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ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή

Η διαχείριση του κινδύνου (Risk Management) είναι ένας ευρέως 

εκτεινόμενος κλάδος και αποτελεί μία θεωρία της σύγχρονης διοίκησης που έχει σαν 

αντικείμενο να εντοπίσει, να μετρήσει και να αναλύσει τους κινδύνους που 

αντιμετωπίζει κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Σκοπός της διαχείρισης του κινδύνου είναι 

να προστατέψει την επιχείρηση από απώλειες και καταστροφές που απειλούν το 

ενεργητικό της και τη δυνατότητα κερδοφορίας της.

Κίνδυνοι εμφανίζονται καθημερινά σε μία επιχείρηση και η διαχείριση τους 

σημαίνει ότι θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα και να 

πραγματοποιούνται οι ανάλογες αλλαγές έτσι ώστε αυτοί να αντιμετωπίζονται 

έγκαιρα και να αποφεύγονται επιτυχώς.

Κάθε επιχείρηση έχει το δικό της περιβάλλον κινδύνου εφόσον λειτουργεί και 

αναπτύσσεται σε διαφορετικές συνθήκες. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να σχεδιάζει το 

δικό της περιβάλλον κινδύνου που αντιστοιχεί στα χαρακτηριστικά της. Αυτό μπορεί 

να απεικονιστεί με τον Risk management κύκλο (σχήμα 1) ο οποίος προσπαθεί να 

διαφωτίσει το περιβάλλον κινδύνου μέσα στο οποίο η επιχείρηση λειτουργεί. Ο 

κύκλος αυτός περιλαμβάνει έναν εξωτερικό και δύο εσωτερικούς δακτύλιους. Ο 

εξωτερικός δακτύλιος απεικονίζει τους κινδύνους που είναι ορατοί στην επιχείρηση 

ενώ ο αμέσως επόμενος φανερώνει τις ασφαλείς λειτουργίες της εταιρίας. Οπως 

φαίνεται και στο σχήμα 1, υπάρχουν 32 κίνδυνοι στον εξωτερικό δακτύλιο. Οι 

κίνδυνοι βέβαια μπορεί να είναι περισσότεροι αλλά αυτοί είναι οι πιο διαδεδομένοι. 

Στον κατά σειρά τρίτο δακτύλιο αναφέρονται τα άτομα που συνήθως προτείνουν 

λύσεις όταν παρουσιαστεί ο αντίστοιχος κίνδυνος. 'Οπως φαίνεται και στο σχήμα 

πολλά διαφορετικά πεδία του management είναι αναμεμειγμένα όσον αφορά τη 

διαχείριση του κινδύνου. Στο κέντρο του κύκλου βρίσκεται ο Risk Manager που 

αναλόγως με το μέγεθος της εταιρίας μπορεί να είναι ο Γενικός διευθυντής αλλά και 

κάποιος άλλος που να έχει επιφορτιστεί με αυτόν τον ρόλο. Είναι προτιμότερο αυτό 

το έργο να εξουσιοδοτείται σε ξεχωριστό άτομο . Σκοπός του Risk Manager σε μία 

επιχείρηση είναι να βρει μεθόδους έτσι ώστε να αποφεύγονται οι κρίσεις είτε αυτές 

προέρχονται από καταστροφές είτε από αλλαγές που πραγματοποιούνται με σκοπό 

την πρόληψη και την προστασία από τους διάφορους κινδύνους.
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Οι συνηθέστεροι κίνδυνοι που μπορεί να αντιμετωπίζει μία επιχείρηση είναι:

1. Εργατικά ατυχήματα

2. Πυρκαγιά

3. Βλάβη μηχανημάτων (Διακοπή παραγωγής)

4. Διαρροές στην επιχείρηση (π.χ. απώλειες κλοπής)

5. Αποζημίωση εξαιτίας του προϊόντος

6. Τρομοκρατία

7. Βιομηχανική κατασκοπεία

8. Πολιτικός

9. Σχετικός με ασφάλεια δεδομένων σε Υ/Η

10. Περιβαλλοντικός

11. Ατυχήματα μεταφορών

12. Χρηματοοικονομικός κίνδυνος

Ένας κίνδυνος μπορεί να οδηγήσει μία επιχείρηση σε μεγάλη κρίση, η οποία 

τελικά να επιφέρει τεράστιες ζημίες. Από την άλλη πλευρά, η λήψη μέτρων και 

αλλαγών προκειμένου να αποφευκτεί ένας κίνδυνος μπορεί επίσης να ‘κοστίσει’ 

ακριβά στην επιχείρηση. Είναι απαραίτητο να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις του 

κινδύνου στην επιχείρηση από τη στιγμή που αυτός εντοπιστεί. Για να τον 

αξιολογήσουμε θα πρέπει να έχουμε στη διάθεση μας αρκετές πληροφορίες. Η 

ύπαρξη ενός κινδύνου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται με 

ιδιαίτερο τρόπο. Για παράδειγμα κάποιοι κίνδυνοι παράγουν συχνές αλλά χαμηλού 

κόστους απαιτήσεις. Το συνολικό κόστος της διαχείρισης του κινδύνου μιας εταιρίας 

είναι το σύνολο του κόστους της προστασίας και της ζημιάς της. Αυτό το οποίο 

επιδιώκουμε είναι η άριστη ισορροπία ανάμεσα στην προστασία και την απώλεια.

Η διαχείριση του κινδύνου δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία αμφίδρομη ροή 

πληροφοριών και ενεργειών από και προς το εσωτερικό του Risk Manager κύκλου.

Αυτό το οποίο θα επιχειρηθεί στη συνέχεια είναι η εύρεση μίας μεθόδου 

διαχείρισης κινδύνου και αλλαγών (Risk and Change Management) που θα στηρίζεται 

στην επεξεργασία των δεδομένων που θα διακινούνται με συγκεκριμένο τρόπο στο 

εσωτερικό της επιχείρησης. Αυτό βέβαια δεν είναι και τόσο απλό γιατί μπορεί να 

απαιτεί αλλαγή της οργάνωση και της δομής της επιχείρησης.
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Σχήμα 1. Risk Manager Cycle
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΙΙΙΧΕΙΡΗΣΙΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Τα άτομα ή οι ομάδες οι οποίες λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία διαχείρισης του 

κινδύνου και των αλλαγών σε μία επιχείρηση καθώς και οι ρόλοι τους είναι οι 

παρακάτω :

1. Ο Risk reporter είναι το άτομο που εντοπίζει τον κίνδυνο και κάνει την αναφορά 

για να τον γνωστοποιήσει.

2. Ο Risk coordinator είναι το άτομο που προωθεί τη διαδικασία από την αναφορά 

του κινδύνου στην λήψη μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του.

3. Ο Risk solver είναι υπεύθυνος για την εύρεση μέτρων πρόληψης ή αντιμετώπισης 

των κινδύνων .

4. Ο Change proposer υποβάλει τις τελικές προτάσεις για τις αλλαγές που θα 

πραγματοποιηθούν με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κινδύνων.

5. Ο Change Coordinator ελέγχει τις προτάσεις που υποβάλλονται και σχεδιάζει τις 

αλλαγές μόλις αυτές εγκριθούν.

6. Ο Change implementer είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των μέτρων και των 

αλλαγών.

7. Η διοίκηση και ο Risk Manager ελέγχει και επιβλέπει την εργασία όλων των 

προηγούμενων και παρεμβαίνει όταν κρίνεται αναγκαίο.

Αναλόγως το μέγεθος και το αντικείμενο της επιχείρησης οι παραπάνω κατηγορίες 

ατόμων ή ομάδων μπορεί να είναι διαφορετικές ή να συμπίπτουν. Ο Risk Manager 

μπορεί να αναλάβει έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω ρόλους. Συνήθως 

αναλαμβάνει το ρόλο του Risk Coordinator.

Στη συνέχεια θα περιγράφει πως λειτουργεί ένα τέτοιο σύστημα. Πάντως τα 

βασικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται είναι : φόρμες που διακινούνται στο 

εσωτερικό της εταιρίας, αρχεία που κρατούνται και ενημερώνονται συνεχώς καθώς 

και συχνές συναντήσεις (meetings).

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται πως η πληροφορία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ώστε να βελτιώσει τη διαχείριση του κινδύνου βήμα - βήμα. 

Υπάρχουν τέσσερα προκαταρκτικά στάδια. Αυτά είναι:

• Ανάλυση περιβάλλοντος κινδύνου

• Αρχικός σχεδιασμός
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• Λεπτομερής σχεδιασμός

• Πλάνο για έκτακτες περιπτώσεις

• Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος

2.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η ανάλυση αυτή θα πρέπει να ξεκινήσει το πολύ σε μία εβδομάδα από τότε που θα 

διαπιστωθεί η ύπαρξη ενός κινδύνου. Θα δίνει απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις :

• Ποια άτομα ή ομάδες εμπλέκονται στο συγκεκριμένο κίνδυνο και στις αλλαγές 

που πρόκειται να γίνουν;

• Ποια είναι τα τυπικά κανάλια επικοινωνίας μεταξύ τους;

• Ποια είναι τα επικίνδυνα σημεία και που ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις;

2.2. ΑΡΧΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ο αρχικός σχεδιασμός περιλαμβάνει το λιγότερο τις παρακάτω δύο εργασίες :

1. Καθορισμό των εργασιών και αρμοδιοτήτων

2. Σχεδιασμό των εργαλείων και μεθόδων

Μπορούν επίσης να περιλαμβάνονται και άλλες όπως ανάλυση κόστους - 

ωφέλειας των αλλαγών.

Σε αυτό το στάδιο δεν θα πρέπει να αφιερώνεται περισσότερο από μία 

εβδομάδα. Στην συνέχεια θα πρέπει να συλλέγονται οι απόψεις των ατόμων ή 

ομάδων που επηρεάζονται άμεσα. Τα σχέδια θα πρέπει να αναπροσαρμόζονται ώστε 

να είναι αποδεκτά από όλους. Αυτό ίσως να είναι μία χρονοβόρος διαδικασία αλλά 

τελείως απαραίτητη για την επιτυχία του project.

2.2.1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να καθοριστούν οι στόχοι και οι εργασίες των 

ατόμων που θα λάβουν μέρος σε όλη τη διαδικασία και κυρίως του Risk και Change 

Coordinators. Αυτές οι θέσεις θα πρέπει να προσδιοριστούν επακριβώς και κάθε μία 

ξεχωριστά έστω και αν πρόκειται να καλυφθούν από το ίδιο άτομο ώστε να 

αποφεύγονται τυχόν παρεξηγήσεις και παρανοήσεις των αρμοδιοτήτων.

Ένα άλλο σημείο στο οποίο θα πρέπει να αναφερθούμε είναι ο ρόλος των 

Coordinators σε περίπτωση κρίσης. Αυτό θα πρέπει να καθοριστεί πολύ προσεκτικά
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έτσι ώστε ο Coordinator να μπορεί να ενεργήσει χωρίς απώλεια χρόνου σε 

περίπτωση κρίσης. Για παράδειγμα ο Risk Coordinator θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα, σε περίπτωση κρίσης, να επιστρατεύσει και να συντονίσει την ομάδα 

άμεσης δράσης που κρίνει αυτός ότι διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα, χωρίς 

γραφειοκρατικές διαδικασίες και κατά συνέπεια άσκοπη κατανάλωση χρόνου.

Μεγάλη προσοχή επίσης θα πρέπει να δοθεί στην κατάλληλη επιλογή για την 

κάλυψη των θέσεων αυτών ώστε να υπάρχει τέλεια αρμονία του κάθε ρόλου με τις 

ικανότητες και τα προσόντα των υποψηφίων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ COORDINATORS

Στην πιο απλή τους μορφή οι Coordinators εκτελούν μία γραφειοκρατική 

εργασία : στέλνουν φωτοτυπίες και φόρμες στους εργαζόμενους, διατηρούν και 

ενημερώνουν αρχεία. Στη συνέχεια όλες τις τυχόν διαφωνίες ή προβλήματα που 

μπορεί να ανακύψουν τα αναφέρουν στη Διοίκηση. Όταν όμως δοθούν σε αυτούς 

περισσότερες αρμοδιότητες και υπευθυνότητες μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί ότι ο 

ρόλος τους είναι καθοριστικός σε όλη τη διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου και 

των αλλαγών. Σε αυτήν την περίπτωση είναι σίγουρο ότι η επιχείρηση θα αποκομίσει 

περισσότερα οφέλη και θα είναι πιο καλά οργανωμένη και συντονισμένη.

Το βασικό χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτουν και οι δύο 

Coordinators είναι διπλωματικό ταλέντο αφού δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που θα 

πρέπει να συμβιβάζουν άτομα με συγκρουόμενες απόψεις και συμφέροντα. Θα 

πρέπει επίσης να έχουν εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας και άρτιας μεταφοράς 

των πληροφοριών αφού στην ουσία θα λειτουργούν σαν επικοινωνιακά κέντρα της 

επιχείρησης.

Εφόσον ο Risk Coordinaror είναι υπεύθυνος στο να κάνει μία αρχική 

εκτίμηση του κινδύνου και να θέτει προτεραιότητες και προθεσμίες θα πρέπει να 

έχει βαθιά γνώση και πείρα πάνω στο αντικείμενο της επιχείρησης. Αυτό θα τον 

βοηθήσει να μπορεί να κάνει σωστές επιλογές των προσώπων που θα κλιθούν να 

αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο και να ενημερώνει και να ζητάει την παρέμβαση της 

Διοίκησης (Management) μόνο όταν χρειάζεται.

Ο Change Coordinator είναι επίσης επιφορτισμένος με μεγάλες ευθύνες. Η 

βασική προϋπόθεση είναι να γνωρίζει πολύ καλά τον τρόπο που είναι δομημένη η 

επιχείρηση , τα άτομα και τους ρόλους που κατέχουν, δηλαδή να έχει λεπτομερή
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εικόνα της λειτουργίας της επιχείρησης. Αυτό είναι αναγκαίο διότι ανά πάσα στιγμή 

θα πρέπει να γνωρίζει ποια άτομα ή ομάδες επηρεάζονται άμεσα από οποιαδήποτε 

μελλοντική αλλαγή .

2.2.2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ

Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα :

1. Τι φόρμες θα χρειαστούν να συμπληρώνονται και να διακινούνται σε όλη τη 

διαδικασία;

2. Τι άλλα εργαλεία χρειάζεται να αναπτυχθούν ,

3. Πότε θα πρέπει να ενημερώνεται η διοίκηση ;

4. Ποιες μέθοδοι είναι οι πιο κατάλληλες ;

Το πρώτο σημείο αναφέρεται στις φόρμες που θα πρέπει να δημιουργηθούν 

ανάλογα με τον τύπο και της ανάγκες της εταιρίας. Πότε οι φόρμες θα πρέπει να 

συμπληρώνονται και από ποιους. Για παράδειγμα μπορεί να αποφασιστεί να 

συμπληρώνονται δύο ή περισσότερες φόρμες αναφοράς κινδύνου ανάλογα με τα 

άτομα που τις συμπληρώνουν (π.χ. με κριτήριο το επίπεδο μόρφωσης τους) .

Το δεύτερο σημείο καλύπτει θέματα όπως κριτήρια για προτεραιότητες και 

χρονοδιαγράμματα.

Το τρίτο σημείο αναφέρεται στις αναφορές που θα πρέπει να γίνονται προς 

την Διοίκηση , τη συχνότητα τους και τον τρόπο διανομής τους.

Το τέταρτο σημείο αφορά άλλες μεθόδους που μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά όπως για παράδειγμα η αναφορά του κινδύνου να 

γίνεται τηλεφωνικά

2.3. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ο λεπτομερής σχεδιασμός "σπάει” την εργασία των Coordinators σε μικρά 

καθορισμένα κομμάτια, ορίζοντας την εξάρτηση που υπάρχει μεταξύ τους καθώς και 

με άλλους παράγοντες.

Το βασικό χαρακτηριστικό στο στάδιο αυτό είναι ότι καθορίζονται τα άτομα 

που θα αναλάβουν έργο και δίνονται ακριβώς οι ημερομηνίες έναρξης όλων των
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εργασιών που θα εκτελεστούν στη διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων και των 

αλλαγών. Συγκεκριμένα :

• Καθορισμός του Risk Coordinator

• Ημερομηνία έναρξης του συστήματος αναφοράς των κινδύνων για κάθε 

κατηγορία εργαζόμενου.

• Ημερομηνία έναρξης των εργασιών του Risk Coordinator.

• Καθορισμός του Change Coordinator.

• Ημερομηνία έναρξης σχεδιασμού των αλλαγών για κάθε κατηγορία κινδύνου.

2.4. ΠΛΑΝΟ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Για τις έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει πάντοτε 

ένα πλάνο που θα περιλαμβάνει τι ενέργειες θα πρέπει να ακολουθηθούν. Αυτό 

μπορεί να γίνει από το πιο χαμηλό επίπεδο μέχρι και το πιο υψηλό.

Αυτό ανήκει κυρίως στις αρμοδιότητες του Risk Coordinator και 

συγκεκριμένα πρέπει: 1. Να καθορίσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες 2. Να ορίσει 

ομάδα έκτακτης ανάγκης 3. Να ενημερώσει όλους τους εργαζομένους για το πώς 

πρέπει να ενεργήσουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και υπό ποιες συνθήκες και 4. 

Να σιγουρευτούν ότι οι διαδικασίες ακολουθούνται σωστά.

Όλη αυτή η διαδικασία σχεδιασμού πλάνου έκτακτων περιπτώσεων είναι 

πολύ χρήσιμη για τον Risk Coordinator γιατί τον βοηθάει να συνειδητοποιήσει ποιος 

κίνδυνος - πρόβλημα έχει προτεραιότητα και ποια στοιχεία του συστήματος είναι 

κρίσιμα.

2.5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Στη συνέχεια θα φέρουμε σαν παράδειγμα ένα πληροφοριακό σύστημα που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία επιχείρηση για τους σκοπούς της διαχείρισης του 

κινδύνου. Φυσικά δεν υπάρχει ένα ιδανικό πληροφοριακό σύστημα για αυτόν το 

σκοπό. Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να δημιουργεί το δικό της σύμφωνα με τις 

ανάγκες της τη δομή της και το δικό της περιβάλλον κινδύνου. Όλες οι λεπτομέρειες 

που θα περιλαμβάνονται στις φόρμες αναφοράς και στις υπόλοιπες μεθόδους που θα 

χρησιμοποιηθούν βασικά θα καθοριστούν στην ανάλυση περιβάλλοντος κινδύνου και 

τον αρχικό σχεδιασμό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΑ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ (RISK AND CHANGE

MANAGEMENT)

Τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά ενός συστήματος διαχείρισης 

κινδύνου και αλλαγών (Risk and Change Management) μίας επιχείρησης είναι τα 

παρακάτω :

3.1. ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

'Οταν ένας εργαζόμενος σε μία επιχείρηση εντοπίσει έναν κίνδυνο καταρχήν 

θα πρέπει να τον αναφέρει. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα σε αυτό ακριβώς το στάδιο 

να χαθεί πολύτιμος χρόνος. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους όπως 

δυσκολία στην συμπλήρωση της φόρμας αναφοράς του κινδύνου. Έτσι λοιπόν 

απαιτείται η διαδικασία συμπλήρωσης της φόρμας αναφοράς του κινδύνου να είναι 

απλή, ξεκάθαρη και απόλυτα κατανοητή προς όλους αυτούς στους οποίους 

απευθύνεται. Δηλαδή να μπορεί να συμπληρωθεί και από κάποιον που δεν διαθέτει 

επαρκείς γνώσεις πάνω σε κάποιο αντικείμενο. Μετά τη συμπλήρωση της φόρμας και 

κατά τη διαδικασία ερμηνείας της θα πρέπει να αποσπάται με σαφήνεια και ευκολία ο 

κίνδυνος. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να συνοδεύεται και να 

τεκμηριώνεται με το σωστό επίπεδο πληροφοριών : να μην υπάρχουν ούτε περιττές 

ούτε ελλιπείς πληροφορίες.

3.2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΩΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ
(COORDINATORS)

Αφού αναφερθεί και προσδιοριστεί ο κίνδυνος η διαδικασία πρέπει να 

οδηγηθεί προς τη λήψη διορθωτικών και προληπτικών μέτρων. Το επόμενο βασικό 

σημείο είναι να ευρεθεί το κατάλληλο άτομο που να μπορεί να ερμηνεύσει την 

σοβαρότητα ή μη της κατάστασης και έτσι να θέσει προτεραιότητες και να συντάξει 

χρονοδιαγράμματα. Βασικός παράγοντας σε αυτό το στάδιο παίζει η επικοινωνία με 

όλα τα άτομα που εμπλέκονται στη διαδικασία διαχείρισης όπως αυτούς που κάνουν 

την αναφορά, τους risk solvers, τη διοίκηση κ ο κ.
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3.3. ΕΥΡΕΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Αυτό είναι ένα άλλο επικίνδυνο σημείο στο οποίο μπορεί επίσης να υπάρξει 

μεγάλη απώλεια χρόνου. Αυτή μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους όπως :

1. Να γίνει λάθος επιλογή του προσώπου που καλείται να δώσει λύση και

2. Τα υποστηρικτικά έγγραφα που συνοδεύουν την φόρμα αναφοράς 

κινδύνου να μη δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες που θα βοηθούσαν 

στην αντιμετώπιση του κινδύνου.

Ένα άλλο σημαντικό πρόσωπο της διαδικασίας είναι αυτός που παρακολουθεί 

και καταγράφει τις αλλαγές που συντελούνται στο εσωτερικό της επιχείρησης και 

κρατά αρχείο προς όφελος βέβαια αυτών που προτείνουν λύσεις.

Λιγότερο συχνά ,αλλά όχι σπάνια, συμβαίνει να είναι προτιμότερο να επανέλθει η 

επιχείρηση στην κατάσταση που ήταν πριν πραγματοποιηθούν οι αλλαγές. Για να 

γίνει όμως αυτό θα πρέπει να είναι αρχειοθετημένα όλα τα στοιχειά της 

προηγούμενης κατάστασης έτσι ώστε όταν κριθεί απαραίτητο να μπορεί η επιχείρηση 

να επιστρέφει σε αυτήν.

3.4. ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ

Οποιοσδήποτε στην επιχείρηση ή και εκτός αυτής προτείνει μία αλλαγή είναι 

υπεύθυνος για την ποιότητα της . Με άλλα λόγια είναι υπεύθυνος για την 

προετοιμασία, το σχεδίασμά και τον έλεγχο της έτσι ώστε η μετέπειτα εφαρμογή της 

να μην δημιουργήσει απρόσμενες συνέπειες.

Αυτό όμως δυστυχώς δεν αρκεί. Για παράδειγμα μια συνέπεια μπορεί να είναι 

προβλέψιμη γι’ αυτόν που προτείνει μία αλλαγή, αλλά απρόβλεπτη για κάποιον 

άλλον. Πιθανόν βέβαια ούτε και αυτός που προτείνει την αλλαγή να μην γνωρίζει 

ποιος άλλος επηρεάζεται από αυτήν.

Ο έλεγχος λοιπόν των αλλαγών απαιτεί συντονισμό. Ο ρόλος του Change 

Coordinator ,όπως αναλύεται και στη συνέχεια, είναι να ενεργεί σαν φίλτρο μέσω 

του οποίου περνούν όλες οι προτάσεις για αλλαγές.

3.5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

Όπως προαναφέρθηκε, αυτός ο όποιος προτείνει διάφορες αλλαγές είναι και 

υπεύθυνος γι’ αυτές. Όμως κάποιος επιπλέον έλεγχος είναι απαραίτητος όσον αφορά
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τα παρακάτω : Είναι οι διαδικασίες ελέγχου λογικές; Έχουν ενημερωθεί όλα τα 

άτομα για τις επικείμενες αλλαγές; Έχουν δώσει την έγκριση τους;

3.6. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ο χρόνος που θα πραγματοποιηθούν οι 

αλλαγές. Δεν θα πρέπει να εφαρμοστούν όταν διακόπτουν και δυσχεραίνουν 

εργασίες που γίνονται από άλλους εργαζόμενους στην επιχείρηση. Η σύνταξη ενός 

χρονοδιαγράμματος τόσο μακροπρόθεσμου όσο και βραχυπρόθεσμου είναι εργαλεία 

που βοηθούν την όλη διαδικασία χωρίς να δημιουργούνται απρόσμενες καταστάσεις.

3.7. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ένα τέτοιο σύστημα αντιμετώπισης και πρόληψης των κινδύνων μιας 

επιχείρησης όπως περιγράφηκε συνοπτικά παραπάνω βοηθάει να κατανοήσουμε το 

ρόλο της Διοίκησης.

Για να μπορέσει ένα τέτοιο σύστημα να ‘’δουλέψει” ικανοποιητικά και να 

πετύχει το στόχο για τον οποίον σχεδιάστηκε είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η 

ενεργός υποστήριξη της Διοίκησης. Η έλλειψη αυτής αποδυναμώνει το σύστημα και 

καθιστά οποιαδήποτε προσπάθεια περιττή.

3.8. Ο ΡΟΛ ΟΣ ΤΉΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σε μία επιχείρηση και ειδικά μεγάλου μεγέθους μπορεί να εμπλέκονται πολλά 

άτομα στο σύστημα διαχείρισης του κινδύνου. Φυσικά σε οποιαδήποτε απόφαση που 

θα παρθεί θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί οι ανάγκες όλων αυτών των 

εργαζομένων. Το γεγονός αυτός καθιστά πολλές φορές τη διαδικασία χρονοβόρα και 

εισάγει καθυστερήσεις που δυσχεραίνουν τη έγκαιρη αντιμετώπιση και λήψη μέτρων. 

Εδώ ακριβώς μπορούμε να κατανοήσουμε τον πρωταρχικό ρόλο της επικοινωνίας σε 

μία επιχείρηση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία ενός τέτοιου συστήματος 

είναι ελεύθερα κανάλια επικοινωνίας και αμφίδρομη ροή πληροφοριών μεταξύ όλων 

των ιεραρχικών επιπέδων. Αυτό επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους όπως συχνές 

συναντήσεις και συνεδριάσεις όπου θα παρουσιάζονται και θα αναλύονται οι 

απόψεις και οι εισηγήσεις του καθενός.
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Με άλλα λόγια το σύστημα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο κατά τέτοιο 

τρόπο που να βοηθάει όλους τους εργαζομένους και να προάγει τη συνεργασία ώστε 

όλα τα προβλήματα να αντιμετωπίζονται πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.

3.9. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

Οι Risk και Change Coordinators είναι οι άνθρωποι κλειδιά που ενημερώνουν 

τη Διοίκηση με τις σχετικές πληροφορίες πάνω στις οποίες θα στηριχτούν για να 

λάβουν τις τελικές αποφάσεις όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Ο στόχος της διοίκησης είναι η βελτίωση της παροχής υπηρεσιών και κατά 

συνέπεια της αξιοπιστίας της επιχείρησης , καθώς και η αύξηση της παραγωγικότητας 

και αποδοτικότητας της επιχείρησης. Το σύστημα διαχείρισης κινδύνου δεν είναι 

τίποτα άλλο παρά μία προδιαγεγραμμένη διαδικασία που τηρείται κάθε φορά που 

παρουσιαστεί κίνδυνος. Εφόσον αυτή ενεργοποιηθεί, η παρουσία της Διοίκησης θα 

υφίσταται μόνο για τον έλεγχο του προσωπικού, των οικονομικών και για 

διαπραγματεύσεις όταν ανακύψουν προβλήματα.

3.10. ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

Μερικά από τα οφέλη της εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης κινδύνου 

και αλλαγών (Risk and Change Management) είδη έχουν αναφερθεί από την 

παραπάνω περιγραφή .

Αυτά συνίστανται στα εξής :

1. Καλύτερες υπηρεσίες προς τον πελάτη εφόσον αυξάνεται η αξιοπιστία της 

επιχείρησης.

2. Μείωση του κόστους εφόσον με τη λήψη μέτρων πρόληψης αποφεύγονται οι 

κρίσεις που μπορεί να είναι καταστροφικές και κατ’ επέκταση δαπανηρές.

3. Βελτίωση του δείκτη παραγωγικότητας της επιχείρησης.

Οι λέξεις "καλύτερες”, "μείωση”, και "βελτίωση” υποδηλώνουν σύγκριση 

με κάτι που ήδη υπάρχει. Αυτό σημαίνει ότι πριν να ποσοτικοποιήσουμε τα οφέλη 

θα πρέπει να είμαστε σε θέση να ποσοτικοποιήσουμε το κόστος των αλλαγών που θα 

πραγματοποιηθούν. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο γιατί οι αλλαγές μπορεί να 

αφορούν πολλά διαφορετικά πεδία όπως αυτά που αναφέρονται στον πίνακα που 

ακολουθεί. Ο πίνακας αυτός αποτελείται από δύο στήλες : Στην αριστερή στήλη
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κατατάσονται τα κόστη που αναφέρονται στις διορθωτικές αλλαγές ενώ στη δεξιά τα 

ενδεχόμενα οφέλη από την εφαρμογή των αλλαγών

Τρέχον κόστος διορθωτικών αλλαγών Ενδεχόμενα οφέλη από την εφαρμογή 
των αλλαγών

Κόστος πελάτη Οφέλη πελάτη

Κόστος Διοίκησης Οφέλη Διοίκησης

Κόστος εύρεσης μέτρων αντιμετώπισης Οφέλη εύρεσης μέτρων αντιμετώπισης
Κόστος εφαρμογής Οφέλη εφαρμογής

Υπάρχουν βέβαια οφέλη που είναι πολύ δύσκολα να ποσοτικοποιηθούν, 

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι μικρότερης σημασίας, όπως για παράδειγμα μείωση 

της πιθανότητας μίας κρίσης, καλύτερη επικοινωνία και πληροφόρηση στην 

επιχείρηση, βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Έτσι λοιπόν για να πραγματοποιηθεί 

μία χρηματοοικονομική ανάλυση κόστους- ωφέλειας θα πρέπει να στηριχτούμε σε 

πολλές υποθέσεις. Αυτό πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά γιατί μπορεί να καταλήξει 

σε αποτελέσματα που θα έχουν μεγάλη απόκλιση από την πραγματικότητα. 

Επομένως η συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να εφαρμόζεται μόνο όταν είμαστε 

πεπεισμένοι ότι οι υποθέσεις μας είναι ορθολογικές και σωστές
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων και αλλαγών (Risk and Change 

Management) περιλαμβάνει 6 μηχανισμούς τους οποίους θα αναλύσουμε στη 

συνέχεια. Στο σχήμα που ακολουθεί φαίνεται η διαδοχή τους και η αλληλεξάρτηση 

τους. Το σύστημα διαχείρισης κινδύνου δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας κύκλος που 

συνεχώς τροφοδοτείται τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης.

Η κεντρική ιδέα στη προσέγγιση της διαχειρίσεις του κινδύνου και των 

αλλαγών (Risk and Change management) είναι ο προσδιορισμός των δύο εποπτικών 

μηχανισμών που θα αναλύσουμε λεπτομερέστερα στη συνέχεια : 1. Του Risk 

coordination και 2. του Change coordination. Επικεφαλής αυτών των δύο 

μηχανισμών μπορούν να είναι άτομα μεμονωμένα άτομα ή ομάδες. Υπάρχει επίσης η 

περίπτωση οι δύο αυτοί μηχανισμοί να εποπτεύονται από το ίδιο άτομο (συνήθως ο 

Risk Manager) . Αυτό εξαρτάται από το μέγεθος και την οργανωσιακή δομή της 

εταιρίας.

Αναλυτικά, τα στάδια και οι μηχανισμοί που συνθέτουν το σύστημα 

διαχείρισης των κινδύνων και των αλλαγών είναι:

41. ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΧΙΥ.ΧΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Το πρώτο σημείο στο οποίο μπορεί να χαθεί χρόνος και να δημιουργηθεί 

κρίση είναι όταν εντοπίζεται ένας κίνδυνος. Είναι σημαντικό ένας κίνδυνος να 

αναφέρεται ακριβώς τη στιγμή κατά την οποία γίνεται αντιληπτός. Οποιοσδήποτε 

εντοπίζει έναν κίνδυνο είναι υπεύθυνος να διαπιστώσει αν πραγματικά υπάρχει, να 

τον τεκμηριώσει με όσο το δυνατόν περισσότερα αποδευαικά και υποστηρικτικά 

έγγραφα, έτσι ώστε να κάνει mo εύκολη την εύρεση μέτρων για την αντιμετώπιση 

του.

Υπάρχει περίπτωση κάποιος που εντοπίζει έναν κίνδυνο να μην διαθέτει τις 

απαραίτητες γνώσεις για να βρει την αιτία και άρα σε ποιον θα πρέπει να απευθυνθεί 

και πώς να τον τεκμηριώσει. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο θα πρέπει η διαδικασία 

αναφοράς του κινδύνου να είναι απλή, ξεκάθαρη και να απευθύνεται σε όλους τους 

εργαζομένους ανεξαρτήτως γνώσεων και εμπειρίας.

Μερικές από τις ιδιότητες μίας τέτοιας διαδικασίας είναι:

1. Μία καλοσχεδιασμένη φόρμα αναφοράς (όπως αυτή που παρατίθεται στο 

παράδειγμα)

2. Ξεκάθαρες οδηγίες

3. Αυτός που κάνει την αναφορά δεν θα πρέπει ποτέ να είναι υποχρεωμένος να 

διαγνώσει τις αιτίες του κινδύνου.

4.2. RISK COORDINATION
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΙΙΙΧΕΙΡΙΙΣΙΙ

Αφού γίνει η αναφορά του κινδύνου σειρά έχει ο Risk Coordinator .Ο 

πρωταρχικός ρόλος του Risk Coordinator είναι: 1. Να επιβεβαιώσει ότι η αναφορά 

του κινδύνου θα καταλήξει στο κατάλληλο άτομο ή ομάδα ατόμων για αντιμετώπιση 

του και 2. Να παρακολουθεί την κατάσταση των προβλημάτων και κινδύνων και να 

θέτει προτεραιότητες και προθεσμίες για την αντιμετώπιση τους. Ο Risk Coordinator 

είναι ο άνθρωπος κλειδί για την επιτυχία της διαδικασίας αντιμετώπισης και 

πρόληψης του κινδύνου. Η ύπαρξη αυτού του μηχανισμού (Risk Coordination) εντός 

της επιχείρησης και η σημασία του είναι θέματα που θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά 

υπόψη από όλα τα στελέχη και τους εργαζόμενους στην επιχείρηση.

Εξάλλου η αντιμετώπιση των κινδύνων, όπως ήδη αναφερθήκαμε, είναι και 

θέμα επικοινωνίας τόσο μεταξύ αυτών που κάνουν την αναφορά όσο και μεταξύ 

άλλων ατόμων που εμπλέκονται στη διαδικασία διαχείρισης κινδύνου όπως π.χ. των 

Risk Solvers . Σ’ αυτό το στάδιο μπορεί εύκολα να δημιουργηθούν καθυστερήσεις 

και παρεξηγήσεις.

Μερικά σημεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί έμφαση ώστε να διευκολυνθεί 

και ο Risk Coordinator αλλά να συντομεύσει και η διαδικασία αντιμετώπισης ή 

πρόληψης του κινδύνου είναι:

• Στην αναφορά περιγράφεται ο πραγματικός κίνδυνος ; Πόσο σοβαρός είναι ; 

Καθυστερεί κάποιο project ; Επηρεάζει καθημερινές δραστηριότητες της 

επιχείρησης ; Έχει αναφερθεί στο παρελθόν κάτι παρόμοιο ; Υπάρχει πιθανότητα 

μία έμμεση λύση να είναι ήδη διαθέσιμη; Ποιο είναι το χρονικό όριο για την 

λήψη μέτρων αντιμετώπισης;

• Ποιο είναι το κατάλληλο άτομο ή ομάδα που θα αναλάβει να δώσει λύσεις ; 

Πόσο χρόνο χρειάζεται; Υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ αυτού του χρόνου και 

του προγραμματισμένου; Αν ναι μήπως πρέπει να παρέμβει η Διοίκηση;

Ο Risk Coordinator πέραν του γεγονότος ότι θέτει προτεραιότητες, χρονικά 

όρια και προωθεί τη διαδικασία προς τα κατάλληλα άτομα, θα πρέπει απαραίτητα να 

κρατάει και να ενημερώνει αρχεία με διάφορες χρήσιμες πληροφορίες που θα τον 

βοηθούν να δίνει απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα.. Έτσι λοιπόν η θέση αυτή 

απαιτεί άτομα με ιδιαίτερες ικανότητες επικοινωνίας με άλλους εργαζόμενους που 

ενδέχεται να ανήκουν σε διαφορετικά πεδία δράσης . Αυτοί μπορεί να είναι εργάτες, 

νομικοί σύμβουλοι, μηχανικοί, σύμβουλοι επιχειρήσεων, τεχνικοί κ ο κ.
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Στην ιδανική περίπτωση αυτό το άτομο πρέπει επίσης να διαθέτει βαθιά 

γνώση του αντικειμένου της εργασίας και του περιβάλλοντος της επιχείρησης έτσι 

ώστε να μπορεί κατά κάποιο τρόπο να διαγνώσει τις πιθανές αιτίες των 

παρουσιαζόμενών κινδύνων.

Η διατήρηση και η συχνή ενημέρωση ενός αρχείου όλων των προβλημάτων 

και κινδύνων που έχουν υπάρξει κατά το παρελθόν στην επιχείρηση και του τρόπου 

που αντιμετωπίστηκαν είναι ένα εργαλείο ιδιαίτερης χρησιμότητας σε αυτόν τον 

μηχανισμό. Σε αυτό το αρχείο θα πρέπει να καταγράφονται πληροφορίες που θα 

περιγράφουν τον κίνδυνο, θα δίνουν τις πηγές του, τις προτεραιότητες που είχαν 

δοθεί και πως εξελίχθηκε η κατάσταση. Σε τακτά χρονικά διαστήματα αυτό το αρχείο 

θα πρέπει να ενημερώνεται με νέα στοιχεία και δεδομένα. Όταν πρόκειται για 

κινδύνους κρίσιμους και υψηλής προτεραιότητας θα πρέπει η κατάσταση να 

παρακολουθείται και να καταγράφεται καθημερινώς μέσω συναντήσεων όλων των 

ενδιαφερομένων μερών. Για κινδύνους μικρότερης προτεραιότητας αρκεί η 

παρακολούθηση της κατάστασης σε ποιο αραιά χρονικά διαστήματα όπως για 

παράδειγμα εβδομαδιαίες συναντήσεις με τους Risk Solvers. Η συχνότητα των 

συναντήσεων εξαρτάται κάθε φορά από την κρισιμότητα της κατάστασης.

4.3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΑ ΥΝΩΝ - RISK SOL VING
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΉΣ ΕΙΧΑ ΥΧΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Οι Risk Solvers παρέχουν λύσεις αντιμετώπισης των κινδύνων που διατρέχει 

μία επιχείρηση, έχοντας σαν βασικό περιορισμό το χρόνο. Η επιλογή των Risk 

Solvers ποικίλουν από περίπτωση σε περίπτωση και ανάλογα με το είδος και το 

μέγεθος της εταιρίας. Μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Risk Coordinator αλλά 

και διαφορετικό. Για παράδειγμα το ρόλο του Risk Solver μπορεί να έχει κάποιος 

τεχνικός, μηχανικός, νομικός σύμβουλος, σύμβουλος επιχειρήσεων για 

χρηματοοικονομικά θέματα, προμηθευτές- πωλητές μηχανημάτων ή πρώτων υλών σε 

μία βιομηχανία.

Σε αυτό το στάδιο οικονομία χρόνου μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους 

τρόπους. Δύο από αυτούς έχουν ήδη αναφερθεί : 1) Ο Risk Coordinator να κάνει 

σωστή επιλογή των προσώπων που θα αναλάβουν το ρόλο των Risk Solvers και 2) Οι 

πληροφορίες και τα υποστηρικτικά έγγραφα που συνοδεύουν την αναφορά του 

κινδύνου να είναι ολοκληρωμένα, ακριβή και με το σωστό επίπεδο λεπτομερειών.

Σε αυτό το στάδιο, λίγα εργαλεία ή διαδικασίες βοηθούν ουσιαστικά στη 

εύρεση μέτρων αντιμετώπιση ενός κινδύνου. Εδώ μεγάλο ρόλο παίζει ο ανθρώπινος 

παράγοντας. Μερικές από τις ενέργειες του Risk Solver είναι: 1) Ψάχνει για γενικές 

πληροφορίες 2) Αναζητά πιθανές αιτίες, 3) Καταγράφει την πρόοδο 4) Κρατάει 

ιστορικό αρχείο .

Από όλα τα παραπάνω μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι οικονομία 

χρόνου μπορεί να επιτευχθεί αν υπάρξει σωστός σχεδιασμός αυτών των εργαλείων 

και των διαδικασιών. Άλλωστε πρόκειται για εργασίες “γραφειοκρατικής” φύσεως 

πλην όμως αναγκαίων και η επιτάχυνση αυτών οδηγούν τη διαδικασία πιο γρήγορα 

προς τον Change Coordinator.

Ένας άλλος αρκετά αποτελεσματικός τρόπος αποφυγής καθυστερήσεων προς 

όφελος των Risk Solver είναι η καταγραφή των αλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί 

στην επιχείρηση και τα αποτελέσματα τους, που είναι αρμοδιότητα του Change 

Coordinator. Εφόσον συμβαίνει αρκετά συχνά προβλήματα να ανακύπτουν μετά την 

εφαρμογή αλλαγών στο εσωτερικό της επιχείρησης , ο Change Coordinator πρέπει να 

απομονώνει τα στοιχεία εκείνα που θεωρεί ότι μπορούν να δημιουργούν πρόβλημα. 

Ένα λοιπόν μέρος της εργασίας του Change Coordinator, όπως θα δούμε και 

παρακάτω, είναι να αρχειοθετεί τις αλλαγές και έτσι να παρέχει χρήσιμες 

πληροφορίες στον Risk Solver.
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Αυτή η διαδικασία μπορεί να ακούγεται περιττή όμως είναι μεγάλης σημασίας 

εφόσον δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου οι νέες αλλαγές οδηγούν σε νέα κρίση. 

Αυτή μπορεί να αποφευχθεί αν επανέλθουμε στην κατάσταση που υπήρχε πριν 

πραγματοποιηθούν οι αλλαγές. Για να επανέλθουμε όμως στην προηγούμενη 

κατάσταση θα πρέπει να έχουν αρχειοθετηθεί αρκετά στοιχεία και πληροφορίες. 

Αυτό επίσης είναι ένα μέρος των αρμοδιοτήτων του Change Coordinator.

4.4. CHANGE PROPOSING

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω για την αντιμετώπιση των κινδύνων είναι 

απαραίτητο να ληφθούν ορισμένα μέτρα δηλαδή να πραγματοποιηθούν αλλαγές στο 

εσωτερικό της επιχείρησης. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να αφορούν τον τρόπο 

διοίκησης και πολιτική της εταιρίας, ανανέωση μηχανικού εξοπλισμού, εκπαίδευση 

του προσωπικού κ.ο.κ. Είναι δυνατόν οι προτάσεις για τις διάφορες αλλαγές να μην 

προέρχεται από το εσωτερικό της επιχείρησης αλλά από εξωτερικές πηγές όπως π.χ. 

από προμηθευτές εξωτερικούς συνεργάτες κ.ο.κ. Οποιοσδήποτε έχει σχέση με την 

υποβολή προτάσεων γι' αυτές τις αλλαγές είναι και υπεύθυνος για την ποιότητα τους.
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Με άλλα λόγια θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι τα μέτρα και οι αλλαγές που 

προτείνει είναι καλά σχεδιασμένα, ελεγμένα και η εφαρμογή τους δεν θα δημιουργεί 

δυσμενέστερη κατάσταση και προβλήματα.

Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να γίνουν συντονισμένα. Το πρώτο βήμα για έναν 

επιτυχή συντονισμό είναι ο προγραμματισμός των ενεργειών που θα ακολουθηθούν. 

Θα πρέπει επίσης να καθοριστεί ένα κεντρικό σημείο στο οποίο θα εστιάζουν όλες οι 

προτεινόμενες αλλαγές.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι είναι υποχρέωση του Change Proposer να παρέχει 

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την προτεινόμενη αλλαγή 

όπως για παράδειγμα λεπτομερή περιγραφή της αλλαγής, ανάλυση κόστους- 

ωφέλειας ,τους λόγους για τους οποίους την επιλέγει, ποιους θα επηρεάσει η 

εφαρμογή της και με ποιόν τρόπο

4.5. CHANGE COORDINATION

Ο ρόλος του Change Coordinator είναι πολύ σημαντικός εφόσον λειτουργεί 

σαν φίλτρο μέσα από το οποίο περνούν , ελέγχονται και σχεδιάζονται όλες οι 

προτάσεις. Στόχος είναι να μειωθεί στο ελάχιστο ο αριθμός των προβλημάτων και 

αστοχιών που μπορεί να προκαλέσει η εφαρμογή των μέτρων στην πράξη.
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Ο Change Coordinator θα πρέπει να είναι άτομο με βαθιά γνώση του 

αντικειμένου, του τρόπου διοίκησης και λειτουργίας της επιχείρησης. Απαιτούνται 

επίσης ιδιαίτερες ικανότητες επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης και συντονισμού.

Οι βασικές υπευθυνότητες του Change Coordinator είναι:

• Να συντονίζει συνολικά το σχεδίασμά και τη σύνταξη του χρονοδιαγράμματος 

των αλλαγών. Ο συγχρονισμός και η στιγμή που θα εφαρμοστούν οι αλλαγές 

έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Όλα τα άτομα τα οποία επηρεάζονται από αυτές τις 

αλλαγές θα πρέπει να ενημερωθούν και να συναινέσουν για τη χρονική στιγμή 

που πρόκειται να εφαρμοστούν αυτές, έτσι ώστε να εκλείψει η δυσαρέσκεια που 

μπορεί να προέλθει από τις τυχόν συγκρούσεις και διαφωνίες.

• Να εξασφαλίζει ότι οι έλεγχοι στο σχεδίασμά των αλλαγών είναι επαρκείς. Ο 

Change Proposer θα πρέπει απαραίτητα να λαμβάνει μέριμνα για την ποιότητα 

των προτεινόμενων αλλαγών. Ένας συνολικός ποιοτικός έλεγχος είναι χρήσιμος 

και απαραίτητος.

• Να συντονίσει την εφαρμογή των αλλαγών. Μέρος της δουλειάς του Change 

Coordinator είναι να δημιουργήσει ένα μακροπρόθεσμο πλάνο - σχεδίασμά για 

αλλαγές που απαιτούν συνήθως μεγάλη κατανάλωση πόρων όπως επίσης και ένα 

βραχυπρόθεσμο για το άμεσο μέλλον .

• Να κρατάει και να ενημερώνει ένα αρχείο που να περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές 

που έχουν προγραμματιστεί ή ήδη εφαρμοστεί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα για 

επαρκή τεκμηρίωση. Οταν πραγματοποιηθεί μία αλλαγή αυτή θα πρέπει να 

καταγράφεται, όχι τόσο για ιστορικούς λόγους αλλά σαν εργαλείο για τους Risk 

Solvers.

Για να μπορεί ο Change Coordinator να ανταποκριθεί σε όλες αυτές τις 

υποχρεώσεις είναι απαραίτητο να φέρνει σε επαφή όλες τις ενδιαφερόμενες μεριές 

έτσι ώστε αυτές να συναινέσουν σε ένα πλάνο δράσης. Το πώς ο Change Coordinator 

συνδέεται και εξαρτάται από τα άλλα άτομα που εμπλέκονται στο σύστημα 

διαχείρισης φαίνεται στο σχέδιο .

Επίσης σε περίπτωση διαφωνιών ή συγκρούσεων ο Change Coordinator 

πρέπει να ενημερώσει τη Διοίκηση έτσι ώστε να επέμβει για να επιλυθούν οι 

διαφορές.

24



ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

4.6. CHANGE IMPLEMENT A TION

Ο Change Implementer είναι ο άνθρωπος στην επιχείρηση που αναλαμβάνει 

να υλοποιήσει τις αλλαγές που έχουν αποφασιστεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

και τις ακριβείς οδηγίες.

Ο Change Implementer όπως και ο Risk Solver ξοδεύει ένα μεγάλο μέρος του 

χρόνου του συλλέγοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, λαμβάνοντας εγκρίσεις 

και κάνοντας ελέγχους ασφαλείας. Όπως ήδη αναφέρθηκε, μεγάλο μέρος της 

"γραφειοκρατικής” αυτής δουλειάς αναθέτεται στον Change Coordinator και έτσι 

επιταχύνεται η ολοκλήρωση όλης της διαδικασίας..
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ΣΥΣΤΗΜΑ Α Ι.ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ A'/A’J Y.WOY ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΑ ΥΝΟΥ (RISK
AND CHANGE MANAGEMENT)

Στη συνέχεια ακολουθεί ένα παράδειγμα συστήματος διαχείρισης κινδύνου σε 

μία επιχείρηση. Η επιχείρηση αυτή μπορεί να είναι κάποια τεχνική εταιρία που 

εκτελεί κάποιο έργο και διαθέτει πολύ εξοπλισμό. Σε αυτήν την εταιρία υπάρχει 

αποθήκη καυσίμων όπου γίνεται ο ανεφοδιασμός με καύσιμα όλων των 

μηχανημάτων. Στο παράδειγμα περιλαμβάνονται οι διάφορες φόρμες που 

συμπληρώνονται καθώς και αρχεία που κρατούνται και ενημερώνονται σε όλη τη 

διαδικασία. Οι φόρμες αυτές είναι ενδεικτικές και μπορούν να ποικίλουν ανάλογα με 

την εταιρία και τις ανάγκες της.

5.1. ΦΟΡΜΕΣ ΠΑΡΑΚΟΑ ΟΥΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ένας μηχανισμός στον οποίον δεν αναφερθήκαμε παραπάνω και δεν 

περιγράψαμε είναι αυτός της παρακολούθησης της γενικής κατάστασης. Αυτός ο 

μηχανισμός δεν ανήκει στον "κύκλο” του Risk and Change Management όμως είναι 

αρκετά σημαντικός γιατί βοηθάει στο να υπάρχει μία γενική εικόνα της κατάστασης 

της εταιρίας και έτσι σε περίπτωση ύπαρξης κινδύνου να γίνει πιο εύκολη η εύρεση 

των αιτιών και των μέτρων αντιμετώπιση της.

ΣΤΟΧΟΙ

• Ενημέρωση της γενικής κατάστασης που επικρατεί

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

• Φόρμες παρακολούθησης
• Αρχείο καταγραφής της κατάστασης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι φόρμες αυτές θα συμπληρώνονται από τους εργαζόμενους ή από τους 

εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρίας σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτά τα 

διαστήματα δεν είναι καθορισμένα και τα ορίζει ο Risk Manager (π.χ. 1 ή 2 φορές το 

χρόνο). Οι φόρμες θα έχουν σαν αποδέκτη τον Risk Coordinator ο οποίος θα κρατάει 

αρχείο και θα το ενημερώνει με όλα τα νεοεισερχόμενα στοιχεία.

Στη συνέχεια παρατίθενται ως παράδειγμα τέτοιες φόρμες που αναφέρονται 

σε 8 διαφορετικούς κινδύνους με τους οποίους μπορεί να έρθει αντιμέτωπη μία 

επιχείρηση.
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ΣΥΣΤΗΜΑ IIΑΧΕΙΡΙΣΙΙΣ ΚΙΧ IΥΧΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΙΣΙΙ

5.1.1. ΚΙΝΑ ΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ

• Ημερομηνία

• Τμήμα

• Υπεύθυνος πυροπροστασίας-Πυρασφόιλειας:

Απαντήστε με σαφήνεια τις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Έχει γίνει επαρκής μελέτη πυροπροστασίας-πυρασφάλειας (πχ sectioning);

2. Τηρούνται στο ακέραιο όλα όσα ορίζει η μελέτη (πχ σύστημα εξαερισμού) ;

3. Υπάρχει ο αναγκαίος εξοπλισμός (πχ sprinklers, fire alarms) ;

4. Γίνεται η συντήρηση του εξοπλισμού και όλων των συστημάτων πυροπροστασίας;

5. Τηρούνται από το προσωπικό τα μέτρα ασφαλείας (κάπνισμα) ;

6. Γίνεται εκπαίδευση-ενημέρωση του προσωπικού;

7. Υπάρχει σχέδιο εκκένωσης το οποίο να δοκιμάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από το προσωπικό;

• Σημειώστε ελλείψεις ή παρατηρήσεις :

• Υποστηρικτικά συνημμένα έγγραφα:

• Επείγον:
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΛΧΕΙΡΙΣΙΙΣ ΚΙΧΑΥΧΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

5.1.2. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

• Ημερομηνία

• Τμήμα

• Υπεύθυνος Μεταφορών

Απαντήστε συνοπτικά στις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Η συσκευασία των προϊόντων κρίνεται κατάλληλη;

2. Γίνεται συστηματικός έλεγχος των συνθηκών μεταφοράς (καιρικές συνθήκες, ποιότητα οδικού δικτύου) ;

3. Η φόρτωση και η εκφόρτωση των προϊόντων γίνεται με το σωστό τρόπο;

4. Γίνεται συοτημαπκός έλεγχος των συνθηκών (θερμοκρασία, υγρασία) τόσο στη μεταφορά όσο και στην 

αποθήκευση ;

5. Ελέγχονται άλλοι πιθανοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη μεταφορά ( απεργίες, κλείσιμο δρόμων 

λιμανιών) ;

• Υποστηρικτικά συνημμένα έγγραφα:

• Επείγον:
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙ.ΑΧΕΙΡΙΣΙΙΣ ΚΊ.ΧΑΥΝΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

5.1.3. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

• Ημερομηνία

• Τμήμα

• Υπεύθυνος Υγιεινής-Α σφάλειας

Απαντήστε συνοπτικά στις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Τηρούνται όλες οι προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειες του έργου ;

2. Υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός προστασίας για όλους τους εργαζόμενους (κράνη, ζώνες ασφαλείας, 

προστασία ματιών) ;

3. Είναι το προσωπικό ενημερωμένο για τους κινδύνους και τους τρόπους ανπμετώπισης τους;

4. Υπάρχει οργάνωση για την πρόληψη ατυχημάτων;

5. Τα μηχανήματα -οχήματα -εργαλεία χειρός είναι σωστά συντηρημένα;

6. Τα εύφλεκτα υλικά και οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι σωστά προφυλαγμένα;

7. Υπάρχει σωστή σήμανση στους χώρους εργασίας;

• Σημειώστε ελλείψεις ή παρατηρήσεις :

• Υποστηρικτικά συνημμένα έγγραφα:

• Επείγον :
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ΣΥΣΤΗΜΑ . IΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ A7.VJ ΥΧΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

5.1.4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΙΝΑ ΥΝΟΣ

Ημερομηνία

• Τμήμα

Υπεύθυνος προστασίας Περιβάλλοντος

Απαντήστε συνοπτικά στις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Έχει η επιχείρηση απόβλητα τα οποία είναι τοξικά ή επικίνδυνα για το περιβάλλον;

2. Με ποιόν τρόπο αυτά αποβάλλονται και σε τι ποσότητες;

3. Υπάρχει κίνδυνος διαρροών επικίνδυνων ουσιών;

4. Μια πιθανή περιβαλλοντική καταστροφή σε τι θεωρείτε πιο πιθανό να οφείλεται: α) απροσεξία β)κακή 

συντήρηση y)sabotage ;

5. Γίνεται συστηματικός έλεγχος και συντήρηση του μηχανικού εξοπλισμού;

6. Είναι το προσωπικό ενημερωμένο σε θέματα περιβάλλοντος και τρόπους αντιμετώπισης μιας πιθανής 

καταστροφής;

• Σημειώστε ελλείψεις ή παρατηρήσεις :

• Υποστηρικτικά συνημμένα έγγραφα:

• Επείγον:
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΑΧΕΙΡ1ΣΗΣ KISAYNOY ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

5.1.5. ΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΙΝΑ ΥΝΟΣ

• Ημερομηνία

• Τμήμα

• Χρηματοοικονομικός διευθυντής

Απαντήστε συνοπτικά στις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Είναι πιθανή μία απρόσμενη αλλαγή των ισοτιμιών ξένων νομισμάτων που θα επηρεάσει δυσμενώς τα 

οικονομικά της επιχείρησης (πχ σε περίπτωση εισαγωγών, δανεισμό σε ξένο νόμισμα) ;

2. Είναι πιθανή μία αλλαγή των επιτοκίων που θα επιβαρύνει την οικονομική θέση της επιχείρησης (πχ. σε 

περίπτωση δανεισμού) ;

3. ΓΙαρατηρείται κάποια τάση στην αγορά για μείωση των ημών πώλησης των προϊόντων της επιχείρησης;

4. Πως κρίνετει μακροπρόθεσμα την εξέλιξη του πληθωρισμού και το έλλειμμα του ισοζυγίου ;

5. Πως κρίνετε τψ’ κίνηση και την εξέλιξη της μετοχής της εταιρίας;

6. Πως κρίνετε την μακροπρόθεσμη πορεία της χώρας;

• Σημειώστε ελλείψεις ή παρατηρήσεις :

• Υποστηρικτικά συνημμένα έγγραφα:

• Επείγον:
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

5.1.6. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΛΟΠΗΣ

Ημερομηνία

Τμήμα

Υπεύθυνος ασφάλειας εγκαταστάσεων

Απαντήστε συνοπτικά στις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Γίνεται σωστός έλεγχος του προσωπικού εντός της επιχείρησης-καταστήματος;

2. Γίνετε σωστός έλεγχος του προσωπικού εκτός της επιχείρησης (πχ. οδηγοί, προμηθευτές) ;

3. Ελέγχεται επαρκώς η διαδικασία της φόρτωσης και της εκφόρτωσης των προϊόντων ;

4. Έχει η επιχείρηση μη ελεγχόμενες εισόδους και εξόδους;

5. Υπάρχουν αντικλετττικά συστήματα;

6. Γίνεται έλεγχος στη reception της επιχείρησης;

7. Υπάρχει σωστή καθοδήγηση προς τους εργαζομένους;

• Υποστηρικτικά συνημμένα έγγραφα:

• Επείγον :
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙ.ΜΥΧΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

5.1.7 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΙΝΑ ΥΝΟΣ

• Ημερομηνία

• Τμήμα

• Νομικός- Οικονομικός Σύμβουλος

Απαντήστε συνοπτικά στις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Κρίνετε το πολιτικό σύστημα της χώρας και τις εξελίξεις στο μέλλον θετικές για την επιχείρηση;

2. Δέχεται η επιχείρηση έντονα τον κρατικό έλεγχο και παρεμβατισμό, (πχ. στις τιμές, στη στρατηγική) ;

3. Δίνει η πολιτεία κίνητρα για την ανάπτυξη της επιχείρησης (φορολογικά, επιδοτήσεις) ;

4. Τα άτομα και τα στελέχη της εταιρίας χαίρουν κοινής αποδοχής από την τοπική κοινωνία ;

5. Ποιες είναι οι σχέσεις της εταιρίας με τους τοπικούς φορείς ή τις πρεσβείες;

6. Ευνοεί η νομοθεσία την ανάπτυξη της επιχείρησης;

• Σημειώστε ελλείψεις ή παρατηρήσεις :

• Υποστηρικτικά συνημμένα έγγραφα:

• Επείγον:

• 1. ____________ 2.

• ΝΑΙ / ΟΧΙ
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΧ. IΥΧΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

5.1.8. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΒΛΑΒΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

• Ημερομηνία

Τμήμα

Υπεύθυνος Μηχανικός

Απαντήστε συνοπτικά στις παρακάτω ερωτήσεις:

I. Γίνεται προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων;

2. Φροντίζετε συστηματικά για τα παρακάτω θέματα ;

Α.. Λίπανση

Β .Μηχανικός, ηλεκτρολογικός, ηλεκτρονικός έλεγχος

Γ. Έλεγχος ακρίβειας των μηχανημάτων

Δ. Ανταλλακτικά

Ε. Καθάρισμα
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

5.2. ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ
1. Να γνωστοποιηθεί η ύπαρξη ενός κινδύνου και ο βαθμός επικινδυνότητας της 

κατάστασης
2. Να υποδειχθεί το άτομο που είναι κατάλληλο για να προτείνει μέτρα 

αντιμετώπισης (Risk Solver)
3. Να εφοδιαστεί ο Solver με τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία που θα 

περιγράφουν και θα τεκμηριώνουν την κατάσταση.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
• Φόρμες αναφοράς κινδύνου

ΑΙΑΑΙΚΑΣΙΑ
Ο κάθε εργαζόμενος ενδιαφέρεται να μάθει αρχικά με ποιον τρόπο θα

αναφέρει τον κίνδυνο και έπειτα να πραγματοποιήσει την αναφορά.
Πολλές φορές είναι αναγκαίο μία επιχείρηση να έχει διαφορετικές φόρμες

αναφοράς αναλόγως με τα άτομα στα οποία απευθύνεται.

Συμπλήρωση της φόρμας______________ ________ Παράδειγμα

1. Συνήθως ο εργαζόμενος
συμπληρώνει μία έτοιμη τυπωμένη 
φόρμα αλλά υπάρχει και η περίπτωση 
να χρησιμοποιείται και το τηλέφωνο. 
Στην δεύτερη περίπτωση αυτός που 
δέχεται το τηλέφωνο συμπληρώνει 
μία ανάλογη φόρμα. Δεν θα πρέπει 
και στις δύο περιπτώσεις να 
υπάρχουν ασάφειες.

1. Οι οδηγίες βρίσκονται στο άνω μέρος της 
φόρμας. Η φόρμα έχει έναν αύξοντα αριθμό 
(serial number) 98.

2. Στοιχεία του Risk Reporter 2. Όνομα ( Βάρδας Ανδρέας) ΓβΗ
Τμήμα (Χορηγήσεων καυσίμων) ' ■ *
Κωδικός τηλεφώνου (14)

3. Ημερομηνία που έγινε η αναφορά 3. 1 Ιουλίου 1998 | ρ |

4. Περιγραφή του κινδύνου 4. Κίνδυνος πυρκαγιάς της αποθήκης 
εφοδιασμού με καύσιμα των μηχανημάτων 
της εταιρίας. | Δ 1
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

5. Λίστα συνοδευτικών εγγράφων 5. Αρχιτεκτονικό σχέδιο διαμόρφωσης του 
χώρου της αποθήκης

m
6. Ένδειξη της σοβαρότητας της 
κατάσταση.

6. Όπως γράφεται στην φόρμα ο κίνδυνος 
αυτός είναι αρκετά σοβαρός εφόσον 
εμποδίζει άμεσα τους εργαζόμενους στη 
δουλειά τους.

□D
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Νο.98
Για τον Risk Reporter : Συμπληρώστε τα 
άλλο στείλτε το στον Risk Coordinator.

ρακάτω στοιχεία, κρατείστε το ένα αντίγραφο και το
ρτ

Ονομα : Βάρδας Ανδρέας Ημερομηνία: 1/7/1998 ~Γ
Τμήμα: Χορηγήσεις καυσίμων | Β | Κωδικός τηλεφώνου : 14

Κίνδυνος
1 Εργατικά ατυχήματα

Γ^Π Περιγραφή του κινδύνου :
*—* Η αποθήκη χορηγήσεων καυσίμων

2 Πυρκαγιά V παρουσιάζει ελλείψεις όσον αφορά
3 Βλάβη μηχανημάτων την πρόληψη και την αντιμετώπιση
4 Διαρροές στην επιχείρηση πιθανής πυρκαγιάς.
5 Αποζημίωση εξαιτίας του προϊόντος
6 Τρομοκρατία
7 Βιομηχανική κατασκοπεία
8 Πολιτικός
9 Σχετικός με δεδομένα Η/Υ

10 Περιβαλλοντικός
11 Ατυχήματα μεταφορών
12 Χρηματοοικονομικός κίνδυνος

Συνοδευτικά έγγραφα : 1. Σχέδιο αποθήκης 2. 3. Ε

0 κίνδυνος αυτός εμποδίζει την εργασία σας : Cflaft/ Οχι Ζ

Για τον Risk Coordinator : Συμπληρώστε τα παρακάτω
άλλο στείλτε το στον Risk Solver. ______________________________
Ο κίνδυνος έχει ήδη αναφερθεί; Ναι / Όχι No. Αναφοράς :_____ Ημερ/νία :

Πιθανή αιτία : ___________________________________________________________________

Προτεραιότητα : 1 / 2 / 3 / 4 Ονομ/μο R. Solver:________________ Προθεσμία :
Προτεραιότητα : 1 / 2 / 3 / 4 Ονομ/μο R. Solver:________________ Προθεσμία :
Προτεραιότητα : 1 / 2 / 3 / 4 Ονομ/μο R. Solver:________________ Προθεσμία :

(1 : μεγάλη προτεραιότητα 4: μικρή προτεραιότητα)

Γ ια τον Risk Solver : Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία, κρατείστε το ένα αντίγραφο και το 
άλλο στείλτε το στον Change Proposer.
Περιγραφή έμεσης λύσης : ___________________________________________________________

Οριστική λύση :
No. Αίτησης αλλαγών : ______ Ημερ/νία: ________  Τέλος διαδικασίας : Ναι/Οχι
No. Αίτησης αλλαγών : ______ Ημερ/νία: ________  Τέλος διαδικασίας : Ναι/Οχι

Πληροφορίες προς τους εργαζόμενους : προσωρινά λύση
- Από Coordinator μετά την αναφορά
- Μέσω συνάντησης και εκπαίδευσης
- Με newsletter
- Με εγχειρίδιο

Σχόλια: ________________________
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5.3. RISK COORDINATION

ΣΤΟΧΟΙ
1. Επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης μέτρων αντιμετώπισης :
• Επιλέγοντας τον κατάλληλο Risk Solver
• Διαθέτοντας όλες τις χρήσιμες και απαραίτητες πληροφορίες
• Τηρώντας το χρονοδιάγραμμα και τις προθεσμίες
2. Μείωση της δυσαρέσκειας των εργαζομένων :
• Μέσω συναντήσεων και συζητήσεων
• Παρέχοντας έμμεσες (προσωρινές) λύσεις όταν είναι ανάγκη
3. Ενημέρωση της Διοίκησης για την τρέχουσα κατάσταση με σύντομες αναφορές 

όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
• Φόρμες αναφοράς κινδύνου
• Αρχείο που περιλαμβάνει τους διάφορους κινδύνους καθώς και περιγραφή τους
• Συναντήσεις στις οποίες λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι εργαζομένων καθώς 

επίσης και Risk Solvers
• Κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να τεθούν οι προτεραιότητες και οι 

προθεσμίες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Εισερχόμενη φόρμα αναφοράς_________ _____________ Παράδειγμα

1. Αυτός ο τύπος του κινδύνου έχει 
αναφερθεί επανειλημμένα στο
παρελθόν ; Αν ναι, πως
αντιμετωπίστηκε ; Δώστε μία 
προσωρινή λύση στον Risk Reporter.

1. Αυτός ο κίνδυνος δεν έχει αναφερθεί 
ξανά στο παρελθόν .

m
2. Είναι η τεκμηρίωση επαρκής ή σας 

λείπουν στοιχεία ; Στην τελευταία 
περίπτωση ζητείστε από τον Risk 
Reporter τις πληροφορίες και τα 
στοιχεία που σας είναι απαραίτητα.

2. Εδώ ζητείται από τον Reporter να 
προσθέσει επιπλέον στοιχεία σχετικά 
με το πώς γίνεται η διαδικασία 
προμήθειας και χορήγησης καυσίμων 
όπως για παράδειγμα τη συχνότητα , 
ανεφοδιασμού κοκ. j ^ |

3. Ποια είναι τα πιθανά αίτια ; Κάντε 
μία πρόχειρη διάγνωση σύμφωνα με 
τα μέχρι τώρα στοιχεία.

3. Η αιτία είναι ότι η αποθήκη 
λειτούργησε χωρίς να γίνει μελέτη 
και σωστός σχεδιασμός λόγω 
αμέλειας

4. Πόσο επείγουσα είναι η κατάσταση , 
Αποφασίστε για το άτομο που θα 
αναλάβει το ρόλο του Risk Solver και

4. Όπως βλέπουμε στη φόρμα η 
κατάσταση είναι πρώτης
προτεραιότητας. Το άτομο που θα
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θέστε προτεραιότητες καθώς και 
χρονικά όρια.

αναλάβει να βρει λύσεις είναι ο 
Καρλής Πέτρος, Εξωτερικός
συνεργάτης Μηχανολόγος
Μηχανικός , ο οποίος θα πρέπει να 
υποβάλει τις προτάσεις του μέχρι 
5/7/98. |------- 1

Ι_ϋ
5. Ενημέρωση του αρχείου κινδύνων 5. Παράρτημα, Πίνακας 1.
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Νο. 98
Για τον Risk Reporter : Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία, κρατείστε το ένα αντίγραφο και το 
άλλο στείλτε το στον Risk Coordinator.

Ονομα : Βάρδας Ανδρέας Ημερομηνία: 1/7/1998
Τμήμα : Χορηγήσεις καυσίμων Κωδικός τηλεφώνου : 14

Κίνδυνος
1 Εργατικά ατυχήματα

Περιγραφή του κινδύνου :
Η αποθήκη χορηγήσεων καυσίμων

2 Πυρκαγιά V παρουσιάζει ελλείψεις όσον αφορά
3 Βλάβη μηχανημάτων την πρόληψη και την αντιμετώπιση
4 Διαρροές στην επιχείρηση πιθανής πυρκαγιάς.
5 Αποζημίωση εξαιτίας του προϊόντος
6 Τρομοκρατία
7 Βιομηχανική κατασκοπεία
8 Πολιτικός
9 Σχετικός με δεδομένα Η/Υ

10 Περιβαλλοντικός
11 Ατυχήματα μεταφορών
12 Χρηματοοικονομικός κίνδυνος

Συνοδευτικά έγγραφα : 1. Σχέδιο αποθήκης 2. Στοιχεία χρήσης 3.

0 κίνδυνος αυτός εμποδίζει την εργασία σας :

Για τον Risk Coordinator : Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία, κρατείστε το ένα αντίγραφο και το 
άλλο στείλτε το στον Risk Solver.______________
Ο κίνδυνος έχει ήδη αναφερθεί; Ναι CPx J No. Αναφοράς : Ημερ/νία :

Πιθανή αιτία : Έλλειψη σωστού σχεδιασμού της αποθήκης_________________________________

Προτεραιότητα (^Γ)2 / 3Μ Ονομ/μο R. Solver: Καρλής Πέτρος Προθεσμία 5/7/98
Προτεραιότητα : 1 / 2 / 3 / 4 Ονομ/μο R. Solver:_________________ Προθεσμία :______
Προτεραιότητα : 1 / 2 / 3 / 4 Ονομ/μο R. Solver:_________________ Προθεσμία :______

(1 : μεγάλη προτεραιότητα 4: μικρή προτεραιότητα)

Για τον Risk Solver : Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία, κρατείστε το ένα αντίγραφο και το 
άλλο στείλτε το στον Change Proposer.
Περιγραφή προσωρινής λύσης :_______________________________________________________

Οριστική λύση :
Ν ο. Αίτησης αλλαγών : ______ Ημερ/νία: ________  Τέλος διαδικασίας : Ναι/Οχι
Νο. Αίτησης αλλαγών : ______ Ημερ/νία: ________  Τέλος διαδικασίας : Ναι/Οχι

Πληροφορίες προς τους εργαζόμενους
- Από Coordinator μετά την αναφορά
- Μέσω συνάντησης και εκπαίδευσης
- Με newsletter
- Με εγχειρίδιο

Σχόλια : __________________________

προσωρινά λύση 
□ □
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5.4. RISK SOLVING

ΣΤΟΧΟΙ

1. Λήψη μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου εντός των καθορισμένων χρονικών 
λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τους διάφορους περιορισμούς (τεχνικής ή 
οικονομικής φύσεως)

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
• Φόρμες αναφοράς κινδύνου με τα συνοδευτικά έγγραφα
• Αρχείο που περιλαμβάνει περιγραφή της κατάστασης κάθε κινδύνου
• Αρχείο που περιλαμβάνει τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την 

παρούσα χρονική στιγμή
• Δελτίο προτεινό μενών αλλαγών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Σε αυτό το στάδιο στην ουσία δεν υπάρχουν εργαλεία που να υποδεικνύουν 

κάποιες λύσεις. Εντούτοις ο Risk Solver μπορεί να χάσει πολύτιμο χρόνο σε άλλες 
ενέργειες όπως : ψάχνοντας για σχετικές πληροφορίες, αποφασίζοντας αν ανήκει 
πραγματικά η ανάθεση αυτού του έργου στο πεδίο των δραστηριοτήτων τους, 
ανιχνεύοντας πιθανές αιτίες, καταγράφοντας τη πρόοδο της κατάστασης, κρατώντας 
ιστορικό αρχείο, λαμβάνοντας την έγκριση για τη λύση, αποφασίζοντας πότε αυτή θα 
εφαρμοστεί. Τα εργαλεία στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορούν ακριβώς αυτές τις 
δραστηριότητες και υποτίθεται ότι αποτελούν μέρος των καθηκόντων των Risk και 
Change Coordinators.

Εισερχόμενη φόρμα αναφοράς_________ _____________Παράδειγμα
1. Αποδοχή του κινδύνου

1.1 Είναι η διάγνωση σωστή; Από τη 
φόρμα αναφοράς έλεγξε τις πιθανές 
αιτίες ύπαρξης του κινδύνου καθώς 
και τα αντίστοιχα συνοδευτικά 
έγγραφα. Αν διαπιστωθεί διαφωνία 
ή χρειάζεστε περισσότερες για να 
αποφανθείτε κάντε τις παρατηρήσεις 
σας στα ‘’σχόλια”

1.1. Δεν υπάρχει διαφωνία όσον αφορά 
τη διάγνωση του κινδύνου

m

1.2. Είναι η τεκμηρίωση επαρκής; 1.2. Ναι . Αυτή είναι αρμοδιότητα του 
Coordinator.

1.3. Είναι οι προθεσμίες λογικές; 
Οποιεσδήποτε δυσκολίες ανακύψουν 
από 1.1-1.3 θα πρέπει να

1.3. Ναι. 0 Solver δεν έχει αντίρρηση να 
υποβάλλει τις προτάσεις του μέχρι 
5/7/98
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συζητηθούν με τον Risk
Coordinator.

Π2
2. Ανιχνεύοντας πιθανές αιτίες

5.4. Αν η αιτία προκύπτει από αλλαγές 
που έχουν πραγματοποιηθεί στο 
παρελθόν θα πρέπει να προστρέξετε 
στο αρχείο των αλλαγών

2.1. Η ενημέρωση του γίνεται με τη 
βοήθεια του Coordinator. Αν τα 
στοιχεία δεν είναι επαρκή ο Solver 
θα πρέπει να κάνει τις 
παρατηρήσεις του στα ‘’σχόλια”. 
Εδώ δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο.

m
5.5. Αν ο κίνδυνος προήλθε από κάποιον 

άλλον που είναι γνωστές οι αιτίες 
του, θα πρέπει ο Solver να 
ενημερωθεί σχετικά.

2.2. Είναι κίνδυνος που δεν τον 
προκάλεσε κάποια άλλη
κατάσταση. . ■ ■ - ■

Ι_ϋ
3. Οδηγίες για τις αλλαγές

3.1. Προσωρινή λύση
Α. Οδηγίες για τις αλλαγές 
Β. Σε συνεργασία με τον 

Coordinator
θα πρέπει να αποφασιστεί πως θα 
γίνουν γνωστές οι οδηγίες για τις 
νέες αλλαγές

3.1. Α. Η λύσεις που δίνονται 
προσωρινά είναι 1. Σήμανση της 
αποθήκης 2. Καθαρισμός αποθήκης 
3. Αγορά πυροσβεστήρων . Β. Οι 
οδηγίες θα γίνουν γνωστές μετά από 
συνάντηση με τους εργαζόμενους.

m
3.2. Λύση

Α. Υποβολή δελτίου αλλαγών 
με τις προτεινόμενες λύσεις.

Β. Σε συνεργασία με τον 
Coordinator
θα πρέπει να αποφασιστεί πως θα 

γίνουν γνωστές οι οδηγίες για τις 
νέες αλλαγές

3.2. Α. 0 Solver υποβάλλει δελτίο με 
όλες τις αλλαγές που προτείνει 
καθώς και λεπτομέρειες αυτών. Β. 
Όπως φαίνεται στη φόρμα
αναφοράς η γνωστοποίηση της 
τελικής λύσης που θα αποφασίσει ο 
Proposer θα γίνει με newsletter

LlJ
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Νο. 98
Για τον Risk Reporter : Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία, κρατείστε το ένα αντίγραφο και το 
άλλο στείλτε το στον Risk Coordinator.

Ονομα: Βάρδας Ανδρέας Ημερομηνία: 1/7/1998
Τμήμα : Χορηγήσεις καυσίμων Κωδικός τηλεφώνου : 14

Κίνδυνος
1 Εργατικά ατυχήματα

Περιγραφή του κινδύνου :
Η αποθήκη χορηγήσεων καυσίμων

2 Πυρκαγιά V παρουσιάζει ελλείψεις όσον αφορά
3 Βλάβη μηχανημάτων την πρόληψη και την αντιμετώπιση
4 Διαρροές στην επιχείρηση πιθανής πυρκαγιάς.
5 Αποζημίωση εξαιτίας του προϊόντος
6 Τρομοκρατία
7 Βιομηχανική κατασκοπεία
8 Πολιτικός
9 Σχετικός με δεδομένα Η/Υ

10 Περιβαλλοντικός
11 Ατυχήματα μεταφορών
12 Χρηματοοικονομικός κίνδυνος

Συνοδευτικά έγγραφα : 1. Σχέδιο αποθήκης 2. Στοιχεία χρήσης 3.

0 κίνδυνος αυτός εμποδίζει την εργασία σας :

Για τον Risk Coordinator : Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία, κρατείστε το ένα αντίγραφο και το 
άλλο στείλτε το στον Risk Solver.______________
Ο κίνδυνος έχει ήδη αναφερθεί; Ναι CPftJ No. Αναφοράς : Ημερ/νία : ~

Πιθανή αιτία : Έλλειψη σωστού σχεδιασμού της αποθήκης____________________________________

Προτεραιότητα tT)2 / 3Μ Ονομ/μο R. Solver: Καρλής Πέτρος Προθεσμία 5/7/98
Προτεραιότητα : 1 / 2 / 3 / 4 Ονομ/μο R. Solver:________________ Προθεσμία :______
Προτεραιότητα : 1 / 2 / 3 / 4 Ονομ/μο R. Solver:________________ Προθεσμία :______
(1 : μεγάλη προτεραιότητα 4: μικρή προτεραιότητα)

(1 : μεγάλη προτεραιότητα 4: μικρή προτεραιότητα)

Γ ια τον Risk Solver : Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία, κρατείστε το ένα αντίγραφο και το 
άλλο στείλτε το στον Change Proposer.

Έ

Περιγραφή προσωρινής λύσης : 1· Σήμανση αποθήκης 2. Πάτωμα αποθήκης καθαρό από
σκουπίδια 3. Προμήθεια πυροσβεστήρων

Οριστική λύση : ι-ττη
Νο. Αίτησης αλλαγών: 45 J “1 Ημερ/νία: 5/7/98 Τέλος διαδικασίας: (Να)/Όχι
Νο. Αίτησης αλλαγών: Ημερ/νία: Τέλος διαδικασίας: Ναι/Οχι

Πληροφορίες προς τους εργαζόμενους : 1 Ε 1 προσωρινά λύση 1 Ζ 1
- Από Coordinator μετά την αναφορά | |
- Μέσω συνάντησης και εκπαίδευσης VI
- Με newsletter | IV
- Με εγχειρίδιο

Σχόλια : \Α \\Δ 1
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5.5. CHANGE PROPOSING

ΣΤΟΧΟΙ
1. Να τροφοδοτήσει τον Change Coordinator με τις απαραίτητες πληροφορίες που 

αφορούν μία αλλαγή ώστε :
• Να εκτιμήσει την ποιότητα της αλλαγής
• Να ενημερώσει τα άτομα ή τις ομάδες που επηρεάζονται άμεσα
• Να λάβει τη συγκατάθεση τους
• Να σχεδιάσει την αλλαγή

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
• Φόρμες αναφοράς κινδύνου
• Πλάνο αλλαγών
• Φόρμα αίτησης αλλαγών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Συμπλήρωση της φόρμας αίτησης αλλαγών_____________Παράδειγμα

1. Στοιχεία που αφορούν τον αιτούν 1. Όνομα (Παπαπέτρου Δημήτριος) 
τηλέφωνο (14)
τμήμα (Χορηγήσεων καυσίμων)____

m
2. Ημερομηνία που έγινε η αίτηση των 

αλλαγών από τον Proposer .
2. Η αίτηση των αλλαγών έγινε αφού 

φυσικά ο Solver έστειλε τις δικές του 
προτάσεις και έχει συντάξει ο ίδιος το 
πλάνο αλλαγών. Στο παράδειγμα ο 
Proposer στέλνει την αίτηση αλλαγών 
στις 7/7/98. | ^ |

3. Περιγραφή της λύσης που έχει 
αποφασιστεί.

3. Η λύση που δόθηκε είναι η μελέτη 
πυροπροστασίας και πυρασφάλειας 
και έπειτα από την μελέτη θα 
ακολουθήσει η εφαρμογή της. .■■■■■■■-

uJ
4. Λόγος αλλαγής :
• Αντιμετώπιση παλαιού κινδύνου
• Εμφάνιση νέου κινδύνου

4. 0 κίνδυνος αυτός υπήρχε από την 
αρχή αλλά δεν είχε αναφερθεί στο 
παρελθόν. Έτσι πρόκειται για την 
πρώτη περίπτωση. j |
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5. Εξαρτήσεις από άλλους παράγοντες 5. Για να γίνουν οι αλλαγές θα πρέπει 
πρώτα να εξαντληθούν τα αποθέματα 
καυσίμων διότι στην αντίθετη 
περίπτωση οι εργασίες θα γινόταν 
κάτω από επικίνδυνες συνθήκες___

LD
6. Συνέπειες :
• Ποιος επηρεάζεται άμεσα;
• Με ποιόν τρόπο ;

6. Αυτός που επηρεάζεται άμεσα είναι ο 
Project Manager του έργου διότι 
μέχρι να τελειώσουν οι εργασίες τα 
μηχανήματα δεν θα μπορούν να 
ανεφοδιάζονται με καύσιμα, j ^ |

7. Όνομα του υπεύθυνου
χρηματοδότησης. Υπογραφή και 
ημερομηνία, με την προϋπόθεση ότι 
είναι έτοιμος να υπογράψει σε αυτό 
το στάδιο.

7. 0 υπεύθυνος χρηματοδότησης
(Δημήτρης Ρίζος) αφού διαβάσει 
προσεκτικά το πλάνο αλλαγών δίνει 
την έγκριση του για τη συνέχιση των 
εργασιών. j ^ |

8. Τεκμηρίωση με συνοδευτικά
έγγραφα.

8. Η φόρμα αίτησης αλλαγών
συνοδεύεται από το πλάνο των 
αλλαγών j |

5.5.1ΣΧΕΑΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΑΛΛΑΓΩΝ

Για μία σημαντική αλλαγή , χρειάζονται περισσότερες λεπτομέρειες από 

αυτές που αναφέρονται στη φόρμα αίτησης αλλαγών.

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως αυτός που προτείνει την αλλαγή είναι 

υπεύθυνος και για την ποιότητα της. Ο σκοπός της σύνταξης του πλάνου των 

αλλαγών είναι πρώτον να συντονίσει τις αλλαγές και δεύτερον να ελέγξει αν αυτές 

ακολουθούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα stadarts.

Μερικά στοιχεία που μπορεί να περιλαμβάνει ένα τέτοιο πλάνο είναι:

• Μελέτη κόστους - ωφέλειας της προτεινόμενης αλλαγής

• Έλεγχος των διαδικασιών με συγκεκριμένα αποτελέσματα

• Επιστροφή στην πρότερη κατάσταση, σε περίπτωση αποτυχίας, μετά την 

εφαρμογή της νέας αλλαγής
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• Καταγραφή των πόρων (ανθρώπινων και υλικών) που θα χρειαστούν για την 

εφαρμογή της

• Καθορισμός της εκπαίδευσης που πιθανόν θα χρειαστεί

46



ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Νο. 45
Για τον Change proposer Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία, κρατείστε το ένα 
αντίγραφο και το άλλο στείλτε το στον Change Coordinator.

Όνομα : Παπαπέτρου Δημήτρης
Τμήμα : Χορηγήσεων καυσίμων

Κίνδυνος : Πυρκαγιά_____________

___ Ημερομηνία:
Κωδικός τηλεφώνου :

7/7/1998 Β

14

Προτεινόμενη αλλαγή : Μελέτη πυοοποοστασ/'ac

Περιγραφή : Ανάθεση σε μηχανικό μελετητή της μελέτης πυροπροστασίας και πυρασφάλειας
της αποθήκης (διέξοδοι διαφυγήν σκάλα διαφυγής, αυτόρατα ψεκαστικά συστήυατα κοκ)

Λόγος της αλλαγής : Αντιμετώπιση παλαιού κινδύνου 
Εμφάνιση νέου κινδύνου (νέες ανάγκες) 
Άλλο

Εξαρτήσεις:
Η αλλαγή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί: πριν / ι^τα} παράλληλα : Την εξάντληση των καυσίμων 

Συνοδευτικά έγγραφα : 1' Πλάνο αλλαγών 2._________ 3.

Ποιος θα επηρεαστεί από τις αλλαγές ; 1. Project Manager 2.

Με ποιόν τρόπο ; Κατά τη διάρκεια των εργασιών στην αποθήκη θα πρέπει να σταματήσει ο 
ανεφοδιασμός των μηχανημάτων με καύσιμα, άρα παύση των εργασιών

Όνομα υπεύθυνου χρηματοδότησης: Ρίζος Χρήστος Τμήμα : Λογιστήριο Υπογραφή :

Για τον Change Coordinator : Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία, κρατείστε το ένα αντίγραφο και 
το άλλο στείλτε το στον Change Implementer

Αναγκαία έγκριση από : Ημερ/νία , Υπογραφή :
_L_____________________________ ___________________
2.________________________________________ __________________________

3. ___________________

Προγραμματισμένη ημερ/νία εφαρμογής :

Για τον Change Implementer : Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία, κρατείστε το ένα αντίγραφο και 
το άλλο επιστρέψτε το στον Change Coordinator.

Ημερ/νία εφαρμογής αλλαγών : ___________________ Υπογραφή :

Σχόλια: ________________________________________________________________
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5.6. CHANGE COORDINATION

ΣΤΟΧΟΙ
1. Να ελεγχθούν και να σχεδιαστούν οι αλλαγές με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να 

μειωθεί στο ελάχιστο ο αριθμός των προβλημάτων που μπορεί να ανακύψουν 
μετά την εφαρμογή τους.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
• Φόρμες αίτησης αλλαγών
• Αρχείο αλλαγών που περιλαμβάνει τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί κατά 

το παρελθόν στην επιχείρηση
• Σχεδιασμός των αλλαγών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Το πρώτο πράγμα το οποίο είναι δύσκολο αλλά πολύ σημαντικό είναι να 

δοθούν οι εγκρίσεις (υπογραφές). Ο Coordinator είναι ικανοποιημένος όταν : 1. 
Όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές έχουν ενημερωθεί και εκφράσει την άποψη τους και
2. Έχει γίνει σοβαρή προσπάθεια να εξασφαλισθεί η ποιότητα των αλλαγών. Όταν 
αναφερόμαστε στη λέξη ποιότητα εννοούμε ότι μετά την εφαρμογή τους δεν θα 
προκόψουν σοβαρές παρενέργειες και προβλήματα ή αυτά να είναι όσο το δυνατόν 
προβλέψιμα.

Συμπλήρωση της φόρμας αίτησης αλλαγών Παράδειγμα

1. Ποιος θα επηρεαστεί από τις αλλαγές; 
Κάντε λίστα όλων των
ενδιαφερομένων μερών και πάρτε την 
συγκατάθεση τους. Για σημαντικές 
αλλαγές θα πρέπει να λαμβάνεται 
γραπτή έγκριση.

1. Αυτός που επηρεάζεται από την 
έναρξη των εργασιών όπως 
προαναφέραμε είναι ο Project 
Manager γιατί αυτό μπορεί να 
σημαίνει και διακοπή εργασιών. 0 
Project Manager συμφωνεί για την 
έναρξη των εργασιών και υπογράφει 
(8/7/98)

2. Έγκριση από τον υπεύθυνο
χρηματοδότησης αν δεν την έχει 
δώσει ακόμη.

2. Η έγκριση έχει ήδη δοθεί

m

3. Σχεδιασμός των αλλαγών
• Μακροχρόνιος σχεδιασμός για 

αλλαγές π.χ. πολυδάπανες
• Βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός 

Αποστολή των παραπάνω στον

3. Παράδειγμα βραχυπρόθεσμου 
σχεδιασμού υπάρχει στο παράρτημα, 
πίνακας 3.
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Change Implementer.

4. Παρακολούθηση των αλλαγών. Όταν 
η αίτηση αλλαγών επιστρέφεται από 
τον Implementer σημειώστε την 
ημερομηνία στο αρχείο των αλλαγών

4. Παράρτημα , Πίνακας 2.

5. Υπάρχει πρόβλημα εγκρίσεων;
Αναφέρετε ομάδες ή άτομα που 
αφορούν οι αλλαγές και δεν 
συναινούν σε αυτές.
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Νο.45
Για τον Change proposer Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία, κρατείστε το ένα 
αντίγραφο και το άλλο στείλτε το στον Change Coordinator.

Όνομα: Παπαπέτρου Δημήτρης
Τμήμα : Χορηγήσεων καυσίμων

Ημερομηνία :
Κωδικός τηλεφώνου :

7/7/1998
14

Κίνδυνος : Πυρκαγιά Προτεινόμενη αλλαγή : Μελέτη πυροπροστασίας

Περιγραφή : Ανάθεση σε μηχανικό μελετητή της μελέτης ττυροπροστασία<: και πυρασφάλειας
της αποθήκης (διέξοδοι διαφυγής, σκάλα διαφυγής αυτόρατα φεκαστικά συστήματα κοκ).

Λόγος της αλλαγής Αντιμετώπιση παλαιού κινδύνου 
Εμφάνιση νέου κινδύνου (νέες ανάγκες) 
Άλλο

Εξαρτήσεις:
Η αλλαγή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί: πριν / ^τα) παράλληλα : Την εξάντληση των καυσίμων 

Συνοδευτικά έγγραφα : 1 Πλάνο αλλαγών 2._________ 3.

Ποιος θα επηρεαστεί από τις αλλαγές ; 1. Project Manager 2.

Με ποιόν τρόπο ; Κατά τη διάρκεια των εργασιών στην αποθήκη θα πρέπει να σταματήσει ο
ανεφοδιασμός των μηχανημάτων με καύσιμα, άρα παύση των εργασιών______

Όνομα υπεύθυνου χρηματοδότησης: Ρίζος Χρηστός Τμήμα : Λογιστήριο Υπογραφή : C^-— Β

Για τον Change Coordinator : Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία, κρατείστε το ένα αντίγραφο και 
το άλλο στείλτε το στον Change Implementer

Αναγκαία έγκριση από :
Project Manager

Ημερ/νία , Υπογραφή 
8/7/98

Προγραμματισμένη ημερ/νία εφαρμογής 9/7/98

Για τον Change Implementer : Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία, κρατείστε το ένα αντίγραφο και 
το άλλο επιστρέψτε το στον Change Coordinator.

Ημερ/νία εφαρμογής αλλαγών : ___________________ Υπογραφή :

Σχόλια: ________________________________________________________________
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5.7. CHANGE IMPLEMENTATION

ΣΤΟΧΟΙ
1. Η εφαρμογή των εγκεκριμένων αλλαγών σύμφωνα βέβαια με το σχέδιο αλλαγών 

που έχει προγραμματιστεί.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
• Φόρμες αίτησης αλλαγών σε συνδιασμό με άλλα συνοδευτικά έγγραφα που 

τεκμηριώνουν τις διάφορες διαδικασίες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Στην πραγματικότητα τα εργαλεία δεν βοηθούν άμεσα στην εφαρμογή των 

νέων μέτρων. Οπως όμως συμβαίνει και στην περίπτωση του Risk Solver αυτά τα 
εργαλεία τον βοηθούν να απαλλαγεί από διαδικασίες αρκετά χρονοβόρες και 
γραφειοκρατικές όπως είναι : να συλλέξει όλες τις σχετικές πληροφορίες , να λάβει 
την συγκατάθεση των υπολοίπων εργαζομένων, να ελέγξει αν οι αλλαγές που 
πρόκειται να εφαρμοστούν έχουν επαρκώς ελεγχθεί, να κρατήσει σε αρχείο στοιχεία 
της προηγούμενης κατάστασης σε περίπτωση που αποφασιστεί επιστροφή σε αυτήν 
και να τεκμηριώσει τις νέες αλλαγές.

Συμπλήρωση της φόρμας αίτησης αλλαγών Παράδειγμα

1. Σημειώστε ότι η αλλαγή όντως 
πραγματοποιήθηκε και καταγράψτε 
την ημερομηνία που τέθηκε σε 
εφαρμογή

1. Η αλλαγή τέθηκε σε εφαρμογή στις 
15/7/98

m

2. Έλεγξε αν η εφαρμογή της αλλαγής 
ήταν επιτυχής και περιέγραψε 
οποιαδήποτε απόκλιση από τα σχέδια 
και τις προσδοκίες στα ‘’σχόλια”.

2. Απόκλιση υπήρξε μόνο ως προς τις 
ημερομηνίες διότι τα αποθέματα 
καυσίμων εξαντλήθηκαν αργότερα 
από ότι είχε υπολογιστεί. ι ι

L2LI
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Νο. 45
Για τον Change proposer Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία, κρατείστε το ένα 
αντίγραφο και το άλλο στείλτε το στον Change Coordinator.

Όνομα: Παπαπέτρου Δημήτρης
Τμήμα: Χορηγήσεων καυσίρων

Ημερομηνία:
Κωδικός τηλεφώνου :

7/7/1998
14

Κίνδυνος : Πυρκαγιά Προτεινόμενη αλλαγή : Μελέτη πυροπροστασίας

Περιγραφή : Ανάθεση σε μηχανικό μελετητή της μελέτης πυροπροστασίας και πυρασφάλειας
της αποθήκης (διέξοδοι διαφυγής, σκάλα διαφυγής, αυτόρατα ιρεκαστικά συστήυατα κοκ).

Λόγος της αλλαγής : Αντιμετώπιση παλαιού κινδύνου 
Εμφάνιση νέου κινδύνου (νέες ανάγκες) 
Άλλο

Εξαρτήσεις:
Η αλλαγή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί: πριν / (^τα^ παράλληλα : Την εξάντληση των καυσίμων

3.Συνοδευτικά έγγραφα : 1 Πλάνο αλλαγών 2._________

Ποιος θα επηρεαστεί από τις αλλαγές ; 1 Project Manager Ζ.

Με ποιόν τρόπο ; Κατά τη διάρκεια των εργασιών στην αποθήκη θα πρέπει να σταματήσει ο
ανεφοδιασμός των μηχανημάτων με καύσιμα, άρα παύση των εργασιών______

Όνομα υπεύθυνου χρηματοδότησης: Ρίζος Χρήστος Τμήμα : Λογιστήριο Υπογραφή :

Για τον Change Coordinator : Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία, κρατείστε το ένα αντίγραφο και 
το άλλο στείλτε το στον Change Implementer

.... ............................... I III· III· ————— Μ  ■■■..................Ι.·Μ··Ι...·Ι  

Αναγκαία έγκριση από : Ημερ/νία , Υπογραφή :
project Manager______________ 9/7/98 —
2.________________________________________ __________________________

3. ___________________

Προγραμματισμένη ημερ/νία εφαρμογής 12/7/98

Για τον Change Implementer : Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία, κρατείστε το ένα αντίγραφο και 
το άλλο επιστρέψτε το στον Change Coordinator.

Ημερ/νία εφαρμογής αλλαγών : 15/7/98 Υπογραφή : & Ιίκλ/* □
Σγόλια : Υπολονίδεται ότι τα αποθέυατα των καυσίυων θα εξαντληθούν στις 12/7/98. Έτσι η έναρξη

των εργασιών δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα από αυτήν την ημερομηνία.
Ξ
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5.8. MANAGEMENT- RISK MANAGER

ΣΤΟΧΟΙ
1. Να αυξηθεί η ικανοποίηση των εργαζομένων αλλά και των πελατών 

βελτιώνοντας την επικοινωνία, την παραγωγικότητα και την αξιοπιστία της 
επιχείρησης Αυτό ειδικά επιτυγχάνεται με τα παρακάτω :

• Να κρατάει υπό έλεγχο όλες τις δυσάρεστες καταστάσεις και πιθανά προβλήματα 
που θα προκόψουν

• Να βεβαιώσει ότι τα σχέδια και οι προτεραιότητες αντανακλούν στις πραγματικές 
ανάγκες της επιχείρησης

• Να διαχειρίζεται τις κρίσεις με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο 
οι συνέπειες που μπορεί να προκαλέσουν αυτές.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
• Αναφορές που περιγράφουν την κατάσταση των κινδύνων
• Αναφορές που περιγράφουν την κατάσταση και την πορεία των αλλαγών
• Αναφορές που αφορούν την αξιοπιστία του συστήματος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι υπάρχουν δύο τύποι 

κινδύνων : Αυτοί που κατά κάποιον τρόπο μπορούν να προβλεφτούν και είναι 
αναμενόμενοι και αυτοί που είναι απρόβλεπτοι. Συνήθως όταν συμβαίνει το δεύτερο 
η κρίση που ενδέχεται να προκύψει είναι χειρότερη. Στόχος της διαχείρισης κινδύνου 
είναι να αντιμετωπίζονται όλοι οι κίνδυνοι σαν μία ρουτίνα όπου θα ακολουθείται 
μία συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτό οπωσδήποτε θα οδηγεί σε οικονομία όλων των 
πόρων μίας επιχείρησης.

Μία άλλη περίπτωση είναι η αντιμετώπιση κρίσεων που ήδη έχουν ξεσπάσει. 
Αυτό το μοντέλο που περιγράφηκε δεν ασχολείται ιδιαίτερα με αυτόν τον τομέα 
παρόλο που έχουμε αναφερθεί στο ρόλο των Risk και Change Coordinator σε 
περίπτωση έκτατης ανάγκης.

Η διοίκηση και ειδικά ο Risk Manager θα πρέπει να απαντήσει στα παρακάτω θέματα 
για να έχει μία πραγματική εικόνα της κατάστασης :

1. Πόσοι κίνδυνοι έχουν εμφανιστεί μέχρι τώρα; Πως διανέμονται; Είναι ο ρυθμός 
αύξησης τους ανοδικός ή καθοδικός; (Ο Risk Coordinator κάνει τις αναφορές).

2. Τι τάσεις ακολουθούνται σε κάθε λύση; Η εφαρμογή τους συμφωνούν με τις 
προθεσμίες; Ποια άτομα ή ομάδες παίρνουν μέρος στη διαδικασία; (Ο Risk 
Coordinator κάνει τις αναφορές).

3, Τι πόροι ξοδεύονται για την αντιμετώπιση των κινδύνων ; Χρησιμοποιούνται

53
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αποτελεσματικά; Υπάρχει διαφωνία με αυτόν που διαχειρίζεται τα οικονομικά ή 
με άλλους εργαζόμενους;

4. Πόσες αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί; Από ποιόν έχουν προταθεζ Πόσες έχουν 
απορριφθεί; (0 Change Coordinator απαντάει στα παραπάνω).

5. Τι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν στο άμεσο μέλλον; Οι πόροι που απαιτούνται 
υπερβαίνουν τις δυνατότητες; (Απαντάει ο Change Coordinator)

6. Ποια η αξιοπιστία της επιχείρησης.

7. Η απόδοση της επιχείρησης εκπληρώνει τους στόχους της διοίκησης; Είναι τα 
αποτελέσματα επιθυμητά;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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