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Κίνδυνος:     Επίδραση της αβεβαιότητας 

ISO/Guide	  73:2009(en)	  Risk	  management	  —	  Vocabulary	  
	  

§  Knowns 

§  Unknowns 

§  Unknowables 

§  Knowns, that are not so 
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Η Διαχείριση Κινδύνου Ποιότητας είναι µια 
συστηµατική και συνεχιζόµενη διεργασία για:  

§  την αξιολόγηση,  

§  τον έλεγχο,  

§  την επικοινωνία και  

§  την ανασκόπηση  
των κινδύνων, ως προς την ποιότητα της παρεχόµενης 
υπηρεσίας/ προϊόντος σε όλη την αλυσίδα παροχή 
της/ παραγωγής τους. 
 
Υποστηρίζει την επιστηµονική και πρακτική 
προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων.  
 
Προσφέρει τεκµηριωµένες, διαφανείς και 
αναπαραγώγιµες µεθόδους, µε βάση τις σύγχρονες 
γνώσεις σχετικά µε την αξιολόγηση της πιθανότητας, 
της σοβαρότητας και της δυνατότητας ανίχνευσης του 
κινδύνου. 
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Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)  
Μια συγκεκριµενοποιηµένη τεχνική που αξιολογεί την 
πιθανότητα εµφάνισης αστοχίας σε:  
 

§  ένα σύστηµα,  

§  µια διεργασία, ή/και  

§  του προϊόντος µιας διεργασίας 
 

καθώς και τις επιπτώσεις αυτής της αστοχίας  
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Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)  
 

§  Αστοχία (failure) Απώλεια µιας προγραµµατισµένης 
λειτουργίας κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες. 

§  Τρόπος αστοχίας: (failure mode): Ο τρόπος µε τον 
οποίο η διεργασία ή ένας παράγοντας συνδεδεµένος 
µε τη διεργασία µπορεί να αποτύχει. 

§  Συνέπειες της αστοχίας (failure effect): Άµεσες 
επιδράσεις µιας αστοχίας στη διεργασία, ή τη 
λειτουργικότητα, ή την κατάσταση µίας διεργασίας. 
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Αξιολόγηση Κινδύνου   
 

Η αξιολόγηση του κινδύνου συνίσταται στον 
προσδιορισµό (αναγνώριση) των κινδύνων και την 
ανάλυση και εκτίµηση των επιπτώσεων που 
συσχετίζονται µε την έκθεση σε αυτούς. 

Ως βοήθεια για τον εντοπισµό µε σαφήνεια του(των) 
κινδύνου(ων) για τους σκοπούς της αξιολόγησης, συχνά 
είναι βοηθητικά τρία ουσιώδη ερωτήµατα: 
 
1. Τί θα µπορούσε να οδηγήσει σε αστοχία; 
 
3. Ποιά είναι η πιθανότητα (ενδεχόµενο) να συµβεί η 
αστοχία; 

 
3.  Ποιές είναι οι συνέπειες (σοβαρότητα); 
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Αναγνώριση Κινδύνου   
 

Είναι µια συστηµατική χρήση πληροφοριών 
προκειµένου να εντοπισθούν οι κίνδυνοι. 

Οι πληροφορίες είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν: 
 

§  ιστορικά δεδοµένα,  

§  θεωρητική ανάλυση,  

§  γνώµες µετά από ενηµέρωση και  

§  ανησυχίες των συµµετεχουσών στο ζήτηµα οµάδων. 

Η αναγνώριση του κινδύνου απαντά στο ερώτηµα:  
 

«Τι θα µπορούσε να οδηγήσει σε λάθος»  
 

συµπεριλαµβάνοντας και τον εντοπισµό των πιθανών 
συνεπειών.  
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Ανάλυση Κινδύνου   
 

Σηµαντικότητα  Χ   Πιθανότητα  Χ   Ανιχνευσιµότητα 

Η σηµαντικότητα είναι µια αξιολόγηση της βαρύτητας της 
επίπτωσης και αναφέρεται άµεσα στον πιθανό τρόπο 
αστοχίας που µελετάται. 

ΣΥνέπεια  ΣΗµαντικότητα Της Επίδρασης ΣΥντελεστής 

Αμελητέα	  	   Καμία	  επίπτωση	  στην	  ποιότητα	  /	  
ασφάλεια	  /	  αποτελεσματικότητα 1	  

Μέτρια 
Αμελητέες	  επιπτώσεις	  στην	  
ποιότητα	  /	  ασφάλεια	  /	  
αποτελεσματικότητα	   

2	  

Σημαντική	   
Σημαντικές	  επιπτώσεις	  στην	  
ποιότητα	  /	  ασφάλεια	  /	  
αποτελεσματικότητα	   

4	  

Κρίσιμη	   Κρίσιμες	  επιπτώσεις	  στην	  ποιότητα	  /	  
ασφάλεια	  /	  αποτελεσματικότητα	   8	  

Καταστροφική	   
 

Καταστροφικές	  επιπτώσεις	  στην	  
ποιότητα	  /	  ασφάλεια	  /	  
αποτελεσματικότητα	   

16	  

1.  Αξιολόγηση της σηµαντικότητας του κινδύνου 
 

10	  



Ανάλυση Κινδύνου   
 

Σηµαντικότητα  Χ   Πιθανότητα  Χ   Ανιχνευσιµότητα 

Σε κάθε αστοχία ορίζεται ένας αριθµητικός συντελεστής, 
ο οποίος δείχνει πόσο πιθανή είναι η εµφάνισή της. 

ΠΙθανότητα ΕΝνοιολογική	  Πιθανότητα	  Αστοχίας	   ΣΥντελεστής 

Μηδενική	  
Μάλλον	  
απίθανο	  

Η	  αστοχία	  είναι	  απίθανη.	  Δεν	  έχουν	  
παρατηρηθεί	  αστοχίες	  με	  τη	  
συγκεκριμένη	  Διαδικασία	  

.5	  

Χαμηλή	  
Δυνατόν	  να	  
συμβεί	  

Μεμονωμένες	  αστοχίες	  σχετίζονται	  
με	  παρόμοιες	  διαδικασίες	  
(περιστασιακές	  αστοχίες) 

2	  

Μέτρια	  
Πιθανόν	  να	  
συμβεί	  

Οι	  αστοχίες	  σχετίζονται	  με	  παρόμοιες	  
αστοχίες	  προηγούμενων	  διαδικασιών,	  
αλλά	  όχι	  σε	  μεγάλες	  ποσότητες	  

3	  

Υψηλή	  	  
Επίκειται	  να	  
συμβεί	  

Οι	  αστοχίες	  σχετίζονται	  με	  παρόμοιες	  
αστοχίες	  προηγούμενων	  διαδικασιών	  
με	  συχνή	  εμφάνιση	  	  

4	  

2.  Αξιολόγηση της πιθανότητας εµφάνισης του 
κινδύνου 
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Ανάλυση Κινδύνου   
 

Σηµαντικότητα  Χ   Πιθανότητα  Χ   Ανιχνευσιµότητα 

Ανίχνευση είναι η αξιολόγηση της δυνατότητας των 
υφιστάµενων µέτρων/ ελέγχων να ανιχνεύσουν την αιτία 
της αστοχίας. 

ΑΝίχνευση	   Η	  ΠΙθανότητα	  Οι	  ΕΛεγκτικοί	  ΜΗχανισμοί	  Να	  
ΑΝιχνεύσουν	   

ΣΥντελεστής 

Σχεδόν	  
Σίγουρη	  

Οι	  διαθέσιμοι	  έλεγχοι	  είναι	  σχεδόν	  
σίγουρο	  ότι	  θα	  εντοπίσουν	  την	  πιθανή	  
αιτία	  αστοχίας	  

1	  

Χαμηλή	  
Μικρή	  πιθανότητα	  οι	  διαθέσιμοι	  
έλεγχοι	  να	  εντοπίσουν	  την	  πιθανή	  
αιτία	  αστοχίας	  

2	  

Ελάχιστη	  
Ελάχιστες	  πιθανότητες	  οι	  διαθέσιμοι	  
έλεγχοι	  να	  εντοπίσουν	  την	  πιθανή	  
αιτία	  αστοχίας	  

3	  

Σχεδόν	  
Απίθανη	  

Δεν	  υπάρχουν	  διαθέσιμοι	  έλεγχοι	  να	  
εντοπίσουν	  την	  πιθανή	  αιτία	  αστοχίας	   4	  

3.  Αξιολόγηση της δυνατότητας ανίχνευσης του 
κινδύνου 
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Ανάλυση Κινδύνου   
 

Ο Αριθµός Προτεραιότητας Κινδύνου (RPN) 
υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το βαθµό της 
κρισιµότητας, της πιθανότητας εµφάνισης και της 
πιθανότητας εντοπισµού (RPN = S x O x D 

Σηµαντικότητα  Χ   Πιθανότητα  Χ   Ανιχνευσιµότητα 
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RPN	  	   ΠΕριγραφή	  ΕΠικινδυνότητας	   ΕΝέργειες	  

R	  ≥	  128 

Κρίσιμη:	  Επίκειται	  άμεσα	  η	  
εκδήλωση	  σοβαρού	  
ανεπιθύμητου	  συμβάντος.	  

Διακοπή	  
δραστηριότητας	  μέχρι	  
να	  παρθούν	  μέτρα.	  	  
Απαιτούνται	  άμεσες	  
ενέργειες	  για	  την	  
εξάλειψη	  του	  κινδύνου.	  

64	  ≥	  R	  <	  128 

Υψηλή:	  Η	  επικινδυνότητα	  δεν	  
ελέγχεται	  αποτελεσματικά	  και	  
υπάρχει	  πιθανότητα	  εκδήλωσης	  
σοβαρού	  ανεπιθύμητου	  
συμβάντος.	  

Απαιτούνται	  ενέργειες	  
για	  την	  εξάλειψη	  του	  
κινδύνου	  και	  άμεση	  
λήψη	  μέτρων	  για	  τη	  
μείωση	  του	  κινδύνου.	  

33	  ≥	  R	  <	  64 

Μέτρια:	  Η	  επικινδυνότητα	  δεν	  
ελέγχεται	  αποτελεσματικά	  ή	  δεν	  
αποκλείεται	  η	  εκδήλωση	  
σοβαρού	  ανεπιθύμητου	  
συμβάντος.	  

Απαιτείται	  λήψη	  
μέτρων	  για	  τη	  μείωση	  
του	  κινδύνου.	  

16	  ≥	  R	  <	  33 

Χαμηλή:	  Η	  επικινδυνότητα	  είναι	  
ελεγχόμενη,	  χωρίς	  να	  
αποκλείεται	  η	  εκδήλωση	  
ανεπιθύμητου	  συμβάντος.	  

Δεν	  είναι	  απαραίτητη	  η	  
άμεση	  λήψη	  μέτρων.	  	  
Απαιτείται	  
παρακολούθηση	  και	  
ενέργειες	  για	  τη	  
μείωση	  του	  κινδύνου.	  

R	  <	  16 
Αμελητέα:	  Η	  επικινδυνότητα	  
είναι	  ασήμαντη	  και	  δεν	  
ενδέχεται	  να	  αυξηθεί	  .	  

Δεν	  είναι	  απαραίτητη	  η	  
λήψη	  μέτρων.	  
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Έλεγχος Κινδύνου    
 

Ο έλεγχος κινδύνου περιλαµβάνει τη λήψη απόφασης 
προκειµένου οι κίνδυνοι να µειωθούν και/ή να γίνουν 
αποδεκτοί.  
 

Ο σκοπός του ελέγχου του κινδύνου είναι να 
µειώνει τον κίνδυνο σε αποδεκτό επίπεδο.  
 
Το µέγεθος της προσπάθειας που χρησιµοποιείται για 
τον έλεγχο του κινδύνου πρέπει να είναι αναλογικό 
προς τη σπουδαιότητα του κινδύνου.  
 

§  Περιορισµός 

§  Αντικατάσταση 

§  Τερµατισµός / Αποφυγή 

§  Διοικητικοί Έλεγχοι 
§  Μεταφορά 
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Επικοινωνία Κινδύνου    
 

Η επικοινωνία κινδύνου είναι η ανακοίνωση 
πληροφοριών σχετικά µε τον κίνδυνο και τη διαχείρισή 
του προς εκείνους, που λαµβάνουν αποφάσεις και 
άλλους εµπλεκόµενους.  
 
Τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να επικοινωνούν σε 
κάθε στάδιο της Διεργασίας Διαχείρισης Κινδύνου. 
 
Μεταξύ του κέντρου και των ρυθµιστικών αρχών, οι 
ανακοινώσεις, που αναφέρονται σε αποφάσεις για τη 
διαχείριση του κινδύνου ποιότητας, είναι δυνατόν να 
διενεργούνται µέσω υφισταµένων διαύλων όπως 
καθορίζονται σε κανονισµούς και οδηγίες. 
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Ανασκόπηση Κινδύνου    
 

Η έκβαση/τα αποτελέσµατα της Διεργασίας Διαχείρισης 
του Κινδύνου πρέπει να εξετάζεται, ώστε να 
λαµβάνονται υπόψη οι νέες γνώσεις και η εµπειρία.  
 
Η διεργασία πρέπει να συνεχίζεται ώστε να 
χρησιµοποιείται για συµβάντα, που είναι δυνατόν να 
επηρεάσουν την αρχική απόφαση διαχείρισης του 
κινδύνου ποιότητας. 
 
Η συχνότητα κάθε ανασκόπησης πρέπει να βασίζεται 
στο επίπεδο κινδύνου. Η ανασκόπηση του κινδύνου 
ενδέχεται να περιλαµβάνει επανεκτίµηση των 
αποφάσεων αποδοχής του κινδύνου. 
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