
Υπηρεσίες Ασφαλείας – Ακολουθώντας ένα διασυνδεδεμένο μοντέλο
διαχείρισης για μέγιστη αποδοτικότητα και ανθεκτικότητα



Μια συνεργασία με
“vice versa” οφέλη



Ατζέντα



“M y cor r hiz a l 
networ ks wood 
wide web”



Ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιλαμβάνει:

Με σκοπό την επίτευξη Καθορισμένων Στόχων



1. Πελατο-κεντρική προσέγγιση.

2. Εμπλοκή της ηγεσίας.

3. Προσόντα και εκπαίδευση προσωπικού δημιουργούν «Αξία» . 

4. Αλληλεξαρτώμενες επιχειρησιακές δραστηριότητες. 

5. Συνεχόμενη έμφαση στη βελτίωση.

6. Με την χρήση και ανάλυση δεδομένων ελαχιστοποιείται το ρίσκο.

7. Διαχείριση σχέσεων με εξωτερικά εμπλεκόμενα μέρη.

Οι 7 Βασικές Αρχές Διαχείρισης της Ποιότητας



Περιβάλλον με
πολυσύνθετους Κινδύνους, 
Απειλές και Προκλήσεις

Πανδημία



Όταν τίθενται προσδοκίες, ανεξάρτητα από το τι έχει ειπωθεί ή καταγραφεί, σε περίπτωση που μια μειωμένη επίδοση είναι αποδεκτή
και κανείς δεν λογοδοτεί έναντι αυτής – εάν δεν υπάρχουν συνέπειες, τότε η εν λόγω κακή επίδοση μετατρέπεται αυτή σε πρότυπο …  

σε “standard”. Οπότε, οι ηγέτες οφείλουν να εφαρμόζουν «standard».

J. W illink, E x tr eme Owner ship



Μεταξύ άλλων…

ISO 27001

Σχεδιασμός ενός καθεστώτος
ασφάλειας των πληροφοριών: 
ανθρώπους, διαδικασίες και
τεχνολογία. Ασφάλεια στο

ψηφιακό κόσμο.

ISO 23234

Σχεδιασμός μέτρων ασφαλείας σε
κτηριακές εγκαταστάσεις μέσω
σχεδίου για προστασία από
ανεπιθύμητες ενέργειες.

ISO 22301 

Σχεδιασμός με σκοπό την
επιχειρηματική συνέχεια.

ISO 9001

Πρότυπο δημιουργίας, εφαρμογής
και διατήρησης ενός Συστήματος

Διαχείρισης Ποιότητας.

ISO 45001

Πρότυπο για την επαγγελματική
υγεία και ασφάλεια.



Το «μυκορριζικό»  δίκτυο

«AT THE END OF  THE DAY,  THE GOALS  ARE  S IMPLE:  SAFETY  AND SECURITY » ( J . RELL )



Ανθεκτικότητα &  
Αποδοτικότητα, 
Λειτουργικότητα μέσω ενός
Δικτύου Διασύνδεσης
Συστημάτων Διαχείρισης

Ένα Καινούργιο Επίπεδο Ξεκλειδώνεται

H igh L evel Structure (H L C )



Παράμετροι για επιτυχή διασύνδεση



Πλεονεκτήματα Διασυνδεδεμένου
Συστήματος Διαχείρισης

«ΜΕ ΕΝΑ ΣΜΠΑΡΟ ΔΥΟ ΤΡΥΓΟΝΙΑ» 



«Για να διαχειριστείς ένα σύστημα
αποτελεσματικά, είναι καλύτερα να
επικεντρωθείς στη συνεργασία των μερών
μεταξύ τους παρά στη συμπεριφορά του
κάθε μέρους του συστήματος ξεχωριστά»  
(R ussell L . Ackoff , Αμερικανός
επιστήμονας). 
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