzz RBS καzzι προ zzσδιο zzρίζοzzνταzzς έναzzν 

αzzριθμό γενικών κινδύνων σε κάθε περιο zzχή με βάση την προ zzηγοzzύμενη εμπειρίαzz. Ταzz 

μελλοzzντικά έργαzz μπο zzροzzύν στη συνέχεια zz ναzz καzzθοzzρίσοzzυν εάν ισχύει κάθε γενικός 

κίνδυνοzzς, αzzπαzzντώνταzzς σε "Ναzzι", "Όχι", "Δεν γνωρίζω" ή "Άνευ α zzντικειμένοzzυ". 

Επιπλέοzzν, η RBS μπο zzρεί ναzz χρησιμο zzποzzιηθεί γιαzz τη δοzzμή καzzταzzλόγων κινδύνων 

ποzzυ εντο zzπίστηκαzzν με άλλες μεθόδοzzυς, με χαzzρτοzzγράφηση προ zzσδιοzzρισμένων κινδύνων 

σταzz πιοzz χαzzμηλά επίπεδα zz της RBS κα zzι αzzυτό αzzποzzκαzzλύπτει πιθαzzνά κενά ή τυφλά σημείαzz 

στην αzzναzzγνώριση κινδύνοzzυ καzzι εκθέτει τυχόν διπλή κα zzταzzμέτρηση ή επικάλυψη. Μποzzρεί 

ναzz καzzθοzzρίσει εάν η μέθοzzδοzzς προzzσδιο zzρισμο zzύ κινδύνοzzυ έχει εξετάσει όλες τις πιθαzzνές 

πηγές κινδύνοzzυ καzzι ναzz αzzναzzφέρει εάν αzzπαzzιτείταzzι πρόσθετη δραzzστηριότηταzz αzzναzzγνώρισης 

κινδύνοzzυ. 

Η χρήση της RBS γιαzz τη δοzzμή τοzzυ έργοzzυ προ zzσδιοzzρισμοzzύ κινδύνο zzυ παzzρέχει τη 

διαzzσφάλιση  ότι γιαzz τοzzυς στόχοzzυς τοzzυ έργοzzυ όλες οzzι κο zzινές πηγές κινδύνοzzυ έχο zzυν 

διερευνηθεί, με την υπόθεση ότι είναzzι πλήρης η RBS. ΟZZ κίνδυνοzzς της υπόθεσης αzzυτής 

ότι είναzzι λαzzνθαzzσμένη εύκοzzλαzz δύναzzταzzι ναzz ξεπεραzzστεί καzzθώς συμπεριλα zzμβάνει τη 

σύντοzzμη πρόσθετη προzzσπάθειαzz εντοzzπισμοzzύ κινδύνοzzυ γιαzz τοzzυς "Άλλοzzυς κινδύνοzzυς" πο zzυ 

δεν καzzλύπτοzzνταzzι αzzπό τη RBS. 

Αξιολόγηση κινδύνου.  

ΟZZι προzzσδιο zzρισμένοzzι κίνδυνοzzι μπο zzροzzύν ναzz καzzτηγοzzριοzzπο zzιηθοzzύν αzzπό την πηγή 

τοzzυς, καzzταzzνέμοzzντάς τοzzυς σταzz διάφοzzραzz στοzzιχείαzz της RBS. Τοzzύτοzz επιτρέπει ναzz 

προzzσδιοzzριστοzzύν ο zzι περιοzzχές συγκέντρωσης κινδύνοzzυ εντός της RBS, υπο zzδεικνύοzzνταzzς 
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τις σημαzzντικότερες πηγές κινδύνοzzυ τοzzυ έργοzz. Δύναzzταzzι ναzz γίνει προzzσδιοzzρισμός αzzυτοzzύ 

ναzz προ zzσδιοzzριστεί με τοzzν αzzπλό υποzzλοzzγισμό τοzzυ αzzριθμοzzύ των κινδύνων σε κάθε περιο zzχή 

RBS. Παzzρόλαzz αzzυτά, είναzzι εφικτό ναzz είναzzι παzzραzzπλαzzνητικός έναzzς αzzπλός συνοzzλικός 

αzzριθμός κινδύνων, έχοzzνταzzς ως δεδοzzμένοzz τοzz ότι δεν λαzzμβάνει σταzz υπ’ όψιν τη σχετική 

σοzzβαzzρότηταzz των κινδύνων. Έτσι, μιαzz περιο zzχή RBS δύναzzταzzι ναzz περιέχει μικρής 

σοzzβαzzρότηταzzς κινδύνοzzυς. ΑZZντίθεταzz, άλλο zzς ενδέχεταzzι ναzz περιλαzzμβάνει μικρότερης 

σημαzzσίαzzς κινδύνο zzυς. Εποzzμένως, ως μιαzz προzzτιμότερη μέτρηση της συγκέντρωσης 

κινδύνοzzυ στο zz πλαzzίσιοzz της RBS κρίνετα zzι μιαzz «βαzzθμοzzλοzzγίαzz κινδύνοzzυ» κάπο zzιοzzυ είδοzzυς, 

με τοzz μέγεθοzzς κάθε μεμοzzνωμένοzzυ κινδύνο zzυ ή την κλίμα zzκά το zzυ. Η βαzzθμοzzλοzzγίαzz P-I 

αzzποzzτελεί μιαzz κοzzινή μέθοzzδοzz, όπο zzυ υπάρχει σύνδεση των α zzριθμητικών βαzzθμοzzλοzzγιών με 

την ταzzξινόμηση της επίπτωσης (I) ή της πιθα zzνότηταzzς (P) , πο zzλλαzzπλαzzσιάζο zzνταzzς έτσι 

προzzκειμένοzzυ ναzz αzzποzzδώσοzzυν μιαzz συνδυαzzσμένη τιμή η ο zzποzzίαzz αzzνταzzναzzκλά αzzυτοzzύς τοzzυς 

δύοzz παzzράγοzzντες. Τοzz κεφάλαzzιοzz διαzzχείρισης κινδύνοzzυ τοzzυ οzzδηγοzzύ PMBOK® περιγράφει 

έναzz τέτοzzιοzz σύστημαzz βαzzθμοzzλόγησης βαzzσισμένοzz στην πιθαzzνότηταzz καzzι τοzzν επίπτωση 

(Project Management Institute, 2017). Η συγκέντρωση των κινδύνων εντός των περιο zzχών 

RBS μποzzρεί στη συνέχειαzz ναzz αzzξιοzzλοzzγηθεί συγκρίνοzzνταzzς το zz συνοzzλικό "πο zzσοzzστό 

κινδύνοzzυ" γιαzz τοzzυς κινδύνοzzυς αzzυτοzzύς σε κάθε περιοzzχή. Ενδέχεταzzι αzzυτό ναzz δώσει μιαzz 

πιοzz οzzυσιαzzστική προ zzοzzπτική σε σχέση με μιαzz αzzπλή συνοzzλική καzzταzzμέτρηση των κινδύνων, 

υποzzδεικνύοzzνταzzς τις περιοzzχές RBS οzzι οzzποzzίες προzzκαzzλοzzύν μεγαzzλύτεροzz κίνδυνοzz στοzz έργοzz. 

Η καzzτηγο zzριοzzποzzίηση των κινδύνων σύμφωναzz με την RBS πα zzρέχει αzzρκετές 

πρόσθετες γνώσεις σχετικά με την εκτίμηση της έκθεσης σε κίνδυνο zz γιαzz τοzz έργοzz, η οzzποzzίαzz 

δεν θαzz ήταzzν διαzzθέσιμη αzzπό έναzzν αzzπλό καzzτάλο zzγοzz κινδύνων, αzzκόμη καzzι αzzν είχε δοzzθεί 

προzzτεραzzιότηταzz στο zzν καzzτάλο zzγοzz. ΑZZυτά περιλαzzμβάνοzzυν: 

• Καzzταzzνόηση το zzυ τύποzzυ έκθεσης σε κίνδυνοzz γιαzz τοzz έργοzz 

• Έκθεση των σημαzzντικότερων πηγών κινδύνοzzυ γιαzz το zz έργοzz 

• ΑZZποzzκαzzλύπτοzzνταzzς τις βαzzσικές αzzιτίες κινδύνοzzυ, μέσω της α zzνάλυσης 

συγγένειαzzς 

• Δείχνοzzνταzzς περιοzzχές εξάρτησης ή συσχέτισης μεταzzξύ κινδύνων 

• Εστιάζο zzνταzzς στην αzzνάπτυξη της αzzντίδραzzσης σε κινδύνοzzυς σε περιοzzχές 

υψηλοzzύ κινδύνοzzυ 
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Επιτρέποzzνταzzς την αzzνάπτυξη γενικών α zzπαzzντήσεων γιαzz τις ρίζες ή τις εξα zzρτώμενες 

ομάδες κινδύνων. 

Αναφορά κινδύνου  

Γίνεταzzι χρήση της RBS γιαzz τη συγκέντρωση των πληροzzφο zzριών κινδύνοzzυ γιαzz έναzz 

μεμοzzνωμένοzz έργο zz σε πιοzz υψηλό επίπεδο zz προ zzκειμένοzzυ ναzz υπάρξει υποzzβοzzλή εκθέσεων 

σταzz αzzνώτεραzz στελέχη, καzzθώς καzzι γιαzz την αzzνάλυση των λεπτοzzμερειών ποzzυ αzzπαzzιτοzzύνταzzι 

γιαzz την υπο zzβοzzλή εκθέσεων σχετικά με τις δράσεις των ο zzμάδων έργοzzυ. ΟZZι αzzναzzφοzzρές 

προzzς ταzz αzzνώτεραzz στελέχη μπο zzρεί ναzz περιλαzzμβάνοzzυν συνοzzλική βα zzθμοzzλοzzγίαzz κινδύνοzzυ 

σε όποzzιαzz περιοzzχή RBS υψηλότεροzzυ επιπέδοzzυ ή συνοzzλικό αzzριθμό κινδύνων , ίσως με 

μετρήσεις ή αzzνάλυση τάσεων ποzzυ παzzροzzυσιάζοzzνταzzι γραzzφικά. Δύναzzταzzι αzzκόμη ναzz υπάρχει 

ενημέρωση στις οzzμάδες έργων γιαzz τοzzυς κινδύνοzzυς στοzz πλαzzίσιοzz τοzzυ μέροzzυς το zzυς τοzzυ 

έργοzzυ, καzzθώς επιλέγοzzυν γιαzz κάθε μέλοzzς της οzzμάδαzzς σχετικές περιο zzχές RBS. 

Η RBS ενδέχεταzzι επίσης ναzz χρησιμοzzποzzιηθεί αzzκόμη προzzκειμένοzzυ ναzz παzzρέχει 

αzzναzzφοzzρές μεταzzξύ έργων ή ποzzλλαzzπλών έργων σταzz αzzνώτεραzz διοzzικητικά στελέχη, έχοzzνταzzς 

ως δεδοzzμένη την πα zzροzzχή μιαzzς συνεπής γλώσσαzzς πο zzυ αzzποzzσκο zzπεί στην αzzναzzφοzzρά 

κινδύνων, τη μείωση ή την εξάλειψη των δυνα zzτοzzτήτων παzzρερμηνείαzzς ή αzzσάφειαzzς 

μεταzzξύ των σχεδίων. ΟZ Zι κίνδυνοzzι στοzzν ίδιο zz χώροzz RBS μποzzροzzύν ναzz συγκριθοzzύν άμεσαzz 

μεταzzξύ των έργων, κα zzθώς αzzυτό σημαzzίνει το zz ίδιοzz γιαzz όλαzz ταzz έργαzz. ΑZZυτό μποzzρεί ναzz 

ενισχυθεί περαzzιτέρω με τη χρήση ενός συστήμαzzτοzzς βαzzσισμένο zzυ σε RBS γιαzz την 

αzzναzzγνώριση των κινδύνων. 

Διδάγματα για μελλοντικά έργα 

Έναzz αzzπό ταzz πιο zz δύσκοzzλαzz καzzθήκο zzνταzz στην αzzναzzθεώρηση μετά τοzz έργοzz είναzzι η 

δοzzμή των πληροzzφοzzριών έτσι ώστε ναzz μποzzρεί ναzz γίνεταzzι αzzναzzφοzzρά καzzι ναzz 

χρησιμοzzποzzιείταzzι αzzπό μελλο zzντικά έργαzz. Πο zzλλοzzί οzzργαzzνισμοzzί χάνοzzυν ταzz οzzφέλη αzzπό 

τέτοzzιες αzzναzzθεωρήσεις, καzzθώς οzzι πληροzzφοzzρίες δεν τηρο zzύνταzzι σε προ zzσιτή μοzzρφή. Η RBS 

μποzzρεί ναzz παzzράσχει μιαzz κοzzινή μοzzρφή γιαzz την αzzνάλυση των πληρο zzφοzzριών πο zzυ 

σχετίζοzzνταzzι με το zzν κίνδυνοzz αzzπό κάθε αzzναzzθεώρηση μετά την ο zzλο zzκλήρωση το zzυ έργο zzυ. 

Θαzz αzzποzzκαzzλύψει τοzzυς κινδύνοzzυς μιαzz αzzνάλυση η οzzποzzίαzz έχε ως βάση τη RBS. ΑZZυτοzzί ο zzι 

κίνδυνοzzι συμβαzzίνο zzυν συχνά, επιτρέποzzνταzzς τοzzν εντοzzπισμό καzzι τη καzzταzzγραzzφή γενικών 

κινδύνων γιαzz αzzναzzφοzzρά στοzz μέλλοzzν σε συνδυαzzσμό με αzzποzzτελεσμαzzτικές αzzπαzzντήσεις. Εάν 

μετά αzzπό μελέτες, η ρο zzυτίναzz αzzνάλυση των α zzναzzθεωρήσεων υποzzδεικνύει τοzz ότι υπάρχει 
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εμφάνιση επαzzνειλημμέναzz ενός συγκεκριμένοzzυ κινδύνοzzυ, δύναzzταzzι τότε ναzz εφαzzρμοzzστοzzύν 

καzzι ναzz  αzzναzzπτυχθοzzύν προzzληπτικές αzzπαzzντήσεις. ΟZZι καzzτάλο zzγοzzι ελέγχο zzυ ταzzυτοzzποzzίησης 

κινδύνοzzυ αzzκόμη δύναzzταzzι ναzz διαzzτηρηθο zzύν καzzι  ναzz ενημερωθοzzύν προ zzκειμένοzzυ ναzz 

συμπεριλαzzμβάνοzzνταzzι κοzzινοzzί ή γενικοzzί κίνδυνοzzυς οzzι οzzποzzίοzzι εκτίθενταzzι με αzzνάλυση RBS 

ποzzυ βαzzσίζεταzzι σε δεδο zzμέναzz αzzναzzθεώρησης μετά τοzz έργοzz. 

Συμπεράσματα  

Η επιτυχής κα zzι αzzποzzτελεσμαzzτική διαzzχείριση κινδύνοzzυ αzzπαzzιτεί σαzzφή καzzταzzνόηση 

των κινδύνων πο zzυ αzzντιμετωπίζει τοzz έργοzz καzzι οzzι επιχειρήσεις. ΑZZυτό συνεπάγεταzzι κάτι 

περισσότεροzz αzzπό αzzπλή αzzναzzφοzzρά των προ zzσδιο zzρισμένων κινδύνων καzzι χαzzραzzκτηρισμό 

τοzzυς αzzπό την πιθα zzνότηταzz εμφάνισής τοzzυς καzzι την επίπτωσή το zzυς στοzzυς στόχοzzυς. ΟZZι 

μεγάλες πο zzσότητες δεδο zzμένων κινδύνοzzυ πο zzυ παzzράγοzzνταzzι καzzτά τη διαzzδικαzzσίαzz κινδύνοzzυ 

πρέπει ναzz είναzzι δοzzμημένες ώστε ναzz βοzzηθοzzύν στην καzzταzzνόηση καzzι ερμηνείαzz της καzzι ναzz 

επιτρέποzzυν τη χρήση της ως βάση δράσης. Έναzz πλαzzίσιοzz ιεραzzρχικής δοzzμής καzzταzzνοzzμής 

κινδύνων (RBS) παzzρόμοzzιοzz με τοzz WBS παzzρέχει ποzzλλά ο zzφέλη, με την αzzποzzσύνθεση 

πιθαzzνών πηγών κινδύνο zzυ σε στρώμαzzταzz αzzυξαzzνόμενων λεπτοzzμερειών. Η RBS αzzποzzτελεί 

ισχυρό βοzzήθημαzz γιαzz τοzzν εντοzzπισμό, την αzzξιοzzλόγηση καzzι την υποzzβο zzλή εκθέσεων σχετικά 

με τοzzν κίνδυνοzz, καzzθώς καzzι η δυναzzτότηταzz συσσώρευσης ή αzzνάλυσης στοzz καzzτάλληλοzz 

επίπεδοzz παzzρέχει νέες γνώσεις σχετικά με τη συνο zzλική έκθεση το zzυ κινδύνοzzυ στοzz έργοzz. 

Μιαzz κοzzινή γλώσσα zz καzzι οzzροzzλοzzγίαzz διευκο zzλύνει την αzzναzzφοzzρά μεταzzξύ των έργων καzzι ταzz 

διδάγμαzzταzz. Η RBS έχει τη δυναzzτότηταzz ναzz γίνει τοzz πιοzz ποzzλύτιμοzz ενιαzzίοzz εργαzzλείο zz γιαzz ναzz 

βοzzηθήσει τοzzν διαzzχειριστή τοzzυ έργοzzυ ναzz καzzταzzνοzzήσει καzzι ναzz διαzzχειριστεί τοzzυς κινδύνοzzυς 

γιαzz τοzz έργοzz τοzzυ.  

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Στοzzυς επιχειρημαzzτίες οzzι οzzποzzίοzzι τίθενταzzι σε δράση κυρίως στοzzν τοzzμέαzz της 

βιοzzμηχαzzνίαzzς, συναzzντάμε τη γρήγο zzρη επίτευξη των στόχων ο zzι οzzποzzίοzzι έχο zzυν τοzz 

χαzzμηλότεροzz δυναzzτό κόστοzzς καzzι τη μικρότερη δυναzzτή προ zzσπάθειαzz αzzλλά καzzι την 

επιδίωξη άμεσοzzυ κέρδοzzυς. ΑZZυτό αzzποzzτελεί μίαzz  εσφαzzλμένη νο zzοzzτροzzπίαzz των 

επιχειρημαzzτιών. Η δημιοzzυργίαzz λαzzνθαzzσμένων αzzρνητικών επιπτώσεων για zz την εταzzιρείαzz 

τοzzυς αzzλλά καzzι  γι’ α zzυτοzzύς καzzι οzzι λαzzνθαzzσμένες αzzποzzφάσεις ποzzυ παzzίρνοzzυν, κρίνοzzνταzzι ως 
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αzzπότοzzκοzz της παzzραzzπάνω εσφαzzλμένης νοzzοzzτρο zzπίαzzς τοzzυς. Πράγμαzzτι, πλέο zzν μίαzz επιχείρηση 

είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz ναzz είναzzι ιδιαzzίτεραzz καzzινο zzτόμαzz  προzzκειμένοzzυ ναzz επιβιώσει. Είναzzι ποzzλύ 

πιθαzzνό βέβαzzιαzz όλοzz εγχείρημαzz ναzz στεφθεί επιτυχώς αzzν δεν υπόψη το zz μαzzκροzzπρόθεσμοzz 

όφελοzzς τοzzν οzzρθό προzzγραzzμμαzzτισμό  

Η διαzzτήρηση της υψηλής ποzzσότηταzzς των προzzϊόντων αzzλλά της υψηλής πο zzιότηταzzς 

κρίνεταzzι ως αzzπαzzραzzίτητη προ zzκειμένοzzυ ναzz εξαzzσφαzzλιστεί η κερδοzzφο zzρίαzz καzzι η αzzνάπτυξη 

μιαzzς επιχείρησης. Η α zzποzzδοzzτική καzzι  σταzzθερή λειτοzzυργίαzz τοzzυ τεχνοzzλοzzγικοzzύ εξοzzπλισμοzzύ 

αzzπαzzιτείταzzι, με σκοzzπό την επίτευξη α zzυτοzzύ. Επίσης, αzzπαzzιτείταzzι καzzι μιαzz οzzρθά  

οzzργαzzνωμένη συντήρηση τοzzυ τεχνοzzλοzzγικο zzύ εξοzzπλισμοzzύ. Η  εφαzzρμοzzγή της συντήρησης 

σε ποzzλλές περιπτώσεις, καzzθώς δεν προzzεικάζοzzυν σε αzzυτήν κάποzzιοzz κέρδοzzς άμεσαzz, 

θεωρείταzzι ως δευτερευοzzύσης σημαzzσίαzzς. Πράγμαzzτι όμως, είναzzι έναzzς σημαzzντικός 

συντελεστής κέρδο zzυς πο zzυ συμβάλλει σε έναzz μαzzκροzzχρόνιοzz κέρδοzzς καzzι αzzναzzκοzzυφίζει τις 

επιχειρήσεις καzzι η οzzρθή εφαzzρμοzzγή της δύνα zzταzzι ναzz οzzδηγήσει σε σημαzzντική μείωση 

περιττών εξόδων κα zzι στην μείωση βλαzzβών ή σφαzzλμάτων. Ειδικότεραzz, όπως είναzzι 

αzzποzzδεδειγμένοzz, οzzι παzzράγοzzντες πο zzυ επενεργεί θετικά είναzzι οzzι εξής:  

• η αzzπόδοzzση 

• η αzzσφάλειαzz 

• τοzz περιβάλλο zzν  

• η παzzραzzγωγή 

• καzzι η πο zzιότηταzz. 

Πιοzz αzzποzzτελεσμαzzτικά καzzι σύνθεταzz συστήμαzzταzz συντήρησης ποzzυ αzzποzzσκοzzποzzύν 

στην αzzύξηση της αzzξιοzzπιστίαzzς τοzzυ παzzραzzγωγικοzzύ εξοzzπλισμοzzύ των επιχειρήσεων αzzλλά 

καzzι της αzzποzzδοzzτικότητάς τοzzυς, έχοzzυν αzzρχίσει ναzz αzzναzzπτύσσοzzνταzzι ταzz τελευταzzίαzz δέκαzz 

χρόνιαzz. ΑZZναzzλύσεις καzzι προzzσεγγίσεις ο zzι οzzποzzίες έχοzzυν ως βάση τοzzυς κυρίως την 

καzzτάσταzzση τοzzυ εξοzzπλισμοzzύ καzzι την αzzξιοzzπιστίαzz, έκαzzναzzν την εμφάνισή τοzzυς. Όσοzzν 

αzzφοzzρά τις συνέπειες ποzzυ είναzzι εφικτό ναzz προzzκαzzλέσει έναzz αzzνεπιθύμητοzz γεγοzzνός σχετικά 

με την ποzzιότηταzz καzzι τοzz κόστοzzς αzzλλά καzzι όσο zzν αzzφοzzρά καzzι την πιθαzzνότηταzz εμφάνισής 

τοzzυ, γίνεταzzι προ zzσπάθειαzz αzzπό όλες σχεδόν τις προzzσεγγίσεις γιαzz την αzzξιο zzλόγησή τοzzυς . 

ΑZZναzzπόσπαzzστοzz κο zzμμάτι τοzzυ συνοzzλικοzzύ κόστοzzυς λειτοzzυργίαzzς της βαzzριάς ή ελαzzφριάς 
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βιοzzμηχαzzνίαzzς αzzλλά καzzι μιαzzς επιχείρησης, γιαzz τοzzυς παzzραzzπάνω λόγοzzυς, είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz 

ναzz αzzποzzτελεί η συντήρηση.  

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

Κρίνεταzzι ιδιαzzίτεραzz σημαzzντικό το zz ότι σε όλων των ειδών ταzz εργαzzσιαzzκά 

περιβάλλοzzνταzz καzzι σε αzzρκετά διαzzφοzzρετικοzzύς τοzzμείς, με την έννο zzιαzz της  συντήρησης 

καzzλύπτεταzzι μιαzz μεγάλη γκάμαzz εργαzzσιών. Στην έννοzzιαzz της συντήρησης περικλείοzzνταzzι οzzι 

παzzραzzκάτω εργαzzσίες: 

•  η μέτρηση  

• οzz εντο zzπισμός βλαzzβών 

• καzzι η επιθεώρηση. 

ΟZZ συνδυαzzσμός όλων των ενεργειών οzzι οzzποzzίες αzzπο zzσκοzzποzzύν  στοzz ναzz 

επαzzναzzφέρο zzυν τοzzν εξοzzπλισμοzzύ σε έναzz αzzπο zzτελεσμαzzτικής λειτοzzυργίαzzς επιθυμητό επίπεδοzz 

καzzι την διαzzτήρησή τοzzυ, οzzρίζοzzνταzzι ως συντήρηση καzzθώς βαzzσίζοzzνταzzι στοzz ευρωπαzzϊκό 

πρότυποzz “CEN EN 13306, ΟZZροzzλοzzγίαzz Συντήρησης”. Ενέργειες ποzzυ διαzzτηρο zzύν τοzzν 

εξοzzπλισμό σε αzzπο zzτελεσμαzzτική λειτοzzυργίαzz καzzι γενικότεραzz υπηρεσίες ποzzυ έχοzzυν ως 

σκοzzπό την οzzμαzzλή λειτοzzυργίαzz καzzι αzzπο zzκαzzτάσταzzσή τοzzυ, συμπεριλαzzμβάνοzzνταzzι στην 

συντήρηση τοzzυ εξοzzπλισμοzzύ. Εποzzμένως, δεν περιλαzzμβάνοzzνταzzι σ' αzzυτή μόνοzz οzzι ενέργειες 

οzzι οzzποzzίες αzzποzzκαzzθιστο zzύν την επιθυμητή καzzτάσταzzση λειτοzzυργίαzzς. 

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

ΑZZποzzτελεί σημαzzντικό τοzz ότι δεν είναzzι εφικτό ναzz τίθενταzzι ταzz μηχαzzνήμαzzταzz 

παzzραzzγωγής,  χωρίς ναzz ελαzzττωθεί η  ποzzιότηταzz καzzι η αzzποzzδοzzτικότηταzz  παzzραzzγωγής τοzzυς, 

σε λειτοzzυργίαzz  στοzz ίδιοzz επίπεδοzz. Όπως έχει αzzποzzδειχθεί αzzπό την ίδιαzz τη φύση των στόχων 

της συντήρησης, έχει βαzzρύνοzzυσαzz σημαzzσίαzz οzz υπο zzστηρικτικός χαzzραzzκτήραzzς της 

συντήρησης στην παzzραzzγωγή προ zzκειμένοzzυ ναzz η διαzzδροzzμή μιαzzς επιχείρησης ναzz κριθεί ως 

πετυχημένη.  Παzzραzzκάτω παzzραzzτίθενταzzι ο zzι στόχοzzι ποzzυ αzzναzzφέροzzνταzzι σύμφωναzz με την 

σχετική βιβλιο zzγραzzφίαzz. 
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Κύριοzz στόχοzz αzzποzzτελεί τοzz ναzz ελαzzχιστο zzποzzιηθεί οzz χρόνοzzς στοzzν οzzποzzίοzz παzzραzzμένει 

εκτός λειτοzzυργίαzzς εξοzzπλισμός καzzι η διάρκειαzzς της συντήρησης τοzzυ. Πιοzz 

συγκεκριμέναzz, οzz εξοzzπλισμός έχει ως αzzπότοzzκοzz την έγκαzzιρη  εξυπηρέτηση των πελα zzτών 

καzzι την αzzύξηση των λειτοzzυργικών κόστων α zzπό τη στιγμή ποzzυ αzzυτός τίθεταzzι εκτός 

λειτοzzυργίαzzς. Επίσης, σημαzzντικός στόχοzzς είναzzι, καzzτά τις καzzταzzσκευαzzστικές 

προzzδιαzzγραzzφές, η διαzzτήρηση των μηχαzzνημάτων κα zzι τοzzυ εξο zzπλισμοzzύ. Εφόσοzzν 

αzzκοzzλοzzυθο zzύνταzzι καzzνόνες τυποzzποzzίησης κα zzι πο zzιοzzτικά πρότυπαzz αzzπό την πα zzραzzγωγή πο zzυ 

αzzναzzφερόμαzzστε, επίκειταzzι ναzz λειτοzzυργεί σύμφωναzz με τις αzzρχικές το zzυ προzzδιαzzγραzzφές οzz 

εξοzzπλισμός ποzzυ τίθεταzzι σε χρήση. Η Ελαzzχιστο zzποzzίηση τοzzυ κόστοzzυς των παzzραzzγωγικών 

αzzπωλειών αzzποzzτελεί έναzzν επιπλέο zzν σκο zzπό, όπως καzzι η μεγιστοzzποzzίηση τοzzυ οzzλικοzzύ 

βαzzθμοzzύ αzzπόδοzzσης. 

Έναzzς αzzκόμη σημαzzντικός σκοzzπός είναzzι τοzz ναzz ελαzzχιστοzzποzzιηθεί τοzz κόστοzzς 

λειτοzzυργίαzzς της συντήρησης. Πιοzz συγκεκριμέναzz, με τοzzν παzzραzzπάνω όρο zz εννοzzοzzύμε τοzz 

κόστοzzς των αzzνταzzλλαzzκτικών, των υπεργοzzλαzzβιών συντήρησης, των αzzναzzλώσιμων, τοzz 

κόστοzzς μισθών κα zzθώς επίσης πιο zz γενικά κα zzι τοzz κόστοzzς logistics. Η αzzπαzzλοzzιφή των 

αzzιτιών αzzποzzτυχίαzzς καzzι οzz περιοzzρισμός της φθο zzράς των μηχαzzνημάτων προzzκειμένοzzυ η 

διάρκειαzz ζωής τοzzυς ναzz είναzzι μεγαzzλύτερη είναzzι έναzzς αzzκόμη σημα zzντικός σκοzzπός. 

Δύναzzταzzι αzzκόμη ναzz ελαzzττώσοzzυμε αzzυτό τοzz κόστοzzς αzzισθητά με την οzzλοzzκληρωμένη 

ποzzλιτική συντήρησης κα zzι τοzzν οzzρθό προzzγραzzμμαzzτισμό. Τέλοzzς, αzzξιοzzσημείωτοzzς σκο zzπός 

είναzzι τοzz ναzz ελαzzχιστο zzποzzιηθεί τοzz οzzλικοzzύ κόστοzzυς όσοzzν αzzφοzzρά τις δύοzz παzzραzzπάνω 

ποzzσότητες. Παzzραzzτηρο zzύμε παzzραzzκάτω στοzz σχεδιάγραzzμμαzz τη σχέση της ποzzλιτική 

συντήρησης πο zzυ εφα zzρμόζοzzυμε με τοzz συνο zzλικό κόστοzzς. ΑZZπό την γρα zzφική παzzράσταzzση 

προzzκύπτει ότι αzzπό τη μίαzz μεριά επιφέρει μείωση τοzzυ παzzραzzγωγικο zzύ κόστοzzυς μιαzz αzzύξηση 

της συντήρησης. Α ZZντίθεταzz όμως, ο zzδηγεί στην πρόκληση της α zzύξηση τοzzυ λειτοzzυργικο zzύ 

κόστοzzυς. Η  συντήρηση τοzzυ βέλτιστοzzυ σημείοzzυ ποzzυ θαzz ελαzzχιστο zzποzzιεί καzzι τοzz οzzλικό 

κόστοzzς είναzzι τοzz επιθυμητό αzzποzzτέλεσμαzz.  
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Εικόνα 2.Γραφική παράσταση στόχων συντήρησης  
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ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

Η συμβοzzλή της συντήρησης είνα zzι καzzίριαzz ως προ zzς την εύρυθμη λειτοzzυργίαzz μιαzzς 

επιχείρησης, διότι υπάρχει επέμβαzzσή της σε  διάφοzzροzzυς τοzzμείς οzzι οzzποzzίοzzι έχοzzυν σχέση 

με τοzz σύνοzzλοzz της αzzπόδοzzσης της επιχείρησης κα zzι δεν αzzποzzσκοzzπεί μόνοzz, όπως γενικά είναzzι 

παzzραzzδεκτό αzzπό ποzzλλοzzύς, στις επισκευές. Περιλαzzμβάνει αzzκόμη η συντήρηση σε όλο zz τοzz 

φάσμαzz της ταzz παzzραzzκάτω. Διαzzχείριση εργαzzλείων καzzι μέσων γενικότεραzz, καzzταzzσκευές, 

επισκευές, βελτιώσεις, καzzθώς καzzι αzzντικαzzταzzστάσεις καzzι προ zzληπτικές ενέργειες. 

Συμπεριλαzzμβάνοzzνταzzι αzzκόμη στη συντήρηση: η εκτέλεση προ zzγράμμαzzτοzzς λίπαzzνσης, 

προzzγραzzμμαzzτισμός, διαzzχείριση αzzνταzzλλαzzκτικών, υλικών α zzλλά καzzι χρο zzνικός καzzι τεχνικός 

σχεδιαzzσμός εργαzzσιών. Επίσης, διαzzχείριση αzzνθρώπινοzzυ δυναzzμικοzzύ, προzzγνωστικο zzί, 

διαzzγνωστικο zzί, προ zzληπτικοzzί έλεγχο zzι καzzι γενικές ετήσιες συντηρήσεις.   

 

Μέσω της συντήρησης, πιοzz συγκεκριμέναzz με διοzzρθώσεις, εντο zzπισμό επικείμενων 

αzzστοzzχιών πρώτο zzυ αzzποzzτελέσοzzυν την αzzπειλή, υπάρξει πρόκληση μεγάλων βλα zzβών στο zzν 

εξοzzπλισμό ή πριν εμφαzzνιστοzzύν αzzλλά καzzι με συστημαzzτικές επιθεωρήσεις, ταzz στοzzιχείαzz 

τοzzυ εξοzzπλισμοzzύ αzzλλά καzzι οzz ίδιοzzς είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz ναzz διαzzτηρο zzύνταzzι σε ικαzzνοzzποzzιητική 

καzzτάσταzzση λειτο zzυργίαzzς. ΑZZποzzδεικνύεταzzι ότι πετυχαzzίνοzzυμε αzzκοzzλοzzυθώνταzzς ταzz 

παzzραzzπάνω: αzzύξηση α zzξιοzzπιστίαzzς τοzzυ εξοzzπλισμοzzύ καzzι της διάρκεια zzς ζωής των 

μηχαzzνημάτων. Μείωση τοzzυ επενδυόμενοzzυ κεφαzzλαzzίοzzυ καzzι τοzzυ αzzριθμοzzύ των βλαzzβών. 

Πετυχαzzίνοzzυμε αzzκόμη  μείωση περιττών επισκευών, των λαzzνθαzzσμένων καzzι 

επαzzναzzλαzzμβαzzνόμενων δραzzστηριο zzτήτων συντήρησης, αzzύξηση της παzzραzzγωγικότηταzzς 

αzzλλά καzzι μείωση το zzυ  επενδυόμενοzzυ κεφαzzλαzzίοzzυ. 

 

Επιτυγχάνεταzzι επιπλέο zzν η συμμόρφωση σε καzzνοzzνισμοzzύς καzzι  νόμοzzυς, η μείωση 

υπερωριών, ελαzzττωμαzzτικών προzzϊόντων, τραzzυμαzzτισμών αzzλλά καzzι  καzzταzzνάλωσης 

ενέργειαzzς. ΑZZξίζει επίσης να zz αzzναzzφερθεί ότι παzzραzzτηρείταzzι αzzύξηση της α zzσφάλειαzzς, της 

εμπιστοzzσύνης των πελα zzτών αzzλλά καzzι μείωση α zzσφαzzλίστρων καzzι της πο zzσότηταzzς των 

αzzπαzzραzzίτητων διαzzθέσιμων αzzνταzzλλαzzκτικών. 

  

Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

Ως επί τοzz πλείστο zzν οzz αzzποzzδιοzzποzzμπαzzίοzzς τράγοzzς προ zzκειμένοzzυ ναzz εξοzzικοzzνοzzμηθοzzύν 

χρήμαzzταzz σε μιαzz επιχείρηση είναzzι η συντήρηση. Όπως έχοzzυμε αzzναzzφέρει τοzz παzzραzzπάνω 

οzzφείλεταzzι στην λα zzνθαzzσμένη θεώρηση ότι με τη μείωση των α zzπαzzιτοzzύμενων δαzzπαzzνών 

τοzzυ τοzzμέαzz της συντήρησης, ταzzυτόχροzzναzz θαzz αzzυξηθοzzύν καzzι ταzz συνοzzλικά κέρδη. Η 
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αzzντίληψη αzzυτή δημιοzzυργείταzzι λόγω τοzzυ ότι υπάρχοzzυν βραzzχυπρόθεσμες εξοzzικοzzνοzzμήσεις 

χωρίς ναzz λαzzμβάνοzzνταzzι σταzz υπ’ όψιν ταzz αzzποzzτελέσμαzzταzz ποzzυ αzzναzzπόφευκταzz καzzταzzλήγοzzυν 

σε μαzzκροzzπρόθεσμη βάση. Ενδέχετα zzι ναzz αzzντιληφθεί εύκοzzλαzz αzzπ’ όλο zzυς, σε περίπτωση 

ποzzυ αzzναzzλοzzγιστεί καzzνείς τι συνέπειες τοzzυ τι δύναzzταzzι ναzz συμβεί αzzν σταzzμαzzτήσει η 

παzzραzzγωγή μιαzzς επιχείρησης ποzzυ συνεχώς λειτοzzυργεί.  

Συνεπώς, όταzzν γίνεταzzι λόγοzzς σε σοzzβαzzρή καzzι καzzλά οzzργαzzνωμένη επιχείρηση, η 

συντήρηση αzzποzzτελεί το zzν κυριότεροzz παzzράγο zzνταzz γιαzz ναzz λειτοzzυργήσει σωστά η μοzzνάδαzz, 

ναzz βελτιωθεί της πα zzραzzγωγικότηταzzς καzzι της πο zzιότηταzzς των προzzϊόντων. Σε αzzυτές τις 

επιχειρήσεις η συντήρηση κρίνετα zzι ως κα zzλά προzzσεκτική καzzι οzzργαzzνωμένη διαzzδικαzzσίαzz, 

καzzθώς δίνεταzzι ιδιαzzίτερη έμφαzzση στοzzυς παzzράγοzzντες της οzzικοzzνοzzμίαzzς. Επίσης,  στην 

ποzzιότηταzz καzzι σε όλο zzυς τοzzυς σκοzzποzzύς οzzι ο zzποzzίοzzι διέποzzυν την επιχείρηση. Ενδείκνυτα zzι  

καzzι η αzzξιοzzποzzίηση των παzzραzzκάτω. 

• ΑZZνθρώπινο zz δυναzzμικό  

• Εργαzzλείαzz καzzι Μηχαzzνοzzλοzzγικός εξοzzπλισμός 

• Διαzzδικαzzσίες ενεργειών καzzι συγκέντρωσης πληρο zzφοzzριών  

Συνεργάτες, πελάτες κα zzι προzzμηθευτές πο zzυ αzzποzzσκοzzποzzύν στο zz ναzz εκπληρώσοzzυν 

με όσοzz τοzz δυναzzτόν πιο zz αzzποzzτελεσμαzzτικό τρόπο zz τοzzυς στόχοzzυς της επιχείρησης 

 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ  

Η αzzνικαzzνότηταzz τοzzυ εξοzzπλισμοzzύ ναzz λειτοzzυργεί αzzδιάκοzzπαzz, είτε αzzυτή ο zzφείλεταzzι 

σε βλάβη, είτε σε φθοzzρά, είτε καzzι σταzz δύοzz, με την ιδαzzνική αzzντικαzzτάσταzzση, συντήρηση 

ή επιδιόρθωση προzzσπαzzθεί ναzz αzzντιμετωπιστεί. Υπάρχει επίσης διαzzφοzzροzzποzzίηση των 

συνεπειών της μερικής ή ο zzλικής αzzνικαzzνότηταzzς κάπο zzυ τεχνοzzλοzzγικοzzύ συστήμαzzτοzzς 

προzzκειμένοzzυ τοzz ίδιο zz ναzz οzzδηγήσει σε προzzσφοzzρά των υπηρεσίες γιαzz τις ο zzποzzίες 

καzzταzzσκευάστηκε, αzzπό σοzzβαzzρές μέχρι νοzzμικές καzzι κυρίως οzzικοzzνοzzμικές. ΟZZι οzzικοzzνοzzμικές 

συνέπειες των δα zzπαzzνών τοzzυ προ zzσωπικο zzύ αzzποzzτελοzzύν κύριες δαzzπάνες. Μέσω αzzυτοzzύ 

υπάρχει με άμεσοzz ή έμμεσοzz τρόπο zz σύνδεση  στην περίοzzδοzz της αzzχρηστίαzzς τοzzυ, με τοzzν 

συγκεκριμένοzz εξο zzπλισμό. Άλλη μία zz σημαzzντική ο zzικοzzνοzzμική συνέπεια zz είναzzι οzzι δαzzπάνες 

προzzκειμένοzzυ ναzz αzzποzzκαzzταzzσταzzθεί τοzz σύστημαzz. Χαzzραzzκτηριστικό παzzράδειγμαzz αzzποzzτελοzzύν 
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οzzι επισκευές. ΑZZπο zzτελεί αzzκόμη αzzξιοzzσημείωτοzz τοzz κέρδοzzς τοzz οzzποzzίοzz αzzπό την ελάττωση 

της παzzραzzγωγής δια zzφεύγει. ΑZZυτό συμβαzzίνει λόγω της κα zzκής πο zzιότηταzzς των προzzϊόντων 

ποzzυ παzzράγοzzνταzzι καzzι της αzzκινησίαzzς τοzzυ ίδιο zzυ τοzzυ κέρδοzzυς ταzz οzzποzzίαzz προzzκύπτοzzυν αzzπό 

τη φθοzzρά τοzzυ. 

ΑZZδιαzzμφισβήτηταzz, τοzz σύστημαzz θαzz πάθει αzzργά ή γρήγοzzραzz βλάβες αzzκόμη καzzι σε 

περίπτωση ποzzυ υπάρχει ως έναzz σημείοzz η καzzλύτερη αzzξιοzzπιστίαzz τοzzυ. ΟZZι οzzικοzzνοzzμικές 

συνέπειες στις οzzποzzίες γίνεταzzι παzzραzzπάνω αzzναzzφοzzρά, εφόσοzzν δεν δύναzzταzzι η 

οzzλοzzκληρωτική αzzπο zzφυγή τοzzυς,  είναzzι σκόπιμο zz ναzz μειωθοzzύν. 

  

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  

Σε σημείοzz τοzz οzzποzzίοzz στις μέρες μαzzς ναzz αzzποzzτελεί μιαzz αzzπό τις κυριότερες αzzρχές 

γιαzz την οzzρθή λειτο zzυργίαzz μιαzzς σύγχροzzνης επιχείρησης, εξελίχθηκε η αzzνάγκη της 

συντήρησης. ΑZZυτή αzzπαzzσχοzzλοzzύσε αzzνέκαzzθεν αzzπό αzzπλοzzύστεραzz πράγμαzzταzz στην 

καzzθημερινότητά το zzυ τοzzν άνθρωποzz ποzzυ μετέπειταzz εξελίχθηκε. Με αzzπλοzzύ τύποzzυ 

μηχαzzνήμαzzταzz ποzzυ είχαzzν χαzzμηλές αzzπαzzιτήσεις συντήρησης, διεκπεραzzιωνόταzzν η παzzραzzγωγή 

σε βιοzzμηχαzzνίες καzzι εργοzzστάσιαzz στις αzzρχές τοzzυ 20οzzύ αzzιώναzz. Έτσι, έναzzν μη σημα zzντικό 

παzzράγοzzνταzz στην όλη παzzραzzγωγική διαzzδικαzzσίαzz αzzποzzτελοzzύσε η συντήρηση. ΑZZξίζει επίσης 

ναzz αzzναzzφερθεί ότι η συντήρηση είχε τη μοzzρφή λίπαzzνσης, επισκευής κα zzι καzzθαzzρισμοzzύ σε 

περίπτωση μόνοzz πο zzυ ήταzzν αzzναzzγκαzzίοzz, καzzθώς δεν αzzποzzτελοzzύσε αzzπαzzραzzίτητη προzzϋπόθεση 

ναzz καzzτέχει τοzz προzzσωπικό μερικές εξειδικευμένες γνώσεις ή ικαzzνότητες. 

Εν συνεχείαzz, κρίθηκε αzzπαzzραzzίτητη η δημιοzzυργίαzz ενός συνεπέστεροzzυ καzzι 

συστημαzzτικότεροzzυ μοzzντέλοzzυ, εξαzzιτίαzzς τοzzυ ότι χρησιμοzzπο zzιοzzύνταzzν όλοzz καzzι 

περισσότεροzzς καzzι σύνθετοzzς τεχνοzzλοzzγικός εξοzzπλισμός, εξαzzιτίαzzς τοzzυ γοzzργοzzύ ρυθμοzzύ 

αzzνάπτυξης της τεχνο zzλοzzγίαzzς καzzι τοzzυ ότι α zzυξάνοzzνταzzν ο zz χρόνο zzς αzzκινησίαzzς των 

μηχαzzνημάτων εξαzzιτίαzzς βλαzzβών τοzzυς. Η επιλοzzγή της τεχνοzzοzzικοzzνο zzμικά καzzταzzλληλότερης 

μεθόδοzzυ προzzκειμένο zzυ ναzz συντηρηθεί μίαzz συσκευή ή έναzz εξάρτημαzz, αzzποzzτέλεσε έναzzν 

αzzπό τοzzυς κυριότεροzzυς στόχοzzυς στοzz ναzz γίνει προ zzσπάθειαzz οzzργάνωσης της συστημαzzτικής 

συντήρησης. Ταzz σημαzzντικότεραzz συστήμαzzταzz ταzz οzzποzzίαzz τις περισσότερες φοzzρές 

χρησιμοzzποzzιοzzύνταzzι καzzι η ιστοzzρική εξέλιξη της συντήρησης, συνο zzπτικά διαzzκρίνοzzνταzzι  

στοzz παzzραzzκάτω σχήμαzz. 
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Εικόνα 3.Η ιστορική εξέλιξη της συντήρησης  

 

ΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

ΑZZρκετές στραzzτηγικές, φιλοzzσοzzφίες κα zzι προzzσεγγίσεις παzzραzzτηροzzύνταzzι αzzν 

μελετήσει καzzνείς τη βιβλιοzzγραzzφίαzz. Η αzzναzzζήτηση, η εκτέλεση ποzzλλών αzzποzzφάσεων πο zzυ 

έχοzzυν σχέση με αzzντικαzzταzzστάσεις, ελέγχοzzυς καzzι επισκευές συμπεριλαzzμβάνοzzνταzzι στη 

στραzzτηγική συντήρησης. Τοzz ναzz εκπο zzνηθεί το zz πιοzz καzzλό πρόγραzzμμαzz συντήρησης το zzυ 
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εξοzzπλισμοzzύ τοzz οzzπο zzίοzz συνεργάζεταzzι με την πα zzραzzγωγή αzzλλά καzzι με άλλες λειτοzzυργίες 

αzzλλά καzzι τοzz πιο zz καzzλοzzύ πλάνο zz λειτο zzυργικής ζωής γιαzz την όποzzιαzz μοzzνάδαzz τοzzυ 

εξοzzπλισμοzzύ, αzzποzzτελεί αzzσχοzzλίαzz αzzυτής της στραzzτηγικής. Ταzz περισταzzτικά ταzz οzzποzzίαzz 

χρήζοzzυν αzzπό τη δραzzστηριότηταzz συντήρησης περιγράφοzzνταzzι επίσης σ' αzzυτή τη 

στραzzτηγική. Παzzραzzτηρείταzzι συνοzzνθύλευμα zz τεχνικών καzzι ποzzλιτικών ποzzυ 

διαzzφοzzροzzποzzιοzzύνταzzι  αzzπό εξοzzπλισμό σε εξοzzπλισμό αzzλλά καzzι ποzzλιτικών.  

Ως  γενική δο zzμή μιαzzς σειράς ποzzικίλων επεμβάσεων συντήρησης ο zzρίζεταzzι μιαzz 

φιλοzzσοzzφίαzz συντήρησης. ΟZZι στραzzτηγικές συντήρησης αzzναzzπτύσσοzzνταzzι πάνω στοzz πλάνοzz 

ποzzυ παzzραzzθέτει αzzυτή η φιλοzzσοzzφίαzz συντήρησης. ΑZZποzzτελεί επίσης την ενσωμάτωση, όσοzzν 

αzzφοzzρά τοzzν τρόπο zz τοzzν ο zzποzzίοzz σκέφτεταzzι η επιχείρηση, γιαzz την επίτευξη τοzzυ ρόλο zzυ της 

συντήρησης  ως λειτοzzυργίαzz. Η ΟZZλική Παzzραzzγωγική Συντήρηση καzzι η Συντήρηση με 

γνώμοzzναzz την ΑZZξιοzzπιστίαzz κρίνοzzνταzzι ως οzzι πιο zz διαzzδεδοzzμένες καzzι σημα zzντικές.  

ΑZZποzzτελεί αzzξιοzzσημείωτη η χρήση, σε δημοzzσιεύσεις μηχαzzνικών καzzι στελεχών των 

United Airlines των Ηνωμένων Ποzzλιτειών της ΑZZμερικής, τοzzυ  όρο zzυ Reliability Centered 

Maintenance γιαzz πρώτη φοzzρά, με σκοzzπό την περιγραzzφή των βέλτιστων α zzπαzzιτήσεων σε 

συντήρηση ενός α zzεροzzσκάφοzzυς. Πραzzγμαzzτοzzποzzιείταzzι προ zzσπάθειαzz προzzκειμένοzzυ ναzz 

περιοzzρίσει ή ναzz εμπο zzδίσει η Συντήρηση η ο zzποzzίαzz έχει ως παzzράμετρο zz την ΑZZξιοzzπιστίαzz, 

έναzz κοzzμμάτι πο zzυ έχει οzzλοzzκληρωθεί όσοzzν αzzφοzzρά την ΟZZλική Παzzραzzγωγική Συντήρηση 

καzzι τις συνέπειες α zzπό τις αzzστοzzχίες. Επίσης, προzzσπαzzθεί ναzz πραzzγμαzzτοzzποzzιήσει τη 

λειτοzzυργίαzz των μηχαzzνών σταzz όριαzz σχεδιαzzσμο zzύ τοzzυς καzzι ναzz  περιο zzρίσει τις συνέπειες 

των αzzστοzzχιών. Συνεπώς, αzzυτό αzzποzzτελεί μιαzz μέθοzzδοzz η ο zzποzzίαzz αzzσχοzzλείταzzι με τρόποzzυς 

ποzzυ δύναzzταzzι όσο zzν αzzφοzzρά τη λειτο zzυργίαzz ενός συστήμαzzτοzzς ναzz αzzστο zzχήσει αzzλλά  καzzι ταzz 

επαzzκόλοzzυθαzz των αzzστοzzχιών αzzυτών. Προzzκειμένο zzυ ναzz μετριαzzστοzzύν ο zzι συνέπειες κα zzι ταzz 

αzzποzzτελέσμαzzταzz τέτοzzιων αzzστοzzχιών, τοzz παzzραzzπάνω τίθεταzzι αzzρωγός όσοzz αzzφοzzρά καzzθοzzρισμό 

των οzzικοzzνοzzμικά αzzποzzδοzzτικών καzzι καzzτάλληλων στραzzτηγικών συντήρησης. Λαzzμβάνοzzνταzzς 

σταzz υπ' όψιν την αzzπώλειαzz λειτοzzυργικο zzύ χρόνοzzυ ζωής των μηχαzzνημάτων αzzυτό 

διαzzμοzzρφώνεταzzι με σκο zzπό την ελαzzχιστοzzπο zzίηση τοzzυ κόστοzzυς συντήρησης. Η μείωση τοzzυ 

κόστοzzυς λειτοzzυργίαzzς με την ελάττωση των συνεπειών των αzzστο zzχιών τοzzυ εξοzzπλισμοzzύ, 

αzzλλά καzzι η διαzzτήρηση της λειτοzzυργικής αzzκεραzzιότηταzzς, αzzποzzτελο zzύν τοzzυς κυριότεροzzυς 

στόχοzzυς αzzυτής της φιλοzzσοzzφίαzzς συντήρησης. 
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Η εφαzzρμοzzγή της Προzzληπτικής Συντήρησης καzzτά τοzz 1960 εισήχθη μέσω της 

Nippondenso, η οzzπο zzίαzz αzzποzzτελεί έναzz  τμήμαzz της Toyota καzzι ήταzzν στην Ιαzzπωνίαzz η πρώτη 

επιχείρηση. Η ο zzμάδαzz συντήρησης  συντηροzzύσε τις μηχαzzνές καzzι ο zzι χειριστές τις 

χειρίζοzzνταzzν καzzτά την Προzzληπτική Συντήρηση. ΑZZυτοzzύ τοzzυ είδοzzυς η συντήρηση ως προzzς 

τοzz προzzσωπικό ήταzzν ιδιαzzίτεραzz αzzπαzzιτητική κα zzι γι' αzzυτό τοzz λόγοzz την καzzθιστοzzύσε 

προzzβλημαzzτική τοzz υψηλό επίπεδοzz αzzυτοzzμαzzτοzzποzzίησης της Nippondenso. Συνεπώς, η 

οzzμάδαzz συντήρησης  όπως αzzποzzφαzzσίστηκε α zzπό τη διοzzίκηση, θαzz αzzσχοzzλοzzύταzzν μόνοzz με 

τροzzποzzποzzιήσεις στο zzν εξοzzπλισμό πο zzυ αzzποzzσκο zzποzzύσαzzν στην αzzποzzφυγή της συντήρησης κα zzι 

την αzzύξηση της α zzξιο zzπιστίαzzς καzzι ο zzι χειριστές με τις συντηρήσεις ρο zzυτίναzzς. Εν 

καzzταzzκλείδι, συντέθηκε η Παzzραzzγωγική Συντήρηση α zzπό Βελτίωση της 

Συντηρησιμότηταzzς, την της Συντήρησης κα zzι την Προzzληπτική Συντήρηση. 

Η βιοzzμηχαzzνίαzz της Ιαzzπωνίαzzς βρίσκοzzνταzzν σε αzzναzzζήτηση όσοzzν αzzφοzzρά τοzzν πιοzz 

αzzποzzτελεσμαzzτικό τρόποzz οzz οzzποzzίοzzς ήταzzν αzzπαzzραzzίτητοzz ναzz της επιτρέπει την επιβίωση στην 

παzzγκόσμιαzz αzzγοzzρά λόγω τοzzυ ότι, εξαzzιτίαzzς της κρίσης τοzzυ πετρελαzzίοzzυ,  βρισκόταzzν σε 

κρίσιμη οzzικοzzνοzzμική καzzτάσταzzση. ΑZZυτό συνέβαzzινε μέχρι τις αzzρχές της δεκα zzετίαzzς τοzzυ 70. 

Έτσι, αzzπό τοzz Ιαzzπωνικό Ινστιτο zzύτοzz Συντήρησης πάρθηκε η βα zzσική ιδέαzz της 

Παzzραzzγωγικής Συντήρησης, σ' α zzυτή την προzzσπάθειά τοzzυ, καzzι αzzυτή υπέστη μεταzzτροzzπή 

στοzz σύστημαzz της ΟZZλικής Παzzραzzγωγικής Συντήρησης. ΑZZυτό εν συνεχείαzz εξελίχθηκε 

βαzzθμιαzzίαzz αzzπό επιχειρήσεις μικροzzύ μεγέθοzzυς. Εν καzzταzzκλείδι, οzz αzzμερικαzzνικός τρόποzzς 

συντήρησης είναzzι η ΟZZλική Παzzραzzγωγική Συντήρηση. ΑZZυτός, βελτιώθηκε κα zzι 

τροzzποzzποzzιήθηκε προzzκειμένοzzυ ναzz συναzzρμόζει με τοzz ιαzzπωνικό βιοzzμηχαzzνικό περιβάλλοzzν.  

Τοzz παzzραzzπάνω, είναzzι σύνηθες αzzπό ταzz μέσαzz  περίποzzυ της δεκαzzετίαzzς τοzzυ 80 στη 

βιοzzμηχαzzνίαzz της Ιαzzπωνίαzzς επίσης στις  δυτικές χώρες ξεκίνησε να zz διαzzδίδεταzzι. Έτσι, ο zz 

συνοzzλικός τρόπο zzς διαzzχείρισης της λειτο zzυργίαzzς των σύγχροzzνων παzzραzzγωγικών μοzzνάδων 

καzzλύπτεταzzι αzzπό έναzz ενιαzzίοzz σύνοzzλοzz μεθόδων. ΑZZυτές εκτείνοzzνταzzι επίσης στοzzν διοzzικητικό 

τοzzμέαzz αzzλλά καzzι το zzν τεχνοzzλοzzγικό. Υπάρχει επίσης α zzντιπαzzράθεση τοzzυ αzzρμόδιοzzυ 

τμήμαzzτοzzς γιαzz τη λειτο zzυργίαzz τοzzυ εξοzzπλισμοzzύ με έναzz εκτεταzzμένοzz κοzzμμάτι των 

δραzzστηριο zzτήτων συντήρησης. Χαzzραzzκτηριστικό παzzράδειγμαzz αzzπο zzτελο zzύν ο zzι έλεγχο zzι καzzι 

η καzzθαzzριότηταzz. Η αzzύξηση της συνοzzλικής διαzzθεσιμότηταzzς της εγκα zzτάσταzzσης αzzποzzτελεί 

τοzzν αzzπώτεροzz στόχο zz αzzυτής της αzzντίληψης. ΑZZυτό επιτυγχάνεταzzι μέσω της συστημαzzτικής 

μείωσης της έως καzzι την εξάλειψη των α zzναzzίτιων μη λειτοzzυργικών χρόνων. Προzzβαzzίνει 
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αzzκόμη σε εξαzzσφάλιση των συνθηκών λειτο zzυργίαzzς καzzι της βα zzσικής συντήρησης, ο zzι 

οzzποzzίες πρόκειταzzι ναzz σταzzθοzzύν εμπόδιοzz της επιτάχυνσης των α zzστοzzχιών καzzι της 

χειροzzτέρευσης, εφόσοzzν λάβει μιαzz μηχαzzνή όπως είναι. 

 

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

Παzzραzzτηρο zzύμε ότι αzzπό την εμφάνισή της μέχρι τις μέρες μα zzς η συντήρηση έχει 

σημειώσει μεγάλη εξέλιξη.  Πιοzz συγκεκριμέναzz, οzzι ειδικοzzί δεν αzzνέμεναzzν αzzυτή την μεγάλη 

αzzλλαzzγή πο zzυ πραzzγμαzzτοzzποzzιήθηκε αzzπό μέροzzυς της ταzz τελευταzzίαzz είκοzzσι χρόνιαzz. 

Παzzραzzγωγικές μοzzνάδες ζητο zzύν ναzz συντηρηθοzzύν αzzλλά καzzι συστήμαzzταzz, καzzθώς καzzι 

υπάρχει εφαzzρμοzzγή των καzzινοzzύριων φιλοzzσοzzφιών καzzι τεχνικών σε όλοzz τοzzν κόσμοzz με την 

έλευση των νέων δεδο zzμένων στοzz χώρο zz.  

Δεν ήταzzν μηχα zzνοzzποzzιημένη η βιοzzμηχαzzνίαzz σε υψηλό βαzzθμό έως τοzz Δεύτεροzz 

Παzzγκόσμιοzz Πόλεμο zz, καzzθώς ήταzzν ποzzλύ βαzzσικός οzz σχεδιαzzσμός τοzzυ εξοzzπλισμοzzύ καzzι αzzπλό 

τοzz  μεγαzzλύτεροzz κο zzμμάτι τοzzυ εξοzzπλισμοzzύ. Η επίδραzzσή των αzzστοzzχιών ήταzzν μηδαzzμινή καzzι 

οzzι συνέπειές τοzzυς δεν ήταzzν τόσοzz ζωτικής σημαzzσίαzzς. Έως ότοzzυ αzzστοzzχήσει οzz 

βιοzzμηχαzzνικός εξοzzπλισμός λειτοzzυργοzzύσε καzzνοzzνικά. Σε περίπτωση πο zzυ αzzστοzzχοzzύσε, 

αzzντικαzzθίσταzzτοzz ή επισκευαzzζόταzzν. Ως έναzz αzzναzzγκαzzίοzz καzzκό καzzι ως μιαzz παzzραzzγωγική 

δραzzστηριότηταzz δεν λαzzμβάνοzzνταzzν ως σημα zzντική η συντήρηση. Δεν πρα zzγμαzzτοzzποzzιείταzzι 

επίσης καzzμίαzz ενέργειαzz γιαzz διάγνωση επερχόμενης α zzστοzzχίαzzς ή αzzπο zzφυγή της στην πρώτη 

προzzσέγγιση της συντήρησης. Τέλοzzς, αzzξίζει ναzz αzzναzzφερθεί ότι παzzρά τοzzυ υψηλοzzύ κόστοzzυς 

της συντήρησης, δύνα zzταzzι αzzυτή ναzz είναzzι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ο zzικοzzνοzzμικά 

αzzποzzδοzzτική καzzι καzzθώς εμφαzzνίζοzzνταzzι αzzκόμη ο zzι πρώτων μηχαzzνών, αzzναzzφέρεταzzι με το zzν 

όροzz Λειτοzzυργίαzz ως τη Βλάβη η πρώτη γενιά συντήρησης πο zzυ προ zzέκυψε.   

Η αzzύξηση της ζήτησης πο zzικίλων προzzϊόντων καzzι η μείωση τοzzυ αzzνθρώπινοzzυ 

δυναzzμικοzzύ στις βιοzzμηχαzzνίες, ο zzδήγησε σε υψηλή μηχα zzνοzzποzzίηση μετά τοzz Δεύτεροzz 

Παzzγκόσμιοzz Πόλεμοzz, καzzθώς  βλάβες άρχισαzzν ναzz αzzυξάνοzzνταzzι καzzι ο zzι εγκαzzταzzστάσεις 

καzzταzzσκευών έγινα zzν πο zzλύπλοzzκες. Καzzταzzλυτικό ρόλοzz στην την επίτευξη των στόχων των 

επιχειρήσεων διαzzδραzzμάτισαzzν η μαzzκρο zzζωίαzz, διαzzθεσιμότηταzz καzzι τοzz κόστοzzς. Ως έναzz 

τεχνικό ζήτημαzz θεωρήθηκε η συντήρηση η ο zzποzzίαzz έγινε δραzzστηριότηταzz τοzzυ τμήμαzzτοzzς 
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συντήρησης. Επο zzμένως, ως μίαzz προ zzληπτική προzzσέγγιση δύναzzταzzι ναzz περιγραzzφεί η 

δεύτερη προzzσέγγιση της συντήρησης.  

 «Η συντήρηση η οzzποzzίαzz διενεργείταzzι αzzνταzzποzzκρινόμενη  σε συγκεκριμέναzz 

κριτήριαzz καzzι σε προzzκαzzθοzzρισμέναzz χρο zzνικά διαzzστήμαzzταzz καzzι επίσης έχει ως στόχοzz τη 

μείωση χειροzzτέρευσης της λειτοzzυργίαzzς ενός αzzντικειμένοzzυ καzzι της πιθαzzνότηταzzς βλάβης 

τοzzυ οzzνοzzμάζεταzzι Προzzληπτική Συντήρηση » (British Standard, 1984). Έχοzzνταzzς ως βάση 

τη χρήση ή τοzz χρόνο zz, ενδέχεταzzι ναzz είναzzι αzzυτά ταzz προzzκαzzθοzzρισμέναzz χροzzνικά διαzzστήμαzzταzz. 

ΟZZ καzzθοzzρισμός τοzzυς επιτυγχάνεταzzι με τη χρήση σταzzτιστικών μοzzντέλων. 

  

 

Εικόναzz 4.ΟZZι συνηθέστερες προzzσεγγίσεις συντήρησης  

ΟZZ βιοzzμηχαzzνικός εξο zzπλισμός έγινε αzzκόμη πιοzz περίπλοzzκοzzς, αzzυτοzzμαzzτοzzποzzιήθηκε 

αzzκόμη περισσότεροzz, καzzτά τη διάρκειαzz της δεκαzzετίαzzς τοzzυ 70. Άρχισαzzν ναzz θεωροzzύνταzzι 

ποzzλύ σημαzzντική κυρίως: η διαzzθεσιμότηταzz, ποzzιότηταzz καzzι η αzzξιοzzπιστίαzz. Στην 

παzzραzzγωγική βιοzzμηχαzzνίαzz ξεκίνησε η εφαzzρμο zzγή της Συντήρησης με βάση την 
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Καzzτάσταzzση, η οzzπο zzίαzz είχε ως αzzφετηρίαzz ταzz συστήμαzzταzz άμυναzzς καzzι τη βιοzzμηχαzzνίαzzς της 

αzzεροzzποzzρίαzzς . Ξεκίνησε επιπλέο zzν η εφαzzρμοzzγή της παzzραzzκοzzλοzzύθησης της καzzτάσταzzσης 

τοzzυ εξοzzπλισμοzzύ, καzzθώς επίσης καzzι των συστημάτων οzzργάνωσης καzzι πληροzzφόρησης της 

συντήρησης. «Όπως υποzzδεικνύοzzνταzzι οzzι αzzνάγκες αzzπό την πα zzραzzκοzzλοzzύθηση της 

καzzτάσταzzσης, η συντήρηση ποzzυ διενεργείταzzι σύμφωναzz μ’ αzzυτές οzzνοzzμάζεταzzι Συντήρηση 

με βάση την Καzzτάσταzzση »  (British Standard, 1984). Στη βιοzzμηχαzzνίαzz η χρήση των 

τεχνικών αzzυτής της συντήρησης αzzπό την εξέλιξη στις τεχνοzzλοzzγίες πληροzzφοzzριών καzzι την 

αzzυτοzzμαzzτοzzποzzίηση, έχει καzzταzzστεί ευκοzzλότερη. Ως  μιαzz προzzβλεπτική προ zzσέγγιση πο zzυ έχει 

ως αzzσχοzzλίαzz την αzzναzzγνώριση πιθα zzνών επικείμενων ή κρυμμένων αzzστοzzχιών, αzzλλά καzzι 

την πρόβλεψη της κα zzτάσταzzσης τοzzυ εξοzzπλισμό, δύναzzταzzι ναzz περιγραzzφοzzύν οzzι παzzραzzπάνω 

πραzzκτικές. Επο zzμένως, γίνεταzzι λόγοzzς γιαzz την  Προzzβλεπτική Συντήρηση. 

ΑZZρκετές συστημαzzτικές φιλοzzσοzzφίες συντήρησης προzzτάθηκαzzν στις αzzρχές της 

δεκαzzετίαzzς τοzzυ 80. Χαzzραzzκτηριστικό πα zzράδειγμαzz αzzποzzτελεί η ΟZZλική Παzzραzzγωγική 

Συντήρηση καzzι η Συντήρηση με γνώμοzzναzz την ΑZZξιοzzπιστίαzz. ΑZZυτές εστίαzzζαzzν στη χρήση 

των παzzραzzπάνω προ zzσεγγίσεων, δηλαzzδή η Συντήρηση με γνώμοzzναzz την ΑZZξιοzzπιστίαzz στην 

Προzzβλεπτική Συντήρηση, η ΟZZλική Παzzραzzγωγική Συντήρηση στη Λειτοzzυργίαzz ως τη 

Βλάβη καzzι την Προ zzληπτική Συντήρηση. Στις μέρες μαzzς όμως όσοzzν αzzφοzzρά τοzz θέμαzz της 

δημιοzzυργίαzzς συνεργαzzσιών μεταzzξύ της συντήρησης καzzι των υπόλοzzιπων λειτοzzυργιών μιαzzς 

επιχείρησης, λόγω της πα zzγκο zzσμιοzzποzzίησης, καzzταzzβάλλεταzzι μεγαzzλύτερη προzzσπάθειαzz. 

Στοzzν έλεγχοzz καzzι την παzzραzzκοzzλοzzύθηση υπάρχει εστίαzzση, όχι όμως μόνοzz της καzzτάσταzzσης  

τοzzυ εξοzzπλισμοzzύ αzzλλά καzzι της ποzzιότηταzzς τοzzυ προzzϊόντοzzς. Έχει αzzκόμη αzzναzzπτυχθεί ταzz 

τελευταzzίαzz χρόνιαzz καzzι κάτω αzzπό αzzυτό το zz πλαzzίσιοzz κινείταzzι μιαzz νέαzz προzzσέγγιση 

συντήρησης η οzzπο zzίαzz οzzνοzzμάζεταzzι Συντήρηση ΑZZκριβείαzzς καzzι έχει ως βάση της την 

καzzταzzνόηση των δια zzδικαzzσιών των αzzστο zzχιών. Προzzκειμένοzzυ επίσης ναzz ελαzzττωθεί η 

πιθαzzνότηταzz αzzστοzzχίαzzς υπάρχει επαzzναzzσχεδιαzzσμός της μηχαzzνής. Τοzz ότι ταzzυτόχρο zzναzz σε 

μιαzz εγκαzzτάσταzzση στην πράξη υπάρχει χρήση των περισσότερων α zzπό μίαzz προzzσεγγίσεις, 

αzzποzzτελεί έναzz εξαzzιρετικά αzzξιοzzσημείωτοzz γεγο zzνός. Συνεπώς, αzzποzzτελεί επίσης σημαzzντική 

η εξέταzzση ποzzιαzz αzzπό τις διάφοzzρες προzzσεγγίσεις ταzzιριάζει περισσότεροzz στοzz λειτοzzυργικό 

τοzzυ περιεχόμενοzz καzzι σε κάθε τεχνικό σύστημαzz αzzλλά καzzι ποzzιαzz αzzποzzδίδει οzzικοzzνοzzμικά 

καzzλύτερα. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (MAINTENANCE 

MANAGEMENT)  

Σε έναzzν οzzργαzzνισμό  αzzποzzτελεί μίαzz αzzπό τις πιοzz κρίσιμες λειτοzzυργίες η ΟZZργάνωση 

καzzι Διοzzίκηση της Συντήρησης. ΑZZπαzzιτείταzzι μέσω της μεγιστοzzποzzίηση της διαzzθεσιμότηταzzς 

τοzzυ εξοzzπλισμοzzύ: 

• αzzπο zzδοzzτικός σχεδιαzzσμός τοzzυ προzzσωπικο zzύ 

• βελτιστοzzποzzίηση των προ zzγραzzμμάτων των εργαzzσιών 

• εξαzzσφάλιση πρωτοzzτυποzzπο zzιημένων πραzzκτικών όσοzzν αzzφοzzρά τις 

διαzzδικαzzσίες  της συντήρησης 

• έγκαzzιρη διάθεση αzzνταzzλλαzzκτικών  

• καzzι μεγιστοzzποzzίηση της διαzzθεσιμότηταzzς τοzzυ εξοzzπλισμοzzύ. 

Ως τοzz σύνο zzλοzz δραzzστηριοzzτήτων της διοzzίκησης, τοzz οzzποzzίοzz επέχει σημαzzντική θέση 

όσοzzν αzzφοzzρά τοzzν καzzθοzzρισμό των στόχων των στραzzτηγικών, των ευθυνών καzzι την 

συντήρησης, δύναzzταzzι ναzz περιγραzzφεί τοzz παzzραzzπάνω. Γιαzz ναzz επιτευχθοzzύν οzzι στόχοzzι της 

συντήρησης προzzϋπο zzτίθεταzzι η εξαzzσφάλιση της αzzποzzδοzzτικής λειτοzzυργίαzzς τοzzυ 

προzzγράμμαzzτοzzς συντήρησης. Είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz αzzκόμη ναzz πραzzγμαzzτοzzποzzιήσει την 

επίβλεψη της συντήρησης καzzι τοzzν σχεδιαzzσμό καzzι ναzz υπάρχει επίσης συνεκτίμηση των 

μεθοzzδοzzλοzzγιών οzzι οzzποzzίες συμπεριλαzzμβάνοzzνταzzς καzzι την οzzικοzzνο zzμικής τοzzυς αzzπόδοzzσης 

υιοzzθετήθηκαzzν. Υπάρχει συνέχειαzz τοzzυ ρόλο zzυ της Διοzzίκησης κα zzι ΟZZργάνωσης της 

Συντήρησης  σε όλη τη διάρκεια zz ζωής τοzzυ εξοzzπλισμοzzύ, εφόσοzzν οzz εξοzzπλισμός τεθεί σε 

λειτοzzυργίαzz καzzι συναzzρμοzzλοzzγηθεί. 

ΑZZρκετές αzzπαzzιτήσεις συντήρησης πο zzυ καzzθοzzρίζοzzνταzzι καzzτά το zz σχεδιαzzσμό της καzzι 

αzzναzzκύπτοzzυν αzzπό τοzz σύστημαzz σχεδιαzzσμοzzύ, είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz ναzz υπάρξει ικαzzνοzzποzzίησή 

τοzzυς αzzπό την Διοzzίκηση καzzι ΟZZργάνωση της Συντήρησης. ΟZZι ποzzικίλοzzι εξωτερικοzzί πόρο zzι 

ποzzυ υπο zzστηρίζοzzυν τις εργαzzσίες της συντήρησης α zzλλά καzzι οzzι εσωτερικοzzί πόροzzι, είναzzι 

αzzπαzzραzzίτητοzz ναzz ελέγχο zzνταzzι αzzπό αzzυτή.  Χαzzραzzκτηριστικό παzzράδειγμαzz εξωτερικών πόρων 

είναzzι οzzι σύμβοzzυλο zzι συντήρησης καzzι εσωτερικών οzzι χειριστές οzzι οzzπο zzίοzzι πραzzγμαzzτοzzποzzιοzzύν 

δραzzστηριότητες συντήρησης. Επίσης είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz ναzz υπάρχει έλεγχο zzς αzzπό μέροzzυς 

της όσοzzν αzzφο zzρά ταzz εξαzzρτήμαzzταzz ποzzυ επισκευάζο zzνταzzι προ zzκειμένοzzυ ναzz 
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επαzzναzzχρησιμοzzποzzιηθοzzύν καzzι αzzυτά πο zzυ αzzφαzzιροzzύνταzzι καzzτά τις αzzντικαzzταzzστάσεις. Στοzz ναzz 

σχεδιαzzστοzzύν νέαzz παzzρόμοzzιαzz συστήμαzzταzz σταzz πλαzzίσιαzz της συνεχο zzύς βελτίωσης της 

ποzzιότηταzzς καzzι σε νέες αzzπαzzιτήσεις συντήρησης, εκτιμώντα zzι ταzz αzzποzzτελέσμαzzταzz ποzzυ 

προzzκύπτοzzυν αzzπό την ΟZZργάνωσης καzzι Διοzzίκησης της Συντήρησης. 

 

 

Εικόνα 5. Την οργάνωση και διοίκηση της συντήρησης υποστηρίζουν διάφοροι εξωτερικοί και εσωτερικοί πόροι 

με τους οποίους πρέπει να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις συντήρησης.  

 

ΣΧΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz ναzz υποzzλοzzγίζεταzzι ως έναzz περαzzτωμένοzz κο zzμμάτι οzzλόκληρης της 

παzzραzzγωγικής διαzzδικαzzσίαzzς ή ως μιαzz υπό-διαzzδικαzzσίαzz, η Συντήρηση. ΑZZυτή επέχει κύριαzz 

θέση σε οzzποzzιοzzδήποzzτε οzzργαzzνισμό. Στην εικόναzz 6 η ο zzποzzίαzz εντοzzπίζεταzzι παzzραzzκάτω 

διαzzκρίνεταzzι η σχέση Παzzραzzγωγής καzzι Συντήρησης. Σε μιαzz παzzραzzγωγική διαzzδικαzzσίαzz ταzz 

πρωταzzρχικά εισαzzγόμεναzz δεδοzzμέναzz είναzzι η ενέργειαzz, τοzz αzzνθρώπινο zz δυναzzμικό καzzι ταzz 

υλικά. ΑZZυτά ταzz τρίαzz έπειταzz μεταzzβάλλο zzνταzzι στοzz αzzρχικό αzzποzzτέλεσμαzz τοzz οzzποzzίοzz αzzποzzτελεί 

καzzι τοzz τελικό προzzϊόν. Σε έναzz όχι τόσο zz σημαzzντικό παzzραzzγωγικό αzzποzzτέλεσμαzz ποzzυ 

πρόκειταzzι γιαzz την αzzπαzzίτηση όσοzzν αzzφοzzρά συντήρηση οzzδηγείταzzι αzzυτή η μεταzzτροzzπή. Η 

παzzραzzγωγική ικαzzνότηταzz η οzzποzzίαzz δύναzzταzzι ναzz επιτύχει η εγκα zzτάσταzzση επηρεάζεταzzι αzzπό 

τη συντήρηση. ΑZZυτή η εγκα zzτάσταzzση επιβάλλεταzzι ναzz διαzzτηρείταzzι σε υψηλό επίπεδο zz. Εν 
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καzzταzzκλείδι, πρόκειταzzι γιαzz τοzz δευτερεύοzzν εισαzzγόμενοzz δεδοzzμένο zz στην διαzzδικαzzσίαzz της 

παzzραzzγωγής. 

  

 

Εικόνα 6. Διαδικασίες παραγωγής-συντήρησης  

 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

Η αzzνταzzγωνιστικότηταzz, κερδοzzφοzzρίαzz μιαzzς εταzzιρείαzzς καzzι η παzzραzzγωγικότηταzz 

επηρεάζεταzzι αzzπό την αzzποzzδοzzτική συντήρηση, λόγω της άμεσης επίπτωσης στην 

αzzποzzδοzzτικότηταzz, την αzzποzzτελεσμαzzτικότηταzz της παzzραzzγωγικής της διαzzδικαzzσίαzzς καzzι την 

ποzzιότηταzz. Την ευθύνη της παzzραzzγωγής των προ zzϊόντων έχει τοzz τμήμαzz λειτοzzυργίαzzς σε έναzzν 

οzzργαzzνισμό καzzι επίσης συγκροzzτείταzzι κάθε παzzραzzγωγική επιχείρηση αzzπό διάφο zzραzz 

τμήμαzzταzz. Ωστόσο zz, ο zz μεγαzzλύτεροzzς όλων των υπόλοzzιπων τμημάτων προzzϋποzzλοzzγισμός 

είναzzι αzzυτός τοzzυ τμήμαzzτοzzς λειτο zzυργίαzzς. ΑZZυτός οzz προzzϋπο zzλοzzγισμός είναzzι καzzι τοzz πιοzz 

μεγάλοzz κοzzμμάτι το zzυ προzzϋπο zzλοzzγισμοzzύ της εταzzιρείαzzς. Η αzzπαzzίτηση γιαzz ναzz υπάρξει μιαzz 

αzzποzzδοzzτική καzzι αzzποzzτελεσμαzzτική  οzzργάνωση των δραzzστηριο zzτήτων οzzι οzzποzzίες είναzzι 

παzzραzzγωγικές, αzzπο zzτελεί τοzzν πιο zz σημαzzντικό λόγοzz γι' αzzυτό. Επηρεάζεταzzι επιπλέο zzν η 

αzzπόδοzzση της ίδια zzς της συντήρησης αzzλλά καzzι της εταzzιρείαzzς αzzπό την οzzικοzzνοzzμικά 

αzzποzzδοzzτικότερη προ zzσέγγιση συντήρησης. Στην πο zzιότηταzz της λειτοzzυργίαzzς η συντήρηση 

έχει άμεση επίδραzzση. Στοzzν αzzντίποzzδαzz όμως η αzzποzzδοzzτικότηταzz της συντήρησης αzzλλά καzzι 

ποzzιότηταzz της λειτο zzυργίαzzς, έχοzzυν επίδρα zzση ως προzzς την αzzπο zzδοzzτικότηταzz καzzι την 

αzzποzzτελεσμαzzτικότηταzz διαzzδικαzzσιών της λειτο zzυργίαzzς. Ως πλεο zzνεκτήμαzzταzz γιαzz την 

παzzραzzγωγικότηταzz, πιο zz συγκεκριμέναzz τη μεγαzzλύτερη αzzξίαzz καzzι τοzz χαzzμηλότεροzz κόστοzzς της 

εταzzιρείαzzς στην αzzγο zzρά, επιστρέφει αzzδιαzzμφισβήτηταzz τοzz αzzποzzτέλεσμαzz της αzzποzzδοzzτικής, 
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αzzποzzτελεσμαzzτικής καzzι ποzzιοzzτικής λειτο zzυργίαzzς. Έτσι, οzzδηγείταzzι η εταzzιρείαzz σε 

αzzνταzzγωνιστικό πλεοzzνέκτημαzz (Εικόναzz7). 

 

 

Εικόνα 7. Πώς επηρεάζει η συντήρηση τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μιας εταιρείας  

 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

Ως “CEN EN 13306:2001, ΟZZροzzλο zzγίαzz Συντήρησης”, οzzνο zzμάζεταzzι έναzz πρότυποzz 

γιαzz την οzzροzzλοzzγίαzz της συντήρησης τοzz οzzποzzίοzz υιοzzθετήθηκε το zz 2001. Γενικοzzί όροzzι 

προzzδιαzzγράφο zzνταzzι αzzπό αzzυτό, οzzι οzzποzzίοzzι έχοzzυν σχέση με διευθυντικοzzύς, διο zzικητικοzzύς καzzι 

τεχνικοzzύς τοzzμείς της συντήρησης καzzι αzzποzzσκοzzπεί αzzυτό επίσης στη χρήση όλων των ειδών 

διαzzχείρισης συντήρησης, συντήρησης α zzνεξάρτηταzz αzzπό τοzz αzzντικείμενοzz. Η  στενή 

εφαzzρμοzzγή τοzzυ σε όρο zzυς ποzzυ γίνεταzzι χρήση το zzυς μόνοzz γιαzz ναzz συντηρηθεί τοzz λοzzγισμικό 

δεν αzzποzzτελεί σκο zzπό τοzzυ. Στις παzzραzzκάτω περιο zzχές εμπεριέχοzzνταzzι προzzδιαzzγραzzφόμενοzzι 

όροzzι αzzπό τοzz ευρωπαzzϊκό πρότυποzz. Εμπεριέχο zzνταzzι αzzρχικά όροzzι οzzι οzzποzzίοzzι σχετίζο zzνταzzι με 
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ταzz αzzντικείμεναzz, καzzταzzστάσεις καzzι ελαzzττώμαzzταzz δυσλειτοzzυργίαzzς,  τεχνικο zzί δείκτες καzzι 

μετρήσεις, γεγοzzνόταzz καzzι βλάβες. 

Δύναzzταzzι επίσης να zz περιέχοzzνταzzι στραzzτηγικές καzzι είδη συντήρησης, θεμελιώδεις 

όροzzι,  ενέργειες συντήρησης καzzι ιδιότητες των αzzντικειμένων. Κρίνεταzzι επίσης σημαzzντικό 

ναzz αzzναzzφερθεί ότι περιέχοzzνταzzι καzzι όρο zzι οzzι ο zzποzzίοzzι έχοzzυν σχέση  με το zzν χρόνοzz, εργαzzλείαzz 

συντήρησης καzzι υποzzστήριξης. Καzzτ' αzzυτό τοzz πρότυποzz στραzzτηγικές καzzι είδη συντήρησης 

καzzτηγοzzριοzzποzzιοzzύνταzzι. Η καzzτηγοzzριοzzποzzίηση ποzzυ ισχύει είνα zzι η παzzραzzκάτω. Η 

Προzzγραzzμμαzzτισμένη συντήρηση. Πιοzz συγκεκριμέναzz, πρόκειταzzι γιαzz την προzzληπτική 

συντήρηση η οzzπο zzίαzz σε προzzκαzzθοzzρισμέναzz διαzzστήμαzzταzz αzzριθμοzzύ μοzzνάδων χρήσης ή 

διαzzστήμαzzταzz χρόνο zzυ αzzυτή διέρχεταzzι. Επιπλέοzzν, η Προzzληπτική συντήρηση, η ο zzποzzίαzz 

διενεργείταzzι με προzzδιαzzγεγραzzμμέναzz κριτήριαzz καzzι σε προzzκαzzθοzzρισμέναzz διαzzστήμαzzταzz με 

σκοzzπό τη μείωση της επιδείνωσης της λειτοzzυργίαzzς ενός αzzντικειμένοzzυ ή την πιθαzzνότηταzz 

βλάβης. 

Επίσης, η Συντήρηση βάσει καzzτάστα zzσης, δηλαzzδή  η προ zzληπτική συντήρηση 

ποzzυ έχει ως βάση την πα zzραzzκοzzλοzzύθηση της αzzπόδοzzσης αzzλλά κα zzι τις  επαzzκόλοzzυθες 

ενέργειες. Η Προzzκαzzθοzzρισμένη συντήρηση, η οzzποzzίαzz είναzzι η προ zzληπτική συντήρηση η 

οzzποzzίαzz εντός προ zzκαzzθοzzρισμένων διαzzστημάτων το zzυ χρόνοzzυ ή αzzριθμοzzύ μο zzνάδων χρήσης 

διέρχεταzzι, χωρίς ναzz υπάρχει προzzπόρευση της διερεύνησης της καzzτάσταzzσης. ΑZZκόμη, η 

Επιδιοzzρθωτική συντήρηση. Πιοzz συγκεκριμέναzz, πρόκειταzzι γιαzz τη συντήρηση η οzzποzzίαzz 

μετά την αzzναzzγνώριση κάπο zzιοzzυ ελαzzττώμαzzτοzzς διενεργείταzzι καzzι έχει ως στόχοzz την 

επαzzναzzφοzzρά τοzzυ αzzντικειμένοzzυ σε μιαzz καzzτάσταzzση ποzzυ είναzzι εφικτό τις α zzπαzzιτοzzύμενες αzzπό 

αzzυτό λειτο zzυργίες ναzz εκπληρώσει. Επιπλέο zzν, η Προzzβλεπτική συντήρηση βαzzσίζεταzzι 

στην  καzzτάσταzzση η οzzποzzίαzz εφαzzρμόζεταzzι καzzτά τις  προzzβλέψεις οzzι οzzποzzίες προzzκύπτοzzυν αzzπό 

τη διεξαzzγωγή της αzzξιοzzλόγησης καzzθώς επίσης καzzι την αzzνάλυση των κύριων πα zzραzzμέτρων 

στις οzzποzzίες υπάρχει περιγραzzφή της επιδείνωσης τοzzυ αzzντικειμένοzzυ.  

 

Υπάρχει επίσης καzzι η Εξ’ αzzναzzβοzzλής συντήρηση. Πρόκειταzzι γιαzz την 

επιδιοzzρθωτική συντήρηση η οzzποzzίαzz σύμφωναzz με κάποzzιοzzυς δεδοzzμένοzzυς καzzνόνες 

συντήρησης αzzναzzβάλλεταzzι  καzzι δεν υπάρχει εκτέλεσή της α zzπευθεία zzς της αzzνίχνευσης 

κάποzzιοzzυ ελαzzττώμαzzτοzzς. Η ΑZZποzzμαzzκρυσμένη συντήρηση, η οzzποzzίαzz χωρίς φυσική 
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πρόσβαzzση τοzzυ προzzσωπικοzzύ στοzz αzzντικείμενο zz εκτελείταzzι. Η Συντήρηση πραzzγμαzzτικοzzύ 

χρόνοzzυ ποzzυ εκτελείταzzι καzzθ' όλη τη διάρκεια zz ποzzυ λειτοzzυργεί τοzz αzzντικείμενοzz καzzι η Άμεση 

συντήρηση η οzzποzzίαzz αzzπευθείαzzς αzzπό την α zzνίχνευση κάπο zzιοzzυ ελαzzττώμαzzτοzzς τοzz οzzποzzίοzz 

είναzzι ως προzzς αzzποzzφυγή αzzνεπιθύμητων συνεπειών, εκτελείτα zzι χωρίς καzzθυστέρηση. 

ΑZZκόμη, η Συντήρηση χειριστή η οzzποzzίαzz πραzzγμαzzτοzzποzzιείταzzι αzzπό το zzν χρήστη ή χειριστή 

καzzι η Επιτόπιαzz συντήρηση, η εκτέλεση της ο zzποzzίαzzς συμβαzzίνει στο zzν  τόποzz χρήσης τοzzυ 

αzzντικειμένοzzυ. 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ  

ΟZZ διαzzχωρισμός των ποzzλιτικών συντήρησης είναzzι οzz εξής:  

• αzzυτές ποzzυ εστιάζο zzυν στοzz σύστημαzz 

• ποzzυ εστιάζο zzυν στην τεχνοzzλο zzγίαzz 

• αzzυτές ποzzυ εστιάζο zzυν στην παzzραzzκοzzλοzzύθηση  

• στοzzν έλεγχοzz 

• καzzι σε α zzυτές πο zzυ εστιάζο zzυν στοzz ναzz  διαzzχειριστοzzύν το zzν αzzνθρώπινοzz 

παzzράγοzzνταzz. 

 

Η συντήρηση η οzzποzzίαzz έχει ως επίκεντροzz επικεντρωμένη της αzzξιοzzπιστίαzz είναzzι η 

RCM η οzzποzzίαzz με λο zzγικό καzzι συστημαzzτικό τρόπο zz καzzθοzzρίζει την στραzzτηγική συντήρησης 

καzzι εστιάζει στην τεχνοzzλοzzγίαzz ποzzυ σύμφωναzz μ' αzzυτή δίνεταzzι έμφαzzση στην αzzξιοzzπιστίαzz 

των μηχαzzνημάτων. Πιο zz συγκεκριμέναzz, πρόκειταzzι γιαzz μίαzz δο zzμημένη μεθοzzδοzzλοzzγίαzz 

καzzθοzzρισμο zzύ όσοzzν αzzφοzzρά τις αzzπαzzιτήσεις της συντήρησης  στοzz πλαzzίσιοzz λειτοzzυργίαzzς κάθε 

φυσικοzzύ  παzzγίοzzυ το zzυ. Η διαzzφύλαzzξη της λειτο zzυργίαzzς τοzzυ συστήμαzzτοzzς αzzποzzτελεί τοzzν 

πρωτεύοzzνταzz στόχο zz της RCM. ΑZZποzzτελείταzzι επίσης η διαzzδικαzzσίαzz της RCM αzzπό την 

αzzποzzτίμηση των συνεπειών κάθε βλάβης, διαzzμέσοzzυ της παzzραzzκοzzλοzzύθησης της 

διαzzδικαzzσίαzzς βλαzzβών το zzυ εξοzzπλισμοzzύ καzzι της επιλο zzγή της καzzτάλληλης ενέργειαzzς 

συντήρησης. ΟZZ στόχο zzς είναzzι η διαzzσφάλιση της επίτευξης τοzzυ  επιθυμητοzzύ συνοzzλικοzzύ 

επιπέδοzzυ αzzπόδοzzσης τοzzυ εργοzzσταzzσίοzzυ. Ταzz Διαzzγράμμαzzταzz ΑZZξιοzzπιστίαzzς καzzι η ΑZZνάλυση 

Δέντροzzυ Βλαzzβών είναzzι τεχνικές πο zzυ συνδέοzzνταzzι με την RCM, πρωτο zzπόροzz βιοzzμηχαzzνίαzz 
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αzzποzzτελεί η αzzερο zzναzzυπηγική βιο zzμηχαzzνίαzz καzzι αzzπό τοzzυς Nolan καzzι Heap τοzz 1979 

επινοzzήθηκε ο zz όρο zzς RCM.   

Η τεχνική  κα zzτά την οzzποzzίαzz πραzzγμαzzτοzzποzzιείταzzι εστίαzzση στην συντηρησιμότητα zz 

καzzι στοzzν άνθρωποzz είναzzι η ΟZZλική Παzzραzzγωγική Συντήρηση. Έτσι, ένα zzς ελεγμένοzzς καzzι 

δοzzκιμαzzσμένοzzς τρόπο zzς μείωσης αzzποzzβλήτων, βελτίωσης το zzυ χώροzzυ εργαzzσίαzzς καzzι 

οzzικοzzνοzzμίαzzς χρημάτων στις βιοzzμηχαzzνίες είναzzι η TPM. Προzzσφέρεταzzι επιπλέο zzν μέσω 

αzzυτής η αzzυτοzzπεπο zzίθηση καzzι η γνώση στοzzυς χειριστές γιαzz τοzz χειρισμό των μηχαzzνημάτων 

τοzzυς.  Επιλαzzμβάνοzzνταzzι άμεσαzz ταzz μικρά προzzβλήμαzzταzz πριν μεγεθυνθοzzύν γιαzz ναzz μην 

υπάρχει αzzναzzμοzzνή τοzzυς στην εμφάνιση βλάβης καzzι στη συνέχειαzz ναzz αzzπευθύνοzzνταzzι στοzzν 

μηχαzzνικό συντήρησης. ΟZZι κύριες πηγές των μηχαzzνικών βλαzzβών εξαzzλείφοzzνταzzι καzzι 

διερευνώνταzzι αzzπό το zzυς χειριστές. ΑZZυτοzzί προzzκειμένοzzυ ναzz επιτύχο zzυν συνεχή βελτίωση 

των γραzzμμών παzzραzzγωγής εργάζοzzνταzzι σε μικρές οzzμάδες.  

Η ΑZZνάλυση why-why καzzι η Συνοzzλική ΑZZποzzτελεσμαzzτικότηταzz Εξοzzπλισμοzzύ 

αzzποzzτελοzzύν τις  τεχνικές ποzzυ συνδέοzzνταzzι με την TPM καzzι η ΑZZυτοzzκινητοzzβιοzzμηχαzzνίαzz  

επίσης αzzποzzτελεί την πρωτοzzπόροzz βιοzzμηχαzzνίαzz. Όσοzzν αzzφοzzρά τη συντήρηση βάσει 

καzzτάσταzzσης, πρόκειταzzι γιαzz μιαzz τεχνική αzzνίχνευσης μέσω της οzzπο zzίαzzς υπάρχει εστίαzzση, 

μέσω ελέγχων αzzλλά καzzι όσων έποzzνταzzι αzzυτών, στη δια zzθεσιμότητα zz. «Σαzzν αzzποzzτέλεσμαzz της 

γνώσης της καzzτάσταzzσης ενός αzzντικειμένο zzυ αzzπό την συνεχή καzzι ταzzκτική παzzραzzκο zzλο zzύθηση 

τοzzυ, τίθεταzzι σε εφαzzρμοzzγή  προzzληπτική συντήρηση» οzzρίζεταzzι η CBM καzzτά ταzz Βρεταzzνικά 

πρότυπαzz. ΟZZι οzzπτικο zzί έλεγχοzzι καzzι ο zzι δειγμα zzτοzzληπτικοzzί έλεγχο zzι λιπαzzντικών αzzποzzτελοzzύν 

κάποzzιαzz αzzπό ταzz μέσαzz, με στόχοzz την αzzποzzφυγή των καzzταzzστροzzφικών βλαzzβών των ζωτικών 

εξαzzρτημάτων καzzι την επίτευξη της συνεχο zzύς λειτοzzυργίαzzς των κρίσιμων μηχα zzνημάτων. 

Γιαzz την παzzραzzκοzzλο zzύθησης της καzzτάσταzzσης των μηχαzzνημάτων, αzzπαzzραzzίτηταzz συσταzzτικά 

προzzκειμένοzzυ ναzz εφαzzρμο zzστεί επιτυχώς αzzυτή είναzzι: 

• η οzzρθή διάγνωση  

• τοzz σύστημαzz λήψης αzzποzzφάσεων 

• οzz έγκυροzzς εντοzzπισμός 

Η Υπέρυθρη θερμοzzγραzzφίαzz καzzι η ΑZZνάλυση Δόνησης είναzzι τεχνικές οzzι οzzποzzίες 

συνδέοzzνταzzι με την CBM. ΟZZι διάφοzzρες παzzραzzγωγικές βιοzzμηχαzzνίες αzzποzzτελο zzύν την 
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πρωτοzzπόρο zz βιοzzμηχαzzνίαzz καzzι προzzσφέρεταzzι αzzπό την προ zzτεινόμενη μέθο zzδοzz έναzzς 

χάρτης αzzπο zzφάσεων οzz οzzποzzίοzzς υπο zzδεικνύει  την καzzταzzλληλότηταzz χρήσης των 

RCM, CBM καzzι TPM αzzλλά καzzι προ zzσαzzρμόζεταzzι σταzz συλληφθέντα zz δεδοzzμένα. 

Προτεινόμενο μοντέλο  

Ένα μοντέλο το οποίο συμβάλλει στην επιλογή μεταξύ εναλλακτικών μοντέλων 

συντήρησης είναι το πλέγμα αποφάσεων συντήρησης. 5 επίπεδα στρατηγικών 

συντήρησης τα οποία επιδρούν στην αποδοτικότητα,  αναγνωρίζονται από το παρακάτω 

μοντέλο  

 

 

Εικόνα 8.Εξέλιξη και κατάταξη των πολιτικών συντήρησης  

Ως χάρτης πάνω στον οποίο τοποθετούνται οι αποδόσεις των υποδεέστερων 

μηχανημάτων βάσει πολλαπλών κριτηρίων λειτουργεί το μοντέλο. Σκοπό αποτελεί το να 

εφαρμοστούν οι κατάλληλες ενέργειες σχεδίασης οι οποίες, αναφορικά με τα πολλαπλά 

κριτήρια που τέθηκαν,  οδηγήσουν στην αναβάθμιση των μηχανημάτων. Ο καθορισμός 

προτεραιοτήτων των προτεινόμενων ενεργειών και  κατάταξη των πολιτικών οι οποίες 

σχετίζονται με τη σχεδίαση, αποτελούν τα αποτελέσματα του μοντέλου. 
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Εικόνα 9. Πλέγμα σχεδιασμού συντήρησης (DMG).  

  

 

Προληπτική συντήρηση (Preventive maintenance)  

Γενικά  

Διάφοzzροzzι οzzρισμοzzί αzzυτής της μεθόδοzzυ έχοzzυν καzzθιερωθεί σε όλοzz τοzzν κόσμοzz με 

κοzzινό σημείοzz τοzzυς, σε έναzz χροzzνικά προ zzγραzzμμαzzτισμένοzz πλαzzίσιοzz, την ένταzzξη των 

διαzzδικαzzσιών συντήρησης. ΟZZ Προzzγραzzμμαzzτισμένοzzς περιοzzδικός έλεγχο zzς τοzzυ εξοzzπλισμοzzύ 

αzzποzzτελεί τη λο zzγική της μεθόδοzzυ. Μετά α zzπό συγκεκριμένες ώρες λειτοzzυργίαzzς κάθε 

σημαzzντικό μηχάνημα zz επιθεωρείταzzι καzzι σταzzμαzzτά  επισταzzμένως. Τοzz μηχάνημαzz 

παzzραzzδίδεταzzι σε λειτο zzυργίαzz  καzzι αzzν υπάρχει φθαzzρμένοzz εξάρτημαzz αzzντικαzzθίσταzzταzzι. Έτσι, 

μίαzz σειρά αzzπό δραzzστηριότητες, οzzι οzzποzzίες υπάρχει προzzγραzzμμαzzτισμός με συχνότηταzz ποzzυ 

υπαzzγοzzρεύεταzzι μέσω των ωρών λειτοzzυργίαzzς τοzzυ μηχαzzνήμαzzτοzzς, αzzπό τοzz συνοzzλικό χροzzνικό 

διάστημαzz αzzπό την προzzμήθειαzz ενός μηχαzzνήμαzzτοzzς καzzι την καzzτάσταzzση ή την πο zzσότηταzz 

της παzzραzzγωγής,  συνίσταzzταzzι η Προ zzληπτική Συντήρηση. ΑZZυτές οzzι δραzzστηριότητες 

ενδέχεταzzι ναzz προ zzβο zzύν στην αzzποzzκάλυψη ενός εξαzzρτήμαzzτοzzς ποzzυ έχει φθαzzρεί σημαzzντικά 

καzzι ενδέχεταzzι ναzz αzzστοzzχήσει ή αzzκόμη καzzι ναzz παzzραzzτείνοzzυν τη ζωή ενός εξαzzρτήμαzzτοzzς.  

Συνεπώς, η πρόληψη καzzι η διόρθωση κα zzταzzστάσεων α zzπό τοzz σχεδιαzzσμό της 

συντήρησης, ενδέχεταzzι ναzz έχοzzυν ως αzzποzzτέλεσμαzz την πρόκληση βλα zzβών καzzι καzzτ' 

επέκταzzση αzzπώλειαzz παzzραzzγωγής. Το zz ναzz συντηρηθεί κάτι προ zzληπτικά είναzzι πιο zz 
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οzzικοzzνοzzμικό  αzzπό τοzz ναzz συντηρηθεί εφόσοzzν ήδη έχει προzzκαzzλέσει σταzzμάτημαzz 

παzzραzzγωγής, συμπεριλαzzμβαzzνοzzμένων όλων των αzzρνητικών συνεπειών. Είναzzι πιθαzzνόν 

επίσης ναzz υπάρξει αzzποzzκαzzτάσταzzσή τοzzυς προ zzτοzzύ οzzδηγηθο zzύν σε εξάντληση ταzz αzzξιόπισταzz 

όριαzz λειτοzzυργίαzzς μερικά εξαzzρτήμαzzταzz.  Η παzzραzzγωγή η οzzποzzίαzz χάνεταzzι σε πείπτωση μιαzzς 

στάση-βλάβη είναzzι περισσότερη, αzzν καzzι πάλι η παzzραzzγωγική διαzzδικαzzσίαzz σταzzμαzzτά, αzzπό 

ό,τι σε μιαzz προzzγραzzμμαzzτισμένη στάση. 

Τοzz ότι στο zzυς ρυθμοzzύς βλαzzβών τοzzυ εξοzzπλισμοzzύ αzzκοzzλοzzυθείταzzι μίαzz ποzzρείαzz είναzzι 

η λοzzγική αzzυτής της πρα zzκτικής συντήρησης. Η ποzzρείαzz κρίνεταzzι ως εξής: οzz χρόνοzzς είναzzι 

οzz μοzzναzzδικός οzz οzzπο zzίοzzς επιδρά ο zzυσιαzzστικά ΟZZυσιαzzστικά, αzzπό τη συστημαzzτική τήρηση 

αzzρχείων στην εγκα zzτάσταzzση ή κυρίως αzzπό την εμπειρίαzz αzzυτοzzύ ποzzυ έχει καzzταzzσκευάσει 

τοzzν συγκεκριμένοzz εξοzzπλισμό προzzκαzzθοzzρίζεταzzι τοzz διαzzστήμαzzταzz της συντήρησης. Δύναzzταzzι 

εποzzμένως με τοzzν τρόποzz αzzυτό ναzz προzzγραzzμμαzzτιστοzzύν οzzι διαzzδικαzzσίες συντήρησης κα zzι ταzz  

ναzz παzzραzzγγελθοzzύν αzzπαzzραzzίτηταzz αzzνταzzλλαzzκτικά σε καzzτάλληλο zz χρο zzνικό διάστημαzz μέσαzz σε 

νεκροzzύς χρόνοzzυς λειτοzzυργίαzzς.  

Τοzz ναzz διαzzφοzzροzzποzzιείταzzι οzzυσιαzzστικά η προzzληπτική μέθοzzδοzzς αzzπό τη Λειτο zzυργίαzz 

ως τη Βλάβη αzzποzzτελεί τη λο zzγική της επισκευής πριν πρα zzγμαzzτοzzποzzιηθεί η βλάβη. Υπάρχει 

έναzzς αzzκόμαzz λόγοzzς ποzzυ την επιβάλλει εκτός της δυναzzτότηταzzς προ zzγραzzμμαzzτισμοzzύ των 

χρόνων επισκευής κα zzι προzzμήθειαzzς αzzνταzzλλαzzκτικών αzzλλά καzzι της σημα zzντικής μείωσης 

τοzzυ κόστοzzυς η οzzποzzίαzz αzzποzzτελεί αzzπότοzzκοzz της παzzραzzμοzzνής της μοzzνάδαzzς εκτός 

λειτοzzυργίαzzς. Η καzzταzzστροzzφή συνδεόμενων στοzzιχείων τοzzυ συστήμαzzτοzzς αzzποzzτελεί αzzυτό τοzz 

λόγοzz. Ποzzλλαzzπλαzzσιάζεταzzι τοzz κόστοzzς γιαzz την αzzποzzκαzzτάσταzzση της οzzλοzzκληρωτικής βλάβης 

σε περίπτωση ποzzυ κάποzzιοzz εξάρτημαzz αzzστοzzχεί καzzι αzzυτό πο zzλλές φοzzρές οzzδηγεί στην 

καzzταzzστροzzφή των στο zzιχείων ποzzυ συνδέοzzνταzzι με αzzυτό. ΑZZκόμη, τοzz κόστοzzς αzzπό τη βλάβη 

καzzι τοzz κόστοzzς αzzπο zzκαzzτάσταzzσης  είναzzι περίπο zzυ ταzz ίδιαzz όταzzν η βλάβη δεν επιδεινώνετα zzι. 

Δημιοzzυργείταzzι  αzzκόμη διαzzρκώς αzzυξαzzνόμενοzz πρόβλημαzz στοzz μελλο zzντικό τμήμαzz 

συντήρησης στην περίπτωση της αzzναzzβοzzλής της δράσης. Συνεπώς,  αzzπαzzιτείταzzι σύστημαzz 

διαzzκινήσεως πληροzzφοzzριών καzzι εκπαzzιδευμένοzz προzzσωπικό ταzz οzzποzzίαzz δύναzzνταzzι ναzz 

υποzzστηρίζοzzυν τις ταzzκτικές προzzγραzzμμαzzτισμένες επιθεωρήσεις, τοzz σύστημαzz συντήρησης 

καzzι τις προ zzληπτικές εργαzzσίες συντήρησης, προzzκειμένοzzυ η Προ zzληπτική Συντήρηση ναzz 

είναzzι ο zzικοzzνοzzμική καzzι αzzποzzδοzzτική. 
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 Η διενέργειαzz ελέγχων αzzποzzτελεί το zzν αzzκροzzγωνιαzzίοzz λίθοzz της Προzzληπτικής 

Συντήρησης. Την περίπτωση των προ zzδιαzzγραzzφών ενός μηχαzzνήμαzzτοzzς ή σχεδιαzzσμοzzύ πο zzυ 

είναzzι ταzz αzzπαzzιτοzzύμεναzz, τοzzν τρόπο zz της επαzzνεκκίνησής καzzι της διαzzδικαzzσίαzzς τοzzυ 

σταzzμαzzτήμαzzτοzzς της λειτοzzυργίαzzς τοzzυ εξοzzπλισμοzzύ, σταzz οzzποzzίαzz πραzzγμαzzτοzzποzzιείταzzι μιαzz 

επιθεώρηση κάθε φο zzρά, εξετάζει  η διαzzδικαzzσίαzz εκείνη πο zzυ οzzνοzzμάζεταzzι έλεγχο zzς. Έτσι, 

τοzz πόσοzz πιο zz αzzκριβή καzzι  δύσκοzzλη είναzzι η επαzzνεκκίνησή των μηχα zzνημάτων εξαzzρτάταzzι 

αzzπό τοzz μέγεθοzzς καzzι τοzz βάροzzς των μηχαzzνημάτων. 

Έλεγχος, προγραμματισμός, σχεδιασμός 

Εμπεριέχοzzνταzzι ο zzι έννοzzιες τοzzυ σχεδιαzzσμοzzύ, τοzzυ ελέγχο zzυ καzzι  τοzzυ 

προzzγραzzμμαzzτισμοzzύ όσοzzν αzzφοzzρά την  Προ zzληπτική Συντήρηση.  

• Υπάρχει ενεργοzzποzzίηση των ελέγχων για zz τοzzν εντοzzπισμό τυχόντων 

προzzβλημάτων στο zzν εξο zzπλισμό κα zzτά την Προzzληπτική Συντήρηση. Είναzzι 

όμως υποzzχρεωτικοzzί κάποzzιο zzι έλεγχο zzι καzzι προ zzβλέποzzνταzzι αzzπό τοzz νόμοzz. 

Υπάρχει καzzθοzzρισμός αzzπό τοzz τμήμαzz συντήρησης των υπόλοzzιπων ελέγχων 

ποzzυ προ zzβλέπο zzνταzzι αzzπό την Προzzληπτική Συντήρηση. ΑZZυτοzzί 

πραzzγμαzzτοzzποzzιοzzύνταzzι συχνότηταzz η ο zzποzzίαzz καzzθοzzρίζει πάλι τοzz τμήμαzz 

συντήρησης. Προzzκειμένοzzυ ναzz προzzβλήμαzzταzz καzzι ναzz διοzzρθώνοzzνταzzι πριν 

προzzκαzzλέσο zzυν βλάβη είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz ναzz επιβάλλο zzνταzzι έλεγχοzzι. 

• Τοzz πότε μποzzρεί ναzz υπάρξει διαzzκοzzπή της λειτοzzυργίαzzς τοzzυ εξοzzπλισμοzzύ 

προzzκειμένοzzυ ναzz πραzzγμαzzτοzzποzzιηθεί έλεγχο zzς καzzι ναzz συντήρηση αzzυτοzzύ πο zzυ 

καzzθο zzρίζεταzzι αzzπό τοzzν προzzγραzzμμαzzτισμό. Προzzκειμένοzzυ ναzz οzzλοzzκληρωθεί η 

συντήρηση αzzπαzzιτείταzzι χρόνοzzς η εξάρτηση το zzυ οzzποzzίοzzυ έγκειταzzι στοzzν 

αzzριθμό των εργαzzζοzzμένων ποzzυ την έχο zzυν αzzναzzλάβει καzzι στην 

παzzραzzγωγικότητά τοzzυς.  

•  Σημαzzντικό παzzράγοzzνταzz οzz οzzποzzίοzzς επηρεάζει την αzzποzzδοzzτικότηταzz των 

εργαzzζοzzμένων αzzποzzτελεί οzz σχεδιαzzσμός. Γιαzz την κάθε δρα zzστηριότηταzz 

αzzναzzφέρεταzzι αzzυτός επίσης στη διαzzδικαzzσίαzz δημιοzzυργίαzzς. Καzzθώς 

εξαzzσφαzzλίζοzzνταzzι ταzz αzzπαzzιτο zzύμεναzz υλικά καzzι οzzι ικαzzνότητες καzzι ο zz  

καzzθο zzρισμός των πρα zzκτικών της κάθε δραzzστηριότηταzzς αzzυξάνεταzzι ο zz 

σχεδιαzzσμός της παzzραzzγωγικότηταzzς των εργαzzζοzzμένων. ΑZZυξάνεταzzι η 
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παzzραzzγωγικότηταzz των εργαzzζοzzμένων αzzπό τοzzν καzzλύτεροzz σχεδιαzzσμός. ΑZZυτό 

τοzz γεγοzzνός έχει ως αzzπότοzzκοzz την αzzύξηση της διαzzθεσιμότηταzzς τοzzυ 

εξοzzπλισμοzzύ αzzλλά καzzι τη μείωση τοzzυ χρόνο zzυ οzz οzzποzzίοzzς χρειάζεταzzι γιαzz 

επισκευές. 

Σε τρίαzz επίπεδαzz εξετάζο zzνταzzι όσο zzν αzzφοzzρά ταzz οzzικοzzνοzzμικά της Προzzληπτικής Συντήρησης. 

• Μιαzz μαzzκρο zzοzzικοzzνοzzμική αzzνάλυση αzzφοzzρά τοzz υψηλότεροzz επίπεδοzz. ΑZZυτή 

επιτρέπει στην επιχείρηση ναzz πάρει αzzπόφαzzση τοzz ποzzσό ποzzυ η προ zzσέγγιση 

αzzυτής της μεθόδοzzυ συντήρησης έχει νόημαzz. Έχο zzνταzzς ως δεδοzzμέναzz τις 

αzzπαzzιτήσεις καzzι τις αzzνάγκες το zzυ κλάδο zzυ δραzzστηριο zzποzzίησής της 

επιχείρησης αzzλλά καzzι τις αzzνάγκες της. ΟZZ προ zzγραzzμμαzzτισμός τοzzυ κόστοzzυς 

λειτοzzυργίαzzς τοzz οzzποzzίοzz προzzκύπτει μετά αzzπό τις προzzτεινόμενες αzzλλαzzγές τις 

οzzπο zzίες έχει σκο zzπό η εφαzzρμοzzγή της μεθόδο zzυ ναzz επιφέρει καzzι  τωρινό 

κόστοzzς λειτο zzυργίαzzς αzzνάγοzzνταzzι στην μαzzκρο zzοzzικοzzνοzzμική αzzνάλυση. ΟZZ 

αzzναzzλυτής ελέγχει εάν η επένδυση θα zz αzzποzzδώσει  κα zzι μετά αzzπό πόσαzz 

χρόνιαzz ή  μήνες, εφόσοzzν κάθε α zzλλαzzγή κοzzστίζει. Είναzzι ο zzυσιαzzστικό τοzz 

πόσοzz γρήγοzzραzz αzzποzzδίδει η επένδυση. Έτσι, αzzποzzφαzzσίζεταzzι η εφαzzρμο zzγή 

της νέαzzς μεθόδοzzυ σε περίπτωση πο zzυ  αzzυτό πραzzγμαzzτοzzποzzιηθεί εφόσοzzν έχει 

προzzηγηθεί η πάροzzδοzzς ικαzzνο zzποzzιητικο zzύ χρο zzνικοzzύ διαzzστήμαzzτοzzς. 

• Τοzz δεύτεροzz επίπεδοzz αzzνάλυσης στοzzχεύει στην προzzσέγγιση περισσότεροzz 

οzzμάδων διαzzδικαzzσιών καzzι μηχαzzνών, σε περίπτωση έχει πλέοzzν ληφθεί η 

αzzπόφα zzση αzzυτή. Υπάρχει χρήση σε αzzυτό μιαzzς ημι-μικροzzοzzικοzzνοzzμικής 

αzzνάλυσης. ΑZZυτή τίθεταzzι αzzρωγός στην αzzπόφαzzση γιαzz μιαzz συγκεκριμένη 

μηχαzzνή ή οzzμάδαzz μηχαzzνών ως προzzς τοzz ποzzιαzz είναzzι η  πιοzz καzzτάλληλη 

στραzzτηγική. ΑZZν οzzρισθεί ως κυριαzzρχοzzύσαzz μέθοzzδοzzς συντήρησης η 

προzzληπτική, στοzz επίπεδοzz της επιχείρησης, υπάρχοzzυν παzzράγοzzντες οzzι 

οzzπο zzίοzzι επηρεάζο zzυν τοzz πως θαzz εφαzzρμοzzστεί αzzυτή συγκεκριμέναzz σε κάθε 

μηχαzzνή ή ο zzμάδαzz μηχαzzνών. 

• Τοzz κόστοzzς τοzzυ προzzγράμμαzzτοzzς της Προzzληπτικής Συντήρησης  σε 

σύγκριση με εκείνοzz τοzzυ εξοzzπλισμοzzύ αzzποzzτελεί έναzz κυρίαzzρχοzz στοzzιχείο zz ως 

προzzς τη λήψη α zzπόφαzzσης γιαzz την εφαzzρμοzzγή τοzzυ. Η συντήρηση κα zzι οzz 
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έλεγχο zzς ενός κο zzμμαzzτιοzzύ ποzzυ στο zzιχίζει φθηνά κρίνετα zzι ως χάσιμοzz 

χρημάτων καzzι χρόνοzzυ γι' α zzυτό είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz ώστε ναzz γίνει 

προzzσδιοzzρισμός τοzzυ χώροzzυ διεξαzzγωγής ελέγχων κα zzι συντήρησης, ναzz 

υπάρξει κα zzθοzzρισμός των χρημα zzτικών ο zzρίων. Θαzz γίνεταzzι επίσης έλεγχο zzς 

γιαzz εξαzzρτήμαzzταzz αzzξίαzzς μεγαzzλύτερης τοzzυ καzzθοzzρισμένοzzυ χρημαzzτικοzzύ 

οzzρίο zzυ. ΑZZντίθεταzz, πρόκειταzzι ναzz αzzντικαzzθίσταzzνταzzι σε καzzθοzzρισμέναzz 

χροzzνικά διαzzστήμαzzταzz μικρότερης αzzξίαzzς εξαzzρτήμαzzταzz. Όταzzν δε 

συντρέχοzzυν λόγοzzι αzzσφάλειαzzς τοzzυ προzzσωπικο zzύ, τις πιοzz ποzzλλές φοzzρές, οzz 

κυριότεροzzς παzzράγοzzνταzzς οzz οzzποzzίοzzς είναzzι υπεύθυνοzzς γιαzz την επιρροzzή της 

εφαzzρμοzzγής τοzzυ προzzγράμμαzzτοzzς μιαzzς μοzzνάδαzzς αzzπο zzτελεί κόστοzzς τοzz οzzποzzίοzz 

διεξάγεταzzι καzzθώς παzzραzzμένει η μοzzνάδαzz εκτός λειτοzzυργίαzzς. Η Προzzληπτική 

Συντήρηση δύναzzταzzι ναzz εφαzzρμοzzστεί σε περίπτωση πο zzυ τοzz κόστοzzς αzzυτό 

είναzzι μηδαzzμινό ή χαzzμηλό. Υπάρχει σύγκριση τοzzυ αzzντίστοzzιχοzzυ κόστοzzυς 

ποzzυ προ zzκύπτει μετά την εφαzzρμοzzγή της μεθόδοzzυ σε σχέση με τωρινό 

κόστοzzς λειτο zzυργίαzzς αzzυτής της μοzzνάδαzzς. Σε περίπτωση α zzπόδοzzσης μιαzzς 

τέτοzzιαzzς επένδυση, α zzυτό εξετάζεταzzι με στόχο zz τη δικαzzιοzzλόγηση τοzzυ νέοzzυ 

κόστοzzς. 

Τοzz ναzz επιλεχθο zzύν οzzι δραzzστηριότητες της Προzzληπτικής Συντήρησης η οzzποzzίες θαzz 

πραzzγμαzzτοzzποzzιηθοzzύν, διεξάγεταzzι καzzτά το zz τρίτοzz επίπεδοzz καzzθώς έχει επιλεχθεί  η 

στραzzτηγική γιαzz κάθε μηχαzzνή ή ο zzμάδαzz μηχαzzνών. Υπάρχει σύγκριση επίσης τοzzυ κόστοzzυς 

καzzι των αzzποzzτελεσμάτων της αzzστοzzχίαzzς ποzzυ η συγκεκριμένη δραzzστηριότηταzz αzzποzzσκοzzπεί 

στην εξάλειψή της με κόστοzzς καzzι ταzz αzzπο zzτελέσμαzzταzz κάθε δραzzστηριότηταzzς στοzz τρίτοzz 

επίπεδοzz. ΑZZποzzτελεί αzzξιοzzσημείωτη η επιλοzzγή τοzzυ μικρότεροzzυ δυναzzτοzzύ αzzριθμοzzύ 

δραzzστηριο zzτήτων ποzzυ εξυπηρετεί τοzzυς εκάστο zzτε στόχοzzυς. 

 Η υιοzzθέτηση ενός συστήμαzzτοzzς Προ zzληπτικής Συντήρησης περιλαzzμβάνει ταzz 

κόστη η διάκριση των ο zzποzzίων υπάγεταzzι σε αzzυτά ποzzυ η εμφάνισή τοzzυς γίνεταzzι μόνοzz στην 

αzzρχή γιαzz μίαzz φοzzρά.  Είναzzι αzzρχικά  κόστοzzς εκπαzzίδευσης γιαzz όλοzzυς. ΟZZ σκοzzπός είναzzι ναzz 

αzzλλάξοzzυν ο zzι συνήθειες καzzι  η γενική νοzzοzzτρο zzπίαzz στοzz επίπεδοzz τοzzυ προ zzσωπικοzzύ αzzλλά καzzι 

στοzz επίπεδοzz προzzϊσταzzμένων γιαzz ναzz μην υπάρχει παzzράλειψη οzzι δραzzστηριότητες 

συντήρησης καzzι ναzz είναzzι αzzποzzτελεσμαzzτικό τελικά τοzz σύστημαzz. Επίσης, περιλαzzμβάνεταzzι, 

σύμφωναzz με ταzz πρότυπαzz της Προzzληπτικής Συντήρησης, οzz εκσυγχροzzνισμός τοzzυ 
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εξοzzπλισμοzzύ καzzι έμμεσαzz κόστη τοzzυ συστήμαzzτοzzς. Συμπεριλα zzμβάνοzzνταzzι αzzκόμη 

εργαzzτοzzώρες προzzκειμένο zzυ ναzz εκπαzzιδευτοzzύν ο zzι επιθεωρητές καzzι ναzz ξεκινήσοzzυν οzzι λίστες 

δραzzστηριο zzτήτων καzzι των συχνοzzτήτων, εργαzzτοzzώρες γιαzz ναzz δημιοzzυργηθο zzύν σχέδιαzz τοzzυ 

παzzκέτοzzυ εργαzzσιών. Προzzκειμένοzzυ επίσης ναzz οzzριστοzzύν ταzz πρότυπαzz όλων των 

διαzzφοzzρετικών εφαzzρμοzzγών της Προzzληπτικής Συντήρησης κα zzι οzzι εργαzzτοzzώρες γιαzz ναzz 

εισαzzχθο zzύν δεδοzzμέναzz γιαzz τη συγκέντρωση πληροzzφοzzριών. Τέλοzzς, συμπεριλαzzμβάνεταzzι 

όσοzzν αzzφοzzρά την αzzποzzθήκευση πληρο zzφοzzριών το zz κόστοzzς εγκαzzτάσταzzσης συστήμαzzτοzzς. 

Η υιοzzθέτηση ενός συστήμαzzτοzzς Προzzληπτικής Συντήρησης περιλαzzμβάνει επίσης 

καzzι ταzz κόστη πο zzυ διαzzκρίνοzzνταzzι όσοzzν αzzφο zzρά τη συνεχή ύπα zzρξη καzzι προ zzβαzzίνοzzυν στην 

εξαzzσφάλιση της λειτο zzυργίαzzς τοzzυ συστήμαzzτοzzς. ΑZZυτά ταzz κόστη διαzzκρίνοzzνταzzι σταzz 

κεφάλαzzιαzz γιαzz τη διαzzτήρηση της συντήρησης σε υψηλό επίπεδο zz, στις εργαzzτοzzώρες γιαzz 

λίστες δραzzστηριοzzτήτων, γιαzz τη συνέχιση της εκπα zzίδευσης, γιαzz τις αzzλλαzzγές στην 

επιχείρηση καzzι τη συνέχιση εφαzzρμοzzγής τοzzυ συστήμαzzτοzzς της Προzzληπτικής Συντήρησης, 

αzzλλά αzzκόμη κα zzι τοzz κόστοzzς αzzνταzzλλαzzκτικών καzzι γιαzz προ zzγραzzμμαzzτισμένες 

αzzντικαzzταzzστάσεις καzzι γιαzz τις λίστες δραzzστηριο zzτήτων. 

ΟZZργαzzνώνοzzνταzzι στις λεγόμενες λίστες δραzzστηριοzzτήτων ο zzι ενέργειες καzzι 

δραzzστηριότητες η πραzzγμαzzτοzzποzzίηση των οzzποzzίων διεξάγεταzzι σε κάθε συγκεκριμένη 

χροzzνική στιγμή. ΟZZι δραzzστηριότητες είναzzι ο zzι εξής: 

• παzzράταzzση ζωής  

• εύρεση αzzστοzzχιών. 

 

ΑZZνήκοzzυν στις δραzzστηριότητες ποzzυ αzzφοzzροzzύν την εύρεση αzzστοzzχιών η σημείωση 

των αzzπαzzντήσεών τοzzυ χειριστή γιαzz τη λειτοzzυργίαzz της μηχαzzνής αzzλλά καzzι οzzι ερωτήσεις. 

Πριν αzzντιληφθεί οzzποzzιοzzσδήπο zzτε άλλοzzς ταzz προzzβλήμαzzταzz αzzυτά είναzzι εμφαzzνή στοzzν στοzz 

χειριστή. ΑZZνήκει αzzκόμη, μέσω της χρήσης των α zzνθρώπινων αzzισθήσεων, η επιθεώρηση. 

Εξαzzρτάταzzι σε μεγάλοzz βαzzθμό η Προ zzληπτική Συντήρηση α zzπό τοzzυς αzzνθρώποzzυς της 

συντήρησης καzzι το zzυς άγρυπνοzzυς χειριστές. Εξαzzρτάταzzι αzzπό όλες τις αzzισθήσεις τοzzυ 

παzzραzzτηρητή η πλειο zzψηφίαzz των δραzzστηριο zzτήτων.  
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ΑZZνήκοzzυν στις δραzzστηριότητες παzzράταzzσης ζωής  ή αzzλλιώς συντήρηση ροzzυτίναzzς 

οzzι ρυθμίσεις οzzι οzzπο zzίες κάνοzzυν τοzzν εξοzzπλισμό ναzz λειτοzzυργεί βέλτισταzz. ΑZZκόμη αzzνήκοzzυν 

οzzι Προzzγραzzμμαzzτισμένες ΑZZντικαzzταzzστάσεις Εξαzzρτημάτων, πρόκειταzzι γιαzz μιαzz τεχνική πο zzυ 

αzzποzzσκοzzπεί στη βελτίωση της α zzξιοzzπιστίαzzς σε πο zzλλές περιπτώσεις. ΑZZνήκοzzυν επίσης οzzι 

λιπάνσεις, οzzι καzzθαzzρισμοzzί καzzι οzzι συσφίξεις ποzzυ αzzποzzτελοzzύν ίσως τις σημαzzντικότερες καzzι 

βαzzσικότερες δραzzστηριότητες της Προzzληπτικής Συντήρησης. Δεν αzzπαzzιτείταzzι σ’ αzzυτές 

κάποzzιοzz ιδιαzzίτεροzz εξοzzπλισμό ή τεχνικές. 

 

Εικόνα 10. Οι δραστηριότητες της Προληπτικής Συντήρησης  

Προβλεπτική συντήρηση (Predictive Maintenance)  

 Γενικά  

Τοzz ναzz υπάρξει εύρεση των τεχνικών συντήρησης πο zzυ ενδέχεταzzι ναzz ταzzίριαzzζαzzν 

στη συγκεκριμένη δραzzστηριότηταzz της εκάστο zzτε επιχείρησης, αzzποzzτελεί τοzz κρίσιμοzz 

σημείοzz προ zzκειμένοzzυ ναzz επιτευχθεί μιαzz αzzπο zzτελεσμαzzτικότερη συντήρησης όπως έχει ήδη 

προzzαzzναzzφερθεί. Μέσω των τεχνικές εκείνων επίσης δια zzσφάλιση της μείωσης των 

πιθαzzνοzzτήτων αzzστο zzχίαzzς τοzzυ σταzzδίοzzυ της «νηπιαzzκής» ηλικία zzς καzzι το zzυ περιοzzρισμοzzύ των 

επιπτώσεων όταzzν αzzυτή υπάρξει. Επίσης, διαzzσφαzzλίζοzzυν τοzz ναzz εφαzzρμοzzστεί έναzz 

πρόγραzzμμαzz ποzzιοzzτικής διαzzσφάλισης γιαzz ναzz συνεχιστεί η λειτοzzυργίαzz των καzzινοzzύριων 

ιδιαzzίτεραzz μηχαzzνημάτων καzzθώς επίσης καzzι τοzzυ μηχαzzνοzzλοzzγικοzzύ εξοzzπλισμο zzύ γενικότεραzz. 

Διαzzσφαzzλίζοzzυν επιπλέο zzν τοzzν σχεδιαzzσμό της α zzντιμετώπισής  των επικείμενων 
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προzzβλημάτων ποzzλύ πριν γίνο zzυν καzzταzzστροzzφικά αzzλλά καzzι την πρόβλεψή τοzzυς. ΑZZκόμη, 

διαzzσφαzzλίζοzzυν την κα zzταzzγραzzφή καzzι παzzραzzκοzzλοzzύθηση όλων των παzzραzzμέτρων της 

συντήρησης. ΟZZ σκοzzπός είναzzι ναzz αzzξιοzzποzzιοzzύνταzzι ταzz στοzzιχείαzz πο zzυ συλλέγοzzνταzzι καzzι ναzz 

αzzποzzτελοzzύν ο zzδηγό δράσης προzzκειμένοzzυ ναzz βελτιωθεί η παzzραzzγωγική δραzzστηριότηταzz ταzz 

συμπεράσμαzzταzz. Τέλοzzς, αzzποzzσκοzzποzzύν στο zz ναzz διαzzσφαzzλιστεί η εφαzzρμοzzγή ενός 

προzzγράμμαzzτοzzς ποzzιοzzτικής διαzzσφάλισης. Εν συνεχείαzz, στην λειτο zzυργίαzz των καzzινοzzύριων 

ιδιαzzίτεραzz μηχαzzνημάτων καzzι ο zzλόκληρο zzυ  το zzυ μηχαzzνοzzλοzzγικο zzύ εξοzzπλισμοzzύ γενικότεραzz.  

Εποzzμένως, α zzναzzπτύχθηκε η Προ zzβλεπτική Συντήρηση έχο zzνταzzς ως στόχοzz ταzz 

παzzραzzπάνω πο zzυ εν τέλει αzzποzzσκοzzποzzύν στη βαzzθμιαzzίαzz μεταzzτόπιση των εργαzzσιών 

συντήρησης σε διαzzδικαzzσίες πρόληψης-πρόβλεψης αzzπό εργαzzσίες αzzποzzκαzzτάσταzzσης-

επισκευής. 

Η οzzυσιαzzστική διάγνωση της πραzzγμαzzτικής φυσικής καzzτάσταzzσης τοzzυ εξοzzπλισμοzzύ 

όσοzz αzzυτό βρίσκεταzzι σε λειτοzzυργίαzz πραzzγμαzzτοzzποzzιείταzzι αzzπό τη χρήση συστημάτων 

μέτρησης καzzι ελέγχο zzυ πο zzυ θέτοzzυν τη βάση στη μέθοzzδοzz της Προzzβλεπτικής Συντήρησης. 

Η πρόγνωση της συντήρησης πριν αzzπό την εμφάνιση σοzzβαzzρών προ zzβλημάτων ή βλαzzβών 

ή τοzzυ  χρόνοzzυ επισκευής αzzποzzτελεί τοzz στόχοzz. Εποzzμένως, με τοzz βέλτιστοzz δυναzzτό 

συνδυαzzσμό των δύοzz προ zzηγοzzύμενων μεθόδων, γιαzz ναzz επιτύχει καzzλύτεραzz αzzποzzτελέσμαzzταzz, 

η Προzzβλεπτική Συντήρηση κάνει χρήση των θετικών χα zzραzzκτηριστικών τοzzυς. Γίνεταzzι 

χρήση της πρόγνωσης προzzκειμένοzzυ ναzz επέμβει με την έγκαzzιρη διόρθωση της βλάβη όταzzν 

αzzυτή είναzzι πιαzz αzzναzzπόφευκτη καzzι έχει επίσης καzzι τοzz στοzzιχείο zz της πρόληψης στην 

εμφάνιση βλάβης. Η καzzλή υποzzδοzzμή των συνεργείων, πο zzυ όμως δεν υπάρχει διαzzχωρισμός 

τοzzυς σε συνεργείαzz επεμβάσεων καzzι η καzzλή οzzργάνωση αzzπαzzιτοzzύνταzzι αzzπό την εφαzzρμοzzγή 

ενός συστήμαzzτο zzς Προzzβλεπτικής Συντήρησης. ΑZZυτές αzzπο zzκεντρώνοzzνταzzι καzzι 

διαzzχωρίζοzzνταzzι σε πιο zz μικροzzύς τοzzμείς ευθύνης οzzι οzzποzzίοzzι εκτελο zzύν όλες τις επεμβάσεις 

καzzι τοzzυς ελέγχο zzυς. 

Προzzκειμένοzzυ ναzz γίνει όσοzz τοzz δυναzzτόν πιο zz καzzλή εκμετάλλευση της λειτοzzυργίαzzς 

τοzzυ εξοzzπλισμοzzύ,  α zzκοzzλοzzυθείταzzι έναzz πρόγραzzμμαzz. ΑZZυτό προzzκύπτει σε συνεργαzzσίαzz με 

τοzzυς υπεύθυνοzzυς παzzραzzγωγής. Υπάρχει συνεχής παzzραzzκοzzλοzzύθηση της αzzπόδοzzσης καzzι της 

καzzτάσταzzσης τοzzυ εξοzzπλισμοzzύ. Καzzτά τη διάρκειαzz της λειτοzzυργίαzzς των μηχαzzνημάτων 

πραzzγμαzzτοzzποzzιοzzύνταzzι ο zzι περισσότεροzzι έλεγχο zzι. Συμβάλλο zzυν στην πρόβλεψη τοzzυ χρόνοzzυ 
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επέμβαzzσης γιαzz διόρθωση ή συντήρηση καzzι δίνοzzυν πληρο zzφοzzρίες γιαzz την καzzτάσταzzση τοzzυ 

μηχαzzνήμαzzτοzzς όλαzz αzzυτά ταzz στοzzιχείαzz πο zzυ προzzκύπτοzzυν. Υπάρχει εναzzσχόληση της 

Προzzβλεπτικής Συντήρησης με ταzz ξαzzφνικά καzzι τυχαzzίαzz εμφαzzνιζόμεναzz προzzβλήμαzzταzz ποzzυ 

προzzσπαzzθεί έγκαzzιραzz ναzz διοzzρθώσει καzzι ναzz εντοzzπίσει. ΑZZντίθεταzz,  αzzφοzzρά πιοzz ποzzλύ τις 

εξαzzρτώμενες αzzπό τοzz χρόνοzz αzzστοzzχίες η φιλοzzσοzzφίαzz της Προ zzληπτικής Συντήρησης. 

Δύναzzνταzzι επίσης στην Προzzβλεπτική Συντήρηση να zz υπάρξει σημαzzντική μείωση των  

τυχαzzίων εμφα zzνιζόμενων α zzστοzzχιών καzzι των περιπτώσεων το zzυς παzzρά τοzzυ ότι στις 

αzzστοzzχίες δεν είναzzι εφικτό ναzz υπάρξει πλήρης έλεγχός τοzzυς, με την εγκα zzτάσταzzση αzzυτής 

της μεθόδοzzυ συντήρησης. 

Προβλεπτική συντήρηση  

Μίαzz πραzzκτική η ο zzποzzίαzz αzzναzzπτύχθηκε λόγω τοzzυ ότι υπήρξε α zzνάγκη 

βελτιστοzzποzzίησης της χρήσης των μέσων πα zzραzzγωγής σε συνδυαzzσμό με τοzz οzzικοzzνοzzμικό 

αzzποzzτέλεσμαzz είναzzι η πρόγνωση ή πρόβλεψη της α zzστοzzχίαzzς με τη λειτοzzυργική 

παzzραzzκοzzλοzzύθηση. Προzzκειμένοzzυ ναzz προ zzλαzzμβάνοzzνταzzι βλάβες με έγκαzzιρες επεμβάσεις 

κρίνεταzzι ιδιαzzίτεραzz σημαzzντικό τοzz ναzz ελεγχθο zzύν κρίσιμαzz σημείων μια zzς παzzραzzγωγικής 

γραzzμμής. Δύναzzταzzι αzzυξηθεί έως καzzι 3%  το zz συνοzzλικό κέρδο zzς μιαzzς επιχείρησης α zzπ' ότι 

έχει αzzποzzδειχθεί αzzπό την πείραzz. ΑZZυτό επιτυγχάνεταzzι λόγω της συστημαzzτικής χρήσης των 

μέσων πρόβλεψης ποzzυ οzzφείλεταzzι στη μείωση των δαzzπαzzνών συντήρησης αzzλλά καzzι των 

νεκρών χρόνων. 

ΑZZφοzzροzzύν τις επισκευές, αzzντικαzzταzzστάσεις καzzι ταzzκτικές ενέργειες οzzι κύριες 

δραzzστηριότητες της συντήρησης. Με την έννο zzιαzz της εξαzzκρίβωσης μελλοzzντικών 

αzzναzzγκών αzzποzzτελο zzύν τη βάση της πρόβλεψης η λίπα zzνση καzzι οzzι ταzzκτικές ενέργειες. Η 

εκτέλεση αzzυτών πρα zzγμαzzτοzzποzzιείταzzι  ειδικές συσκευές καzzι μεθόδοzzυς ή καzzι αzzπλά μέσαzz.  

Η συγκέντρωση πληροzzφοzzριών της συμπεριφοzzράς των μηχαzzνών αzzποzzτελο zzύν τη βαzzσική 

φιλοzzσοzzφίαzz της Προ zzβλεπτικής Συντήρησης. ΑZZυτή η συγκέντρωση πραzzγμαzzτοzzποzzιείταzzι 

μέσω επιθεωρήσεων ποzzυ συμβαzzίνοzzυν σε κα zzθοzzρισμέναzz χροzzνικά διαzzστήμαzzταzz καzzι  

ελέγχων. Η επεξεργαzzσίαzz τοzzυς με συγκεκριμένες μεθόδο zzυς έπεταzzι. Με την 

παzzραzzκοzzλοzzύθηση της εξέλιξης των διαzzφόρων ευρημάτων ή φαzzινο zzμένων σχετίζεταzzι η  

γενική μεθοzzδοzzλοzzγίαzz. ΑZZυτά  έχοzzυν σχέση με τα zz γεγοzzνόταzz ή την  πρόοzzδοzz φθοzzρών έχοzzυν 

ως αzzπότοzzκοzz βλάβες. Σε λειτοzzυργικές ή μηχαzzνικές αzzιτίες, στην επίδρα zzση τοzzυ 

περιβάλλοzzντοzzς ή καzzι των δύοzz μαzzζί ο zzφείλοzzνταzzι αzzυτά ταzz ευρήμαzzταzz. 
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Στις δύοzz περιπτώσεις ποzzυ διαzzκρίνο zzνταzzι η  εξέλιξή τοzzυς δύναzzταzzι ναzz είναzzι 

αzzπότοzzμη ή φυσιοzzλο zzγική. Έτσι, σε συνάρτηση με τοzz χρόνοzz εξετάζοzzνταzzι η πρόοzzδός καzzι η 

εμφάνιση. Πριν δημιοzzυργήσει ευρύτερες αzzνωμαzzλίες τοzz γεγο zzνός συγκεκριμένης 

αzzστοzzχίαzzς, με τη συγκεκριμένη έννοzzιαzz υπάρχει καzzθοzzρισμός των αzzντικαzzταzzστάσεων ή τοzzυ 

χροzzνικοzzύ οzzρίοzzυ των επεμβάσεων. 

 

 

Εικόναzz 11. Χροzzνικά όριαzz ελέγχοzzυ.  

Επιλέγοzzνταzzι οzzι καzzτάλληλες ενέργειες, σχετικά με ταzz συμπεράσμαzzταzz ποzzυ 

εξαzzσφαzzλίζοzzυν την όσο zz μεγαzzλύτερη γίνεταzzι, σταzz φυσιοzzλοzzγικά βέβαzzιαzz όριαzz, παzzραzzμοzzνή 

της λειτοzzυργίαzzς ενός συστήμαzzτοzzς. Τοzz ναzz προ zzσδιοzzριστεί η «φυσιοzzλοzzγική ή αzzπότοzzμη» 

εξέλιξης των φθοzzρών είναzzι εφικτό μέσω της αzzποzzκτηθείσαzzς εμπειρίαzzς αzzπό την εφαzzρμοzzγή 

τοzzυ προ zzγράμμαzzτο zzς. Η συχνότηταzz των επιθεωρήσεων καzzι των ελέγχων αzzποzzτελεί έναzz 

άλλοzz σημαzzντικό μέγεθοzzς τοzz οzzποzzίοzz είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz ναzz λαzzμβάνεταzzι σταzz υπ' όψιν. 

Σημαzzντική οzzικοzzνοzzμική επιβάρυνση υπάρχει όταzzν οzzι έλεγχοzzι γίνοzzνταzzι ποzzλύ ταzzκτικά καzzι 

αzzύξηση των αzzστοzzχιών στην αzzντίθετη περίπτωση. Σε δοzzκιμές καzzτά ταzz αzzρχικά στάδιαzz της 

εφαzzρμοzzγής καzzι στην έρευναzz της συμπεριφοzzράς τοzzυ εξο zzπλισμοzzύ βαzzσίζεταzzι η πιο zz καzzλή 

προzzσέγγιση καzzι των δύοzz περιπτώσεων. 

 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ| 55  
 

 

Εικόναzz 12. Συχνότηταzz ελέγχων  

ΟZZι επιθεωρήσεις καzzι οzzι ταzzκτικο zzί έλεγχο zzι ποzzυ σχετίζο zzνταzzι με την έγκαzzιρη 

αzzναzzκάλυψη ιχνών ποzzυ είναzzι δυναzzτό ναzz έχοzzυν ως αzzπότοzzκοzz βλάβη, παzzροzzυσιάζοzzυν ποzzλλά 

πλεοzzνεκτήμαzzταzz. Παzzρόλαzz αzzυτά, τοzz ναzz εντο zzπιστοzzύν έγκαzzιραzz δεν είναzzι πάνταzz δυναzzτό. ΟZZι 

βλάβες με έτσι διαzzχωρίζοzzνταzzι σε αzzπρόβλεπτες καzzι σε φυσιοzzλοzzγικές. 

Η εμφάνιση των αzzπρόβλεπτων γίνεταzzι με τυχαzzίοzz τρόποzz έχο zzνταzzς ως αzzπότοzzκοzz ναzz 

μην είναzzι δυναzzτή κάθε έννοzzιαzz πρόβλεψης. ΑZZυτές διαzzκρίνοzzνταzzι σε: αzzφαzzνείς καzzι 

εμφαzzνείς. ΟZZι πρώτες, δεν δύνα zzταzzι ναzz εντο zzπιστοzzύν καzzι εξελίσσοzzνταzzι αzzπότοzzμαzz. Στις 

βλάβες στην περίπτωση α zzυτή γίνεταzzι προ zzσδιοzzρισμός των α zzιτίων καzzι ο zzι ίδιες 

καzzταzzγράφοzzνταzzι. Λαzzμβάνοzzνταzzι ταzz αzzπαzzραzzίτηταzz διοzzρθωτικά μέτρα zz εφόσοzzν έχει 

προzzηγηθεί η διάγνωση. ΟZZι εμφαzzνείς βλάβες επειδή δεν εξελίσσο zzνταzzι αzzπότοzzμαzz, είναzzι 

δυναzzτό ναzz εντοzzπιστο zzύν. ΑZZπαzzιτείταzzι συνεχής πα zzραzzκοzzλοzzύθηση προzzκειμένοzzυ αzzυτές ναzz 

προzzληφθοzzύν.  

Υπάρχοzzυν επιπροzzσθέτως καzzι ο zzι Φυσιοzzλοzzγικές Βλάβες οzzι ο zzποzzίες εξελίσσοzzνταzzι 

χροzzνικά με γνωστό ρυθμό καzzι τρόποzz. ΑZZυτές οzzι βλάβες ΟZZφείλο zzνταzzι κύριαzz στις φθοzzρές, 

αzzλλαzzγή της δοzzμής των υλικών καzzτά τη λειτο zzυργίαzz, χημικές επιδράσεις, μηχαzzνικές 

καzzταzzποzzνήσεις, θερμοzzκραzzσίες (ΔΕΝ ΤΟZZ ΑZZΛΛΑZZΞΑZZ ΓΙΑZZΤΙ ΔΕΝ ΤΟZZ ΚΑZZΤΑZZΛΑZZΒΑZZ). 

διαzzκρίνοzzνταzzι σε αzzφαzzνείς καzzι εμφα zzνείς. ΟZZι πρώτες προzzλαzzμβάνοzzνταzzι μόνοzz με 

προzzγραzzμμαzzτισμένες επισκευές καzzι  αzzντικαzzταzzστάσεις καzzι δεν εντο zzπίζοzzνταzzι. ΟZZι εμφαzzνείς  

με ελέγχο zzυς καzzι επιθεωρήσεις αzzνιχνεύοzzνταzzι καzzι εντοzzπίζοzzνταzzι. Προzzκειμένοzzυ αzzυτές ναzz 

μην εξελιχθοzzύν είναzzι εφικτή η λήψη καzzτάλληλων μέτρων.  
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Εν καzzταzzκλείδι, ο zzι διο zzρθωτικές ενέργειες καzzι η διάγνωση α zzνήκοzzυν στην πρώτη 

καzzτηγοzzρίαzz βλαzzβών καzzι τοzz ναzz εφαzzρμοzzστοzzύν οzzι νεώτερες μέθοzzδοzzι συστημαzzτικής 

δυναzzμικής παzzραzzκο zzλοzzύθησης αzzποzzτελεί τη λύση στη δεύτερη κα zzτηγοzzρίαzz.  

Στη δυναzzμική παzzραzzκοzzλοzzύθηση των μηχα zzνών βαzzσίζεταzzι Προzzβλεπτική Συντήρηση, η 

οzzποzzίαzz επίσης περιλα zzμβάνει διαzzδικαzzσίες άμεσων καzzι  έμμεσων κα zzι επεμβάσεων. Έχοzzυν 

σχέση με τοzzυς Λειτοzzυργικοzzύς Ελέγχοzzυς οzzι έμμεσες επεμβάσεις όποzzυ παzzραzzκοzzλοzzυθείταzzι 

η συμπεριφοzzρά το zzυ εξοzzπλισμοzzύ με μεθοzzδοzzλοzzγίαzz καzzι ειδικά όργαzzναzz. Κυρίως 

διαzzκρίνεταzzι η φα zzσμαzzτοzzσκοzzπική καzzι χημική α zzνάλυση των λιπα zzντικών καzzτά τοzzν έλεγχο zz 

καzzι τη λειτοzzυργίαzz τοzzυ επιπέδοzzυ μόλυνσης τοzzυς γιαzz ναzz εξαzzκριβωθοzzύν ο zzι  ιδιότητές τοzzυς. 

Διαzzκρίνεταzzι αzzκόμη κα zzι η μέτρηση πιέσεων καzzι θερμοzzκραzzσιών αzzλλά καzzι η τεχνική πο zzυ 

αzzναzzλύο zzνταzzι ο zzι μηχαzzνικές ταzzλαzzντώσεις των περιστρεφόμενων μαzzζών. ΑZ Zπό την άλλη 

μεριά οzzι άμεσες επεμβάσεις συσχετίζο zzνταzzι με τις Επιθεωρήσεις Καzzτάσταzzσης των 

μηχαzzνών εσωτερικής καzzύσης, των  εξωτερικών κα zzι εσωτερικών κα zzι επιφαzzνειών 

λειτοzzυργικών διαzzτάξεων καzzι των συνεργαzzζόμενων επίσης επιφαzzνειών.  

Η ικαzzνότηταzz αzzξιοzzλόγησης των ευρημάτων είναzzι έναzz ποzzλύ σημα zzντικό σημείοzz ως προzzς 

τοzz πώς εφαzzρμόζεταzzι  έναzz σύστημαzz. Πιοzz συγκεκριμέναzz, καzzτά πόσοzz αzzποzzτελοzzύν 

προzzβλέψεις ή ενδείξεις πιθαzzνής βλάβης. Προ zzκειμένοzzυ ναzz αzzναzzπτυχθεί τοzz πρόγραzzμμαzz της 

Προzzβλεπτικής Συντήρησης αzzπαzzιτείταzzι το zz ναzz καzzθοzzριστεί τοzz είδοzzς συντήρησης των 

υποzzλοzzίπων προ zzκειμένο zzυ ναzz σχεδιαzzστεί ενιαzzίαzz καzzι ναzz προ zzγραzzμμαzzτιστεί τοzz σύνοzzλοzz των 

εργαzzσιών της συντήρησης. Επιπλέοzzν αzzπαzzιτείταzzι η η επιλο zzγή των μηχα zzνημάτων ταzz 

οzzποzzίαzz πρόκειταzzι στοzz πρόγραzzμμαzz παzzραzzκοzzλοzzύθησης ναzz επαzzχθο zzύν. 

 

Επίσης, η οzzρθοzzλοzzγική οzzργάνωση της λίπαzzνσης έχει ως στόχοzz τη λειτοzzυργική 

παzzραzzκοzzλοzzύθηση των λιπαzzντικών, τοzzν καzzθοzzρισμό τοzzυ όγκο zzυ εργαzzσίαzzς, τις 

ενέργειες ποzzιοzzτικής αzzντικαzzτάσταzzσής το zzυς, τη βελτίωση των μεθόδων, την 

αzzνάπτυξη μεθόδων επεξεργαzzσίαzzς καzzι βάσεων δεδοzzμένων, τοzzν έλεγχοzz τοzzυ 

επιπέδοzzυ μόλυνσης των λιπαzzντικών καzzι την βελτιστοzzποzzίηση αzzλλά καzzι αzzξιοzzλόγηση 

των λιπαzzντικών. 

 

 Χρειάζοzzνταzzι επο zzμένως, λαzzμβάνο zzνταzzς ως βάση τα zz προ zzηγοzzύμεναzz,  

προzzδιαzzγραzzφές λειτοzzυργίαzzς τοzzυ επιλεγέντο zzς εξοzzπλισμοzzύ, περιγραzzφή είδο zzυς εργαzzσιών, 

κωδικοzzποzzίηση, αzzναzzγνώριση καzzι αzzπο zzγραzzφή τοzzυ μηχαzzνοzzλο zzγικοzzύ εξοzzπλισμοzzύ, 

καzzθοzzρισμός είδοzzυς ελέγχων κα zzι καzzθοzzρισμός όγκοzzυ εργαzzσιών. Επίσης χρειάζοzzνταzzι 

τεχνικό καzzι χροzzνικό προzzγραzzμμαzzτισμός, συντοzzνισμό, οzzργάνωση, εκπα zzίδευση 

προzzσωπικο zzύ καzzι έκδο zzση οzzδηγιών συντήρησης κα zzι λίπαzzνσης. 
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Εκείνοzz ποzzυ αzzποzzτελεί την ποzzιοzzτική διαzzφοzzρά τοzzυ συστήμαzzτοzzς είναzzι ο zz τρόποzzς με 

τοzzν ο zzποzzίοzz γίνεταzzι η παzzραzzκοzzλοzzυθείταzzι τοzz παzzραzzγωγικό δυναzzμικό, η αzzκρίβειαzz των 

μετρήσεων καzzι κυρίως οzz τρόποzzς αzzξιο zzλόγησης των ευρημάτων.  

Στην εφαzzρμο zzγή τοzzυ συστήμαzzτοzzς της Προzzβλεπτικής Συντήρησης εμπεριέχοzzνταzzι  

όσοzzν αzzφοzzρά τοzz προ zzσωπικό ο zzι παzzραzzκάτω αzzπαzzιτήσεις: ΑZZρχικά, Ειδικευμένοzz τεχνικό 

προzzσωπικό καzzι  Ειδικευμένοzzυς Μηχαzzνικο zzύς Συντήρησης. Επιπλέοzzν εμπεριέχεταzzι 

εκπαzzίδευση σχετικά με την Επεξεργαzzσίαzz σημάτων, η Πληρο zzφοzzρική,  η Θεωρίαzz 

μηχαzzνικών ταzzλαzzντώσεων,  ταzz  Όργαzzναzz καzzι άλλες τεχνικές. Χαzzραzzκτιριστικό παzzράδειγμαzz 

αzzυτών των τεχνικών α zzποzzτελεί η αzzνάλυση λιπαzzντικών. Όσοzzν αzzφοzzρά αzzκόμη την εμπειρίαzz 

αzzυτή ίσως είναzzι καzzι η πιοzz σημαzzντικά αzzπαzzίτηση. Η επιθεώρηση κα zzι οzz έλεγχο zzς είναzzι 

ταzzυτόσημες έννο zzιες με την άμεση α zzντίληψη καzzι σωστή εκτέλεση. Εμπεριέχοzzνταzzι επίσης 

στην εφαzzρμο zzγή το zzυ συστήμαzzτοzzς της Προzzβλεπτικής Συντήρησης  όργα zzναzz καzzι εργαzzλείαzz 

όπως είναzzι ο zzι ηλεκτρο zzνικοzzί υπο zzλοzzγιστές καzzι οzzι αzzνιχνευτές καzzι ταzz αzzισθητήριαzz λήψης 

σημάτων. 
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ΒΑΣΙΚΈΣ ΈΝΝΟΙΕΣ 

    Όσοzzν αzzφοzzρά τη διαzzχείριση κινδύνοzzυ στοzz παzzραzzκάτω κείμενοzz, όπως 

περιγράφοzzνταzzι στην διεθνή βιβλιοzzγραzzφίαzz, παzzραzzτίθενταzzι ο zzι βαzzσικές έννοzzιες.  

• Τοzz ενδεχόμενοzz τοzzυ ναzz συμβεί έναzz γεγοzzνός τοzz οzzποzzίοzz θαzz ήταzzν εφικτό ναzz 

έχει μιαzz αzzρνητική ή  α zzνεπιθύμητη επίπτωση,  «το zz αzzρνητικό ενδεχόμενο zz 

οzzνοzzμάζεταzzι Κίνδυνοzzς.  Επιπλέο zzν ο zzρίζεταzzι ως κίνδυνοzzς ό,τι δύναzzταzzι ναzz 

επιφέρει αzzπώλειες καzzι φθοzzρές ή ναzz προ zzκαzzλέσει καzzταzzστροzzφή ή ναzz φέρει 

σε επικίνδυνη θέση κάπο zzιοzzν. Έτσι, αzzπό τοzz ενεχόμενοzz της πιθαzzνότηταzzς ναzz 

συμβεί τοzz γεγοzzνός καzzι αzzπό τοzz αzzποzzτέλεσμά της χαzzραzzκτηρίζεταzzι οzz 

κίνδυνοzzς, μόνοzz σε περίπτωση ποzzυ θαzz συμβεί. Ωστόσοzz, καzzθώς 

βαzzσιζόμαzzστε στοzzν παzzραzzπάνω ο zzρισμό γιαzz τις αzzνάγκες της ΑZZνάλυσης καzzι 

Διαzzχείρισης Κινδύνοzzυ αzzυτός είναzzι αzzνεπαzzρκής με τοzzν τρόπο zz ποzzυ 

οzzρίστηκε στοzz Κεφάλαzzιοzz 2. Πιοzz συγκεκριμέναzz, δύναzzταzzι ναzz υπάρχει 

εναzzσχόληση μόνο zz με τη διαzzχείριση των αzzπειλών καzzι τοzzν προ zzσδιοzzρισμό 

καzzι στην εκπλήρωση ενός προzzγράμμαzzτοzzς ή έργοzzυ με αzzυτό τοzzν παzzραzzπάνω 

οzzρισμό.  

 

• Τοzz ότι η σκο zzπιά της Διαzzχείρισης Κινδύνο zzυ είναzzι περιο zzριστική είναzzι 

αzzναzzγνωρισμένοzz ευρέως. ΑZZυτό αzzληθεύει καzzθώς δεν πετυχαzzίνει ναzz 

συμπεριλάβει τη διαzzχείριση των ευκαzzιριών. Ωστόσοzz, ευκαzzιρίες καzzι οzzι 

κίνδυνοzzι στις πιοzz ποzzλλές φοzzρές αzzναzzμειγνύοzzνταzzι σε οzzποzzιαzzδήπο zzτε 

καzzτάσταzzση. Εποzzμένως, κα zzι ταzz δύοzz θαzz είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz  ναzz 

διαzzχειριστοzzύν. Παzzρόλαzz αzzυτά δεν ήταzzν αzzπαzzραzzίτητοzzς οzz εκμηδενισμός το zzυ 

ενδιαzzφέροzzντοzzς γιαzz τοzz άλλο zz μιαzz εστίαzzση στοzz έναzz μόνοzz. ΟZZι ευκαzzιρίες 

αzzκόμη όπως κα zzι οzzι κίνδυνοzzι δύναzzνταzzι ξεχωριστά να zz αzzντιμετωπιστο zzύν 

αzzλλά τις πιοzz ποzzλλές φοzzρές όμως δεν είναzzι αzzνεξάρτητοzzι. ΟZZ κίνδυνοzzς 

δύναzzταzzι ναzz διαzzχωριστεί σε «α zzνεπιθύμητοzz ρίσκοzz» εφόσο zzν πάρο zzυμε ως 

βάση αzzυτόν τοzzν αzzναzzθεωρημένοzz οzzρισμό. Γίνεταzzι αzzναzzφοzzρά αzzυτοzzύ τοzzυ  

«αzzνεπιθύμητοzzυ ρίσκοzzυ» στην εμφάνιση αzzνεπιθύμητων συνεπειών ή 

σημαzzντικών αzzπειλών καzzι στοzz «επιθυμητό ρίσκοzz». Το zz τελευταzzίοzz 

σχετίζεταzzι με την εμφάνιση σημαzzντικών επιθυμητών συνεπειών ή 
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ευκαzzιριών. Με την εκτεταzzμένη αzzναzzφοzzρά στοzz «αzzνεπιθύμητοzz ρίσκοzz» όσο zzν 

αzzφοzzρά την παzzροzzύσαzz μελέτη, γίνεταzzι παzzράλληλη προzzσπάθειαzz γιαzz την 

ενσωμάτωση της διπλής σημαzzσίαzzς τοzzυ όροzzυ ‘κίνδυνοzzς’. Πιο zz 

συγκεκριμέναzz τοzzυ «επιθυμητοzzύ ρίσκοzzυ» αzzλλά καzzι τοzzυ «αzzνεπιθύμητοzzυ 

ρίσκοzzυ» , όπως ξεκαzzθαzzρίστηκε εδώ. 

• Η διαzzδικαzzσίαzz ποzzυ προ zzσδιοzzρίζεταzzι καzzι αzzποzzτιμάταzzι ο zz κίνδυνοzzς ο zzρίζεταzzι 

ως ΑZZνάλυση Κινδύνοzzυ. Τοzz ναzz εξεταzzστοzzύν εκτενέστεραzz οzzι 

αzzλληλεπιδράσεις μεταzzξύ των πα zzραzzγόντων κινδύνοzzυ, των 

δραzzστηριο zzτήτων τοzzυ έργοzzυ καzzι η καzzταzzνόηση της σχετικής 

σποzzυδαzzιότηταzzς των διαzzφοzzρετικών πηγών κινδύνοzzυ περιλαzzμβάνοzzνταzzι 

στην ΑZZνάλυση Κινδύνο zzυ.  

• ΟZZι παzzράγοzzντες αzzπό τοzzυς οzzποzzίοzzυς ενδέχεταzzι  ναzz προzzκληθεί η πιθαzzνότηταzz 

εκδήλωσης μερικών επικίνδυνων συνεπειών εκφράζετα zzι με τοzzν όρο zz 

Παzzράγοzzντες Κινδύνοzzυ. Η καzzινοzzτοzzμίαzz, η ταzzχύτηταzz καzzι η 

ποzzλυπλο zzκότηταzz αzzποzzτελοzzύν παzzράγοzzντες αzzπό τοzzυς οzzποzzίοzzυς εξαzzρτάταzzι η 

παzzραzzπάνω πιθαzzνότηταzz.  

• ΟZZι συνέπειες ποzzυ προ zzκύπτοzzυν αzzπό τοzzν ο zz παzzράγοzzνταzz ή τοzz αzzποzzτέλεσμαzz 

ποzzυ αzzυτός έχει ο zzρίζεταzzι ως  Επίπτωση ή Επίπτωσης ενός παzzράγοzzνταzz 

κινδύνοzzυ. Ενδέχεταzzι αzzυτή ναzz είναzzι μαzzκροzzπρόθεσμη ή άμεση. Δεν πρέπει 

σταzz στενά όριαzz τοzzυ έργοzzυ ναzz περιοzzρίζεταzzι η εξέταzzση καzzι η μελέτη της 

επίπτωσης. Κάποzzιες επιπτώσεις ενδέχετα zzι ναzz επηρεάσο zzυν μη κρίσιμα zz 

στοzzιχείαzz καzzι σημείαzz τοzzυ συστήμαzzτοzzς καzzι άλλες δύναzzταzzι ναzz οzzδηγήσο zzυν 

μαzzκροzzπρόθεσμαzz σε σημαzzντικές αzzλλοzzιώσεις των στόχων το zzυ 

συστήμαzzτοzzς. Ενδέχεταzzι ναzz υπάρχο zzυν αzzρκετές επιπτώσεις α zzπό έναzz 

παzzράγοzzνταzz κινδύνοzzυ καzzι καzzταzzλήγοzzυν επίσης στην ίδια zz επίπτωση πο zzλλοzzί 

παzzράγοzzντες. 

• Όταzzν έναzz πρόγραzzμμαzz ή έργοzz φέρει αzzρνητικές συνέπειες εφόσοzzν σε έναzz 

συγκεκριμένοzz παzzράγοzzνταzz κινδύνοzzυ εκτίθεταzzι, αzzυτή η Έκθεση σε 

Κίνδυνοzz αzzποzzτελεί τοzz  μέτροzz ποzzυ προ zzσδιο zzρίζει σε ποzzιοzz βαzzθμό είναzzι αzzυτά 

τρωτά. Βαzzσιζόμενοzzι στη σοzzβαzzρότηταzz τοzzυ κάθε παzzράγοzzνταzz κινδύνοzzυ, οzz 
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οzzπο zzίοzzς εμφαzzνίζεταzzι στοzz πρόγραzzμμαzz ή τοzz έργοzz, προzzσδιο zzρίζεταzzι στην 

οzzυσία zz η έκθεση.  

Τοzz πιο zz αzzποzzδοzzτικό σχέδιοzz τοzzυ ίδιοzzυ αzzναzzμενόμενοzzυ κόστο zzς θαzz είναzzι αzzυτό τοzz 

οzzποzzίοzz περιπλέκει η α zzπόδοzzση με τοzz μικρότεροzz δυναzzτό επίπεδοzz κινδύνοzzυ έχοzzνταzzς τη 

θεώρηση ότι δύναzzταzzι ναzz υπάρχει μέτρησή τοzzυ μόνοzz σε όροzzυς κόστοzzυς. Τοzz παzzραzzπάνω 

οzzρίζεταzzι ως ΑZZποzzδο zzτικότηταzz Διαzzχείρισης Κινδύνοzzυ. ΑZZπό την άλλη μεριά, α zzυτό τοzz 

οzzποzzίοzz συνεπάγεταzzι τοzz μικρότεροzz δυναzzτό κόστο zzς είναzzι τοzz πιοzz αzzπο zzδοzzτικό σχέδιοzz γιαzz έναzz 

συγκεκριμένοzz επίπεδο zz κινδύνοzzυ. Η επίτευξη της μέγιστης δυναzzτής αzzποzzδοzzτικότηταzzς 

είναzzι οzz στόχοzzς κάθε προzzσπάθειαzzς Διαzzχείρισης Κινδύνοzzυ. Πιοzz συγκεκριμέναzz υπάρχει 

εξαzzσφάλιση, έχο zzνταzzς ως βάση τοzz αzzναzzμενόμενοzz κόστοzzς σχεδίοzzυ, τοzzυ πιοzz χαzzμηλο zzύ 

δυναzzτοzzύ επιπέδοzzυ έκθεσης σε κίνδυνοzz. ΑZZντίθεταzz, τοzz χαzzμηλότεροzz δυναzzτό κόστοzzς 

εξαzzσφαzzλίζεταzzι με δεδοzzμένοzz τοzz επίπεδοzz έκθεσης σε κίνδυνο. 

Μεθοδολογία Ανάλυσης Κινδύνου 

  Τοzz ναzz υπάρχει δήλωση των στόχων τοzzυ εκάστοzzτε έργοzzυ καzzι γενικότεραzz τοzzυ 

προzzγράμμαzzτοzzς, αzzποzzτελοzzύν ταzz πρωταzzρχικά βήμαzzταzz γιαzz την ΑZZνάλυση Κινδύνοzzυ. Σε 

ενέργειες ή χαzzμηλότεροzzυ επιπέδοzzυ δραzzστηριότητες καzzι αzzποzzτελέσμαzzταzz οzzι στόχοzzι αzzυτοzzί 

δύναzzνταzzι ναzz διαzzχωριστοzzύν. Η επιλοzzγή της μεθοzzδοzzλοzzγίαzzς ΑZ Zνάλυσης Κινδύνοzzυ η οzzποzzίαzz 

θαzz εφαzzρμο zzστεί είναzzι τοzz επόμενοzz βαzzσικό βήμα zz. ΑZZν καzzι ο zzι πιο zz ποzzλλές μεθοzzδοzzλοzzγίες 

είναzzι αzzπλά παzzραzzλλαzzγές μιαzzς γενικής μεθοzzδοzzλοzzγίαzz, είναzzι ποzzλύπλο zzκες οzzι υπάρχοzzυσες 

διαzzφοzzρετικές μεθοzzδοzzλοzzγίες. Σε τρίαzz στάδιαzz ταzzξινοzzμείταzzι η γενική αzzυτή μεθοzzδοzzλοzzγίαzz.  

• Τοzz πρώτοzz στάδιοzz είναzzι με όλοzzυς τοzzυς πιθαzzνοzzύς παzzράγοzzντες κινδύνοzzυ η 

προzzετοzzιμαzzσίαzz καzzταzzλόγοzzυ, οzz οzzποzzίοzzς είναzzι εφικτό ναzz έρθει αzzντιμέτωποzzς 

μ' έναzz πρόβλημαzz. ΑZ Zυτό οzzρίζεταzzι ως ΑZZναzzγνώριση Κινδύνοzzυ. 

• Έχοzzνταzzς ως βάση την εκτίμηση στην πιθαzzνή επίπτωση τοzzυ κινδύνοzzυ 

αzzλλά καzzι την εκτίμηση της πιθαzzνότηταzzς αzzυτός ναzz συμβεί ή τοzzυ βάρο zzυς 

ποzzυ φέρει τοzzυ σε σχετικά με τοzzυς υποzzλοzzίποzzυς καzzι της δικής τοzzυ 

σοzzβαzzρότητάς δύναzzταzzι ναzz πραzzγμαzzτοzzποzzιηθεί ο zz προzzσδιο zzρισμός της 

έκθεσης σε κάθε παzzράγοzzνταzz κινδύνοzzυ. Τοzz παzzραzzπάνω οzzρίζεταzzι ως 

Εκτίμηση Κινδύνοzzυ. 
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• Με στόχοzz την αzzπόφαzzση των ενεργειών πο zzυ είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz ναzz 

πραzzγμαzzτοzzποzzιηθοzzύν, εκτιμάταzzι η αzzποzzδοzzχή κάθε πα zzράγοzzνταzz κινδύνοzzυ. 

ΑZZυτό είναzzι γνωστό καzzι ως ΑZZποzzτίμηση Κινδύνοzzυ.  

  Στοzz παzzραzzκάτω σχήμαzz παzzροzzυσιάζοzzνταzzι ταzz τρίαzz στάδιαzz. Παzzροzzυσιάζοzzνταzzι 

επιπλέοzzν γιαzz λόγοzzυς πληρότηταzzς  τέσσεραzz στάδιαzz της Διαzzχείρισης Κινδύνοzzυ. ΑZZυτό 

πραzzγμαzzτοzzποzzιείταzzι προ zzσδιοzzρίζοzzνταzzς τοzz ενδεχόμενοzz γιαzz επικάλυψη στοzz πρώτοzz στάδιοzz 

της Διαzzχείρισης Κινδύνοzzυ σε συνάρτηση με στοzz τελευταzzίοzz στάδιο zz της ΑZZνάλυσης 

Κινδύνοzzυ. 

 

Πίναzzκα zzς 1. Ταzz στάδιαzz ΑZZνάλυσης καzzι Δια zzχείρισης Κινδύνοzzυ  

Στάδιαzz ΑZZνάλυσης Κινδύνοzzυ   

ΑZZναzzγνώριση Κινδύνο zzυ 

Ετοzzιμαzzσίαzz μιαzzς λίσταzzς όλων των πιθαzzνών 

παzzραzzγόντων κινδύνοzzυ πο zzυ θαzz μποzzρο zzύσε ναzz 

αzzντιμετωπίσει έναzz πρόγραzzμμαzz. 

  

Εκτίμηση Κινδύνοzzυ 

Προzzσδιο zzρισμός της έκθεσης σε κάθε 

παzzράγο zzνταzz κινδύνοzzυ, βαzzσισμένοzzς σε μιαzz 

αzzξιοzzλόγηση της πιθα zzνότηταzzς εμφάνισής τοzzυ 

καzzι τοzzυ πιθαzzνο zzύ επίπτωσηύ τοzzυ, ή τοzzυ 

βάροzzυς το zzυ σε σχέση με το zzυς υποzzλοzzίπο zzυς καzzι 

της σοzzβαzzρότητάς το zzυ. 

  

Στάδιαzz Δια zzχείρισης Κινδύνοzzυ   

ΑZZποzzτίμηση Κινδύνοzzυ 

ΑZZξιοzzλόγηση της αzzπο zzδοzzχής κάθε παzzράγοzzνταzz 

κινδύνοzzυ, προ zzκειμένοzzυ ναzz αzzπο zzφαzzσιστεί 

ποzzιες ενέργειες θαzz ληφθοzzύν. 

 Προzzγραzzμμαzzτισμός 

ΑZZνάπτυξη των καzzτάλληλων ενεργειών 

γιαzz την αzzντιμετώπιση κάθε παzzράγο zzνταzz 

κινδύνοzzυ καzzι προ zzετοzzιμαzzσίαzz ενός πλάνοzzυ 

διαzzχείρισής τοzzυ. 
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  Διαzzχείριση πόρων 

ΑZZνάθεση των πόρων κα zzι των ευθυνών. 

  Έλεγχοzzς 

Έλεγχοzzς συμβαzzτότηταzzς το zzυ πλάνοzzυ 

Διαzzχείρισης Κινδύνο zzυ σε σχέση με το zzυς 

διαzzθέσιμοzzυς πόρο zzυς καzzι τις ισχύοzzυσες 

διαzzδικαzzσίες δια zzχείρισης το zzυ έργοzzυ / 

προzzγράμμαzzτοzzς. 

  Παzzραzzκοzzλοzzύθηση 

Παzzραzzκοzzλο zzύθηση της 

αzzπο zzτελεσμαzzτικότηταzzς της εφαzzρμοzzγής 

τοzzυ πλάνο zzυ Διαzzχείρισης Κινδύνο zzυ. 

Εξέταzzση της α zzνάγκης τυχόν 

αzzναzzθεώρησής το zzυ. 

 

 

Αναγνώριση Κινδύνου 

  Η ύπαzzρξη επικίνδυνων γεγοzzνότων καzzι οzzι συνθηκών υπό τις οzzποzzίες πιθαzzνόν 

παzzράγοzzνταzzι ο zzι δυσμενείς επιδράσεις καzzι η φύση αzzυτών προzzσδιο zzρίζοzzνταzzι αzzπό μιαzz 

διαzzδικαzzσίαzz ποzzυ οzzνοzzμάζεταzzι ΑZZναzzγνώριση Κινδύνοzzυ.  

Πίναzzκα zzς 2.ΑZZναzzγνώριση Κινδύνοzzυ (Στάδιοzz 1)  

Παzzράγοzzντες κινδύνοzzυ καzzι επιπτώσεις 

Προzzετοzzιμαzzσία zz • Συγκέντρωση των στόχων τοzzυ προzzγράμμαzzτοzzς. 

• Δήλωση όλων των παzzραzzδοzzχών τοzzυ 

προzzγράμμαzzτοzzς. 

• Καzzθο zzρισμός των κριτηρίων γιαzz την επιτυχίαzz. 
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Προzzσδιο zzρισμός 

παzzραzzγόντων κινδύνοzzυ 

• Προzzβλημαzzτισμός γιαzz τοzz τι μποzzρεί ναzz οzzδηγήσει 

σε    αzzρνητικές εξελίξεις. 

• Εξέταzzση των επαzzκόλοzzυθων παzzραzzγόντων 

κινδύνοzzυ. 

• ΟZZνοzzμαzzσίαzz κάθε παzzράγοzzνταzz κινδύνοzzυ. 

• Ταzzξινόμηση των παzzραzzγόντων κινδύνοzzυ, 

χρησιμοzzποzzιώνταzzς καzzτάλληλες καzzτηγοzzριοzzποzzιήσεις. 

Προzzσδιο zzρισμός 

επιπτώσεων 

• Χρησιμοzzποzzίηση της λο zzγικής συνάρτησης: 

ΑZZΝ (παzzράγοzzνταzzς κινδύνοzzυ) … ΤΟZZΤΕ (επίπτωση) 

• Εξέταzzση των επαzzκόλοzzυθων επιπτώσεων. 

• Ταzzξινόμηση των επιπτώσεων χρησιμοzzποzzιώνταzzς 

   τις σχετικές καzzτηγοzzριοzzποzzιήσεις. 

Τεκμηρίωση 

παzzραzzγόντων κινδύνων 

• Δημιοzzυργίαzz καzzταzzλόγοzzυ των παzzραzzγόντων 

κινδύνοzzυ (αzzνά κλάση) καzzι των επιπτώσεων (αzzνά 

καzzτηγοzzρίαzz). 

 

 Με την αzzναzzφοzzρά σε μίαzz επαzzναzzληπτική διαzzδικαzzσίαzz προ zzσδιο zzρίζοzzνταzzι οzzι  

παzzράγοzzντες κινδύνοzzυ  γιαzz μιαzz σειρά αzzπό όμοzzιαzz προ zzγράμμαzzταzz. Γιαzz τοzz λόγοzz αzzυτό 

αzzποzzτελοzzύν σημαzzντικές πηγές πληρο zzφόρησης ταzz ιστοzzρικά αzzρχείαzz καzzι η εμπειρίαzz. Λόγω 

τοzzυ ότι είναzzι τοzz βαzzσικό στάδιοzz της όλης διαzzδικαzzσίαzzς αzzλλά καzzι τοzz αzzρχικό, γιαzz την 

ύπαzzρξη μιαzzς περισσότεροzz μεθοzzδικής καzzι πληρέστερης καzzταzzγραzzφής των επιμέροzzυς 

παzzραzzγόντων κινδύνοzzυ, υπάρχει μιαzz πληθώρα zz εργαzzλείων καzzι μεθόδων. Στοzz σχήμαzz της 

επόμενης σελίδαzzς περιγράφοzzνταzzι σύντοzzμαzz αzzλλά καzzι παzzροzzυσιάζο zzνταzzι οzzι περισσότερες 

αzzπό αzzυτές. 
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Ερωτηματολόγια 

Γίνεταzzι χρήση των ερωτημαzzτοzzλοzzγίων  προzzκειμένοzzυ ναzz συγκεντρωθοzzύν ιδέες σχετικές με 

τοzzυς σημαzzντικότερο zzυς παzzράγοzzντες κινδύνοzzυ. ΟZZι παzzράγοzzντες αzzυτο zzί έχοzzυν σχέση με  το zz 

πρόγραzzμμαzz. Γιαzz την αzzρχική καzzταzzγραzzφή ενός αzzριθμοzzύ παzzραzzγόντων κινδύνοzzυ ταzz 

ερωτημαzzτοzzλόγιαzz περιλαzzμβάνοzzυν μίαzz πρότυπη λίσταzz ερωτήσεων. Τέλοzzς,  υπάρχει 

καzzταzzγραzzφή καzzι αzzξιοzzλόγηση στοzz Μητρώο zz Παzzραzzγόντων Κινδύνο zzυ ταzz αzzποzzτελέσμαzzταzz. 

Λίστα (Πίνακας) Ελέγχου (Checklist) 

Με την αzzναzzφοzzρά στη λίσταzz ελέγχοzzυ εννοzzοzzύμε μιαzz  λίσταzz όλων των πιθαzzνών περιοzzχών. 

Σ' αzzυτές υπάρχει η πιθαzzνότηταzz ναzz παzzροzzυσιαzzστοzzύν προ zzβλήμαzzταzz. ΑZZυτή γιαzz κάθε 

δραzzστηριότηταzz καzzι οzzργάνωση είναzzι διαzzφο zzρετική καzzι δεν είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz ναzz  υπάρχει 

χρήση τοzzυ ως τοzz μόνοzz εργαzzλείοzz στην ΑZZναzzγνώριση Κινδύνοzzυ. Έναzz αzzπό ταzz πιοzz 

διαzzδεδοzzμέναzz  μέσαzz ποzzυ χρησιμοzzποzzιοzzύνταzzι στοzzν προzzσδιο zzρισμό των πα zzραzzγόντων 

κινδύνοzzυ αzzποzzτελεί η λίσταzz ελέγχοzzυ. Τέλοzzς, γιαzz την καzzτάρτισή της λίστα zzς ελέγχοzzυ γιαzz 

κάθε οzzργαzzνισμό αzzποzzτελεί αzzπαzzραzzίτητη προ zzϋπόθεση, όσοzzν αzzφο zzρά στην Διαzzχείριση 

Κινδύνοzzυ, η ύπαzzρξη πλο zzύσιοzzυ ιστοzzρικοzzύ. 

Συνεντεύξεις 

Όσοzzν αzzφοzzρά τις συνεντεύξεις είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz καzzτά προzzτίμηση ναzz είναzzι εκτός της 

Εταzzιρίαzzς τοzz πρόσωπο zz ποzzυ διεξάγει τις ερωτήσεις γιαzz την εξαzzσφάλιση της 

οzzυδετερότηταzzς. Με διεξαzzγωγή των ερωτήσεων επίσης είναzzι επιθυμητό ναzz υπάρχει 

προzzκαzzθοzzρισμός κα zzι ναzz συζήτηση με το zzυς συνεντευξιαzzζόμενοzzυς λεπτο zzμερώς. Θαzz πρέπει 

αzzκόμη καzzτά προ zzτίμηση οzzι συνεντευξιαzzζόμενοzzι ναzz είναzzι άτοzzμαzz αzzπό όλαzz ταzz επίπεδαzz της 

Εταzzιρίαzzς. 

Συσκέψεις για την ανταλλαγή και την ανάπτυξη ιδεών (Brainstorming) 

Όταzzν γίνεταzzι λόγοzzς  ποzzυ αzzφοzzρά τις συσκέψεις καzzι την  αzzνταzzλλαzzγή καzzι την αzzνάπτυξη 

ιδεών εννοzzοzzύμε μιαzz μίαzz τεχνική διαzzσκέψεων. Μέσω αzzυτοzzύ, αzzυτή προzzσπαzzθεί ναzz 

καzzταzzγράψει αzzυθόρμηταzz καzzι ναzz αzzναzzπτύξει μίαzz οzzμάδαzz αzzτόμων  σε μια zz συγκεκριμένη 

περιοzzχή ενδιαzzφέροzzντοzzς όσοzz τοzz δυναzzτόν περισσότερες ιδέες. Δεν επιτρέπεταzzι καzzμίαzz 

αzzξιοzzλόγηση, συζήτηση στοzz πρώτοzz στάδιο zz της διαzzδικαzzσίαzzς. ΑZZυτές  αzzναzzπτύσσο zzνταzzι 

σκόπιμαzz, καzzι αzzφοzzροzzύν ευρύ πεδίοzz θεμάτων. Η ενθάρρυνση της δημιο zzυργικότηταzzς των 

εμπλεκο zzμένων αzzποzzτελεί τοzz στόχοzz της κρίσης, της αzzποzzυσίαzzς καzzι της αzzνάλυσης σε αzzυτήν 

την φάση. ΟZZι συσκέψεις προzzκειμένοzzυ ναzz γίνει αzzνταzzλλαzzγή καzzι την αzzνάπτυξη ιδεών 

δύναzzταzzι ναzz είναzzι χρήσιμες στην περίπτωση προ zzγραzzμμάτων ταzz οzzποzzίαzz περιλαzzμβάνοzzυν 

καzzινοzzτόμες διοzzικητικές ρυθμίσεις ή σπάνιο zzυς παzzράγοzzντες κινδύνοzzυ. Συνεπώς, τοzz ναzz 

αzzναzzπτυχθεί έναzzς σύντοzzμοzzς καzzτάλοzzγοzzς επικίνδυνων ενδεχο zzμένων κρίνεταzzι ως οzz βαzzσικός 

σκοzzπός. 
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Μητρώο Παραγόντων Κινδύνου (Risk Register/ Risk Log) 

Τοzz μητρώοzz παzzραzzγόντων κινδύνο zzυ αzzφοzzρά έναzz συγκεκριμένοzz πίναzzκαzz. Σ' αzzυτόν τοzzν 

πίναzzκαzz όλοzzι οzzι παzzράγοzzντες κινδύνοzzυ οzzι οzzποzzίοzzι έχοzzυν προ zzσδιο zzριστεί καzzταzzγράφο zzνταzzι.  
Όσοzzν αzzφοzzρά επίσης την α zzξιοzzλόγηση την  εκτίμηση των επιμέρο zzυς παzzραzzγόντων 

κινδύνοzzυ γίνεταzzι καzzταzzγραzzφή στοzzιχείων. ΟZZ πιθαzzνός Υπεύθυνοzzς Παzzράγοzzνταzzς Κινδύνοzzυ 

καzzθοzzρίζεταzzι αzzπό τοzz  μητρώοzz παzzραzzγόντων κινδύνοzzυ γιαzz  κάθε παzzράγο zzνταzz κινδύνοzzυ. Με 

τοzz Μητρώοzz Διαzzχείρισης Κινδύνοzzυ τοzz μητρώοzz παzzραzzγόντων κινδύνοzzυ αzzποzzτελεί τοzz 

βαzzσικό εργαzzλείοzz της διαzzδικαzzσίαzzς Διαzzχείρισης Κινδύνοzzυ. Τέλο zzς, με την α zzνάπτυξη μίαzzς 

εφαzzρμοzzγής υποzzλο zzγιστών διευκοzzλύνεταzzι η χρήση τοzzυ. ΑZZυτό συμβαzzίνει γιαzz την 

πληρέστερη καzzι ταzzχύτερη δημιοzzυργίαzz μίαzzς συνοzzπτικής καzzταzzνοzzμής παzzραzzγόντων 

κινδύνοzzυ καzzι την εισαzzγωγή των στο zzιχείων σταzz πεδίαzz. 

Δομή Αναλυτικής Παράθεσης Παραγόντων Κινδύνου, (Risk Breakdown 

Structure, RBS) 

Καzzθώς γίνεταzzι λόγο zzς γιαzz την Δοzzμή ΑZZναzzλυτικής Παzzράθεσης Παzzραzzγόντων Κινδύνοzzυ 

εννοzzοzzύμε την ταzzξινόμηση των πα zzραzzγόντων κινδύνοzzυ. ΑZZυτή είναzzι στην προzzέλευση τοzzυς 

προzzσαzzναzzτοzzλισμένη. Εκεί  παzzροzzυσιάζει πιοzz λεπτοzzμερή καzzταzzγραzzφή των αzzιτίων κάθε 

επόμενοzz επίπεδο zz. Παzzρέχει αzzυτή επίσης την τυποzzποzzιημένη παzzροzzυσίαzzση των 

παzzραzzγόντων κινδύνο zzυ ποzzυ αzzνήκοzzυν στο zz πρόγραzzμμαzz. Με τοzzν τρόπο zz αzzυτό διευκοzzλύνει 

την επικο zzινωνίαzz, την κα zzταzzνόηση καzzι την δια zzχείριση. ΑZZκόμη στην α zzντίληψη τοzzυ τύποzzυ 

καzzι της καzzταzzνοzzμής των πα zzραzzγόντων κινδύνο zzυ σε έναzz πρόγραzzμμαzz τίθεταzzι αzzρωγός η 

Δοzzμή ΑZZναzzλυτικής Παzzράθεσης Παzzραzzγόντων Κινδύνοzzυ. Προzzκειμένοzzυ ναzz γίνει χρήση 

τοzzυς ως μίαzz άμεση λίσταzz γιαzz ναzz εξαzzσφαzzλιστεί η πληρέστερη κα zzταzzγραzzφή των 

ενδεχόμενων παzzραzzγόντων κινδύνοzzυ δύναzzταzzι ναzz χρησιμοzzποzzιηθοzzύν ταzz πρώταzz επίπεδαzz. 

Ανάλυση Δυνατών και Αδύνατων Σημείων, Ευκαιριών και Παραγόντων 

Κινδύνου (SWOT) 

H διαzzδικαzzσίαzz ΑZ Zνάλυσης Δυναzzτών καzzι ΑZZδύναzzτων Σημείων, Ευκαzzιριών καzzι Παzzραzzγόντων 

Κινδύνοzzυ αzzποzzτελεί έναzz μοzzντελοzzποzzιημένο zz τρόποzz καzzταzzγραzzφής των κυριότερων 

συμπεραzzσμάτων. ΑZZυτά ταzz συμπεράσμαzzταzz είναzzι αzzπότοzzκοzz της καzzταzzγραzzφής καzzι την 

αzzνάλυσης τοzzυ εξεταzzζόμενοzzυ οzzργαzzνισμοzzύ όσοzzν αzzφοzzρά τοzz εξωτερικό καzzι εσωτερικό 

περιβάλλοzzν καzzι της συμβοzzλής όσο zzν αzzφοzzρά τοzzν καzzθοzzρισμό των στραzzτηγικών 

καzzτευθύνσεων τοzzυ οzzργαzzνισμοzzύ αzzποzzτελεί το zzν αzzπώτεροzz στόχοzz. ΑZZκόμη, συνίσταzzταzzι οzzι:  

ΑZZνάλυση Δυναzzτών καzzι ΑZZδύναzzτων Σημείων, Ευκαzzιριών καzzι Παzzραzzγόντων Κινδύνοzzυ αzzπό 

τις παzzραzzκάτω τέσσερεις παzzραzzμέτροzzυς.  
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• Δυναzzτά καzzι ΑZZδύναzzταzz Σημείαzz είναzzι οzzι δύο zz πρώτες παzzράμετροzzι. ΑZ Zυτές αzzφοzzροzzύν 

αzzποzzκλειστικά στο zzν προzzσδιοzzρισμό των μειοzzνεκτημάτων καzzι των 

πλεοzzνεκτημάτων ταzz οzzποzzίαzz πηγάζο zzυν αzzπό την λειτο zzυργική ευρωστίαzz τοzzυ 

οzzργαzzνισμοzzύ καzzι την υφιστάμενη δοzzμή καzzι υπάρχει καzzθο zzρισμός τοzzυς αzzπό την 

αzzνάλυση το zzυ εσωτερικο zzύ περιβάλλο zzντοzzς. 

• ΟZZι Ευκαzzιρίες καzzι ΑZZπειλές είναzzι οzzι δύοzz τελευταzzίες παzzράμετροzzι. ΑZZυτές 

συσχετίζοzzνταzzι με τη διαzzδικαzzσίαzz αzzξιοzzλόγησης των εξωτερικών παzzραzzγόντων. 

ΑZZυτοzzί οzzι παzzράγοzzντες επίσης περιλα zzμβάνοzzυν  τοzz εξωτερικό περιβάλλο zzν στοzz 

οzzποzzίοzz υπάρχει δραzzστηριοzzποzzίηση το zzυ ο zzργαzzνισμοzzύ. 

Χάρτης Αντίληψης Παραγόντων Κινδύνου (Risk Concept Map) 

 

Κάνοzzνταzzς αzzναzzφοzzρά  στοzz Χάρτη ΑZZντίληψης Παzzραzzγόντων Κινδύνοzzυ, ταzz επικίνδυναzz 

γεγοzzνόταzz με ταzz αzzντίστο zzιχαzz αzzίτιαzz καzzι ταzz αzzποzzτελέσμαzzταzz αzzλληλο zzσυσχετίζο zzνταzzι μ' αzzυτόν. 

ΑZZυτός επίσης αzzπο zzτελεί μιαzz γραzzφική αzzπεικόνιση των πιθαzzνοzzτήτων πο zzυ παzzράγοzzνταzzι οzzι 

κίνδυνοzzι καzzι έχο zzνταzzς ως κριτήριοzz την αzzύξηση της σοzzβαzzρότηταzzς τοzzυς παzzροzzυσιάζοzzνταzzι 

αzzπό τοzz Χάρτη ΑZZντίληψης Παzzραzzγόντων Κινδύνο zzυ οzzι παzzράγοzzντες κινδύνο zzυ. 

Διάγραμμα Αιτίας - Επίδρασης (Cause-Effect Diagram) 

To Διάγραμμα Αιτίας - Επίδρασης γραφικά παρουσιάζει τις σχέσεις των επιδράσεων, των 

αιτιών και των μεγεθών τα οποία ποσοτικοποιούν τις επιδράσεις και τα αίτια δεν 

εμπεριέχονται. 

Ανάλυση παραδοχών 

Όσοzzν αzzφοzzρά την ΑZZνάλυση παzzραzzδοzzχών αzzναzzπτύσσεταzzι καzzι συλλαzzμβάνεταzzι βαzzσιζόμενοzz 

σε έναzz σύνοzzλοzz παzzραzzδοzzχών καzzι σεναzzρίων κάθε πρόγρα zzμμαzz. Μια zz τεχνική επίσης, η 

οzzποzzίαzz προ zzβαzzίνει σε προ zzσδιοzzρισμό των πα zzραzzγόντων κινδύνοzzυ γιαzz τοzz πρόγραzzμμαzz ποzzυ 

προzzκύπτει αzzπό την α zzσυνέπειαzz, αzzναzzκρίβειαzz, ή την αzzτέλειαzz των παzzραzzδοzzχών αzzυτών καzzι 

εξερευνά την αzzκρίβειαzz των παzzραzzδοzzχών, είναzzι η αzzνάλυση παzzραzzδο zzχών. 

 

 Με την ταzzξινόμηση των παzzραzzγόντων κινδύνοzzυ παzzρέχεταzzι η δυναzzτότηταzz της 

παzzραzzκοzzλοzzύθησης κα zzι ένταzzξής το zzυς στις ίδιες στραzzτηγικές αzzντιμετώπισης αzzνάλο zzγαzz με 

τις καzzτηγοzzρίες στις οzzποzzίες αzzνήκοzzυν. ΑZZυτή ενδέχεταzzι ναzz πραzzγμαzzτοzzποzzιηθεί με βάση. 
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Η δυναzzτότηταzz της ένταzzξής καzzι της παzzραzzκοzzλοzzύθησης των παzzραzzγόντων κινδύνοzzυ,  

αzzνάλο zzγαzz με τις καzzτηγοzzρίες στις οzzποzzίες αzzνήκοzzυν, στις ίδιες στραzzτηγικές αzzντιμετώπισης 

περιέχεταzzι στην  ταzzξινόμηση των πα zzραzzγόντων κινδύνο zzυ. ΑZZυτή δύναzzταzzι ναzz 

πραzzγμαzzτοzzποzzιηθεί με βάση τοzz αzzν αzzποzzρρέο zzυν  αzzπό εξωτερικοzzύς πα zzράγοzzντες ή αzzπό την 

εσωτερική λειτο zzυργίαzz τοzzυ προ zzγράμμαzzτο zzς.  Η ταzzξινόμηση γίνεταzzι επίσης με βάση την 

αzzιτίαzz. Πιοzz συγκεκριμέναzz, η Δοzzμή ΑZZναzzλυτικής Παzzράθεσης Παzzραzzγόντων Κινδύνοzzυ 

παzzρέχει γιαzz παzzράδειγμαzz την παzzροzzυσίαzzση μίαzzς τέτοzzιαzzς ταzzξινόμησης. Με βάση το zz 

μέγεθοzzς της σοzzβαzzρότηταzzς ή των επιπτώσεων  τοzzυς εάν εμφαzzνιστοzzύν γίνεταzzι η 

ταzzξιμόνηση αzzυτή αzzλλά καzzι με βάση το zzυ σταzzδίοzzυ υλοzzποzzίησης τοzzυ προ zzγράμμαzzτοzzς πο zzυ 

ενδέχεταzzι ναzz συμβοzzύν. ΑZZκόμη με βάση τοzz αzzν χαzzραzzκτηρίζοzzνταzzι ως ελέγξιμοzzι ή όχι καzzι 

τοzzυ βάροzzυς τοzzυς σε σχέση με το zzυς υπο zzλοzzίποzzυς αzzλλά καzzι της πιθα zzνότηταzzς ναzz συμβοzzύν. 

 Η καzzτηγοzzριοzzποzzίηση των επιπτώσεων οzzι οzzποzzίες παzzροzzυσιάζο zzνταzzι σε περίπτωση ποzzυ 

συμβεί τοzz αzzρνητικό ενδεχόμενοzz ενδέχεταzzι ναzz κριθεί χρήσιμη. Έχοzzνταzzς ως βάση ταzz 

παzzραzzκάτω χαzzραzzκτηριστικά αzzυτή μπο zzρεί ναzz πραzzγμαzzτοzzποzzιηθεί. Η καzzτηγοzzριοzzπίηση 

γίνεταzzι ως προ zzς τοzz κόστοzzς, τοzzν χρόνοzz, την ποzzλιτική, τοzz περιβάλλο zzν, την αzzσφάλειαzz καzzι 

υγιεινή, καzzι την εκτέλεση κα zzι επίτευξη. 

Εκτίμηση Κινδύνου 

Γενικά 

 Χρησιμοzzποzzιοzzύνταzzι γενικά  δύοzz μέθοzzδοzzι γιαzz την Εκτίμηση Κινδύνο zzυ. 

• Στοzz επόμενοzz κεφάλαzzιοzz πρόκειταzzι ναzz αzzναzzλυθεί η μίαzz μέθοzzδοzzς. Καzzτ' αzzυτή 

τη μέθοzzδοzz πρόκειταzzι ναzz λειτοzzυργήσο zzυμε όσοzzν αzzφοzzρά τη γενικότερη 

μεθοzzδοzzλοzzγίαzz Διαzzχείρισης Κινδύνοzzυ. Στη διάρκειαzz της διαzzδικαzzσίαzzς 

εκτίμησης τοzzυ βάρο zzυς των παzzραzzγόντων κινδύνοzzυ συνίσταzzταzzι αzzυτή 

σχετικά με υπο zzλοzzίποzzυς κα zzι της σοzzβαzzρότηταzzς τοzzυς στην περίπτωση 

εμφάνισής τοzzυς. 

• στη διαzzδικαzzσίαzz εκτίμησης της δριμύτηταzzς των επιδράσεών των 

επικίνδυνων γεγο zzνότων καzzι της πιθαzzνότηταzzς εμφάνισής τοzzυς συνίσταzzταzzι 

η δεύτερη μέθοzzδοzzς, η οzzποzzίαzz θαzz περιγραzzφεί.  

 

Πίναzzκαzzς 3.Εκτίμηση Κινδύνο zzυ με τη μέθο zzδοzz Πιθαzzνότηταzzς-Επίπτωσης (Στάδιοzz 2) 

• Ποzzια zz η πιθα zzνότητα zz εμφάνισης των παzzραzzγόντων κινδύνοzzυ; 

• Πόσοzz σο zzβα zzρές είναzzι οzzι επιπτώσεις τοzzυς; 
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Πιθαzzνότηταzz 

εμφάνισης 

παzzράγοzzνταzz κινδύνοzzυ 

• Εκτίμηση της πιθαzzνότηταzzς κάθε 

παzzράγοzzνταzz κινδύνοzzυ ναzz συμβεί (ποzzιοzzτικά ή 

ποzzσοzzτικά). 

Επίπτωση 

παzzράγοzzνταzz κινδύνοzzυ 

• Εκτίμηση το zzυ μεγέθοzzυς της κάθε επίπτωσης      

(ποzzιοzzτικά ή πο zzσοzzτικά). 

Έκθεση στοzzν 

κίνδυνοzz 

• Εκτίμηση της συνοzzλικής έκθεσης σε 

κίνδυνοzz      (ποzzιοzzτικά ή ποzzσοzzτικά). 

• Ταzzξινόμηση των πα zzραzzγόντων κινδύνο zzυ 

αzzνάλο zzγαzz με το zz βαzzθμό έκθεσης. 

Τεκμηρίωση 

παzzραzzγόντων 

κινδύνοzzυ 

• Καzzταzzγραzzφή των πιθαzzνοzzτήτων εμφάνισης, 

επιπτώσεων καzzι έκθεσης στοzzν κίνδυνο zz. 

 

  Υπάρχει αzzναzzφοzzρά στοzz ενδεχόμενο zz της πιθαzzνότηταzzς εμφάνισης ενός 

παzzράγοzzνταzz κινδύνο zzυ. Σ' αzzυτή την πιθαzzνότηταzz έναzzς συγκεκριμένοzzς παzzράγοzzνταzzς καzzτά τη 

διάρκειαzz τοzzυ προzzγράμμαzzτοzzς δύναzzταzzι ναzz κάνει την εμφάνισή το zzυ. Η πιθα zzνότηταzz 

εμφάνισης ενός παzzράγοzzνταzz κινδύνοzzυ είναzzι δυναzzτό σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ναzz 

υποzzλοzzγιστεί αzzριθμητικά. Εκφράζετα zzι καzzι υπο zzλοzzγίζεταzzι τις πιο zz πο zzλλές φοzzρές σύμφωναzz 

με τη διαzzίσθηση ή την εμπειρίαzz με πο zzιοzzτικό τρόπο zz. Σε μερικές περιπτώσεις οzzι επιπτώσεις 

δύναzzνταzzι ναzz υποzzλοzzγιστοzzύν με τη χρήση των πο zzσοzzτικών τεχνικών. ΑZZπό υποzzκειμενική 

ποzzιοzzτική εκτίμηση α zzυτές προzzκύπτοzzυν συχνά. ΑZZυτή η εκτίμηση βα zzσίζεταzzι στη γνώση 

των λεπτοzzμερειών το zzυ ίδιοzzυ τοzzυ προ zzγράμμαzzτοzzς αzzλλά καzzι της κα zzτηγοzzρίαzzς τοzzυ 

παzzράγοzzνταzz κινδύνοzzυ. 

 Με βάση  τις επιπτώσεις ποzzυ πιθα zzνόν έχει έναzz ενδεχόμενοzz σε περίπτωση ποzzυ 

συμβεί αzzλλά καzzι τοzzν συνδυαzzσμό της πιθαzzνότηταzzς ενός ενδεχο zzμένο zzυ ναzz συμβεί οzzρίστηκε 

η έκθεση σε κίνδυνοzz. Σε περίπτωση πο zzυ ο zzι επιπτώσεις καzzι οzzι πιθαzzνότητες τοzzυ 

παzzράγοzzνταzz κινδύνοzzυ έχοzzυν πο zzσοzzτικοzzποzzιηθεί, δύναzzταzzι οzz υπο zzλοzzγισμός ως τοzz γινόμενοzz 

των επιπτώσεων καzzι της πιθαzzνότηταzzς της έκθεσης σε κίνδυνοzz. Με τη σο zzβαzzρότηταzz τοzzυ 

εκάστοzzτε παzzράγοzzνταzz κινδύνοzzυ πραzzγμαzzτοzzποzzιείταzzι η μέτρησή της. Σε περίπτωση ποzzυ τοzz 
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ναzz προzzσδιο zzριστεί το zz μέγεθοzzς των επιδράσεων κα zzι των πιθαzzνοzzτήτων δεν είναzzι δυναzzτόν, 

δύναzzταzzι ναzz υπάρξει συνδυαzzσμός των δύοzz μεγεθών προzzκειμένο zzυ, με τη χρήση μιαzzς 

μεθόδοzzυ ισοzzδυναzzμίαzzς, ναzz δείξοzzυν την έκθεση σε κίνδυνοzz. Μπο zzροzzύν ναzz ταzzξινοzzμηθοzzύν 

οzzι διαzzφοzzρετικοzzί προ zzσδιοzzριζόμενοzzι παzzράγοzzντες κινδύνοzzυ αzzπό την άποzzψη της 

πιθαzzνότηταzzς μεγέθοzzυς των επιπτώσεών κα zzι της πιθα zzνότηταzzς εμφάνισής τοzzυς σε 

περίπτωση ποzzυ εμφαzzνιστοzzύν χρησιμοzzποzzιώνταzzς μιαzz μήτραzz Πιθαzzνότηταzzς. Η σοzzβαzzρότηταzz  

τοzzυ εκάστο zzτε παzzράγοzzνταzz προzzκύπτει αzzπό το zzν συνδυαzzσμό των επιπτώσεων κα zzι της 

πιθαzzνότηταzzς ενός πα zzράγοzzνταzz κινδύνοzzυ. Ενδέχεταzzι επίσης ναzz υπάρχει προzzσδιο zzρισμός 

τοzzυ σαzzν τοzz πηλίκο zz τοzzυ αzzθροzzίσμαzzτοzzς της σοzzβαzzρότηταzzς όλων των παzzραzzγόντων κινδύνοzzυ 

διαzz τοzzυ πλήθο zzυς τοzzυς η συνοzzλική έκθεση σε κίνδυνοzz. 

ΟZZι κλίμαzzκες βαzzθμο zzλόγησης, οzzι οzzπο zzίες χρησιμοzzποzzιοzzύνταzzι γιαzz τις επιπτώσεις των 

παzzραzzγόντων κινδύνο zzυ αzzλλά καzzι γιαzz την εκτίμηση της πιθα zzνότηταzzς εμφάνισης τοzzυ 

παzzροzzυσιάζοzzνταzzι παzzραzzκάτω. Παzzροzzυσιάζεταzzι επίσης καzzι η μήτραzz Πιθαzzνότηταzzς-

Επιπτώσεων. 

 

Πίναzzκαzzς 4. Εκτίμηση πιθαzzνότηταzzς 

  ΑZZπεικόνιση    ΟZZρισμός 

5 Σχεδόν Βέβαzzιοzz >80% ΑZZναzzμένεταzzι ναzz συμβεί στις περισσότερες 

περιπτώσεις. 

4 Ποzzλύ Πιθαzzνό 51-

80% 
Ενδεχο zzμένως ναzz συμβεί στις περισσότερες 

περιπτώσεις. 

3 Πιθαzzνό 21-

50% 
Πιθαzzνώς ναzz συμβεί κάποzzιαzz στιγμή. 

2 Σπάνιοzz 6-

20% 
Μποzzρεί ναzz συμβεί σε μερικές περιπτώσεις. 

1 ΑZZπίθαzzνοzz 0-5% Μποzzρεί ναzz συμβεί μόνοzz σε εξαzzιρετικές 

περιπτώσεις. 
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Πίναzzκαzzς 5. Εκτίμηση επιπτώσεων 

 ΑZZπεικόνιση  ΟZZρισμός 

5 Επικίνδυνη 
Εάν συμβεί θαzz προzzκαzzλέσει αzzποzzτυχίαzz τοzzυ 

προzzγράμμαzzτοzzς. 

4 Σοzzβαzzρή Εάν συμβεί θαzz προzzκαzzλέσει σημαzzντικές επιπτώσεις. 

3 Μέτριαzz 
Εάν συμβεί θαzz προzzκαzzλέσει σοzzβαzzρές επιπτώσεις, αzzλλά 

οzzι σημαzzντικοzzί στόχοzzι θαzz επιτευχθοzzύν. 

2 Μικρή 
Εάν συμβεί θαzz προ zzκαzzλέσει κάπο zzιες επιπτώσεις, αzzλλά 

σχεδόν όλο zzι οzzι στόχοzzι θαzz επιτευχθοzzύν. 

1 ΑZZμελητέαzz 
Εάν συμβεί δεν θαzz προzzκαzzλέσει επιπτώσεις στοzz 

πρόγραzzμμαzz. 

Εικόναzz 14. Ποzzσοzzτικές τεχνικές γιαzz τοzzν προzzσδιοzzρισμό τοzzυ κινδύνοzzυ 

Με τοzzν τρόπο zz ποzzυ αzzναzzφέρθηκε καzzι στην παzzραzzπάνω παzzράγραzzφοzz οzzι ποzzσοzzτικές 

τεχνικές χρησιμοzzπο zzιοzzύνταzzι σπάνιαzz, διότι είναzzι ποzzλύ δύσκοzzλη η εφαzzρμοzzγή τοzzυς στην 

πράξη. Προzzκειμένοzzυ ναzz υποzzλοzzγιστοzzύν με αzzριθμητικά ο zzι πιθαzzνότητες πο zzυ εμφαzzνίζοzzνταzzι 

οzzι επιπτώσεις το zzυ κινδύνοzzυ αzzλλά καzzι ο zzι παzzράγοzzντές τοzzυ, η ύπαzzρξη ενός καzzλά 

ενημερωμένοzzυ καzzι πλο zzύσιοzzυ ιστοzzρικοzzύ, γιαzz έναzz εύγλωττοzz βάθοzzς χρόνοzzυ, αzzπό την 

διαzzχείριση αzzντίστο zzιχων έργων κρίνεταzzι ως αzzπαzzραzzίτητη. Είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz ναzz 

χρησιμοzzποzzιηθοzzύν γιαzz πράξεις μεταzzξύ τοzzυς οzzι αzzριθμητικές τιμές,  οzz προ zzσδιοzzρισμός των 

οzzποzzίων θαzz πραzzγμαzzτοzzποzzιηθεί γιαzz τις επιπτώσεις καzzι τις πιθα zzνότητες παzzραzzγόντων 

κινδύνοzzυ, έτσι ώστε να zz υπάρχει αzzριθμητικός υποzzλοzzγισμός της σο zzβαzzρότηταzzς κάθε 

παzzράγοzzνταzz καzzι της συνοzzλικής έκθεση σε κίνδυνοzz. Είναzzι επίσης αzzπαzzραzzίτητοzz ναzz ισχύο zzυν 

οzzι παzzραzzκάτω προzzϋπο zzθέσεις. 

ΑZZρχικά, ο zz χρόνοzzς αzzποzzτελεί τοzz άθροzzισμαzz των επιμέροzzυς χρόνων. Ταzz κόστη 

επίσης είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz ναzz είναzzι αzzθροzzιστικά. Πιοzz συγκεκριμέναzz, δύναzzταzzι ναzz 

υποzzλοzzγιστεί ως τοzz αzzριθμητικό άθροzzισμαzz των επιμέροzzυς τοzz συνοzzλικό κόστοzzς. Τέλο zzς, ναzz 

είναzzι δυναzzτόν ναzz συμβαzzίνοzzυν αzzνεξάρτηταzz οzzι παzzράγοzzντες κινδύνοzzυ. 
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Γραzzφικές αzzναzzπαzzραzzστάσεις τοzzυ συνόλοzzυ των πιθαzzνών στραzzτηγικών αzzποzzτελοzzύν 

ταzz δέντραzz πιθαzzνοzzτήτων. ΑZZυτά αzzκόμη δύναzzνταzzι ναzz είναzzι χρήσιμαzz γιαzz προ zzγράμμαzzταzz ταzz 

οzzποzzίαzz αzzπαzzιτοzzύν διαzzδοzzχικές αzzποzzφάσεις. ΟZZδηγοzzύν σε διαzzφοzzρετικά αzzποzzτελέσμαzzταzz, 

αzzνάλο zzγαzz με ταzz γεγοzzνόταzz καzzι τις συνθήκες ταzz οzzποzzίαzz λαzzμβάνοzzυν χώραzz, οzzι διαzzφοzzρετικές 

αzzυτές στραzzτηγικές.  

Η παzzροzzυσίαzzση των πιθαzzνοzzτήτων των επιπτώσεων με τη μο zzρφή σταzzτιστικής 

καzzταzzνοzzμής σε μερικές περιπτώσεις θεωρείταzzι χρησιμότερη. Συνεπώς, παzzροzzυσιάζεταzzι με 

τη μοzzρφή μιαzzς καzzταzzνοzzμής, αzzντί ναzz έχει μία zz τιμή μοzzνοzzσήμαzzντη  η πιθα zzνότηταzz κινδύνοzzυ. 

Όσοzzν αzzφοzzρά τις α zzβεβαzzιότητες οzzι ο zzποzzίες έχο zzυν σχέση με ταzz χρο zzνο zzδιαzzγράμμαzzταzz καzzι τοzz 

κόστοzzς, αzzυτό κρίνεταzzι ως ιδιαzzίτεραzz χρήσιμοzz. 

Σχετικά με τις τιμές ποzzυ προzzκύπτο zzυν αzzπό τις επιπτώσεις καzzι τις πιθα zzνότητες ή 

της σοzzβαzzρότηταzzς  των βαzzρών καzzι των παzzραzzγόντων κινδύνοzzυ των διαzzφοzzρετικών 

σεναzzρίων είναzzι οzz υπο zzλοzzγισμός τοzzυ τρόποzzυ πο zzυ θαzz είχαzzν ταzz παzzραzzπάνω επιπτώσεις στις 

συνοzzλικές δαzzπάνες ή στις καzzθαzzρές παzzρο zzύσες αzzξίες. Είτε προzzς ταzz κάτω, είτε προzzς ταzz 

πάνω με βάση την δια zzκύμαzzνσή της αzzριθμητικής τιμής επιλέγεταzzι ο zz υπο zzλοzzγισμός όλων 

των παzzραzzμέτρων,  γιαzz κάθε αzzριθμητική τιμή. Έτσι, όσοzzν αzzφοzzρά τις αzzκριβώς μεταzzβλητές 

ποzzυ επιβάλλεταzzι ναzz προ zzσδιοzzρισθοzzύν με μεγάλη α zzκρίβειαzz καzzι αzzυτές ποzzυ δεν επιβάλλεταzzι 

δίνεταzzι η δυναzzτότηταzz αzzυτή με αzzυτό τοzzν τρόποzz. Στην περίπτωση διαzzφοzzρετικών 

αzzξιοzzλοzzγητών η αzzνάλυση ευαzzισθησίαzzς είναzzι χρήσιμη μέθοzzδοzzς. ΟZZ σκοzzπός είναzzι ναzz 

αzzποzzκτηθεί μιαzz πλήρη εικόναzz γιαzz τοzzν τρόποzz ποzzυ θαzz έχοzzυν επιπτώσεις στοzz αzzποzzτέλεσμαzz 

οzzι διαzzφοzzρετικές αzzπόψεις αzzυτών όσοzzν αzzφοzzρά ταzz κέρδη καzzι τις πιθαzzνές δαzzπάνες. Σαzzφή 

παzzροzzυσίαzzση καzzι καzzλή σχεδίαzzση αzzπαzzιτοzzύν οzzι αzzναzzλύσεις ευαzzισθησίαzzς. Είναzzι 

αzzπαzzραzzίτητοzz ναzz γίνεταzzι προzzσεκτική επιλο zzγή των εναzzλλαzzκτικών σεναzzρίων προzzκειμένοzzυ 

αzzυτά ναzz εστιάζοzzυν ειδικά σε εκείνες τις αzzβεβαzzιότητες ο zzι ο zzπο zzίες κρίνοzzνταzzι ως οzzι 

σημαzzντικότερες. Επίσης καzzι εκεί όποzzυ πρόκειταzzι γιαzz ποzzλύ μεγαzzλύτερες οzzι αzzβεβαzzιότητες 

μιαzzς καzzτεύθυνσης σε σχέση με μιαzz άλλη. 

Συνεπώς, είναzzι αzzναzzγκαzzίοzz ναzz εξετάζοzzνταzzι ο zzι σημαzzντικοzzί παzzράγοzzντες κινδύνοzzυ 

καzzι σε όσες σημα zzντικές σχέσεις έχοzzυν δημιοzzυργηθεί μεταzzξύ των παzzραzzγόντων πο zzυ 

προzzκαzzλοzzύνταzzι αzzπό τις διάφοzzρες αzzιτίες ναzz δίνεταzzι προ zzσοzzχή. Η συγκέντρωση των 

μεταzzβλητών όσοzzν αzzφοzzρά τοzz ναzz αzzναzzλύεταzzι η ευαzzισθησίαzz με τη σύσταzzση “αzzισιόδοzzξων” 
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καzzι “αzzπαzzισιόδοzzξων” παzzραzzλλαzzγών ενδέχεταzzι ναzz φαzzνεί χρήσιμη. ΑZZυτές επίσης οzzι 

παzzραzzλλαzzγές επιτρέπο zzυν, όσοzzν αzzφοzzρά την αzzπόφαzzση σε περίπτωση πο zzυ έναzz πρόγραzzμμαzz 

είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz ναzz προzzχωρήσει, μιαzz ευρείαzz αzzξιοzzλόγηση της πιθαzzνότηταzzς των 

εκβάσεων. Όταzzν υπάρχει οzz καzzθοzzρισμός ενός καzzι μόνοzzυ παzzράγο zzνταzz της αzzπόφαzzσης 

αzzποzzδοzzχής της επιλο zzγής ή ενός προzzγράμμαzzτοzzς κρίνεταzzι ως ιδιαzzίτεραzz χρήσιμη η αzzνάλυση 

ευαzzισθησίαzzς.  

 

Αποτίμηση Κινδύνου 

  Η διαzzδικαzzσίαzz ποzzυ έχει ως αzzντικείμενο zz σε κάθε παzzράγοzzνταzz κινδύνοzzυ: τοzz πόσοzz 

εκτιμάταzzι η αzzπο zzδοzzχή της έκθεσης το zzυ προzzγράμμαzzτοzzς σε συνάρτηση με των 

καzzθοzzρισμένων γιαzz τοzz πρόγραzzμμαzz κριτηρίων, ο zzρίζεταzzι ως ΑZZπο zzτίμηση Κινδύνοzzυ. Σε 

πρώτοzz επίπεδοzz αzzυτή αzzσχοzzλείταzzι με την διερεύνηση αzzκόμη καzzι των αzzντιδράσεων ή των 

μέσων ποzzυ δύναzzταzzι ναzz υπάρξει μείωση των αzzπαzzράδεκτων επιπέδων έκθεσης σε κίνδυνοzz. 

Προzzαzzπαzzιτοzzύμενοzz βήμαzz ζωτικής σημαzzσίαzzς γιαzz τη Διαzzχείριση Κινδύνοzzυ είναzzι η 

ΑZZποzzτίμηση Κινδύνο zzυ. Δεν είναzzι επίσης εφικτό να zz πραzzγμαzzτοzzποzzιηθεί με τη αzzποzzυσίαzz της 

η αzzποzzτελεσμαzzτική διαzzχείριση. Λαzzμβάνοzzνταzzς αzzκόμη ως δεδοzzμένοzz τοzz ότι δεν θαzz υπάρχει 

άποzzψη καzzι γνώση α zzπό τοzzυς υπεύθυνοzzυς  όσοzzν αzzφοzzρά το zzυς σημαzzντικότεροzzυς 

παzzράγοzzντες κινδύνοzzυ καzzι έτσι οzzδηγείταzzι σε αzzστοzzχίες τοzz πρόγραzzμμαzz. Τοzz ναzz 

διαzzχειριστοzzύν πρώταzz ταzz προzzβλήμαzzταzz πο zzυ  έχοzzυν προzzγενέστερη εμπειρίαzz καzzι  όσοzzν 

αzzφοzzρά επίσης την προ zzσπάθειαzz τοzzυς γιαzz έλεγχο zz άλλων σημαzzντικών δραzzστηριοzzτήτων ή 

ναzz τις καzzθυστερήσοzzυν ή αzzκόμη ναzz διαzzχειριστο zzύν καzzι ταzz προzzβλήμαzzταzz ποzzυ αzzισθάνοzzνταzzι 

πιοzz οzzικείο zzι, αzzποzzτελεί τοzzν γενικότεροzz κίνδυνο zz. Συνεπώς, επίτευξη των στόχων τοzzυ 

προzzγράμμαzzτοzzς δεν είναzzι σε μεγάλοzz ποzzσο zzστό πιθαzzνή όποzzιαzz κι αzzν αzzπό τις παzzραzzπάνω 

είναzzι η περίπτωση. 
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• Είναzzι α zzποzzδεκτοzzί οzzι παzzράγοzzντες κινδύνοzzυ; 

• Τι μποzzρεί ναzz γίνει γιαzz ναzz μειωθοzzύν; 

ΑZZποzzδοzzχή • Καzzθιέρωση κριτηρίων α zzποzzδοzzχής των παzzραzzγόντων κινδύνοzzυ. 

• Εκτίμηση τοzzυ βαzzθμοzzύ αzzποzzδο zzχής της έκθεσης σε κάθε πα zzράγοzzνταzz κινδύνοzzυ. 

Εναzzλλαzzκτικές • Μεταzzφοzzρά : Μεταzzφοzzρά τοzzυ παzzράγοzzνταzz κινδύνοzzυ σε τρίτοzzυς. 

• Δράση : Εξέταzzση των μέσων μείωσης της έκθεσης σε α zzποzzδεκτά επίπεδαzz. 

• ΑZZποzzφυγή : ΑZZν είναzzι εφικτό, επιλο zzγή μίαzzς εκ των εναzzλλαzzκτικών λύσεων, η οzzποzzίαzz 

εξαzzσφαzzλίζει μηδενικά επίπεδαzz έκθεσης στοzzν υπό εξέταzzση παzzράγοzzνταzz κινδύνοzzυ. 

Τεκμηρίωση 

παzzρα zzγόντων 

κινδύνοzzυ 

• Καzzταzzγραzzφή γιαzz κάθε παzzράγοzzνταzz κινδύνοzzυ τοzzυ βαzzθμοzzύ αzzποzzδοzzχής τοzzυ καzzι των 

προzzτεινόμενων εναzzλλαzzκτικών αzzντιδράσεων γιαzz την αzzντιμετώπισή τοzzυ. 

 

  

Πίναzzκαzzς 6. ΑZZποzzτίμηση Κινδύνοzzυ (Στάδιοzz 3) 

Σε περίπτωση ποzzυ υπάρχει εκτέλεση της αzzνάλυσης τοzzυ κινδύνοzzυ σε ποzzσοzzτική 

βάση, τοzz ναzz συγκριθο zzύν ταzz αzzριθμητικά επίπεδαzz έκθεσης αzzποzzτελεί κάτι εύκοzzλοzz σχετικά. 

ΑZZυτή η σύγκριση πραzzγμαzzτοzzποzzιείταzzι με ταzz αzzποzzδεκτά όριαzz ταzz οzzποzzίαzz η έκφραzzση των 

οzzποzzίων υπάρχει στις ίδιες μοzzνάδες. Είναzzι επίσης σημαzzντικό ναzz υιοzzθετηθοzzύν 

περισσότεροzz προ zzσεγγιστικές μέθοzzδοzzι γιαzz τις ποzzιοzzτικές αzzξιο zzλοzzγήσεις. Σημαzzντικό 

παzzράδειγμαzz αzzποzzτελεί  γραzzμμή αzzνοzzχής το zzυ παzzραzzκάτω σχήμαzzτο zzς.  Η μέγιστη πιθαzzνή 

έκθεση σε κίνδυνο zz αzzποzzτελεί τοzz όριο zz αzzνοzzχής κινδύνοzzυ. ΑZZυτή με βάση ταzz εμπλεκόμεναzz 

οzzφέλη  ταzz οzzποzzίαzz έχο zzυν σχέση με τις αzzιτίες των επικίνδυνων ενδεχο zzμένων καzzι τις πιθαzzνές 

συνέπειες δύναzzταzzι ναzz γίνει αzzποzzδεκτή. Τη συνοzzλική έκθεση σε κίνδυνο zz αzzλλά καzzι κάθε 

επιμέροzzυς παzzράγοzzνταzz κινδύνοzzυ αzzφοzzρά το zz όριοzz αzzνοzzχής,  

Προzzκειμένοzzυ σε κάθε πρόγραzzμμαzz ναzz υπάρξει προ zzσδιοzzρισμός τοzzυ οzzρίοzzυ αzzνοzzχής 

γιαzz κάθε σημαzzντικό παzzράγοzzνταzz κινδύνοzzυ είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz ναzz εξεταzzστεί αzzυτός 

ιδιαzzίτεραzz προ zzσεκτικά. ΑZZυτός οzz παzzράγοzzνταzzς υπάρχει πιθαzzνότηταzz ναzz βρίσκεταzzι έξω αzzπό 
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τοzz όριοzz αzzνοzzχής. Έτσι, γιαzz τη σοzzβαzzρότητά, τοzz βάροzzς καzzι την πιθαzzνότηταzz εμφάνισής τοzzυ 

αzzποzzτελεί αzzυτός οzz παzzράγοzzνταzzς αzzιτίαzz διαzzκο zzπής τοzzυ προ zzγράμμαzzτο zzς. ΑZZνάλοzzγαzz τοzz ποzzιαzz 

μέθοzzδοzz εκτίμησης ποzzυ χρησιμοzzποzzιοzzύμε, οzzι επιπτώσεις αzzπό ενδεχόμενη εμφάνισή τοzzυ 

μποzzροzzύν ναzz προzzκύψοzzυν αzzπό αzzυτές τις αzzντιδράσεις.  Ενδέχεταzzι επίσης ναzz ποzzικίλει η 

περίπτωση της αzzνο zzχής αzzπέναzzντι σε έναzzν παzzράγοzzνταzz κινδύνοzzυ οzz οzzποzzίοzzς είναzzι σχετικός 

με την περιο zzχή, τοzz χρόνοzz επίσης στη σοzzβαzzρότηταzz ποzzυ υπάρχει περίπτωση ναzz προzzκύψει. 

Στη μήτραzz Πιθαzzνότηταzzς-Επιπτώσεων παzzραzzκάτω, φαzzίνεταzzι έναzz παzzράδειγμαzz γραzzμμής 

αzzνοzzχής. Επίσης φαzzίνοzzνταzzι την αzzντιμετώπιση παzzραzzγόντων κινδύνοzzυ οzzι πιθαzzνές 

αzzντιδράσεις οzzι οzzπο zzίες  βρίσκοzzνταzzι σε αzzντίστοzzιχες περιοzzχές. 
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Μέθοδος Ανάλυσης Κινδύνου Υψηλού Επιπέδου (Μ.Α.Κ.Υ.Ε.) 

Υπάρχει η δυναzzτότηταzz χρήσης της Μεθόδο zzυ ΑZZνάλυσης Κινδύνοzzυ Υψηλοzzύ 

Επιπέδοzzυ σε περιπτώσεις καzzτά τις οzzποzzίες η ενημέρωση δεν είναzzι πλήρης όσοzzν αzzφοzzρά 

τοzz πρόγραzzμμαzz, σε βαzzθμό ποzzυ τοzz ναzz αzzναzzγνωρισθοzzύν καzzι ναzz αzzναzzλυθοzzύν οzzι παzzράγοzzντες 

δεν εφικτό.  Όσο zzν αzzφοzzρά σταzz στάδιαzz αzzνάλυσης η μέθοzzδοzzς αzzυτή έχει α zzκριβώς την ίδιαzz 

προzzσέγγιση με αzzυτή την μέθοzzδοzz της οzzποzzίαzzς, στις προzzηγοzzύμενες παzzραzzγράφοzzυς, έγινε η 
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περιγραzzφή. Η διαzzφοzzρά έγκειταzzι στο zz ότι αzzυτή  δεν υπεισέρχετα zzι όσο zzν αzzφοzzρά κάθε 

παzzράγοzzνταzz κινδύνοzzυ λεπτοzzμερώς καzzι αzzναzzλυτικά. ΑZZρκείταzzι μόνοzz στοzz ναzz εφαzzρμοzzστοzzύν  

αzzρκετά αzzπλοzzύστερες διαzzδικαzzσίες. Καzzτ' αzzυτόν τοzzν τρόποzz με τη μέθοzzδοzz αzzυτή προzzτείνεταzzι 

οzz προzzσδιοzzρισμός των καzzτηγοzzριών κινδύνο zzυ αzzντί τοzzυ προzzσδιοzzρισμοzzύ κάθε παzzράγοzzνταzz 

κινδύνοzzυ ξεχωριστά. Συνεπώς, τοzz πόσο zz υπάρχει έκθεση τοzzυ προ zzγράμμαzzτοzzς ως προzzς την 

κάθε καzzτηγοzzρίαzz κινδύνοzzυ προ zzσδιο zzρίζεταzzι χωρίς όμως την ύπαzzρξη αzzνάλωσης τοzzυ 

χρόνοzzυ όσοzzν αzzφοzzρά την προzzσδιοzzριζόμενη διαzzδικαzzσίαzz των επιπτώσεων των 

συγκεκριμένων πα zzραzzγόντων κινδύνο zzυ με σα zzφήνειαzz . Στο zzν παzzραzzκάτω πίναzzκαzz 

αzzποzzτιμάταzzι η έκθεση σε κάθε καzzτηγοzzρίαzz κινδύνοzzυ. 

Πίναzzκαzzς 7. Επίπεδοzz έκθεσης σε κίνδυνοzz, Μέθοzzδοzzς ΑZZνάλυσης Κινδύνοzzυ Υψηλοzzύ Επιπέδοzzυ. 

Επίπεδοzz έκθεσης σε κίνδυνοzz ΟZZρισμός 

Κρίσιμοzz (Critical) 
Μεγάλη πιθαzzνότηταzz ναzz οzzδηγήσει τοzz 

πρόγραzzμμαzz σε αzzποzzτυχίαzz. 

Πάνω αzzπό τοzzν μέσοzz όροzz (Above average) 
Σημαzzντικές αzzπο zzκλίσεις αzzπό τοzzυς 

στόχοzzυς τοzzυ προzzγράμμαzzτοzzς. 

Μέσοzzς όροzzς (Average) 
Όχι σοzzβαzzρές επιπτώσεις στην 

επιτυχίαzz τοzzυ προzzγράμμαzzτοzzς. 

Καzzνέναzz (None) 

Δεν τίθεταzzι θέμαzz γιαzz τοzz 

συγκεκριμένοzz πρόγραzzμμαzz. Δεν 

υπάρχει πιθαzzνός κίνδυνοzzς αzzπό 

αzzυτήν την καzzτηγοzzρίαzz. 

 

  Είναzzι δυσκοzzλότεροzz ναzz εξεταzzστοzzύν μέτραzz μείωσης συγκεκριμένων παzzραzzγόντων 

κινδύνοzzυ έχοzzνταzzς γιαzz δεδοzzμένοzz τη φύση της Μ.ΑZZ.Κ.Υ.Ε. Στην περίπτωση ποzzυ 

εφαzzρμοzzστεί η Μ.ΑZZ.Κ.Υ.Ε είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzzς οzz παzzραzzκάτω προzzσδιοzzρισμός των 

εφαzzρμοzzζόμενων σταzzδίων. 

ΑZZρχικά κρίνεταzzι αzzπαzzραzzίτητη η ΑZZναzzγνώριση Κινδύνοzzυ. ΟZZ Προzzσδιοzzρισμός τοzzυ 

είδοzzυς των παzzραzzγόντων τοzzυ κινδύνοzzυ είναzzι συμπεριλαzzμβαzzνόμενοzz αzzυτής. Σ’ αzzυτόν 
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υπάρχει σαzzφής προzzσδιο zzρισμός μόνοzz των ειδών των πα zzραzzγόντων κινδύνοzzυ καzzι όχι των 

μεμοzzνωμένων παzzραzzγόντων κινδύνοzzυ. Επίσης, περιλαzzμβάνεταzzι η Προ zzετοzzιμαzzσίαzz καzzτά 

την οzzποzzίαzz υπάρχει δήλωση όλων των παzzραzzδοzzχών καzzι συγκέντρωση των στόχων το zzυ 

Προzzγράμμαzzτοzzς. ΑZZκόμη περιλαzzμβάνεταzzι η οzz Προzzσδιοzzρισμός των επιπτώσεων καzzτά τοzzν 

οzzποzzίοzz δεν υφίσταzzταzzι οzz σαzzφής προzzσδιοzzρισμός μεμοzzνωμένων επιπτώσεων αzzλλά καzzι η 

Τεκμηρίωση τοzz στάδιοzz της οzzποzzίαzzς όσοzzν αzzφοzzρά τη συγκεκριμένη φάση δεν 

εφαzzρμόζεταzzι.  

Η Εκτίμηση Κινδύνο zzυ κρίνεταzzι επίσης αzzπαzzραzzίτητη. Όσο zzν αzzφοzzρά τοzz πόσοzz 

σημαzzντική είναzzι η σοzzβαzzρότηταzz ή ο zzι επιπτώσεις δεν προzzσδιοzzρίζοzzνταzzι σαzzφώς οzzι 

μεμοzzνωμένοzzι παzzράγοzzντες κινδύνοzzυ. ΑZZκόμη, η όσοzzν αzzφοzzρά την Πιθαzzνότηταzz εμφάνισης 

ή βάρο zzς τοzzυ παzzράγο zzνταzz κινδύνοzzυ γιαzz μεμοzzνωμένοzzυς παzzράγοzzντες κινδύνο zzυ δεν υπάρχει 

σαzzφής προ zzσδιοzzρισμός. Όσοzzν αzzφοzzρά την Έκθεση σε κίνδυνοzz αzzυτή προ zzσδιοzzρίζεταzzι με τοzz 

ναzz εκτιμά την έκθεση σε κίνδυνοzz γιαzz κάθε καzzτηγοzzρίαzz κινδύνοzzυ καzzι ναzz Τεκμηριώνει τοzzν 

παzzράγοzzνταzz κινδύνοzzυ ως μιαzz αzzπλή διαzzδικαzzσίαzz ποzzυ αzzποzzσκοzzπεί στο zz ναzz καzzταzzγραzzφοzzύν ταzz 

συμπεραzzσμάτων των προ zzηγοzzύμενων σταzzδίων. 

ΑZZπαzzραzzίτητη θεωρείτα zzι αzzκόμη η ΑZ Zποzzτίμηση Κινδύνοzzυ. ΑZZρχικά, ως προ zzς την 

αzzποzzδοzzχή υπάρχει πραzzγμαzzτοzzποzzίηση της α zzποzzτίμησης τοzzυ βαzzθμοzzύ της αzzποzzδοzzχής της 

έκθεσης. Η διαzzφο zzρά έγκειταzzι στη μη πρα zzγμαzzτοzzποzzίηση της αzzπο zzτίμηση αzzυτής όσοzzν 

αzzφοzzρά μεμοzzνωμένο zzυς παzzράγοzzντες κινδύνοzzυ αzzλλά στο zz  επίπεδο zz της καzzτηγοzzρίαzzς τοzzυ 

κινδύνοzzυ. Ταzz εναzzλλαzzκτικά σενάριαzz ως στάδιο zz είναzzι αzzρκετά  δύσκο zzλοzz στην παzzροzzύσαzz 

μέθοzzδοzz ναzz εφαzzρμοzzστοzzύν. Ωστόσοzz, δύναzzταzzι   γιαzz καzzτηγοzzρίες κινδύνο zzυ ναzz προzzταzzθοzzύν 

εναzzλλαzzκτικές δράσεις. Όσοzzν αzzφοzzρά τοzz στάδιο zz της Τεκμηρίωσης παzzραzzγόντων κινδύνο zzυ 

πρόκειταzzι γιαzz μιαzz αzzπλή διαzzδικαzzσίαzz ποzzυ αzzποzzσκοzzπεί στοzz ναzz καzzταzzγραzzφοzzύν ταzz 

συμπεράσμαzzταzz των προzzηγοzzύμενων σταzzδίων. 

Μεθοδολογία Διαχείρισης Κινδύνου 

  Η εφαzzρμο zzγή καzzι οzz προ zzγραzzμμαzzτισμός των ενεργειών αzzπο zzτελοzzύν τη Διαzzχείριση 

Κινδύνοzzυ. ΑZZυτό συμβαzzίνει προzzκειμένοzzυ ναzz υπάρξει ελάττωση της  σο zzβαzzρότηταzzς των 

παzzραzzγόντων κινδύνο zzυ οzzι ο zzποzzίες στη διάρκειαzz  ΑZZνάλυσης Κινδύνοzzυ έχο zzυν 

προzzσδιοzzριστεί. Στην οzzυσίαzz αzzπό τέσσερις κύριες δραzzστηριότητες αzzποzzτελείταzzι η 

Διαzzχείριση Κινδύνοzzυ. 
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Η πρώτη κα zzτηγοzzρίαzz είναzzι οzz Προzzγραzzμμαzzτισμός. Πιοzz συγκεκριμέναzz γιαzz κάθε 

προzzετοzzιμαzzσίαzz ενός σχεδίοzzυ Διαzzχείρισης Κινδύνοzzυ καzzι κάθε παzzράγοzzνταzz κινδύνοzzυ είναzzι 

αzzπαzzραzzίτητη η αzzνάπτυξη των κα zzτάλληλων ενεργειών. Τη δεύτερη κα zzτηγοzzρίαzz αzzποzzτελεί 

η Διαzzχείριση των Πόρων. ΑZZυτή σχετίζεταzzι με τοzz ναzz καzzταzzνεμηθο zzύν οzzι ευθύνες καzzι ο zzι 

πόροzzι γιαzz την  υλοzzποzzίηση τοzzυ σχεδίο zzυ. Τρίτη  καzzτηγοzzρίαzz αzzπο zzτελεί οzz έλεγχοzzς. Πιο zz 

συγκεκριμέναzz της οzzρθότηταzzς της κα zzταzzνοzzμής πόρων τοzzυ σχεδίοzzυ καzzι των 

σχεδιαzzζόμενων ενεργειών. Τελευταzzίαzz καzzτηγοzzρίαzz αzzποzzτελεί η Παzzραzzκοzzλοzzύθηση. 

Πρόκειταzzι γιαzz Παzzραzzκοzzλοzzύθηση της αzzποzzτελεσμαzzτικότηταzzς της εφα zzρμοzzγής τοzzυ σχεδίοzzυ. 

Τοzz ναzz γίνεταzzι χρήση των συμπεραzzσμάτων αzzπό ταzz προzzηγοzzύμεναzz στάδιαzz της 

ΑZZνάλυσης Κινδύνοzzυ αzzποzzτελεί στόχοzz της Διαzzδικαzzσίαzzς Διαzzχείρισης Κινδύνοzzυ. Ταzz 

στάδιαzz αzzυτά αzzποzzσκοzzποzzύν στην παzzραzzγωγή ενός Βαzzσικοzzύ Σχεδίοzzυ Δράσης. Τοzz επίπεδοzz 

της ΑZZποzzτίμησης πα zzροzzυσιάζει οzzμοzzιότητες με τοzz επίπεδοzz τοzzυ Προzzγραzzμμαzzτισμοzzύ όσοzz 

αzzφοzzρά την αzzνάλυση κινδύνοzzυ. Στην πρα zzγμαzzτικότηταzz όμως δύναzzταzzι ναzz υπάρξει 

παzzράλληλαzz μ' αzzυτό πρα zzγμαzzτοzzποzzίηση. Δίνεταzzι έμφαzzση όσοzzν αzzφοzzρά τοzz ναzz Διαzzχειριστεί 

οzz Κίνδυνοzzς όσοzzν αzzφοzzρά την αzzνάπτυξη αzzυτών των ενεργειών, προzzκειμένοzzυ ναzz 

επιτευχθεί τοzz προ zzσδοzzκώμενοzz αzzποzzτέλεσμαzz μέσω μίαzzς πιο zz λεπτοzzμερο zzύς καzzι αzzναzzλυτικής 

έρευναzzς της εφικτότηταzzς των μεθόδων, χωρίς όμως την ύπα zzρξη αzzνεπιθύμητων 

επιπτώσεων. ΑZZπό την άλλη μεριά στην αzzνάλυση κινδύνοzzυ η ύπαzzρξη προ zzσδιοzzρισμοzzύ των 

τρόπων καzzι μέσων α zzποzzτελεί τοzz κυριότεροzz μέλημαzz προzzκειμένοzzυ ναzz μειωθεί οzz κίνδυνοzzς 

τοzzυ προzzγράμμαzzτο zzς. Ετοzzιμάζεταzzι σε πρωτόλειαzz μοzzρφή έναzz Σχέδιο zz Διαzzχείρισης 

Κινδύνοzzυ στοzz τέλο zzς αzzυτοzzύ τοzzυ σταzzδίοzzυ. 

ΟZZυσιαzzστικά σε τέσσερις μεγάλες καzzτηγοzzρίες ταzzξινοzzμοzzύνταzzι οzzι δυναzzτότητες οzzι 

οzzποzzίες παzzρέχοzzνταzzι στην Διαzzχείριση Κινδύνοzzυ. ΑZZυτές είναzzι η μεταzzφοzzρά τοzzυ κινδύνοzzυ, 

η αzzποzzφυγή τοzzυ κινδύνοzzυ, η α zzποzzδοzzχή το zzυ κινδύνοzzυ καzzι η δράση γιαzz τοzzν έλεγχοzz 

κινδύνοzzυ. Πιοzz αzzναzzλυτικά, τοzz ναzz αzzποzzφεύγεταzzι οzz κίνδυνοzzς είναzzι η χρήση προzzσεγγίσεων, 

στις οzzποzzίες καzzθόλο zzυ κίνδυνοzzς δεν εμπεριέχεταzzι. Σε πάραzz ποzzλλές περιπτώσεις είναzzι 

πραzzκτικά αzzδύναzzτο zz τοzz ναzz υιοzzθετηθεί μιαzz στραzzτηγική χωρίς κα zzθόλο zzυ κίνδυνοzz παzzρά τοzzυ 

ότι η συγκεκριμένη είναzzι η αzzποzzτελεσμαzzτικότερη σε σχέση με άλλες τεχνικές Διαzzχείρισης 

Κινδύνοzzυ. Επίσης, δεν είναzzι διαzzθέσιμη πάντοzzτε. Με την προ zzοzzπτική τοzzυ κέρδοzzυς  

κίνδυνοzzς εμπλέκεταzzι σε πάραzz ποzzλλά προzzγράμμαzzταzz καzzι έργαzz καzzι καzzτά συνέπειαzz δεν 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ| 79  
 

πρέπει ναzz παzzραzzβλέπεταzzι αzzυτό τοzz γεγοzzνός. ΑZZξιοzzσημείωτοzz αzzποzzτελεί τοzz ότι δεν δύναzzταzzι  

ναzz γίνει χωρίς κίνδυνοzz η υλοzzποzzίηση σημαzzντικών στόχων. 

Όσοzzν αzzφο zzρά τη μεταzzφοzzρά κινδύνοzzυ πρόκειταzzι γιαzz τη μεταzzφοzzρά της σε άλλο zz 

μέροzzς εμπλεκόμενοzz. Καzzθώς μεταzzφέρεταzzι οzz κίνδυνοzzς σε μιαzz σύμβαzzση 

πραzzγμαzzτοzzποzzιείταzzι η υλο zzποzzίηση αzzυτής της ταzzκτικής καzzι επο zzμένως, τοzz άλλο zz μέροzzς τοzz 

οzzποzzίοzz συμβάλει με την αzzνάληψη τοzzυ κινδύνοzzυ. 

Η καzzτηγοzzρίαzz της δράσης γιαzz τοzzν έλεγχο zz είναzzι μιαzz ταzzκτική ποzzυ οzzι πιοzz ποzzλλοzzί 

συντελεστές κινδύνο zzυ υπάγο zzνταzzι σ' αzzυτή. ΟZZι δράσεις, οzzι ο zzποzzίες έχοzzυν ως στόχοzz τοzzν 

περιοzzρισμό  των συνεπειών  όσοzzν αzzφοzzρά την εμφάνιση ενός παzzράγοzzνταzz κινδύνοzzυ ή την 

πιθαzzνότηταzz εμφάνισης ενός παzzράγοzzνταzz κινδύνο zzυ, εντάσσοzzνταzzι σ’ αzzυτή την καzzτηγοzzρίαzz. 

Επίσης,  καzzθώς εξα zzρτώνταzzι οzzι δράσεις περιοzzρισμοzzύ τοzzυ κινδύνοzzυ αzzπό τοzz είδοzzς καzzι την 

φύση τοzzυ υπό κάθε φο zzρά εξέταzzση παzzράγο zzνταzz, δεν είναzzι εφικτό ναzz υπάρχει περαzzιτέρω 

εξειδίκευσή τοzzυς σε αzzυτό τοzz επίπεδοzz. 

Η τελευταzzίαzz καzzτηγοzzρίαzz είναzzι η αzzποzzχή κινδύνοzzυ. Με τοzzν προzzγραzzμμαzzτισμό 

καzzμίαzzς ενέργειαzzς διαzzχείρισής τοzzυ πραzzγμαzzτοzzποzzιείταzzι αzzυτή η αzzπο zzχή. Σε περιπτώσεις οzzι 

οzzποzzίες έχο zzυν σχέση με μη κρίσιμο zzυς τοzzυ προzzγράμμαzzτοzzς γιαzz την επιτυχίαzz παzzράγοzzντες 

κινδύνοzzυ, τοzz παzzραzzπάνω είναzzι εφικτό ναzz συμβεί. Σε αzzυτές τις περιπτώσεις υπάρχει εξ’ 

οzzλοzzκλήρο zzυ έλεγχο zzς τοzzυ κινδύνοzzυ αzzπό εξωτερικοzzύς παzzράγοzzντες πο zzυ εντοzzπίζεταzzι 

αzzδυναzzμίαzz παzzρέμβαzzσης ή   έχει πιοzz μεγάλο zz κόστοzzς οzzποzzιαzzδήποzzτε προ zzγραzzμμαzzτιζόμενη 

αzzντίδραzzση λόγω των συνεπειών της πιθα zzνής εμφάνισης τοzzυ παzzράγο zzνταzz κινδύνοzzυ. 

 Υπάρχει εφαzzρμο zzγή σε όλες τις φάσεις τοzzυ προzzγράμμαzzτοzzς αzzπό τις διαzzδικαzzσίες 

Διαzzχείρισης Κινδύνοzzυ. Ταzz οzzφέλη θαzz ήταzzν όλο zz καzzι πιοzz μεγάλαzz όσο zz νωρίτεραzz στην 

διαzzδικαzzσίαzz διαzzχείρισης τοzzυ προ zzγράμμαzzτο zzς ενταzzχθο zzύν αzzυτές ο zzι διαzzδικαzzσίες. Επίσης 

αzzξίζει ναzz σημειωθεί ότι γιαzz αzzποzzτελεσμαzzτική Διαzzχείριση τοzzυ Κινδύνοzzυ παzzρέχοzzνταzzι 

άλλες δυναzzτότητες. Συνεπώς, πα zzρέχοzzνταzzι άλλες δυναzzτότητες στο zz πρόγραzzμμαzz όταzzν πιαzz 

βρίσκεταzzι στην διαzzδικαzzσίαzz εφαzzρμοzzγής το zzυ αzzπό όταzzν είναzzι σε φάση σχεδιαzzσμοzzύ καzzι 

σύλληψής τοzzυ. Τέλο zzς, σε προzzχωρημέναzz στάδιαzz της εφαzzρμο zzγής το zzυ προzzγράμμαzzτοzzς όσοzzν 

αzzφοzzρά τη ταzzκτική ποzzυ αzzναzzφέρεταzzι στην «ΑZZποzzφυγή τοzzυ Κινδύνοzzυ» κρίνεταzzι στην οzzυσίαzz 

αzzνέφικτη. Σ' αzzυτά ταzz στάδιαzz τοzz ναzz πραzzγμαzzτοzzποzzιηθοzzύν αzzλλαzzγές στο zzν σχεδιαzzσμό είναzzι 

εξαzzιρετικά δύσκοzzλοzz προzzκειμένοzzυ ναzz υπάρξει αzzποzzφυγή συγκεκριμένο zzυ παzzράγοzzνταzz 

κινδύνοzzυ. 
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ΟZZ επιμερισμός σε συγκεκριμέναzz πρόσωπαzz των αzzνάλοzzγων ευθυνών καzzι  ο zz 

καzzταzzμερισμός στη Δια zzχείριση Κινδύνοzzυ των διαzzθέσιμων πόρων, εμπεριέχοzzνταzzι στοzz 

στάδιοzz της Διαzzχείρισης των Πόρων.  Ιδια zzίτερη έμφαzzση είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz ναzz δίδεταzzι 

καzzτά την διάρκειαzz καzzταzzνοzzμής των πόρων σε αzzνάγκες ποzzυ έχο zzυν σχέση με τοzzυς πόροzzυς 

των δραzzστηριο zzτήτων ως προzzς τη διαzzχείριση το zzυ προzzγράμμαzzτοzzς. Η πραzzγμαzzτοzzποzzίησή 

τοzzυ  είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz ναzz αzzποzzσκοzzπεί την εξαzzκρίβωση ότι στην Διαzzχείριση τοzzυ 

Κινδύνοzzυ οzzι διαzzτιθέμενοzzι πόρο zzι, χωρίς ναzz έχοzzυν κάποzzιαzz δέσμευση γιαzz κάποzzιαzz άλλη 

δραzzστηριότηταzz, είναzzι εφικτό πράγμαzzτι ναzz διαzzτεθοzzύν. 

 

Έλεγχος Διαδικασίας Διαχείρισης Κινδύνου 

  Τοzz ότι τοzz ναzz εφαzzρμόζεταzzι το zz σχέδιοzz της Διαzzχείρισης Κινδύνο zzυ με τις 

δραzzστηριότητες διαzzχείρισης τοzzυ προzzγράμμαzzτοzzς βρίσκεταzzι σε συντοzzνισμό καzzι τοzz ότι η 

πρόοzzδοzzς πο zzυ έχει επιτευχθεί στοzz στάδιοzz τοzzυ σχεδιαzzσμοzzύ με τοzzυς διαzzθέσιμοzzυς πόροzzυς 

είναzzι συμβαzzτή προ zzτίθεταzzι ναzz βεβαzzιωθεί αzzπό τοzz στάδιοzz τοzzυ Ελέγχο zzυ. Στην περίπτωση 

της μη θεώρησης ως επιπρόσθετης της διαzzδικαzzσίαzzς της Διαzzχείρισης Κινδύνοzzυ, αzzλλά 

στην διαzzδικαzzσίαzz διαzzχείρισης τοzzυ προzzγράμμαzzτοzzς πο zzυ είναzzι πλήρως ενσωμαzzτωμένη, 

επιτυγχάνεταzzι τοzz καzzλύτεροzz αzzποzzτέλεσμαzz. 

Τοzz κλειδί ποzzυ επιβεβαzzιώνει την α zzποzzτελεσμαzzτικότηταzz κάθε επιμέρο zzυς δράσης 

προzzκειμένοzzυ μειωθεί οzz κίνδυνοzzς αzzλλά καzzι συνοzzλικά την της εφαzzρμο zzγής τοzzυ σχεδίοzzυ 

Διαzzχείρισης Κινδύνο zzυ αzzνήκει στοzz στάδιοzz της Παzzραzzκοzzλοzzύθησης. Τοzz ποzzιες ενέργειες 

διαzzχείρισης των πα zzραzzγόντων κινδύνοzzυ λήφθηκα zzν τελικά, τοzz τι αzzποzzτελεσμαzzτικότηταzz 

είχαzzν, αzzπό πο zzιοzzυς λήφθηκα zzν, τοzz αzzπό πότε εμφαzzνίστηκαzzν ο zzι παzzράγο zzντες κινδύνοzzυ καzzι 

τοzz ποzzιοzzι είναzzι, καzzταzzγράφεταzzι καzzι παzzραzzκοzzλοzzυθείταzzι σ' αzzυτό τοzz στάδιοzz. ΑZZκόμη, 

εξετάζοzzνταzzι ο zzι τυχόν αzzποzzκλίσεις των κα zzταzzγραzzφόμενων στοzzιχείων αzzπό των στοzzιχείων  

τοzzυ Σχεδίοzzυ Διαzzχείρισης ποzzυ συνδυάζοzzνταzzι με τοzzυς λόγοzzυς ποzzυ οzzδήγησαzzν στις 

παzzροzzύσες διαzzφοzzρο zzποzzιήσεις αzzλλά υπάρχει επίσης καzzι σύγκριση αzzυτών των στοzzιχείων 

μεταzzξύ τοzzυς. 

  Η αzzνάγκη αzzναzzθεώρησης τοzzυ Σχεδίοzzυ Διαzzχείρισης Κινδύνοzzυ  παzzραzzκοzzλοzzυθείταzzι 

με βάση όλαzz ταzz αzzνωτέρω στοzzιχείαzz. Πιοzz αzzναzzλυτικά,  είναzzι επιβεβλημένη η α zzναzzθεώρηση 

τοzzυ Σχεδίο zzυ Διαzzχείρισης Κινδύνοzzυ αzzν υπάρχει η δια zzπίστωση ότι είναzzι μειωμένη σε 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ| 81  
 

σχέση με τις προzzσδοzzκίες η αzzποzzτελεσμαzzτικότηταzz των σχεδιαzzζόμενων δράσεων, α zzν 

υπάρχει εμφάνιση ενός παzzράγοzzνταzz κινδύνοzzυ ο zz οzzποzzίοzzς δεν έχει προ zzβλεφθεί καzzι αzzκόμη 

στην περίπτωση ποzzυ υπάρχει η α zzπόδειξη ότι βρίσκεταzzι εκτός των α zzνεκτών οzzρίων 

διαzzκύμαzzνσης συστημαzzτικά η εκτίμηση η οzzποzzίαzz περιέχει τοzz μεγέθοzzυς τη σοzzβαzzρότηταzz 

των παzzραzzγόντων. 

ΟZZι εξαzzσφάλιση των πα zzραzzκάτω αzzποzzτελεί τοzzν σκο zzπό το zzυ σταzzδίοzzυ της 

Παzzραzzκοzzλοzzύθησης. ΑZZρχικά,  είναzzι αzzποzzτελεσμαzzτικές προzzκειμένοzzυ ναzz μειωθοzzύν οzzι 

επιπτώσεις, η σύνδεση των οzzποzzίων πραzzγμαzzτοzzποzzιείταzzι με τοzzν παzzράγοzzνταzz κινδύνοzzυ, οzzι 

σχεδιαzzσθείσες ενέργειες. ΑZZκόμη, αzzυτές είναzzι αzzποzzτελεσμαzzτικές γιαzz ναzz μειωθεί η 

πιθαzzνότηταzz εμφάνισης τοzzυ παzzράγοzzνταzz κινδύνο zzυ. Εφόσοzzν επίσης φθάσοzzυν σε έναzz σημείο zz 

οzzι παzzράγοzzντες κινδύνοzzυ, στοzz οzzποzzίοzz  έχει μεγαzzλώσει η πιθα zzνότηταzz ναzz προzzκύψοzzυν, 

τίθεταzzι σε εφαzzρμοzzγή  τοzz σχέδιοzz εκείνοzz στο zz οzzποzzίοzz περιλαzzμβάνεταzzι αzzυτό τοzz ενδεχόμενοzz. 

Τέλοzzς, υπάρχει πα zzραzzμοzzνή μέσαzz στοzz προ zzκαzzθοzzρισμένοzz όριο zz αzzνοzzχής κινδύνοzzυ τοzz σύνοzzλοzz 

των δραzzστηριο zzτήτων.  

ΑZZποzzτελεί αzzπαzzραzzίτητοzz ναzz υπάρξει κα zzταzzγραzzφή των προzzτεινόμενων λύσεων καzzι 

των συμπεραzzσμάτων πο zzυ σχετίζοzzνταzzι με α zzυτή ποzzυ αzzποzzτυπώνοzzνταzzι οzzι παzzράγοzzντες 

κινδύνοzzυ εφόσοzzν έχει οzzλοzzκληρωθεί η Διαzzχείριση Πόρων, ο zz Έλεγχοzzς καzzι της 

Παzzραzzκοzzλοzzύθησης κα zzι οzz Προzzγραzzμμαzzτισμός. Ως Μητρώοzz Διαzzχείρισης Κινδύνοzzυ 

οzzρίζεταzzι τοzz παzzραzzπάνω. Η συμβοzzλή στην ο zzυσιαzzστική παzzραzzκοzzλοzzύθηση των δράσεων των 

ενεργειών διαzzχείρισης καzzι η εξαzzσφάλιση της διάχυσης των πληρο zzφοzzριών οzzι ο zzποzzίες 

περιέχοzzνταzzι στοzz Σχέδιοzz Διαzzχείρισης Κινδύνο zzυ, εμπεριέχεταzzι στην αzzποzzτύπωση των 

ενεργειών διαzzχείρισης.  

Τοzz Μητρώοzz Διαzzχείρισης Κινδύνοzzυ  πιο zz αzzναzzλυτικά περιλα zzμβάνει στοzz τοzz ναzz 

διαzzχειρίζο zzνταzzι τοzzυς επιμέροzzυς παzzράγοzzντες κινδύνοzzυ πο zzυ σχετίζο zzνταzzι με την καzzταzzνοzzμή 

πόρων, μιαzz καzzταzzγραzzφή στοzzιχείων. ΑZZναzzφέρεταzzι αzzκόμη σε έναzz συγκεκριμένοzz πίναzzκαzz. Σ' 

αzzυτόν ως προzzς το zz ναzz διαzzχειρίζο zzνταzzι κινδύνο zzυς των οzzποzzίων οzz προ zzσδιοzzρισμός έχει 

επέλθει, καzzταzzγράφο zzνταzzι όλες οzzι αzzπαzzραzzίτητες ενέργειες. Επιπλέο zzν, αzzπό κάθε παzzράγοzzνταzz 

κινδύνοzzυ υπάρχει αzzπαzzίτηση  τοzzυ καzzθοzzρισμοzzύ τοzzυ πιθαzzνοzzύ Υπεύθυνοzzυ Διαzzχείρισης με 

τοzz Μητρώο zz Παzzραzzγόντων Κινδύνοzzυ τοzz οzzπο zzίοzz πιθαzzνόταzzταzz αzzποzzτελεί τοzz βαzzσικό εργαzzλείοzz 

γιαzz τη  διαzzδικαzzσίαzz Διαzzχείρισης Κινδύνοzzυ. Τέλοzzς, λόγω της αzzνάπτυξης μιαzzς εφαzzρμοzzγής 
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υποzzλοzzγιστών διευκοzzλύνεταzzι η χρήση το zzυ. Η διευκόλυνση αzzυτή συμβαzzίνει γιαzz ναzz 

ενοzzποzzιηθεί με την αzzντίστοzzιχη εφαzzρμοzzγή γιαzz τοzz Μητρώοzz Παzzραzzγόντων Κινδύνοzzυ καzzι γιαzz 

την πληρέστερη καzzι ταzzχύταzzτη εισαzzγωγή των στο zzιχείων σταzz πεδίαzz. 

Προzzαzzπαzzίτηση, όπως προ zzαzzναzzφέρθηκε πα zzραzzπάνω, γιαzz την επιτυχή κα zzι εύρυθμη 

λειτοzzυργίαzz ποzzλλών ο zzργαzzνισμών καzzι πιοzz ειδικά εκείνων οzzι ο zzποzzίοzzι διαzzχειρίζο zzνταzzι 

υψηλής διαzzφάνειαzzς καzzι ευαzzίσθητες συμβάσεις, έχει γίνει η παzzραzzγωγή σχετικών 

αzzναzzφοzzρών καzzι η Διαzzχείριση Κινδύνοzzυ. ΟZZ τρόποzzς της εξαzzσφάλισης της οzzργάνωσης ενός 

οzzργαzzνισμοzzύ πο zzυ είναzzι έτοzzιμη καzzι ενήμερη, χωρίς την ύπαzzρξη εμποzzδίων στοzzυς 

επιχειρησιαzzκοzzύς τοzzυ στόχοzzυς, ως προzzς την αzzνταzzπόκριση σε κάθε αzzρνητικοzzύ 

ενδεχοzzμένοzzυ αzzπο zzτελεί τοzz  ζήτημαzz γιαzz ο zzποzzιοzzδήποzzτε μεγάλο zz οzzργαzzνισμό. Κρίνεταzzι ως 

υποzzχρεωτική η παzzροzzχή αzzπό έναzz υπο zzστηρικτικό πληροzzφο zzριαzzκό σύστημαzz των 

πληρο zzφοzzριών πο zzυ χρειάζοzzνταzzι περιληπτικά  σε επίπεδο zz χρόνοzzυ αzzλλά καzzι υπηρεσιαzzκό 

επίπεδοzz,  εξαzzσφαzzλίζοzzνταzzς ότι δύναzzταzzι ναzz εκπληρωθεί η Διαzzχείριση Κινδύνοzzυ. 

Μιαzz σειρά προ zzσαzzρμοzzσμένων εκθέσεων κα zzι όχι μόνοzz τεχνικών αzzποzzτελεσμάτων 

είναzzι αzzπαzzραzzίτητο zz ναzz περιέχοzzνταzzι στοzz λο zzγισμικό. ΑZZυτές οzzι εκθέσεις πα zzρέχοzzυν την 

πρόσφαzzτη επισκόπηση των ελέγχων για zz τοzzυς οzzποzzίοzzυς είναzzι αzzρμόδιοzzς ο zz κάθε 

ενδιαzzφερόμενοzzς αzzλλά καzzι των παzzραzzγόντων κινδύνοzzυ. Έμφα zzση στοzzυς τοzzμείς 

ενδιαzzφέροzzντοzzς τοzzυ κάθε ενδιαzzφεροzzμένοzzυ είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz ναzz δίνοzzνταzzι αzzπό μίαzz 

έκθεση. Επίσης, όσοzzν αzzφοzzρά ταzz οzzφέλη της πραzzγμαzzτικής Διαzzχείρισης Κινδύνοzzυ 

δύναzzνταzzι η  μέτρησή το zzυς, η αzzπεικόνισή το zzυς καzzι η χρήση τοzzυς προzzκειμένοzzυ ναzz τεθοzzύν 

αzzρωγοzzί στην πιοzz αzzποzzτελεσμαzzτική δράση τοzzυ ΟZZργαzzνισμοzzύ. Ταzz παzzραzzπάνω 

επιτυγχάνοzzνταzzι με την εφαzzρμοzzγή μιαzzς επίσημης αzzνοzzικτής διαzzδικαzzσίαzzς.  

Γιαzz την Διαzzχείριση καzzι αzzνάλυση Κινδύνο zzυ παzzρο zzυσιάζεταzzι πληθώραzz 

πλεοzzνεκτημάτων α zzπό τη χρήση καzzι την α zzνάπτυξη τοzzυ πληροzzφο zzριαzzκοzzύ συστήμαzzτοzzς. 

Πλεοzzνέκτημαzz αzzποzzτελεί η δυναzzτότηταzz υλοzzποzzίησης σύνθετων αzzλγοzzρίθμων 

προzzσοzzμοzzίωσης χροzzνοzzβόραzz ή  αzzδύναzzτη καzzι η άμεση παzzροzzχή έγκυρων πληρο zzφοzzριών 

προzzκειμένοzzυ ναzz ληφθο zzύν οzzι αzzπαzzραzzίτητες αzzποzzφάσεις. Πλεοzzνέκτημαzz αzzκόμη αzzποzzτελεί σε 

μίαzz βάση δεδοzzμένων η ενοzzποzzίηση των επιμέροzzυς αzzπαzzραzzίτητων μητρώων. ΑZZποzzτέλεσμαzz 

είναzzι η αzzποzzφυγή λαzzθών καzzι η μο zzνοzzσήμαzzντη εισαzzγωγή των δεδοzzμένων. Έναzz αzzκόμη 

θετικό είναzzι η άμεση παzzραzzγωγή αzzναzzφοzzρών με μοzzρφή διαzzγραzzμμάτων καzzι εκθέσεων αzzλλά 
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καzzι τοzz ναzz παzzρέχο zzνταzzι σε όλοzzυς όσοzzυς εμπλέκοzzνταzzι γιαzz  καzzλύτερη πρόσβαzzση στις 

πληρο zzφοzzρίες. Τέλοzzς, αzzποzzτελεί πλεοzzνέκτημαzz η δυναzzτότηταzz εναzzλλαzzκτικών σεναzzρίων καzzι 

οzzι ενσωμαzzτωμένες λειτοzzυργίες παzzραzzγωγής αzzναzzφοzzρών ο zzι ο zzποzzίες δύναzzνταzzι, 

επιτρέποzzνταzzς παzzράλληλαzz την παzzραzzγωγή αzzκριβή προzzβλέψεων διαzzφοzzρετικών 

παzzραzzλλαzzγών των αzzντικειμενικών στραzzτηγικών, ναzz καzzταzzστήσοzzυν την αzzυτόμαzzτη 

επαzzναzzξιοzzλόγηση της εστίαzzσης πιθαzzνή. 

Τοzz πληρο zzφοzzριαzzκό σύστημαzz είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz προzzκειμένο zzυ ναzz υπάρχει 

εξαzzσφάλιση της πιοzz  αzzποzzτελεσμαzzτικής διεκπεραzzίωσης των εργαzzσιών ΑZZνάλυσης καzzι 

Διαzzχείρισης Κινδύνο zzυ, ναzz υποzzστήριξη των παzzραzzκάτω διαzzδικαzzσιών. ΑZZρχικά, της  

ενημέρωσης  καzzι διαzzχείρισης των Μητρώων Παzzραzzγόντων Διαzzχείρισης Κινδύνοzzυ καzzι 

Μητρώων Παzzραzzγόντων   Κινδύνοzzυ πο zzυ είναzzι ενοzzποzzιημέναzz. Επίσης, τοzz ναzz υπάρχει 

εισαzzγωγή πληροzzφο zzριών όσοzzν αzzφοzzρά τη βάση δεδοzzμένων μέσω εύχρηστων φο zzρμών 

εισαzzγωγής καzzι το zzυ συνόλοzzυ των προ zzσδιοzzρισμένων παzzραzzγόντων κινδύνοzzυ της 

Παzzραzzγωγής της Δο zzμής ΑZZναzzλυτικής Παzzράθεσης Παzzραzzγόντων Κινδύνο zzυ. Άλλη μιαzz 

διαzzδικαzzσίαzz είναzzι, σύμφωναzz με ταzz δεδοzzμέναzz των μητρώων, η καzzταzzνοzzμή των 

παzzραzzγόντων κινδύνοzzυ καzzι η ΑZZποzzτίμηση καzzι Εκτίμηση Κινδύνοzzυ. Είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz ναzz 

υποzzστηρίζεταzzι οzz προzzγραzzμμαzzτισμός των ελέγχων καzzι παzzροzzυσίαzzσης των αzzποzzτελεσμάτων 

τοzzυς, καzzτά τοzzν τρόπο zz διαzzχείρισης τοzzυ κινδύνο zzυ τοzzυ προ zzγραzzμμαzzτισμός, της διαzzχείρισης 

πόρων καzzι της παzzραzzκοzzλοzzύθησης των υιοzzθετημένων μέτρων. ΑZZκόμη κρίνεταzzι αzzναzzγκαzzίοzz 

ναzz υπο zzστηρίζεταzzι η επικοzzινωνίαzz με ταzz υπόλοzzιπαzz πληρο zzφοzzριαzzκά συστήμαzzταzz ταzz οzzποzzίαzz 

τίθενταzzι σε χρήση καzzι όποzzυ είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz η πο zzιοzzτική αzzξιο zzλόγηση των 

αzzποzzτελεσμάτων των ελέγχων. 
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΑΡΟΥΣ-ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ 

– ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΑΡΩΝ 

Μέθοδος Βάρους-Σοβαρότητας 

Εισαγωγή 

Στην πιθαzzνότηταzz ποzzυ ελλοzzχεύει ο zz κίνδυνοzzς της εμφάνισης κα zzτά τη διάρκειαzz ενός 

έργοzzυ ενός συγκεκριμένοzzυ παzzράγοzzνταzz αzzναzzφέρεταzzι η πιθαzzνότηταzz κινδύνοzzυ. ΑZZυτά 

συμβαzzίνοzzυν όπως έχει περιγραzzφεί καzzι στο zz προ zzηγοzzύμενοzz καzzφάλιαzzοzz καzzτά τη μέθοzzδοzz 

Εκτίμησης Κινδύνοzzυ Πιθαzzνότηταzz-Επίπτωση. Η πιθαzzνότηταzz όμως εμφάνισης ενός 

παzzράγοzzνταzz, όπως προ zzαzzναzzφέρθηκε, είναzzι δυναzzτό ναzz υποzzλοzzγιστεί αzzριθμητικά σε λίγες 

σχετικά περιπτώσεις. Σε κάπο zzιες όμως περιπτώσεις δύναzzταzzι με τη χρήση ποzzσοzzτικών 

τεχνικών ο zz υπο zzλο zzγισμός των επιπτώσεων. ΑZZπό υποzzκειμενική πο zzιοzzτική εκτίμηση όμως 

αzzυτές συχνά προ zzκύπτο zzυν. ΑZZυτή έχει ως βάση τη γνώση των λεπτο zzμερειών τοzzυ ίδιοzzυ τοzzυ 

έργοzzυ αzzλλά καzzι  της καzzτηγοzzρίαzzς κινδύνοzzυ. 

Τοzz αzzπότοzzκο zz της αzzνάγκης χρήσης μιαzzς πιοzz εύχρηστης καzzι πραzzκτικής ποzzσοzzτικής 

μεθόδοzzυ προ zzκειμένοzzυ ναzz εκτιμηθεί ο zz κίνδυνο zzς, δημιοzzυργήθηκε α zzπό τοzzυς παzzραzzπάνω 

λόγοzzυς συνδυάζοzzνταzzς επίσης τοzz μεγάλο zz πλήθο zzς παzzραzzγόντων κινδύνοzzυ. Τοzzυς κινδύνοzzυς 

αzzυτοzzύς τοzzυς συναzzντάμε σε έναzz οzzλόκληρο zz επιχειρησιαzzκό πρόγραzzμμαzz αzzλλά καzzι σε έναzz 

έργοzz. Συνεπώς, στη μέθοzzδοzz Εκτίμησης Κινδύνοzzυ Βάρο zzς-Σοzzβαzzρότηταzz υπάρχει η 

καzzτάληξη. 

Περιγραφή 

Η διαzzδικαzzσίαzz της εκτίμησης της σοzzβαzzρότητάς των παzzραzzγόντων κινδύνοzzυ καzzι 

της εκλο zzγής βαzzρών των ίδιων των πα zzραzzγόντων κινδύνοzzυ, είναzzι  με αzzυτήν τη μέθοzzδοzz η 

Εκτίμηση Κινδύνοzzυ. Συνεπώς, αzzυτό έχει ως αzzπότοzzκοzz μιαzz εκτίμηση τοzzυ βαzzθμοzzύ έκθεσης 

τοzzυ έργοzzυ ή τοzzυ προ zzγράμμαzzτοzzς σε κίνδυνοzz. 

Πίναzzκαzzς 8. Εκτίμηση Κινδύνο zzυ με τη μέθοzzδοzz Βάροzzς-Σοzzβαzzρότηταzz 

• Ποzzιοzz είναzzι τοzz βάροzzς το zzυ κάθε παzzράγοzzνταzz κινδύνοzzυ; 

• Πόσοzz σοzzβα zzρός είναzzι; 

Βάροzzς παzzράγοzzνταzz 

κινδύνοzzυ 

• Επιλο zzγή τοzzυ βάροzzυς κάθε παzzράγοzzνταzz κινδύνοzzυ 

(ποzzιοzzτικά ή πο zzσοzzτικά). 
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Σοzzβαzzρότηταzz 

παzzράγοzzνταzz 

κινδύνοzzυ 

• Εκτίμηση της σοzzβαzzρότητάς τοzzυ 

      (ποzzιοzzτικά ή πο zzσοzzτικά). 

Έκθεση σε κίνδυνοzz • Εκτίμηση της συνοzzλικής έκθεσης σε κίνδυνοzz 

(ποzzιοzzτικά ή πο zzσοzzτικά). 

• Ταzzξινόμηση των έργων / προ zzγραzzμμάτων 

αzzνάλο zzγαzz με το zz βαzzθμό έκθεσης. 

Τεκμηρίωση 

παzzραzzγόντων κινδύνοzzυ 

• Καzzταzzγραzzφή των βαzzρών των παzzραzzγόντων 

κινδύνοzzυ,της σοzzβαzzρότητάς τοzzυς κα zzι της έκθεσης σε 

κίνδυνοzz. 

  ΟZZ κάθε παzzράγοzzνταzzς κινδύνοzzυ καzzι καzzτά συνέπειαzz η σοzzβαzzρότηταzz ποzzυ έχει γιαzz 

τοzz πρόγραzzμμαzz στη συγκεκριμένη περίπτωση  εκφράζετα zzι με τοzzν όροzz έκθεση σε κίνδυνοzz. 

Δύναzzταzzι ναzz υπάρξει υποzzλοzzγισμός της έκθεσης σε κίνδυνοzz αzzπό τις σοzzβαzzρότητες των 

παzzραzzγόντων κινδύνο zzυ σε συνάρτηση το zz άθροzzισμαzz των γινοzzμένων των βαzzρών. Η έκθεση 

αzzυτή σε κίνδυνο zz με την επικινδυνότηταzz τοzzυ εκάστοzzτε έργοzzυ μετριέταzzι, σε περίπτωση 

ποzzυ οzzι σο zzβαzzρότητες των παzzραzzγόντων κινδύνοzzυ αzzλλά καzzι ταzz βάρη τοzzυς έχοzzυν 

ποzzσοzzτικοzzποzzιηθεί. 
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Μεθοδολογία εκτίμησης και πρόληψης του κινδύνου  

Η πιθαzzνή δυσάρεστη έκβαzzση ενός συμβάντοzzς ή  τοzz “επικείμενοzz καzzκό’’ 

εκφράζεταzzι με την έννοzzιαzz τοzzυ κινδύνοzzυ. Πιο zz συγκεκριμέναzz, εννο zzοzzύμε τοzzν κίνδυνοzz γιαzz 

την αzzσφάλειαzz καzzι την υγείαzz των εργαzzζο zzμένων όταzzν κάνοzzυμε αzzναzzφοzzρά σε κίνδυνο zz 

στοzzυς χώροzzυς εργαzzσίαzzς. Η προzzέλευση το zzυ συγκεκριμένοzzυ κινδύνο zzυ είναzzι η έκθεση σε 

βλαzzπτικοzzύς παzzράγο zzντες τοzzυ εργαzzσιαzzκο zzύ περιβάλλο zzντοzzς. Η ικα zzνότηταzz κάποzzιοzzυ 
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στοzzιχείοzzυ ναzz προ zzκαzzλέσει βλάβη ή η εγγενής ιδιότηταzz χαzzραzzκτηρίζεταzzι ως πηγή 

κινδύνοzzυ. Συσχετίζοzzνταzzι με τοzzν κίνδυνοzz:  

• η συχνότηταzz ή η πιθα zzνότηταzz της έκθεσης των εργαzzζοzzμένων στο zzν 

εργαzzσιαzzκό χώρο zz  σε κάπο zzιαzz πηγή κινδύνοzzυ. Χαzzραzzκτηριστικό 

παzzράδειγμα zz αzzποzzτελεί η επαzzναzzληπτική ή μοzzνότοzzνη εργαzzσίαzz αzzλλά καzzι οzz 

θόρυβοzzς. 

• η σοzzβαzzρότηταzz των συνεπειών. Όταzzν γίνεταzzι λόγοzzς σ' αzzυτή εννο zzοzzύμε την 

βιοzzλοzzγική βλάβη η ο zzποzzίαzz μετά αzzπό αzzυτή την έκθεση έχει προ zzκληθεί.  

 Η επικινδυνότηταzz μέσω της οzzπο zzίαzzς προzzσδιο zzρίζεταzzι ο zz βαzzθμός τοzzυ κινδύνοzzυ 

εκφράζει τη συνθετική προzzσέγγιση σοzzβαzzρότηταzzς των συνεπειών κα zzι της πιθαzzνότηταzzς 

έκθεσης. ΟZZ καzzταzzλυτικός στόχοzzς γιαzz την προ zzσταzzσίαzz της αzzσφάλειαzzς καzzι της υγείαzzς των 

εργαzzζοzzμένων ποzzυ προzzέρχεταzzι αzzπό την εκτίμηση τοzzυ κινδύνο zzυ, κρίνεταzzι ως μιαzz  

δυναzzμική καzzι διαzzχροzzνική διαzzδικαzzσίαzz αzzξιοzzλόγησης των κινδύνων τοzzυ εργαzzσιαzzκοzzύ 

περιβάλλοzzντοzzς. 

 

Ταξινόμηση και ορισμός των κινδύνων  

Υπάρχει ταzzξινόμηση σε  τρεις μεγάλες ο zzμάδες  κινδύνων οzzι ο zzποzzίοzzι πηγάζο zzυν 

αzzπό οzzποzzιαzzδήπο zzτε επαzzγγελμαzzτική δραzzστηριότηταzz καzzι ως επί τοzz πλείστο zzν υπάρχει δράση 

τοzzυς σταzz συνεργείαzz. Χαzzραzzκτηριστικό παzzράδειγμαzz αzzποzzτελεί : σε έναzz εργαzzσιαzzκό 

περιβάλλοzzν η ενταzzτικοzzποzzίηση της εργαzzσίαzzς. Σ' αzzυτό υπάρχοzzυν υψηλά επίπεδα zz θοzzρύβοzzυ 

καzzι δημιοzzυργοzzύνταzzι προzzϋποzzθέσεις προ zzκειμένοzzυ ναzz υπάρχει εκδήλωση ενός εργαzzτικοzzύ 

αzzτυχήμαzzτοzzς αzzλλά καzzι μιαzzς επαzzγγελμαzzτικής αzzσθένειαzzς.  

• Όσοzzν αzzφοzzρά την πρώτη οzzμάδαzz περικλείεταzzι στοzzυς κινδύνοzzυς εργαzzτικοzzύ 

αzzτυχήμαzzτοzzς καzzι αzzυτοzzύς τοzzυς κινδύνοzzυς γιαzz την αzzσφάλειαzz, η πιθαzzνότηταzz 

πρόκλησης βιοzzλοzzγικής βλάβης ή τρα zzυμαzzτισμοzzύ στοzzυς εργαzzζόμενοzzυς. 

ΑZZυτό προzzκύπτει ως αzzπότοzzκοzz της έκθεσης στην πηγή κινδύνοzzυ. Επίσης, 

τοzz είδοzzς της βιο zzλοzzγικής βλάβης, η ο zzποzzίαzz ενδέχεταzzι ναzz είναzzι κυρίως 

θερμική ή ηλεκτρική, ή τοzzυ τραzzυμαzzτισμο zzύ καzzθοzzρίζεταzzι αzzπό τη φύση της 

πηγής κινδύνοzzυ. Χαzzραzzκτηριστικό παzzράδειγμαzz αzzποzzτελεί η αzzποzzυσίαzz 
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διαzzτάξεων αzzσφαzzλείαzzς τοzzυ εξοzzπλισμοzzύ υπό πίεση, οzz  ελλιπής εξαzzερισμός 

καzzι η έλλειψη μέτρων ελέγχο zzυ πηγών έναzzυσης.  

 

Ταzz εργαzzτικά αzzτυχήμαzzταzz επίσης ενδέχεταzzι ναzz συμβοzzύν σε χρήση άλλων 

επικίνδυνων ο zzυσιών όπως είναzzι ο zzι διαzzβρωτικές αzzλλά αzzκόμη καzzι σε 

φυσικοzzύς παzzράγοzzντες όπως είναzzι η προzzσοzzχής εργαzzζόμενοzzυ εξαzzιτίαzzς τοzzυ 

εξαzzιρετικά υψηλο zzύ θο zzρύβοzzυ. ΟZZι κίνδυνοzzι αzzυτοzzί ενδέχεταzzι ναzz οzzφείλο zzνταzzι 

κυρίως στοzzν εξοzzπλισμό εργαzzσίαzzς, τις  κτιριαzzκές δοzzμές, πιοzz συγκεκριμέναzz  

την ελλιπή συντήρηση καzzταzzσκευών καzzι την αzzποzzυσίαzz προzzσταzzτευτικών 

έναzzντι πτώσης, αzzλλά καzzι στις ηλεκτρικές εγκαzzταzzστάσεις. 

• Όσοzzν αzzφοzzρά τη δεύτερη οzzμάδαzz, περικλείεταzzι στοzzυς κινδύνοzzυς γιαzz την 

υγείαzz, τοzz ενδεχόμενοzz της πρόκλησης αzzλλοzzίωσης στη βιοzzλοzzγική 

ισοzzρροzzπίαzz των εργαzzζοzzμένων. ΑZZυτό προzzκύπτει κυρίως ως αzzπότοzzκοzz της 

επαzzγγελμαzzτικής έκθεσης βιοzzλοzzγικών βλαzzπτικών παzzραzzγόντων τοzzυ 

εργαzzσιαzzκοzzύ περιβάλλοzzντοzzς. Στο zzυς παzzραzzπάνω κινδύνοzzυς ενδέχεταzzι η 

εξάρτησή τοzzυς αzzπό φυσικοzzύς, βιοzzλοzzγικοzzύς καzzι χημικοzzύς παzzράγοzzντες.  

• Όσοzzν αzzφοzzρά την τρίτη οzzμάδαzz περιλαzzμβάνοzzνταzzι εγκάρσιο zzι ή 

εργοzzνοzzμικο zzί κίνδυνο zzι. Υπάρχει χα zzραzzκτηρισμός αzzυτών αzzπό την 

αzzλληλεπίδρα zzση τοzzυ εργαzzζόμενοzzυ καzzι της σχέσης καzzι οzzργάνωσης 

εργαzzσίαzzς ποzzυ υπάρχει οzzλοzzκληρωτική ένταzzξή τοzzυ εργαzzζόμενοzzυ. Στην τη 

δοzzμή της παzzραzzγωγικής διαzzδικαzzσίαzzς εντο zzπίζοzzνταzzι οzzι αzzιτίες των κινδύνων 

αzzυτών.  Η δο zzμή αzzυτή ο zzδηγεί στο zz ναzz προzzσαzzρμοzzστεί στις αzzπαzzτήσεις της 

εργαzzσίαzzς αzzναzzγκαzzστικά οzz άνθρωποzzς. Είναzzι αzzκόμη αzzπαzzραzzίτητοzzς οzz 

στόχοzzς, μεταzzξύ τοzzυ  εργαzzσιαzzκοzzύ περιβάλλο zzντοzzς καzzι τοzzυ αzzνθρώποzzυ, μίαzzς 

δυναzzμικής ισοzzρροzzπίαzzς, οzz οzzποzzίοzzς προzzκύπτει αzzπό τοzz σχεδιαzzσμό των 

επεμβάσεων προ zzκειμένοzzυ ναzz υπάρχει προ zzσταzzσίαzz καzzι πρόληψη των 

εργαzzζοzzμένων αzzπό αzzυτοzzύς τοzzυς κινδύνοzzυς. Η πα zzραzzπάνω δυναzzμική 

ισοzzρροzzπίαzz μεταzzξύ εργαzzσιαzzκοzzύ περιβάλλοzzντοzzς καzzι αzzνθρώποzzυ, την 

προzzσαzzρμοzzγή της εργαzzσίαzzς στοzzν άνθρωποzz την έχει ως βαzzσική 

συντεταzzγμένη. Προzzϋπο zzθέσεις γι' α zzυτή την προ zzσαzzρμοzzγή είναzzι η γνώση 
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των παzzθοzzλοzzγικών καzzι των φυσιοzzλοzzγικών μηχαzzνισμών τοzzυ αzzνθρώπινοzzυ 

οzzργαzzνισμοzzύ. 

Ενδέχεταzzι ναzz οzzφείλο zzνταzzι οzzι παzzραzzπάνω κίνδυνοzzι :  στην  οzzργάνωση εργαzzσίαzzς, σε 

εργοzzνοzzμικο zzύς παzzράγοzzντες, σε αzzντίξοzzες συνθήκες εργαzzσίαzzς καzzι σε ψυχοzzλοzzγικοzzύς 

παzzράγοzzντες.  

Διαδικαστικές φάσεις εκτίμησης του κινδύνου  

Ο ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός των παραγόντων που βλάπτουν το 

εργασιακό περιβάλλον, ο εντοπισμός των πηγών κινδύνου και η εξακρίβωση αποτελούν 

απότοκο των βασικών ενεργειών οι οποίες ακολουθούνται από τη διαδικασία εκτίμησης 

του επαγγελματικού κινδύνου.  

Εντοπισμός των πηγών κινδύνου (πρώτη φάση)  

Τοzz ναzz καzzταzzγραzzφεί πλήρως καzzι επιμελημέναzz η παzzραzzγωγική διαzzδικαzzσίαzz των υπό 

εξέταzzση θέσεων κα zzι χωρών εργαzzσίαzzς αzzνήκει στην παzzροzzύσαzz τη φάση. Η κα zzταzzγραzzφή 

αzzυτή αzzφοzzρά κυρίως τοzzν προzzοzzρισμό χρήσης των χώρων εργαzzσίαzzς καzzι ταzz κτιριαzzκά 

χαzzραzzκτηριστικά το zzυ εργαzzσιαzzκοzzύ χώροzzυ όπως είναzzι η χωρητικότηταzz καzzι η αzzντισεισμική 

προzzσταzzσίαzz. ΑZZφο zzρά αzzκόμη την περιγρα zzφή της παzzραzzγωγικής τεχνοzzλοzzγίαzzς, των 

εγκαzzταzzστάσεων, χρησιμοzzποzzιοzzύμενων υλών καzzι οzzυσιών καzzι την εξωτερική καzzι 

εσωτερική διαzzκίνηση των φοzzρτίων καzzι των προ zzϊόντων αzzλλά κα zzι την  καzzταzzγραzzφή της 

παzzραzzγωγικής ροzzής καzzι διαzzδικαzzσίαzzς. Επιπλέο zzν, αzzφοzzρά τις πληρο zzφοzzρίες οzzι ο zzποzzίες 

προzzέρχοzzνταzzι αzzπό την ιαzzτρική παzzραzzκοzzλοzzύθηση αzzλλά καzzι αzzπό αzzυτές οzzι οzzποzzίες έχο zzυν 

σχέση με τις επαzzγγελμαzzτικές αzzσθένειες καzzι ταzz εργαzzτικά αzzτυχήμαzzταzz. Τέλοzzς, η 

καzzταzzγραzzφή συσχετίζεταzzι, σταzz υπό εξέταzzση τμήμαzzταzz της παzzραzzγωγικής διαzzδικαzzσίαzzς, με 

ταzz χαzzραzzκτηριστικά των εργαzzζοzzμένων. 

Επιτρέπεταzzι οzz εντοzzπισμός των πηγών κινδύνοzzυ γιαzz την αzzσφάλεια zz καzzι την υγείαzz 

των εργαzzζοzzμένων αzzπό αzzυτή την καzzταzzγραzzφή τοzzυ τεχνοzzλοzzγικο zzύ κύκλο zzυ καzzι της 

παzzραzzγωγικής δια zzδικαzzσίαzzς καzzθώς παzzρέχει μια zz πλήρη γνώση των παzzραzzγωγικών 

δραzzστηριο zzτήτων. Κρίνεταzzι αzzκόμη ως α zzναzzγκαzzίαzz, όσο zzν αzzφοzzρά τοzz μέροzzς των 

εργαzzζόμενων, σχετικά  τις ρεαzzλιστικές συνθήκες η επικράτηση των ο zzποzzίων συμβαzzίνει 

τοzzν πραzzγμαzzτικό τοzzυς χώροzz, η άντληση πληροzzφοzzριών. ΑZZυτά συμβαzzίνοzzυν γιαzz την 

πραzzγμαzzτοzzποzzίηση μιαzzς όχι τυπικής κα zzι  ο zzυσιαzzστικής καzzταzzγραzzφής των παzzραzzγωγικών 

διαzzδικαzzσιών. 
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Εξακρίβωση των κινδύνων έκθεσης (δεύτερη φάση)  

Η διαzzδικαzzσίαzz εκείνη ποzzυ μαzzς επιτρέπει το zzν προzzσδιοzzρισμό των βλα zzπτικών 

παzzραzzγόντων με ποzzιοzzτικό τρόποzz στοzzυς οzzποzzίοzzυς υπάρχει έκθεση των εργαzzζόμενων 

αzzποzzτελείταzzι αzzπό την εξα zzκρίβωση των κινδύνων έκθεσης. Συνεπώς, κα zzταzzγράφοzzυμε καzzι 

εξετάζοzzυμε ταzz παzzραzzκάτω. ΑZZρχικά, στο zz υπό εξέταzzση εργαzzσιαzzκό περιβάλλο zzν, την 

οzzργάνωση της πα zzραzzγωγικής δραzzστηριότηταzzς, τη μοzzρφή της παzzραzzγωγικής 

δραzzστηριότηταzzς καzzι τοzzν  τρόποzz λειτοzzυργίαzzς. Χαzzραzzκτηριστικό παzzράδειγμαzz γι' αzzυτό 

αzzποzzτελεί η αzzυτοzzμαzzτοzzποzzιημένη καzzι χειρο zzκίνητη λειτοzzυργίαzz. Καzzταzzγράφεταzzι αzzκόμη καzzι 

εξετάζεταzzι, όσοzzν αzzφοzzρά τις αzzναzzφοzzρές των εργαzzζοzzμένων πο zzυ σχετίζοzzνταzzι με τις 

επιπτώσεις των βλα zzπτικών παzzραzzγόντων όσο zzν αzzφοzzρά την καzzτάσταzzση υγείαzzς αzzλλά καzzι 

τις συνθήκες οzzι ο zzποzzίες επικραzzτοzzύν στο zzν εργαzzσιαzzκό χώροzz όποzzυ εργάζοzzνταzzι, η άποzzψη 

των εργαzzζοzzμένων. ΑZZξίζει αzzκόμη ναzz εξεταzzστεί καzzι ναzz καzzταzzγραzzφεί όσοzzν αzzφοzzρά τοzz θέμαzz 

της υγείαzzς καzzι αzzσφάλειαzzς των εργαzzζοzzμένων η λήψη ή μη μέτρων πρόληψης κα zzι 

προzzσταzzσίαzzς. 

Είναzzι αzzναzzντικαzzτάσταzzτοzzς οzz ρόλοzzς της ΕΥΑZZΕ όσοzzν αzzφοzzρά την υλο zzποzzίηση της 

συγκεκριμένης κα zzτεύθυνσης. Σε πόλο zz συγκέντρωσης της εμπειρίαzzς των εργαzzζοzzμένων 

δύναzzταzzι ναzz εξελιχθεί αzzντικειμενικά η ΕΥΑZZΕ. Μποzzροzzύν παzzράλληλαzz ναzz αzzναzzδειχθο zzύν 

επικίνδυνες πραzzκτικές οzzι οzzποzzίες υπάρχο zzυν στη ζωή της επιχείρησης. Γιαzz ευνόητοzzυς 

λόγοzzυς αzzπό αzzυτές α zzποzzκρύπτεταzzι ο zz εργοzzδότης  

Εκτίμηση των κινδύνων έκθεσης (τρίτη φάση)  

Στις προzzαzzναzzφερόμενες φάσεις ποzzυ αzzναzzλύοzzνταzzν τοzz εργαzzσιαzzκό περιβάλλο zzν 

εξαzzκριβώθηκαzzν καzzι καzzταzzγράφηκαzzν οzzι κίνδυνοzzι έκθεσης η εκτίμηση α zzυτών υλοzzποzzιείταzzι 

μέσω των παzzραzzκάτω. ΑZZρχικά υλοzzποzzιείταzzι γιαzz την αzzσφάλειαzz καzzι υγείαzz συνθηκών 

εργαzzσίαzzς σε σχέση με την κείμενη νοzzμοzzθεσίαzz διαzzμέσοzzυ τοzzυ ελέγχο zzυ των «αzzποzzδεκτών». 

Επίσης, αzzπό τοzzν πο zzσοzzτικό προzzσδιοzzρισμό  επιπτώσεων των βλαzzπτικών παzzραzzγόντων τοzzυ 

εργαzzσιαzzκοzzύ περιβάλλο zzντοzzς καzzι των ίδιων των βλα zzπτικών παzzραzzγόντων. ΑZZυτό 

πραzzγμαzzτοzzποzzιείταzzι διεξάγοzzνταzzς στο zzχευμένες ιαzzτρικές εξετάσεις κα zzι στοzzχευμένες 

μετρήσεις. Τέλοzzς, υλοzzποzzιείταzzι με τοzzν έλεγχοzzυ της εφαzzρμοzzγής των καzzνόνων αzzσφάλειαzzς. 

Χαzzραzzκτηριστικό παzzράδειγμαzz αzzποzzτελο zzύν ο zzι μηχαzzνές.  

Τοzz σημαzzντικότεροzz στάδιοzz κάθε διαzzδικαzzσίαzzς εκτίμησης τοzzυ κινδύνοzzυ κείνεταzzι οzz 

ποzzσοzzτικός προ zzσδιο zzρισμός. Η πιθα zzνότηταzz ναzz υπάρξει η έκθεση τοzzυ εργαzzζόμενοzzυ σε έναzz 

βλαzzπτικό παzzράγοzzνταzz τοzzυ εργαzzσιαzzκοzzύ περιβάλλοzzντοzzς, σε μιαzz επικίνδυνη κα zzτάσταzzση 
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αzzλλά καzzι στην  εκτίμηση της σο zzβαzzρότηταzzς των συνεπειών τις οzzπο zzίες πρόκειταzzι ναzz έχει 

ναzz αzzυτή η έκθεση,  συνίσταzzταzzι στοzz ναzz προzzσδιο zzριστεί αzzπό αzzυτό το zz στάδιο zz. 

 

 

Πίναzzκαzzς 9.Πίναzzκαzzς Σοzzβαzzρότηταzzς Κινδύνοzzυ  
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Πίναzzκαzzς 10. Πίναzzκαzzς Πιθαzzνότηταzzς Κινδύνοzzυ  

Πίναzzκαzzς 11.Πίναzzκαzzς σοzzβαzzρότηταzzς/ πιθαzzνότηταzzς (ΑZZξιοzzλόγηση Ρίσκοzzυ)  
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ΑZZπό τοzzν ποzzλλαzzπλαzzσιαzzσμό πυκνότηταzzς πιθαzzνότηταzzς προzzκύπτει η αzzξιοzzλόγηση 

ρίσκοzzυ. Διαzzφαzzίνεταzzι μέσω καzzι αzzπό τοzzν παzzραzzκάτω πίναzzκαzz: με μπλε καzzι σε αzzριθμοzzύς 1-

2 υπάρχει ποzzλύ μικρό ρίσκοzz, κίτρινοzz καzzι σε αzzριθμοzzύς 6-9 μεσαzzίοzz ρίσκοzz, με πράσινοzz καzzι 

σε αzzριθμοzzύς 3-5 μικρό ρίσκοzz, κόκκινοzz καzzι σε αzzριθμοzzύς 15-25 ποzzλύ υψηλό ρίσκοzz καzzι με 

ποzzρτοzzκαzzλί καzzι σε αzzριθμοzzύς 10-12 υψηλό ρίσκο zz. 

Αξιολόγηση ρίσκου στις εργασίες συντήρησης και προτάσεις μείωσης του  

Γιαzz ναzz παzzραzzχθοzzύν προzzϊόνταzz υψηλής ποzzιότηταzzς,  γιαzz ναzz διαzzτηρηθεί η 

αzzνταzzγωνιστικότηταzz των επιχειρήσεων καzzι γιαzz τη διαzzσφάλιση βιώσιμης 

παzzραzzγωγικότηταzzς, κρίνεταzzι ως αzzπαzzραzzίτητη η συντήρηση. ΑZZυτή όμως εγκυμοzzνεί 

κινδύνοzzυς όσοzzν αzzφοzzρά την επαzzγγελμαzzτική υγείαzz καzzι αzzσφάλειαzz.  

• ΑZZρχικά, γιαzz τη διαzzτήρηση της α zzξιο zzπιστίαzzς καzzι της αzzσφάλειαzzς τοzzυ χώρο zzυ 

εργαzzσίαzzς καzzι των μηχαzzνημάτων, κρίνεταzzι ως αzzπαzzραzzίτητη η καzzλή 

συντήρηση. 

• Επιβάλλεταzzι η ίδιαzz η συντήρηση ναzz εκτελείταzzι με καzzτάλληλη προ zzσταzzσίαzz 

των λο zzιπών αzzτόμων πο zzυ είναzzι παzzρόντες στοzzν χώροzz εργαzzσίαzzς αzzλλά καzzι 

των εργαzzζοzzμένων οzzι ο zzποzzίοzzι εκτελο zzύν εργαzzσίες συντήρησης. ΑZZυτή 

επίσης είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz ναzz εκτελείταzzι με αzzσφάλειαzz καzzθώς πρόκειταzzι γιαzz 

δραzzστηριότηταzz υψηλοzzύ κινδύνοzzυ.  

Η εργαzzσίαzz σε μικρή αzzπόσταzzση αzzπό ταzz μηχαzzνήμαzzταzz αzzλλά κα zzι εργαzzσίαzz καzzτά τη 

διάρκειαzz λειτοzzυργίαzzς των μηχαzzνημάτων περιλα zzμβάνοzzνταzzι στοzzυς παzzραzzπάνω κινδύνοzzυς. 

Η αzzυτοzzμαzzτοzzποzzίηση επίσης των δια zzδικαzzσιών ποzzυ βρίσκεταzzι υπό κα zzνοzzνικές συνθήκες 

λειτοzzυργίαzzς, τις πιο zz ποzzλλές φοzzρές οzzδηγεί σε περιοzzρισμό της πιθα zzνότηταzzς αzzνθρώπινοzzυ 

σφάλμαzzτοzzς. ΑZZυτό με τη σειρά τοzzυ δύναzzταzzι ναzz οzzδηγήσει σε αzzτυχήμαzzταzz. Η άμεση επαzzφή 

τοzzυ εργαzzζοzzμένοzzυ με τοzz μηχάνημαzz στις εργαzzσίες συντήρησης, αzzντίθεταzz αzzπό τις 

καzzνοzzνικές συνθήκες λειτοzzυργίαzzς, δεν δύναzzταzzι ο zzδηγήσει σε σημα zzντικό περιοzzρισμό. ΟZZι 

εργαzzζόμενοzzι βρίσκοzzνταzzι ποzzλύ κο zzντά σταzz μηχαzzνήμαzzταzz καzzτ' αzzνάγκη καzzτά τη διαzzδικαzzσίαzz 

της συντήρησης. Περιλαzzμβάνει αzzυτή επίσης πο zzλλές φοzzρές έκταzzκταzz καzzθήκοzzνταzz καzzι  μη 

συνήθεις εργαzzσίες. Ποzzλλές φοzzρές αzzυτή επίσης υπό ειδικές συνθήκες πραzzγμαzzτοzzποzzιείταzzι. 

Χαzzραzzκτηριστικό παzzράδειγμαzz αzzποzzτελο zzύν ο zzι κλειστοzzί χώροzzι. 
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Εκ νέοzzυ συναzzρμοzzλόγηση πο zzλύπλο zzκων μηχαzzνημάτων αzzλλά καzzι 

αzzποzzσυναzzρμοzzλόγηση περιλαzzμβάνοzzυν οzzι εργαzzσίες συντήρησης. Η αzzύξηση τοzzυ κινδύνο zzυ 

τοzz αzzτυχήμαzzτοzzς προ zzκύπτει αzzπό τις διαzzδικαzzσίες αzzυτές ο zzι οzzποzzίες ενέχο zzυν μεγαzzλύτεροzz 

κίνδυνοzz αzzνθρώπινοzzυ σφάλμαzzτοzzς. Η αzzλλαzzγή περιβάλλο zzντοzzς εργαzzσίαzzς καzzι καzzθηκόντων 

ενέχει επίσης η συντήρηση κα zzι στην περίπτωση των εργαzzζο zzμένων με συμβάσεις 

εργαzzσίαzzς ισχύεις κυρίως αzzυτό.  Σε ό, τι α zzφοzzρά την υγείαzz καzzι την α zzσφάλειαzz  είναzzι 

επιβαzzρυντικός πα zzράγοzzνταzzς η υπεργο zzλαzzβίαzz. ΑZZυτό συμβαzzίνει καzzθώς περισταzzτικά καzzι 

ποzzλυάριθμαzz αzzτυχήμαzzταzz έχοzzυν σχέση με εξωτερική αzzνάθεση εργαzzσιών συντήρησης.  

Έναzz άλλοzz αzzκόμη χαzzραzzκτηριστικό γνώρισμαzz των εργαzzσιών συντήρησης είναzzι η 

υπό πίεση χρόνο zzυ εργαzzσίαzz. ΑZZυτή εντο zzπίζεταzzι κυρίως στις περιπτώσεις  επειγο zzυσών 

επισκευών καzzι διαzzκοzzπής της παzzραzzγωγής. Σχετίζεταzzι επιπρο zzσθέτως με έναzz ευρύ φάσμαzz 

κινδύνων η συντήρηση. ΑZZυτή σχετίζεταzzι με πο zzικίλες εργαzzσίες καzzι πραzzγμαzzτοzzποzzιείταzzι σε 

όλοzzυς τοzzυς χώροzzυς καzzι τοzzυς τοzzμείς εργαzzσίαzzς. Υπάρχει εκτενέστερη αzzνάλυση των 

κινδύνων στοzzυς πίναzzκες των παzzραzzκάτω σελίδων στοzzυς οzzποzzίο zzυς επίσης θαzz υπάρχει 

αzzξιοzzλόγηση το zzυ ρίσκο zzυ τοzzυς.  

Πίναzzκαzzς 12. ΑZZξιοzzλόγηση ρίσκοzzυ σε εργαzzσίες συντήρησης  
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Πίναzzκαzzς 13. ΑZZξιοzzλόγηση ρίσκοzzυ σε εργαzzσίες συντήρησης  

 

Πίναzzκαzzς 14. ΑZZξιοzzλόγηση ρίσκοzzυ σε εργαzzσίες συντήρησης  
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Πίναzzκαzzς 15. ΑZZξιοzzλόγηση ρίσκοzzυ σε εργαzzσίες συντήρησης  

 

Πίναzzκαzzς 16. ΑZZξιοzzλόγηση ρίσκοzzυ σε εργαzzσίες συντήρησης 
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Είναzzι αzπαzzραzzίτητοzz η επιχείρηση, προ zzκειμένοzzυ ναzz υπάρξει επίτευξη των πάνω 

προzzτάσεων,  ναzz εστιάσει σε κάποzzιοzzυς βαzzσικοzzύς πυλώνες αzzσφαzzλοzzύς συντήρησης. 

ΑZZκόμαzz πιο zz αzzποzzδο zzτική, κερδοzzφόραzz καzzι αzzσφαzzλής θαzz γίνει η συντήρηση με τη σωστή 

εφαzzρμοzzγή τοzzυς. ΑZZυτό θαzz πραzzγμαzzτοzzποzzιηθεί εφόσοzzν αzzυξηθεί η  αzzποzzδοzzτικότηταzz των 

μηχαzzνημάτων, μειωθοzzύν οzzι νεκρές ώρες καzzι ταzz εργαzzτικά αzzτυχήμαzzταzz ταzz οzzποzzίαzz στην 

εργαzzτική επιχείρηση φέροzzυν ποzzλλά κόστη.  Όταzzν κάνοzzυμε αzzναzzφοzzρά στοzzυς πέντε 

βαzzσικοzzύς πυλώνες της αzzσφαzzλοzzύς συντήρησης εννοzzοzzύμε ταzz παzzραzzκάτω.  

Κύριοzzς πυλώναzzς είναzzι οzz προzzγραzzμμαzzτισμός των εργαzzσιών συντήρησης. Προzzκειμένοzzυ  οzzι 

εργαzzζόμενοzzι ναzz διαzzθέτοzzυν τις δεξιότητες οzzι οzzποzzίες αzzπαzzιτοzzύνταzzι προzzκειμένοzzυ ναzz 

επιτελεστοzzύν οzzι αzzναzzγκαzzίες εργαzzσίες είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz ναzz υπάρχει μέριμναzz αzzπό τοzzυς 

εργοzzδότες. ΑZZυτοzzί είναzzι αzzναzzγκαzzίοzz ναzz έχοzzυν γνώση τοzzυ τι κάνοzzυν εφόσοzzν  η καzzτάσταzzση 

υπερβαzzίνει τις αzzρμοzzδιότητές τοzzυς. Επιβάλλετα zzι επίσης ναzz είναzzι ενήμεροzzι όσοzzν αzzφοzzρά 

τις αzzσφαzzλείς διαzzδικαzzσίες εκτέλεσης των εργαzzσιών. ΟZZφείλεταzzι αzzπό την πλευρά των 

εργοzzδοzzτών ναzz καzzθοzzρίζοzzνταzzι προ zzσεκτικά οzzι διαzzδικαzzσίες οzzι οzzποzzίες είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz ναzz 

υπάρχει ενδεχόμενη εφα zzρμοzzγή τοzzυς σε όλη τη διάρκεια zz της συντήρηση καzzι καzzθοzzρισμός 

αzzκόμη καzzι της «ιεραzzρχίαzz» των συμμετεχόντων στις εργαzzσίες συντήρησης. Σ' αzzυτές 

συμπεριλαzzμβάνοzzνταzzι σε περίπτωση προzzβλήμαzzτοzzς οzzι διαzzδικαzzσίες υποzzβοzzλής εκθέσεων. 

Στην περίπτωση την ο zzποzzίαzz η συντήρηση γίνεταzzι αzzπό υπεργο zzλάβοzzυς τοzz 

παzzραzzπάνω είναzzι ιδιαzzίτεραzz σημαzzντικό. Καzzθ' όλη τη διάρκεια zz της φάσης 

προzzγραzzμμαzzτισμοzzύ η ταzzκτική ενημέρωσή με τοzzυς εργαzzζοzzμένοzzυς κα zzι η διαzzβοzzύλευση 

τοzzυς κρίνεταzzι ως ζωτικής σημαzzσίαzzς. Είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz ναzz συμμετέχοzzυν οzzι εργαzzζόμενοzzι 

ποzzυ εκτελο zzύν εργαzzσίες συντήρησης στην εκπόνησή της α zzρχικής εκτίμησης κινδύνοzzυ 

αzzλλά καzzι ναzz ενημερώνοzzνταzzι γιαzz την αzzρχική αzzυτή εκτίμηση. ΑZZυτοzzί επιπλέοzzν κρίνο zzνταzzι 

ως οzzι πιοzz καzzτάλληλο zzι προzzκειμένοzzυ ναzz εντοzzπίζοzzυν τοzzυς πιθαzzνο zzύς κινδύνοzzυς καzzι ναzz 

δραzzστικοzzύς τρόποzzυς αzzντιμετώπισής τοzzυς εφόσοzzν είναzzι εξο zzικειωμένοzzι με τοzz χώρο zz 

εργαzzσίαzzς. Ενισχύεταzzι η ποzzιότητά των εργαzzσιών συντήρησης κα zzι όχι μόνοzz η αzzσφάλειά 

τοzzυς αzzπό τη συμμετοzzχή των εργαzzζοzzμένων στοzz στάδιοzz τοzzυ προ zzγραzzμμαzzτισμοzzύ. 

Έναzzς αzzκόμη σημαzzντικός πυλώναzzς είναzzι η ΑZZσφάλειαzz τοzzυ χώροzzυ εργαzzσίαzzς. Όσοzzι 

δεν συμμετέχοzzυν στις εργαzzσίες είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz ναzz υπάρχει αzzποzzκλεισμός τοzzυς αzzπό την 

πρόσβαzzση στοzzν χώρο zz εργαzzσίαzzς. Χαzzραzzκτηριστικό παzzράδειγμαzz αzzπο zzτελεί η συμβοzzλή της 
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χρήση πιναzzκίδων καzzι προzzειδοzzποzzιητικών. ΑZZποzzτελεί επίσης σημαzzντικό ναzz διαzzτηρείταzzι 

αzzσφαzzλής καzzι καzzθαzzρός οzz χώροzzς. Το zz παzzραzzπάνω πιοzz αzzναzzλυτικά εξηγείτα zzι ως αzzσφάλιση 

των κινοzzύμενων εξαzzρτημάτων των μηχαzzνημάτων, διαzzκοzzπή της τροzzφοzzδοzzσίαzzς ισχύοzzς, ως 

αzzσφαzzλή σημείαzz εισόδο zzυ των εργαzzζοzzμένων όσοzzν αzzφοzzρά τοzz χώροzz εργαzzσίαzzς καzzι εξόδοzzυ 

αzzπό ταzzυτόν αzzλλά καzzι εγκαzzτάσταzzση προ zzσωρινοzzύ συστήμαzzτοzzς εξαzzερισμοzzύ. 

 Προzzειδοzzπο zzιητικές σημάνσεις ποzzυ αzzναzzγράφεταzzι η ώραzz διαzzκοzzπής της 

τροzzφοzzδοzzσίαzzς καzzι η ημεροzzμηνίαzz είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz ναzz φέρεταzzι αzzπό ταzz μηχαzzνήμαzzταzz. 

Επιπλέοzzν, ναzz υπάρχει α zzποzzκαzzτάσταzzση της ηλεκτρικής τροzzφοzzδοzzσίαzzς τοzzυ μηχαzzνήμαzzτοzzς 

αzzπό τοzz όνοzzμαzz τοzzυ αzzτόμοzzυ τοzz οzzποzzίοzz είναzzι εξοzzυσιοzzδοzzτημένοzz. Έτσι, η α zzσφάλειαzz τοzzυ 

εργαzzζοzzμένοzzυ η οzzποzzίαzz εκτελεί τη συντήρηση ενός μηχαzzνήμαzzτοzzς, με αzzυτό τοzzν τρόποzz δεν 

τίθεταzzι σε κίνδυνο zz σε περίπτωση πο zzυ τοzz θέσει καzzτά λάθο zzς σε λειτοzzυργίαzz άλλο zzς 

εργαzzζόμενοzzς. ΟZZ σχεδιαzzσμός των προzzσταzzτευτικών είναzzι ιδιαzzίτεραzz σημαzzντικός  ώστε ναzz 

είναzzι εφικτή χωρίς την αzzφαzzίρεσή των προzzσταzzτευτικών η εκτέλεση αzzπλών εργαzzσιών 

συντήρησης σταzz μηχαzzνήμαzzταzz. Είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz ναzz υπάρχει εφαzzρμο zzγή συγκεκριμένων 

διαzzδικαzzσιών διαzzκοzzπής της τροzzφοzzδοzzσίαzzς σε περίπτωση ποzzυ είναzzι αzzναzzγκαzzίαzz η 

αzzπενεργοzzποzzίηση ή η α zzφαzzίρεση τοzzυ προ zzσταzzτευτικοzzύ. Τέλο zzς, επιβάλλεταzzι η καzzτάλληλη 

εκπαzzίδευση των εργαzzζοzzμένων στοzzν τοzzμέαzz της συντήρησης κα zzι η γνώση τοzzυς, δηλαzzδή 

υπό ποzzιες συνθήκες κα zzι τοzzν τρόποzz ποzzυ πρέπει ναzz αzzφαzzιροzzύνταzzι ταzz προzzσταzzτευτικά. 

Η Χρήση καzzτάλληλοzzυ εξοzzπλισμοzzύ είναzzι έναzzς εξίσοzzυ αzzκόμη σημα zzντικός πυλώναzzς. 

Είναzzι αzzπαzzραzzίτητο zz ναzz διαzzθέτοzzυν τοzzν καzzτάλληλο zz εξοzzπλισμό καzzι ταzz καzzτάλληλαzz εργαzzλείαzz 

οzzι εργαzzζόμενοzzι οzzι οzzποzzίοzzι εκτελο zzύν εργαzzσίες συντήρησης. ΑZZυτά ενδέχεταzzι ναzz 

διαzzφέροzzυν  αzzπό το zzν εξοzzπλισμό καzzι ταzz εργαzzλείαzz ταzz οzzποzzίαzz χρησιμοzzποzzιοzzύνταzzι συνήθως. 

Υπάρχει επιπλέο zzν το zz ενδεχόμενοzz σε χώροzzυς οzzι οzzποzzίοzzι δεν είναzzι καzzταzzσκευαzzσμένοzzι 

καzzταzzλλήλως ναzz εργάζοzzνταzzι άνθρωποzzι καzzι ναzz υπάρχει η έντοzzνη έκθεσή τοzzυς σε 

κινδύνοzzυς. ΟZZι χώρο zzι αzzυτοzzί είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz ναzz διαzzθέτοzzυν ταzz αzzπαzzραzzίτηταzz μέσαzz 

αzzτοzzμικής προzzσταzzσίαzzς. ΟZZι εργοzzδότες είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz ναzz φροzzντίζοzzυν, σχετικά με ταzz 

εργαzzλείαzz καzzι τοzzν εξο zzπλισμό ποzzυ επιβάλλετα zzι ναzz χρησιμοzzποzzιείταzzι, προzzκειμένοzzυ ναzz 

επιτευχθοzzύν ταzz παzzραzzκάτω.   
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Είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz αzzρχικά αzzυτά ναzz είναzzι σε καzzλή καzzτάσταzzση, ναzz υπάρχει γιαzz 

κάθε συγκεκριμένη εργαzzσίαzz οzz καzzτάλληλο zzς εξοzzπλισμός καzzι τοzz καzzτάλληλο zz εργαzzλείο zz. Γιαzz  

τοzz συγκεκριμένοzz εργαzzσιαzzκό περιβάλλο zzν ναzz είναzzι ταzz καzzτάλληλα zz καzzθώς επίσης ναzz 

υπάρχει με εργοzzνοzzμικό τρόποzz σχεδιαzzσμός τοzzυς. Επίσης, όλα zz ταzz μέσαzz ποzzυ 

προzzσταzzτεύοzzυν τοzz κάθε άτοzzμοzz είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz ναzz είναzzι καzzτάλληλαzz στις συνθήκες οzzι 

οzzποzzίες επικραzzτοzzύν στοzzν χώροzz εργαzzσίαzzς, μετά τις τυχόν αzzπαzzραzzίτητες προ zzσαzzρμοzzγές ναzz 

εφαzzρμόζοzzυν σωστά στοzzν εργαzzζόμενοzz, αzzκόμη ναzz ικαzzνοzzποzzιο zzύν τις εργοzzνοzzμικές 

αzzπαzzιτήσεις καzzι την καzzτάσταzzση της υγεία zzς τοzzυ εργαzzζοzzμένοzzυ αzzλλά καzzι ναzz είναzzι ταzz 

καzzτάλληλαzz προzzκειμένο zzυ ναzz υπάρχει α zzντιμετώπιση των κινδύνων των οzzποzzίων 

προzzοzzρίζοzzνταzzι καzzι ναzz μην οzzδηγοzzύνταzzι  αzzκόμη καzzι στη δημιοzzυργίαzz πρόσθετων κινδύνων. 

Ποzzλύ σημαzzντικό πυλώναzz αzzποzzτελεί η Τήρηση τοzzυ προzzγράμμαzzτοzzς. Είναzzι 

αzzπαzzραzzίτητοzz ναzz ενημερώνοzzνταzzι γιαzz τις αzzσφαzzλείς διαzzδικαzzσίες εργαzzσίαzzς οzzι επιβλέποzzντες 

καzzι ο zzι εργαzzζόμενο zzι αzzλλά καzzι γιαzz την σωστή κα zzταzzνόηση καzzι ναzz τις εφαzzρμο zzγή. 

Προzzκειμένοzzυ ναzz υπάρχει τήρηση των αzzσφαzzλή καzzι προzzκαzzθοzzρισμένων συστημάτων 

εργαzzσίαzzς καzzθώς κα zzι των καzzνόνων οzzι οzzποzzίοzzι ισχύοzzυν στο zzν εκάστο zzτε χώροzz εργαzzσίαzzς, 

είναzzι αzzναzzγκαzzίοzz ναzz υπάρχει συνεχής πα zzραzzκοzzλοzzύθηση των εργαzzσιών. Συχνά όμως υπό 

πίεση πραzzγμαzzτοzzποzzιοzzύνταzzι οzzι εργαzzσίες συντήρησης. ΑZZποzzτελεί αzzξιοzzσημείωτοzz ότι αzzκόμη 

καzzι υπό πίεση χρόνο zzυ είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz οzzι αzzσφαzzλείς διαzzδικαzzσίες εργαzzσίαzzς ναzz 

τηροzzύνταzzι πιστά. Επιπλέοzzν, δύναzzταzzι ναzz στοzzιχίσει ποzzλύ αzzκριβά η πα zzράκαzzμψη της 

καzzθοzzρισμένης διαzzδικαzzσίαzzς εφόσοzzν υπάρχει πιθα zzνότηταzz ναzz είναzzι υπεύθυνη προzzκειμένοzzυ 

ναzz υπάρξει πρόκληση τραzzυμαzzτισμών ή ζημιών σταzz μηχαzzνήμαzzταzz. ΟZZι διαzzδικαzzσίες γιαzz την 

αzzντιμετώπιση αzzπρο zzόπτων συμβάντων είναzzι αzzναzzγκαzzίοzz ναzz προzzβλέποzzνταzzι. Σε περίπτωση 

προzzβλήμαzzτοzzς τοzz ο zzποzzίοzz υπερβαzzίνει τις αzzρμο zzδιότητες των εργαzzζο zzμένων ή διαzzκοzzπής των 

εργαzzσιών σε περίπτωση αzzπρόβλεπτο zzυ προzzβλήμαzzτοzzς, είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz ναzz 

προzzβλέποzzνταzzι  ταzz παzzραzzπάνω ενδεχόμεναzz αzzπό τοzz αzzσφαzzλές σύστημαzz εργαzzσίαzzς. 

Ενδέχεταzzι ναzz οzzδηγήσει σε αzzτυχήμαzzταzz η υπέρβαzzση των αzzρμοzzδιοzzτήτων καzzι των 

δυναzzτοzzτήτων των εργαzzζοzzμένων.  

ΟZZ τελευταzzίοzzς πυλώναzzς είναzzι οzz Τελικός έλεγχοzzς. Προzzκειμένοzzυ ναzz υπάρξει 

πιστοzzποzzίηση ότι το zz εξάρτημαzz ή τοzz μηχάνημα zz στοzz οzzποzzίοzz υπήρχε αzzνάγκη συντήρησης, 

πλέοzzν υπάρχει καzzνο zzνική λειτοzzυργίαzz τοzzυ, το zz ότι  υπάρχει ο zz καzzθοzzρισμός τοzzυ χώροzzυ αzzπό 

ταzz αzzποzzρρίμμαzzταzz της συντήρησης κα zzι τοzz ότι ο zzι εργαzzσίες έχοzzυν όντως οzzλοzzκληρωθεί, με 
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τη διενέργειαzz ελέγχων είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz ναzz περαzzτωθεί η διαzzδικαzzσίαzz της συντήρησης. 

ΟZZι επιβλέποzzντες καzzι οzzι λοzzιπο zzί εργαzzζόμενο zzι ενημερώνοzzνταzzι σχετικά με την εργαzzσίαzz της 

συντήρησης καzzι οzzλοzzκληρώνεταzzι αzzυτή επισήμως, εφόσοzzν έχει πιστοzzποzzιηθεί η αzzσφάλειαzz 

τοzzυ χώροzzυ καzzι έχο zzυν ελεγχθεί ταzz πάνταzz. Η σύνταzzξη έκθεσης αzzποzzτελεί τοzz τελικό στάδιο zz. 

Σ’ αzzυτό υπάρχει διαzzτύπωση παzzραzzτηρήσεων γιαzz τυχόν δυσκοzzλίες ποzzυ προzzέκυψαzzν καzzι 

περιγραzzφή των εργαzzσιών ποzzυ εκτελέστηκα zzν. Επίσης υπάρχο zzυν γιαzz μελλο zzντικές 

βελτιώσεις. Προzzκειμένο zzυ  όσοzzι εργάζο zzνταzzν παzzράλληλαzz στοzzν ίδιοzz χώροzz καzzι οzzι 

εργαzzζόμενοzzι πο zzυ συμμετείχαzzν στη συντήρηση να zz μποzzροzzύν ναzz διαzzτυπώνοzzυν προzzτάσεις 

γιαzz τη βελτίωσή το zzυς καzzι παzzραzzτηρήσεις γιαzz τις εργαzzσίες συντήρησης καzzτά τη διάρκειαzz 

συνάντησης με τοzz προ zzσωπικό, είναzzι αzzπαzzραzzίτητοzz ναzz συζητείταzzι η έκθεση. 
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