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   Ο Πολιτικός Μηχανικός κατά την εκπόνηση των μελετών και κατά την 

κατασκευή των Γεωτεχνικών Έργων  επιδιώκει κατά πρώτο λόγο  τον 

περιορισμό της πιθανότητας δομικής αστοχίας,( πρακτικά  επιζητεί την 
“απόλυτη’’ Ασφάλεια ) ενώ συμπληρωματικά έχει ως στόχο και τον 

περιορισμό  του κόστους.  Στην επιδίωξη του αυτή για την ασφάλεια των 

έργων, ο Μηχανικός συναντά την δυσκολία ότι στις υπολογιστικές 

εκτιμήσεις κατά την μελέτη υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα ως προς την 

αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. 
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Στην παρουσίαση στο πρώτο μέρος της, εξετάζονται σχετικά με την αβεβαιότητα τα παρακάτω 
επιμέρους θέματα: 

 

Ποιο είναι το μέγεθός της; 
 
Πώς προκαλείται και ποιες αιτίες  καταστάσεις και λόγοι τη δημιουργούν; ( π.χ  Αναγνώριση του 
πραγματικού προβλήματος,  κατάλληλότητα φυσικού και μαθηματικού μοντέλου, επίλυση )  

 
Πόσο και πώς διαφοροποιείται στις βασικές και κύριες κατηγορίες Γεωτεχνικών έργων ( θεμελιώσεις, 
πρανή, σήραγγες, αντιστηριζόμενες εκσκαφές μεγάλου βάθους ) 

 
 
Στην πράξη το θέμα της ασφάλειας αντιμετωπίζεται με την χρήση των Συντελεστών Ασφαλείας και 
την επιλογή κατάλληλων τιμών. Όμως στην επιλογή των τιμών δεν λαμβάνονται υπόψη το μέγεθος 
και τα χαρακτηριστικά της διαφορετικής σε κάθε περίπτωση αβεβαιότητας, γεγονός που αποτελεί 
αδυναμία του σχεδιασμού. Η παρουσίαση  μελετά το  σοβαρό αυτό θέμα αυτό και επικεντρώνεται 
ειδικότερα στην περίπτωση των πρανών και των κατολισθήσεων. 

Στην ανάπτυξη του θέματος αναλύεται και υποστηρίζεται η μεγάλη-καθοριστική σημασία που έχει 
στην αντιμετώπιση των κατολισθήσεων, η κατανόηση του  μηχανισμού των με την σύνθεση των 
ενδείξεων και παρατηρήσεων στο πεδίο, όπως  και η  σημασία που έχει η παρακολούθηση της 
εξέλιξης των πριν και κατά την εκτέλεση της σταθεροποιητικής επέμβασης με την κατάλληλη 
ενοργάνωση, τις μετρήσεις και την αξιολόγηση τους. Τέλος στην εργασία επισημαίνεται η δυσκολία 
εφαρμογής της υπολογιστικής τεχνικής της Back Analysis και οι  “ παγίδες “ που ενδεχόμενα κρύβει 
τυχόν άστοχη χρήση της.    
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