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Στόχος: Στην εργασία αυτή αναδεικνύεται ο συμπληρωματικός ρόλος 
της χρήσης των παραδοσιακών εργαλείων Διαχείρισης Ποιότητας και 
της Ασφαλούς Διαχείρισης Κινδύνων στην επιτυχή ολοκλήρωση των 

Τεχνικών Έργων.

Quality Work SAFE



Μεθοδολογία
Υιοθέτηση παραδοσιακών εργαλείων με εναλλακτικό τρόπο, πραγματοποιώντας ενοποίηση 
των βημάτων.

Διαχείριση Ποιότητας - Χρήση του κύκλου Deming (PDCA). 

Διαχείριση Κινδύνων - Ανάπτυξη Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων - ποιοτική προσέγγιση χρήση της 
μεθοδολογίας μήτρας πιθανοτήτων.

Βήμα 1ο

Επιλέγονται τα σημαντικότερα ζητήματα ποιότητας και απειλών.

Βήμα 2ο  
Ανάλυση θεμάτων ως προς την σοβαρότητά τους, την επίπτωση στο έργο & στους στόχους του, 
της συνθήκες εργασίας & τη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος.

Βήμα 3ο  
Ανάπτυξη & εφαρμογή των στρατηγικών, ενεργειών και διαδικασιών. Έχοντας ως πρωταρχικό 
ρόλο την δημιουργία ασφαλών συνθήκων και την ισορροπία μεταξύ των παραγόντων κόστους, 
χρόνου & ποιότητας, σύμφωνα με τους περιορισμούς και τους στόχους του έργου. 

Βήμα 4ο  
Έλεγχος αποτελεσμάτων των μέτρων που έχουν ληφθεί, ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Βήμα 5ο  

Αξιολόγηση επίτευξης στόχων ενεργειών, μέσω των αποτελεσμάτων που έχουν εξαχθεί στο 
στάδιο του ελέγχου & σύγκριση με τους στόχους – Λήψη απόφασης σχετικά με τις ενέργειες 
που θα ακολουθήσουν – επανεκκίνηση της διαδικασίας.



Αποτελέσματα Μεθοδολογίας για τα Τεχνικά Έργα



Συμπεράσματα
1. Συμπληρωματικότητα των δύο πεδίων διαχείρισης 

Διαχείριση Ποιότητας - επίλυση θεμάτων ποιότητας – επιρροή στους κινδύνους 
(ανθρώπινο δυναμικό, υλικά, εξοπλισμός και θα προκαλούσαν αυξήσεις στον 
προϋπολογισμό, στο χρονοδιάγραμμα & επιπτώσεις στην ασφάλεια και υγεία). 

Διαχείριση Κινδύνων - περιορισμό & έλεγχο απειλών (χρόνο, κόστος & ασφάλεια) -
επιρροή στην ποιότητα. 
2. Κοινοί στόχοι

Αύξηση των θετικών αποτελεσμάτων, των επιδόσεων 
των έργων & επίτευξη επιθυμητών στόχων (κόστους, 
χρονοδιαγράμματος, ικανοποίησης ΚτΕ & χρηστών, 
τήρησης τεχνικών προδιαγραφών & εξασφάλιση 
ασφαλούς περιβάλλοντος). 

3. Ομοιότητες

Δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος

Λεπτομερείς αναλύσεις των θεμάτων.

Διερεύνηση κατάλληλων λύσεων και ενεργειών & 
λήψη κατάλληλων αποφάσεων. 

Βημάτων & διαδικασιών που χρησιμοποιούν.

Συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων.



Προτάσεις
Δημιουργία οδηγού για όλους όσους σχετίζονται με την κατασκευή έργων, 
αναπτύσσοντας μια εύχρηστη & μη χρονοβόρα μεθοδολογία βήμα προς βήμα, 
δημιουργώντας ένα ιδανικό και ασφαλές περιβάλλον.

Η μεθοδολογία να αποτελέσει βάση για την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών & 
περαιτέρω έρευνα.
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