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Πεξίιεςε 

 

Οη έλλνηεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο θξίζεο ππάξρνπλ κέζα ζε θάζε επηρείξεζε. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα, ε δηαρείξηζε θξίζεσλ απνηειεί έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί έληνλα ηελ 

παγθφζκηα επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. ηελ βηβιηνγξαθία ζπλαληά θαλείο θαηά θχξην 

ιφγν κειέηεο πεξηπηψζεσλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηαζέηνπλ εξγνζηάζηα. Παξφια απηά, κηα 

απφ ηηο πην γλσζηέο πεξηπηψζεηο είλαη απηή ηεο εηαηξίαο Exxon κε ην αηχρεκα ηνπ 

πινίνπ ηεο, Exxon Valdez, ην 1989.  

Ο λαπηηιηαθφο θιάδνο απνηειεί ζεκαληηθφ ππιψλα ηεο εζληθήο καο αιιά θαη ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα ζέκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν θιάδνο 

είλαη απηφ ησλ αηπρεκάησλ ησλ πινίσλ. Κάζε αηχρεκα ζηε ζάιαζζα απνηειεί κηα 

θξίζε γηα ηελ εηαηξία πνπ αλήθεη ην πινίν. Γεδνκέλεο ηεο ζπρλφηεηαο ησλ λαπηηθψλ 

αηπρεκάησλ νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη είλαη πνιιέο νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο πνπ 

δπζθνιεχνληαη λα πξνιάβνπλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά κηα θξίζε. 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο είλαη λα κειεηεζεί ε δηαρείξηζε θξίζεσλ ζηνλ 

λαπηηιηαθφ θιάδν. Γηα λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο έγηλε βηβιηνγξαθηθή 

έξεπλα πάλσ ζηα ζέκαηα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ αιιά θαη 

ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ. Γηα ηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

ζεσξίαο κειεηήζεθε επηπιένλ ε πεξίπησζε ηνπ Exxon Valdez. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη έλα 

πιήζνο παξαγφλησλ πνπ εκπνδίδνπλ ηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο λα εθαξκφζνπλ 

θάπνην απνηειεζκαηηθφ ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη 

ηφζν εμσηεξηθνί φζν θαη εζσηεξηθνί. ηνπο εμσηεξηθνχο μερσξίδεη ν ζπλδπαζκφο ηνπ 

έληνλνπ αληαγσληζκνχ κε ην ραιαξφ λνκηθφ πιαίζην ν νπνίνο αλαγθάδεη κηα κεγάιε 

κεξίδα επηρεηξήζεσλ λα ιεηηνχξγεη επηθίλδπλα γηα λα επηβηψζεη ζηελ αγνξά. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά ζηνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο μερσξίδεη ε ζεκαζία πνπ δίλεη ε δηνίθεζε 

ηεο θάζε εηαηξίαο γηα ηα ζέκαηα αζθάιεηαο ησλ πινίσλ ηεο. 



i 
 

  

Δπραξηζηίεο 

 

Όηαλ θηάλεηο ζην ηέινο ελφο κεγάινπ ζηφρνπ θαη θνηηάο πίζσ ηνλ δξφκν πνπ δηάλπζεο 

ζπλεηδεηνπνηείο φηη έλα κεγάιν κέξνο ηεο επηηπρίαο ζνπ νθείιεηαη ζε έλα πιήζνο 

αλζξψπσλ. ε απηφ ην ζεκείν, αηζζάλνκαη ηελ ππνρξέσζε λα επραξηζηήζσ ζεξκά 

φινπο απηνχο πνπ κε βνήζεζαλ λα νινθιεξψζσ ηελ δηπισκαηηθή απηή. Θα ήζεια 

θαηαξρήλ λα επραξηζηήζσ κέζα απφ ηελ θαξδία κνπ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θχξην 

Ησάλλε Θαλφπνπιν γηα ηηο αλεθηίκεηεο ζπκβνπιέο ηνπ θαη ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζε 

πνπ κνπ παξείρε θαηά ηελ δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο. Δλ 

ζπλερεία ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο ΜΒΑ – TQM γηα ηελ γλψζε πνπ θαη ηελ εκπεηξία καο πξνζέθεξαλ φιν 

απηφ ην δηάζηεκα. Έλα κεγάιν επραξηζηψ αλήθεη θαη ζηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ γηα ηηο 

θνπηαζηηθέο αιιά θαη φκνξθεο ζηηγκέο πνπ πεξάζακε καδί απηά ηα δχν ρξφληα. Οη 

ζεξκφηεξεο φκσο επραξηζηίεο κνπ αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ αγάπε θαη ηελ 

ππνζηήξημε πνπ κνπ πξνζέθεξαλ ζε θάζε κνπ βήκα. Δίκαη ηδηαίηεξα επγλψκσλ γηα φιεο 

ηηο ζπζίεο πνπ έρνπλ θάλεη ψζηε λα κνπ δψζνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αζρνιεζψ 

απεξίζπαζηε κε θάηη ηφζν ζπλαξπαζηηθφ φζν ε αλαδήηεζε ηεο γλψζεο.   
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1. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ν
: Δηζαγσγή 

 

 

 

 

Με θάζε επηρείξεζε πνπ ηδξχεηαη, γελληέηαη καδί θαη ν θίλδπλνο θαη ζπλερίδεη λα 

ππάξρεη φζν ε επηρείξεζε δεη. Με ηνλ φξν θίλδπλν (risk) ελλννχκε έλα αβέβαην γεγνλφο 

ή θαηάζηαζε πνπ εάλ πξαγκαηνπνηεζεί ζα ππάξμνπλ ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζε 

θάπνηνλ απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. Ο θίλδπλνο κπνξεί λα πξνέξρεηαη είηε κέζα 

απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, είηε απφ ην δηαξθψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ κέζα ζην 

νπνίν απηή ιεηηνπξγεί. θνπφο ηεο δηνίθεζεο είλαη λα νξγαλψλεη θαη λα ζπληνλίδεη φζν 

ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο κηαο επηρείξεζεο έηζη ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ε θαιχηεξε δπλαηή εθξνή. Γηα λα επηηεπρηεί φκσο ε θαιχηεξε δπλαηή 

εθξνή ζα πξέπεη ε δηνίθεζε λα δεκηνπξγήζεη έλα πιέγκα δηαδηθαζηψλ πνπ ζα εληνπίδεη 

θαη ζα δηαρεηξίδεηαη φινπο απηνχο ηνπο παξάγνληεο – θηλδχλνπο πνπ ηελ επεξεάδνπλ.   

Όπσο πξναλαθέξζεθε ν θίλδπλνο δελ είλαη ζίγνπξν φηη ζα ζπκβεί. Ση γίλεηαη φκσο φηαλ 

ζπκβεί έλα γεγνλφο πνπ είρε ρακειή πηζαλφηεηα λα ζπκβεί θαη επηπιένλ απεηιεί ηελ 

βησζηκφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ; Σφηε πιένλ πεξλάκε ζηε έλλνηα ηεο θξίζεο. Ο ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν κπνξνχκε λα ρεηξηζηεί θαλείο κηα θξίζε (δηαρείξηζε θξίζεσλ ή crisis 

management) απνηειεί κηα κεγάιε πξφθιεζε αθφκα θαη γηα ηνπο πην έκπεηξνπο θαη 

ηθαλνχο δηεπζπληέο. πλεπψο γηα λα αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά κηα θξίζε ζα 

πξέπεη ν νξγαληζκφο λα έρεη νξγαλσζεί θαηάιιεια απφ πξηλ. 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή ζθνπφ έρεη λα κειεηήζεη ηε ζεσξία ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ 

επηθεληξψλνληαο ην ελδηαθέξνλ ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο. Αλαιπηηθφηεξα ε εξγαζία 

απηή απνηειείηαη απφ πέληε θεθάιαηα. ε απηφ ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα 

ζπλνπηηθή εηζαγσγή ζην ζέκα. 

ην δεχηεξν θεθάιαην νξίδεηαη κε βάζε ηελ βηβιηνγξαθία ηη είλαη θίλδπλνο (risk), πψο 

εληνπίδεηαη, πψο κεηξάηαη θαη πψο ειέγρεηαη. ηελ ζπλέρεηα δίλεηαη ν νξηζκφο ηεο 

έλλνηαο ηεο θξίζεο (crisis), ηα ζπζηαηηθά ηεο ζηνηρεία, νη θάζεηο απφ ηηο νπνίεο 

απνηειείηαη θαη ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε. Έπεηηα ππνγξακκίδεηαη ε αλάγθε ηεο ζπζηεκηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο. 

Πξνηείλεηαη, κε πην απιά ιφγηα, ε κειέηε ηεο θξίζεο κέζα ζην πιαίζην ην νπνίν 

δηαδξακαηίδεηαη θαη φρη μερσξηζηά απφ απηφ. Σέινο κειεηάηαη ε επηθνηλσλία θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ θξίζεσλ θαζψο θαη νη παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. 

ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ θιάδνπ ηεο λαπηηιίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη λαπιαγνξέο θαη ε 

ζεκαζία ηνπ λαχινπ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζην 

πνιχπινθν πεξηβάιινλ ηνπ θιάδνπ θαζψο θαη ζην ζεζκηθφ θαη ειεγθηηθφ πιαίζην. 

Έπεηηα παξαζέηνληαη νη θίλδπλνη πνπ απεηινχλ κηα λαπηηιηαθή εηαηξία θαη ε ζεκαζία 

ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηελ δεκηνπξγία αηπρεκάησλ. 
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ην επφκελν θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε πεξίπησζε ηνπ πινίνπ Exxon Valdez. Γηα ηελ 

αθξίβεηα ζηελ αξρή πεξηγξάθεηαη ην αηχρεκα θαη ε αληίδξαζε ηεο εηαηξίαο. ηελ 

ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηηο δηθαζηηθέο δηακάρεο θαη ηέινο αλαιχνληαη ηα 

απνηειέζκαηα θαη νη ζπλέπεηεο ηνπ αηπρήκαηνο απηνχ.  

Σέινο, ζην πέκπην θεθάιαην παξαζέηνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

πξνεγνχκελσλ θεθαιαίσλ. ην πξψην κέξνπο ηνπ θεθαιαίνπ εξκελεχνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα απφ νιφθιεξε ηελ ζεσξία ελψ ζην δεχηεξν κέξνο εμεγνχληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ηνπ case study.  
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2. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ν
: Γηαρείξηζε θηλδύλνπ θαη δηαρείξηζε 

θξίζεσλ 

 

 

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ θαη ησλ βεκάησλ 

δηαρείξηζεο ηνπ. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ε έλλνηα ηεο θξίζεο, νη ηχπνη ηεο θαη ηα 

ζηάδηα απφ ηα νπνία απνηειείηαη. Έπεηηα εμεηάδνληαη ηα βήκαηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ 

θαη ε ζεκαζία ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (stakeholder) ζε απηά. Σέινο αλαιχεηαη ε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο ηφζν κε ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο φζν θαη κε ηνπο 

εξγαδνκέλνπο. 

 

 

2.1. Η έλλνηα ηνπ θηλδύλνπ – δηαρείξηζε θηλδύλνπ 

 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα καο αληηιακβαλφκαζηε ηνλ θίλδπλν σο θάηη πνπ κπνξεί λα καο 

βιάςεη, λα καο θάλεη θαθφ. χκθσλα κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή δηνίθεζε, ν θίλδπλνο 

απνηειείηαη απφ ηελ ζπληζηακέλε δχν θηλδχλσλ: ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ θαη 

ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. <<Ο επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο αλαθέξεηαη ζηελ 

κεηαβιεηφηεηα ησλ ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ πξν ηφθσλ θαη θφξσλ ηεο επηρείξεζεο ε 

νπνία νθείιεηαη ζηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο: 

 Μεηαβιεηφηεηα θεξδψλ: Δπηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ νη πσιήζεηο έρνπλ 

ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θπθιηθψλ δηαθπκάλζεσλ ηεο 

νηθνλνκίαο έρνπλ πςειφ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν. 

 Σηκέο πψιεζεο: Όζν ν αληαγσληζκφο ζε έλαλ θιάδν επηθεληξψλεηαη ζηηο ηηκέο, 

ηφζν κεγαιχηεξνο είλαη ν επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηνλ θιάδν απηφ. 

 Κφζηνο: Όζν απμάλεη ε κεηαβιεηφηεηα ηνπ θφζηνπο ησλ εηζξνψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί κηα επηρείξεζε γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηεο, ηφζν απμάλεη 

ν επηρεηξεκαηηθφο ηεο θίλδπλνο. 

 Θέζε επηρείξεζεο ζηελ αγνξά: νη επηρεηξήζεηο πνχ δηαζέηνπλ κεγάιε ηζρχ ζηελ 

αγνξά, ζπλήζσο έρνπλ κεγάιε ηθαλφηεηα λα ειέγρνπλ ην θφζηνο θαη ηηο ηηκέο 

ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα αλαιακβάλνπλ ρακειφ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν. 

 Γηαθνξνπνίεζε πξντφλησλ: Αλ ε γξακκή πξντφλησλ κηαο επηρείξεζεο είλαη 

ηθαλνπνηεηηθά δηαθνξνπνηεκέλε, ηφηε ε επηρείξεζε απηή έρεη κηθξή 
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κεηαβιεηφηεηα ζηα θέξδε πξν ηφθσλ θαη θφξσλ δειαδή ρακειφ επηρεηξεκαηηθφ 

θίλδπλν. 

 Ρπζκφο αλάπηπμεο: Οη επηρεηξήζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη γξήγνξα ζπλήζσο 

παξνπζηάδνπλ κεγάιε κεηαβιεηφηεηα ζηα θέξδε πξν ηφθσλ θαη θφξσλ. 

 Λεηηνπξγηθή κφριεπζε: Ζ ιεηηνπξγηθή κφριεπζε (operating leverage) είλαη ην 

απνηέιεζκα ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ελεξγεηηθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία ζπλεπάγνληαη 

ζηαζεξφ θφζηνο. Όζν απμάλεη ε ιεηηνπξγηθή κφριεπζε κηαο επηρείξεζεο, ηφζν 

πεξηζζφηεξν επαίζζεηα γίλνληαη ηα θέξδε πξν θφξσλ ζηηο κεηαβνιέο ησλ 

πσιήζεσλ. 

Ο επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο ζπκβάιεη ηφζν ζην ζπζηεκαηηθφ φζν θαη ζηνλ κε 

ζπζηεκαηηθφ θίλδπλν ησλ αμηφγξαθσλ κίαο επηρείξεζεο. Δθείλν ην κέξνο ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ησλ θεξδψλ πξν ηφθσλ θαη θφξσλ ην νπνίν δελ εμαιείθεηαη κε ηελ 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ αμηφγξαθσλ ηεο επηρείξεζεο είλαη ζπζηεκαηηθή 

κεηαβιεηφηεηα. Αληίζεηα ην κέξνο ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ θεξδψλ πξν ηφθσλ θαη 

θφξσλ πνπ νθείιεηαη ζε εηδηθνχο παξάγνληεο θαη εμαιείθεηαη κε ηελ δηαθνξνπνίεζε 

ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ αμηφγξαθσλ ηεο επηρείξεζεο είλαη κε ζπζηεκαηηθή. 

Ο ρξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο αλαθέξεηαη ζηελ επηπξφζζεηε κεηαβιεηφηεηα ησλ 

θεξδψλ αλά κεηνρή θαη ζηελ απμεκέλε πηζαλφηεηα αδπλακίαο εμππεξέηεζεο 

ππνρξεψζεσλ νη νπνίεο αλαθχνληαη φηαλ κία επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο ζηαζεξνχ θφζηνπο, φπσο δάλεηα θαη πξνλνκηνχρν κεηνρηθφ 

θεθάιαην>>.
1
 

χκθσλα κε ην ISO/IEC Guide 73
2
, ν θίλδπλνο κπνξεί λα νξηζηεί σο ν ζπλδπαζκφο ηεο 

πηζαλφηεηαο ελφο γεγνλφηνο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ. ε φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ππάξρεη ην ελδερφκελν λα ζπκβνχλ θαη γεγνλφηα κε ζεηηθέο ζπλέπεηεο 

(upside risk) αιιά θαη γεγνλφηα κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο (downside) risk. πλεπψο ν 

θίλδπλνο δελ πεξηέρεη κφλν ηελ επηθηλδπλφηεηα (danger) αιιά θαη ηελ επθαηξία 

(opportunity). 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ε επηηξνπή δηνίθεζεο θηλδχλνπ (CAS – Committee on 

Enterprise Risk Management) ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ (ERM) είλαη κία δηεξγαζία κέζσ 

ηεο νπνίαο έλαο νξγαληζκφο νπνηνπδήπνηε θιάδνπ αμηνινγεί, ειέγρεη, αμηνπνηεί, 

ρξεκαηνδνηεί θαη παξαθνινπζεί θηλδχλνπο απφ φιεο ηηο πεγέο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε 

ηφζν ησλ βξαρππξφζεζκσλ φζν θαη ησλ καθξνπξφζεζκσλ θεξδψλ ησλ κεηφρσλ
3
.  

Παξφκνηνο είλαη θαη ν νξηζκφο πνπ δίλεη ε Committee of Sponsoring of the Treadway 

Commission ησλ ΖΠΑ φπνπ νξίδεη ηελ δηαρείξηζε θηλδχλνπ σο κηα δηεξγαζία πνπ 

επεξεάδεηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ηνπο δηεπζπληέο θαη ην πξνζσπηθφ κηαο 

επηρείξεζεο. Δθαξκφδεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο. 

ρεδηάζηεθε γηα λα αλαγλσξίδεη πηζαλά γεγνλφηα πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηνλ 

νξγαληζκφ, γηα λα δηαρεηξίδεηαη ηνλ θίλδπλν θαη λα παξέρεη, ζε ινγηθά πιαίζηα, ζηγνπξηά 

σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ
4
. 

Σέινο, παξαζέηεηαη ν νξηζκφο ηνπ European Foundation for Quality Management
5
 φπνπ 

ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ νξίδεηαη σο: ε ζπζηεκαηηθή ρξήζε δηεξγαζηψλ πνπ 

αλαγλσξίδνπλ, αμηνινγνχλ, δηαρεηξίδνληαη θαη ειέγρνπλ θηλδχλνπο, έηζη ψζηε ην ζχλνιν 
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ησλ πιεξνθνξηψλ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πξνζηαηεχζεη, απφ ηα ρξέε θαη 

λα δεκηνπξγήζεη αμία
6
. 

 

 

2.1.1. Λόγνη ύπαξμεο δηαρείξηζεο θηλδύλνπ 

 

ην παξειζφλ νη θίλδπλνη αληηκεησπίδνληαλ κε βάζε ην έλζηηθην θαη ηελ εκπεηξία ησλ 

δηεπζπληψλ. Γελ ππήξρε δειαδή ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε. Ζ αλάγθε απηή 

παξνπζηάζηεθε ζηα ηέιε ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα. Οη επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαλ 

κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά αλαγθάζηεθαλ λα αθνινπζήζνπλ ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ εμαηηίαο ησλ λνκνζεζηψλ πνπ ζεζπίζηεθαλ (Basel 1 θαη 2
i
 

7
, Sarbanes Oxley 

Act 2002
8
). Οη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηρεηξήζεηο απφ ηελ άιιε πιεπξά νδεγήζεθαλ 

ζε απηή ηελ επηινγή ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ αιιαγψλ πνπ ζπλέβαηλαλ ζην εμσηεξηθφ 

ηνπο πεξηβάιινλ. Μεξηθνί απφ ηνπο ιφγνπο απηνχο είλαη: 

 Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αγνξάο ε νπνία νδήγεζε ζε έληνλν 

αληαγσληζκφ γηα ηελ εμεχξεζε θεθαιαίσλ. 

 Ζ αλάπηπμε ησλ ρσξψλ κε ρακειφκηζζνπο ππαιιήινπο, φπσο ε Κίλα θαη ε 

Ηλδία, πνπ έθαλε ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηα logistics πνιππινθφηεξα. 

 Ζ δηάδνζε ηνπ ηληεξλέη πνπ γλσζηνπνηεί ηεο ηηκέο ηεο θάζε αγνξάο ζε πνιινχο 

θαηαλαισηέο θάλνληαο ηηο ηηκέο ζε πνιιά πξντφληα επκεηάβιεηεο. 

 Οη πειάηεο πνπ πιένλ έρνπλ πςειφηεξεο απαηηήζεηο γηα θαηλνηνκηθά πξντφληα 

θαη γηα θαιή αλαινγία ηηκήο/πξνζθεξφκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

 Ζ δηάδνζε ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο ε νπνία έρεη θάλεη πνιππινθφηεξε 

ηελ επηθνηλσλία ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνπο πειάηεο ηνπο. 

 Ζ ζπγθέληξσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ζε ιίγνπο ε νπνία έρεη απμήζεη ηελ 

αβεβαηφηεηα ησλ πξνκεζεπηψλ. 

 Οη απαηηήζεηο ησλ θπβεξλήζεσλ απέλαληη ζηηο επηρεηξήζεηο είλαη πιένλ 

επκεηάβιεηεο θαη δηαξθψο απμάλνληαη. 

 Πνιιέο δπηηθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο γηα λα κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν ηνπο 

επέιεμαλ λα ηνλ κνηξάζνπλ ζε άιιεο εηαηξίεο κέζσ outsourcing θαη downsizing 

θαη ίδξπζε ζπκκαρηψλ. Ζ θίλεζε απηή θάλεη ηηο επηρεηξήζεηο λα 

αιιεινεμαξηψληαη εληνλφηεξα θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα απμάλεηαη θαη 

πάιη ε αβεβαηφηεηα. 

                                       
 
i
 Γεκηνπξγήζεθαλ απφ ην Basel Committee on Banking Supervision, πνπ ην απνηεινχλ νη θεληξηθέο ηξάπεδεο πνιιψλ ρσξψλ.  
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2.1.2. Καηεγνξίεο θηλδύλσλ θαη κνληέια δηαρείξηζεο θηλδύλνπ.  

 

Οη Williams, Bertsch, Dale, Wiele, Iwaarden, Smith θαη Visser αλαθέξνπλ φηη νη 

νξγαληζκνί ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα δηαρεηξηζηνχλ ηνπο θηλδχλνπο, ηνπο ρσξίδνπλ ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο. ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη θίλδπλνη πνπ επηβάιιεηαη ε 

δηαρείξηζε ηνπο απφ λφκνπο θαη θαλνληζκνχο θπβεξλήζεσλ θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ. 

ηελ δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ νη θίλδπλνη πνπ αθνξνχλ ηηο εζσηεξηθέο θαη 

εμσηεξηθέο απάηεο θαη θινπέο. ηνπο θηλδχλνπο απηνχο δελ ππάξρεη πίεζε απφ ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ γηα έιεγρν, παξφια απηά είλαη απνιχησο αλαγθαίν λα ηνπο 

δηαρεηξηζηεί ε επηρείξεζε γηαηί δηαθνξεηηθά θηλδπλεχεη άκεζα ε ιεηηνπξγία ηεο. Σέινο, 

ζηελ ηξίηε θαηεγνξία αλήθνπλ φινη απηνί νη θίλδπλνη πνπ ε δηνίθεζε επηιέγεη θαηά 

πφζν είλαη αλαγθαίν λα πάξεη κέηξα γηα λα ηνπο ειέγμεη. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ δεκηνπξγεζεί πνιιά κνληέια ηα νπνία βνεζνχλ ηελ 

δηνίθεζε λα δηαρεηξηζηεί ηνπο θηλδχλνπο ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο. Σα πεξηζζφηεξα απφ 

απηά (φπσο ην AIRMIC, ALARM, IRM 2002
9
 πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ) έρνπλ 

βαζηζηεί ζην πξφηππν AUNZ (Australia and New Zealand) standard number 4360 
10

 πνπ 

εθδφζεθε πξψηε θνξά ην 1999 θαη αλαλεψζεθε ην 2004.  

Σν πξφηππν δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ησλ AIRMIC, ALARM, IRM, 2002 ρσξίδεη ηνπο 

παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ θηλδχλνπο ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο, αιιά θαη ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο, ζηξαηεγηθνχο, ιεηηνπξγηθνχο, θαη θηλδχλνπο αηπρεκάησλ θαη 

απεηθνλίδεηαη δηαγξακκαηηθά κε ην παξαθάησ δηάγξακκα (ζρήκα 1) 
11

.  
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ρήκα 1: Πξνέιεπζε Κηλδύλσλ 
Πεγή: AIRMIC, ALARM, IRM, (publisher), A risk management standard AIRMIC, ALARM, IRM, 2002, p 3 

 

ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 

ΚΙΝΓΤΝΟΙ 

 

Δπηηφθηα  

πλαιιαγκαηηθέο κεηαβνιέο 

Πηζηψζεηο  

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΙ 

ΚΙΝΓΤΝΟΙ 

Αληαγσληζκφο 

Μεηαβνιή πειαηψλ 

Βηνκεραληθέο αιιαγέο 

Εήηεζε πειαηψλ 

Πξνζιήςεηο 

Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα 

 

 

 

 

Καλνληζκνί 

Κνπιηνχξα 

χλζεζε ζπκβνπιίνπ 

 

 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΙ 

ΚΙΝΓΤΝΟΙ 

Πξόζβαζε θνηλνύ 

Δξγαδόκελνη 

Πεξηνπζία 

Πξντόληα θαη 

Τπεξεζίεο 

πκβάζεηο 

Φπζηθέο θαηαζηξνθέο 

Πξνκεζεπηέο 

Πεξηβάιινλ 

 

ΚΙΝΓΤΝΟΙ 

ΑΣΤΥΗΜΑΣΩΝ 

  

ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Γηαρεηξηζηηθνί έιεγρνη 

Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

Ρεπζηφηεηα Έξεπλα θαη Αλάπηπμε 

Πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία 

ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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2.1.3. Η δηεξγαζία δηαρείξηζεο θηλδύλνπ 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ππάξρνπλ πνιιά κνληέια 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηα νπνία έρνπλ βαζηζηεί ζην πξφηππν AS/NSZ 4360:2004. Όκσο 

πέξα απφ ην πξφηππν απηφ ππάξρνπλ θαη άιια πνπ παξνπζηάδνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο 

φπσο ην ERM framework απφ ηελ Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of 

the Σreadway Commission ή ην ISO-IEC Guide 73 Risk Management. 

ε απηή ηελ ελφηεηα επηιέρζεθε λα αλαιπζεί, ιφγσ ηεο απιφηεηαο θαη ηεο πιεξφηεηαο 

ηεο, ε δηεξγαζία ηνπ πξνηχπνπ <<Α risk management standard AIRMIC, ALARM, 

IRM, 2002>> Σν παξαπάλσ πξφηππν έρεη θνηλά ζηνηρεία κε ην ISO-IEC Guide 73 Risk 

Management. H δηεξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 2. 

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλνπ πξνζηαηεχεη θαη πξνζζέηεη αμία ζηνλ νξγαληζκφ θαη ζηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε ππνζηεξίδνληαο ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ, κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο φπσο: 

 ηε βειηίσζε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ, ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνπ θαζνξηζκνχ 

πξνηεξαηνηήησλ κέζσ ηεο θαηαλφεζεο ηεο επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηεο 

αζηάζεηαο θαη ησλ επθαηξηψλ θαη απεηιψλ ησλ έξγσλ.  

 ηελ ζπκβνιή ζε κία απνδνηηθφηεξε θαηαλνκή θεθαιαίνπ θαη πφξσλ κέζα ζηνλ 

νξγαληζκφ. 

 ηε κείσζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ζηηο κε βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο. 

 ηελ πξνζηαζία θαη ελίζρπζε ησλ παγίσλ θαη ηεο εηθφλαο ηεο εηαηξείαο. 

 ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ αλζξψπσλ θαη ηνπ θεθαιαίνπ γλψζεο ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

 ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο απνδνηηθφηεηαο. 



 
 

9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ρήκα 2: Γηεξγαζία δηαρείξηζεο θηλδύλνπ 

Πεγή: A risk management standard AIRMIC, ALARM, IRM, 2002, p 4 
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ηραηηγικοί ζηότοι οργανιζμού 

Αποηίμηζη κινδύνων 

 

 

 
 
 
 

Αξιολόγηση κινδύνων 

Απόθαζη 

Ανηιμεηώπιζη κινδύνων 

Αναθορά σπολοίπων κινδύνων 

Παρακολούθηζη 
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Ανάλυση κινδύνων 
Προζδιοριζμός κινδύνων 

Περιγραθή κινδύνων 

Εκηίμηζη κινδύνων 
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2.1.3.1. Απνηίκεζε θηλδύλνπ (Assessment) 

 

χκθσλα κε ην ISO-IEC Guide 73 Risk Management ε απνηίκεζε θηλδχλνπ 

απνηειείηαη απφ ηελ αλάιπζε θαη απφ ηελ αμηνιφγεζε θηλδχλνπ. 

 

2.1.3.1.1. Αλάιπζε θηλδύλνπ (Analysis)  

Ζ αλάιπζε θηλδχλνπ απνηειείηαη απφ ηξεηο ππνθαηεγνξίεο: ηνλ πξνζδηνξηζκφ θηλδχλνπ, 

ηελ πεξηγξαθή θηλδχλνπ θαη ηελ εθηίκεζε θηλδχλνπ. Οη ππνθαηεγνξίεο απηέο 

αλαιχνληαη παξαθάησ. 

2.1.3.1.1.1. Πξνζδηνξηζκόο θηλδύλνπ (Identification) 

 

Ο πξνζδηνξηζκφο θηλδχλνπ έρεη ζθνπφ λα εληνπίζεη ηελ έθζεζε ηνπ νξγαληζκνχ ζηελ 

αβεβαηφηεηα. Απηφ απαηηεί θαιή γλψζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ νξγαληζκνχ, ηεο αγνξάο 

ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη, θαη ηνπ λνκηθνχ, θνηλσληθνχ, πνιηηηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ππάξρεη. Απαηηεί επηπιένλ ζσζηή θαηαλφεζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζηφρσλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ είλαη 

θξίζηκνη γηα ηελ επηηπρία, ηηο απεηιέο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ απηψλ. 

Ο πξνζδηνξηζκφο θηλδχλνπ πξέπεη λα πξνζεγγίδεηαη κε κεζνδηθφ ηξφπν γηα λα 

δηαζθαιίδεηαη φηη φιεο νη ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ έρνπλ 

εληνπηζηεί θαη φηη φινη νη θίλδπλνη πνπ απνξξένπλ απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί. Κάζε αζηάζεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο πξέπεη λα 

αλαγλσξηζζεί θαη λα θαηεγνξηνπνηεζεί. 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 2 νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη απνθάζεηο 

κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο φπσο: 

 ηξαηεγηθέο: Αθνξνχλ ηνπο καθξνρξφληνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Μπνξεί λα επεξεαζζνχλ απφ ζέκαηα φπσο ε δηαζεζηκφηεηα 

θεθαιαίσλ, θξαηηθνί θαη πνιηηηθνί θίλδπλνη, λνκηθέο θαη ξπζκηζηηθέο αιιαγέο, θήκε 

θαη αιιαγέο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ.  

 Λεηηνπξγηθέο: Αθνξνχλ ηα θαζεκεξηλά ζέκαηα πνπ αληηκεησπίδεη έλαο 

νξγαληζκφο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα εθπιεξψζεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηνπ 

ζηφρνπο.  

 Υξεκαηννηθνλνκηθέο: Αθνξνχλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηηο επηδξάζεηο εμσηεξηθψλ 
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παξαγφλησλ φπσο ε δηαζεζηκφηεηα πίζησζεο, νη ηηκέο μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο, νη 

ηάζεηο ησλ επηηνθίσλ θαη άιινη θίλδπλνη ηεο αγνξάο.  

 Γηαρείξηζεο γλψζεο: Αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη έιεγρν ησλ 

πφξσλ γλψζεο, ηεο παξαγσγήο θαζψο θαη ηεο πξνζηαζίαο θαη επηθνηλσλίαο 

απηψλ ησλ πφξσλ.  

 πκκφξθσζεο: Αθνξά ζέκαηα φπσο ε πγεία θαη ε αζθάιεηα, ην πεξηβάιινλ, νη 

εκπνξηθέο πεξηγξαθέο πξντφληνο, ε πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή, ε πξνζηαζία 

δεδνκέλσλ, νη πξαθηηθέο εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο θαη άιια. 

 Δλψ ε αλαγλψξηζε θηλδχλνπ κπνξεί λα δηεμαρζεί απφ εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο, 

κία εθ ησλ έζσ πξνζέγγηζε κε δηεξγαζίεο θαιά δνκεκέλεο θαη κε ηα ζσζηά 

εξγαιεία ίζσο είλαη πην απνηειεζκαηηθή. Ζ ελζηέξλεζε ηεο δηεξγαζίαο ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ είλαη ζεκειηψδεο. 

 

2.1.3.1.1.2. Πεξηγξαθή θηλδύλνπ (Description) 

Ο ζηφρνο ηεο πεξηγξαθήο θηλδχλνπ είλαη ε απεηθφληζε ησλ πξνζδηνξηζκέλσλ θηλδχλσλ 

ζε κία δνκεκέλε κνξθή, γηα παξάδεηγκα, κε ηε ρξήζε ελφο πίλαθα .Ο πίλαθαο 

πεξηγξαθήο θηλδχλσλ (βι. Πίλαθα 1) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ 

πεξηγξαθή θαη απνηίκεζε ησλ θηλδχλσλ. Αλ ηνπνζεηεζεί ζηνλ πίλαθα ε ζπλέπεηα θαη ε 

πηζαλφηεηα λα ζπκβεί θάζε έλαο απφ ηνπο θηλδχλνπο ηφηε είλαη δπλαηφλ νη θίλδπλνη λα 

ηαμηλνκεζνχλ κε βάζε ηελ πξνηεξαηφηεηα ηνπο θαη λα εληνπηζηνχλ νη βαζηθνί θίλδπλνη 

πνπ ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ αλάιπζε. 

Πίλαθαο 1: Πεξηγξαθή θηλδύλνπ 

Ολνκαζία Κηλδχλνπ  

Πεδίν Κηλδχλνπ Πνηνηηθή πεξηγξαθή ησλ γεγνλφησλ, ηνπ 

κεγέζνπο ηνπο, ηνπ ηχπνπ, ηνπ αξηζκνχ 

θαη ησλ ζπζρεηίζεσλ. 

Φχζε Κηλδχλνπ Πρ. ζηξαηεγηθνί, ιεηηνπξγηθνί, 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί, ζπκκφξθσζεο . 

Δλδηαθεξφκελα κέξε Σα ελδηαθεξ. κέξε θαη νη πξνζδνθίεο ηνπο. 

Πνζνηηθνπνίεζε Κηλδχλνπ εκαληηθφηεηα θαη πηζαλφηεηα. 

Αλνρή Κηλδχλνπ Γπλεηηθή απψιεηα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επίδξαζε θηλδχλνπ. 

Value at risk. 
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Πηζαλφηεηα θαη κέγεζνο δπλεηηθψλ 

θεξδψλ/δεκηψλ. 

ηφρνη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θηλδχλνπ θαη 

επηζπκεηφ επίπεδν επίδνζεο. 

Αληηκεηψπηζε Κηλδχλνπ & Μεραληζκνί 

Διέγρνπ 

Σα πξσηαξρηθά κέζα κε ηα νπνία ε 

επηρείξεζε δηαρεηξίδεηαη ην θίλδπλν κέρξη 

ηψξα. 

Βαζκνί εκπηζηνζχλεο ηνπ ππάξρνληνο 

ειέγρνπ. 

Αλαθνξά πξσηνθφιισλ παξαθνινχζεζεο 

θαη ειέγρνπ. 

Πηζαλή ελέξγεηα βειηίσζεο πζηάζεηο γηα κείσζε θηλδχλνπ. 

Αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο θαη πνιηηηθήο Πξνζδηνξηζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ 

αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο θαη πνιηηηθήο. 

Πεγή: A risk management standard AIRMIC, ALARM, IRM, 2002, p 6 

 

2.1.3.1.1.3. Δθηίκεζε θηλδύλνπ (Estimation)  

Ζ εθηίκεζε θηλδχλνπ κπνξεί λα είλαη πνζνηηθή, κεξηθψο πνζνηηθή ή πνηνηηθή φζνλ 

αθνξά ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο θαη ηελ πηζαλή ζπλέπεηα. Γηα παξάδεηγκα, νη 

ζπλέπεηεο θαη γηα ηηο απεηιέο (downside risks, upside risks ) θαη γηα ηηο επθαηξίεο κπνξεί 

λα είλαη πςειέο, κεζαίεο ή ρακειέο (βι. Πίλαθα 2). Δίλαη ζεκαληηθφ ε θάζε επηρείξεζε 

κε βάζε ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά λα νξίδεη θάζε θνξά ην εχξνο ησλ πνζνζηψλ κέζα 

ζηα νπνία κηα πηζαλφηεηα ζεσξείηαη πςειή, κεζαία ή ρακειή. 

Πίλαθαο 2: πλέπεηεο γηα απεηιέο θαη επθαηξίεο 

Τςειή Υξεκαηννηθνλνκηθή επίδξαζε > ρ € 

εκαληηθή επίδξαζε ζηελ ζηξαηεγηθή. 

Μεγάιε αλεζπρία ησλ ελδηαθεξ. κεξψλ. 

Μεζαία Υξεκαηννηθνλνκηθή επίδξαζε ς<...<ρ € 

Μεζαία επίδξαζε ζηελ ζηξαηεγηθή. 

Μεζαία αλεζπρία ησλ ελδηαθεξ κεξψλ. 

Υακειή Υξεκαηννηθνλνκηθή επίδξαζε  <ς € 

Μηθξή επίδξαζε ζηελ ζηξαηεγηθή. 

Υακειή αλεζπρία ησλ ελδηαθεξ. κεξψλ. 

Πεγή: A risk management standard AIRMIC, ALARM, IRM, 2002, p 7 



 
 

13 

 
 

 

 
Πίλαθαο 3: Πηζαλόηεηα Δκθάληζεο – Απεηιέο  

Δθηίκεζε Πεξηγξαθή Γείθηεο 

Τςειή Πηζαλφ λα ζπκβαίλεη θάζε 

ρξφλν ή πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο > 25%. 

Δίλαη δπλαηφ λα ζπκβεί 

πνιιέο θνξέο. Έρεη ζπκβεί 

πξφζθαηα. 

Μεζαία Πηζαλφ λα ζπκβαίλεη θάζε 

10 ρξφληα ή πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο < 25%. 

Θα κπνξνχζε λα ζπκβεί 

πεξηζζφηεξν απφ 1 θφξα. 

Τπάξρεη ηζηνξηθφ 

ζπκβάλησλ. 

Υακειή Όρη πηζαλφ λα ζπκβεί κέζα 

ζε 10 ρξφληα ή πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο < 2%. 

Γελ έρεη ζπκβεί. 

Απίζαλν λα ζπκβεί. 

Πεγή: A risk management standard AIRMIC, ALARM, IRM, 2002, p7 

 

Πίλαθαο 4: Πηζαλόηεηα Δκθάληζεο – Δπθαηξίεο  

Δθηίκεζε Πεξηγξαθή  Γείθηεο 

Τςειή Δπλντθφ απνηέιεζκα 

πηζαλφλ λα ζπκβεί ζε έλα 

ρξφλν ή πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο  >75%. 

αθήο επθαηξία. Μπνξεί λα 

επηηεπρζεί βξαρππξφζεζκα. 

Μεζαία Λνγηθέο πξνζδνθίεο γηα 

επλντθά απνηειέζκαηα ζε 

έλα ρξφλν κε πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο  25% - 75%.   

Δπθαηξίεο πνπ κπνξεί λα 

είλαη επηηεχμηκεο αιιά 

απαηηνχλ πξνζνρή. 

Υακειή Μηθξή πηζαλφηεηα 

επλντθνχ απνηειέζκαηνο 

κεζνπξφζεζκα ή 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο 

<25% 

Δπθαηξία κε ρακειή 

πηζαλφηεηα επηηπρίαο βάζε 

ησλ πφξσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηψξα. 

Πεγή: A risk management standard AIRMIC, ALARM, IRM, 2002, p 8 
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2.1.3.1.2. Αμηνιόγεζε θηλδύλνπ (Evaluation) 

 

Όηαλ ε δηεξγαζία αλάιπζεο θηλδχλνπ νινθιεξσζεί, είλαη αλαγθαίν λα ζπγθξηζνχλ νη 

θίλδπλνη κε ηα θξηηήξηα θηλδχλνπ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν νξγαληζκφο. Σα θξηηήξηα 

θηλδχλνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ζρεηηθά θφζηε θαη νθέιε, λνκηθέο απαηηήζεηο, 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, αλεζπρίεο ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, θιπ. Ζ αμηνιφγεζε θηλδχλνπ επνκέλσο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

απνθαζηζηεί θαηά πφζν είλαη ζεκαληηθφο έλαο θίλδπλνο γηα ηελ επηρείξεζε θαη αλ ζα 

πξέπεη λα γίλεη απνδεθηφο ή λα αληηκεησπηζηεί.  

 

 

2.1.3.2. Αληηκεηώπηζε θηλδύλνπ (Treatment)  

 

Ζ αληηκεηψπηζε θηλδχλνπ είλαη ε δηεξγαζία ηεο επηινγήο θαη εθαξκνγήο κέηξσλ ψζηε 

λα πεξηνξηζηεί ν θίλδπλνο. Ζ αληηκεηψπηζε θηλδχλνπ πεξηιακβάλεη σο θχξην ζηνηρείν, 

ηνλ έιεγρν-κείσζε θηλδχλνπ, αιιά κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζηελ απνθπγή θηλδχλνπ, ηε 

κεηαθνξά θηλδχλνπ, θιπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο αληηκεησπίδεηαη έλαο θίλδπλνο 

ζπλνςίδνληαη ζε 4 Σ: 

 Terminate: Σεξκαηηζκφο δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θίλδπλν. 

 Treat: Λήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ γηα κείσζε ζπλεπεηψλ. 

 Tolerate: Αλνρή. (Γελ γίλεηαη θακία ελέξγεηα) 

 Transfer: Μεηαθνξά ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ θηλδχλνπ ζε άιινλ (π.ρ. αζθάιεηα) 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ εμαξηάηαη απφ ην θαηά πφζν κεηψζεθε 

ν θίλδπλνο απφ ηα κέηξα απηά. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θφζηνπο ελφο πξνιεπηηθνχ 

κέηξνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ζρέζε πνπ ζα έρνπλ ηα αλακελφκελα νθέιε απφ ηελ κείσζε 

ηνπ θηλδχλνπ κε ην θφζηνο εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ απηνχ. 

Γηα λα απνθαζηζηεί θαηά πφζν πξέπεη λα εθαξκνζηεί έλα πξνηεηλφκελν πξνιεπηηθφ 

κέηξν ζα πξέπεη πξψηα λα ππνινγηζηεί ην θφζηνο εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ, θαη ζηελ 

ζπλέρεηα ε δεκία πνπ αλακέλεηαη λα ζπκβεί αλ δελ ιεθζεί θαλέλα απνιχησο κέηξν. Ζ 

ζχγθξηζε απηψλ ησλ δχν απνηειεζκάησλ ζα νδεγήζεη ηε δηνίθεζε ζηελ απφθαζε ηεο 

πηνζέηεζεο ή κε ηνπ πξνηεηλφκελνπ κέηξνπ. 
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2.1.3.3. Παξαθνινύζεζε δηεξγαζίαο (Monitoring) 

Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε δηεξγαζία δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ζα πξέπεη λα 

παξαθνινπζείηαη δηαξθψο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ιεηηνπξγεί ζσζηά. Αθφκε, ζα 

πξέπεη λα ειέγρεηαη ηαθηηθά εάλ νη πνιηηηθέο ηεο επηρείξεζεο ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ 

δηεξγαζία δηαρείξηζεο θηλδχλνπ έηζη ψζηε λα παίξλνληαη έγθαηξα ηα αλαγθαία κέηξα 

βειηίσζεο. Σέινο είλαη αλαγθαίν ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ λα πξνζαξκφδεηαη 

ζε θάζε αιιαγή πνπ γίλεηαη ζην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. 
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2.2. Η έλλνηα ηεο θξίζεο – Γηαρείξηζε Κξίζεσλ 

 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα καο κε ηε ιέμε θξίζε ελλννχκε, ηελ άπνςε – γλψκε, ηε 

δηαλνεηηθή ηθαλφηεηα δηακφξθσζεο γλψκεο θαη ηνλ παξνμπζκφ. Πέξα απφ απηά φκσο 

ελλννχκε θαη κηα πεξίνδν δπζθνιηψλ, αζηάζεηαο θαη αλαθαηαηάμεσλ.
12

  

Απφ ηε ζθνπηά ηεο δηνίθεζεο ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία έρεη δψζεη ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο πνιινχο νξηζκνχο γηα ηελ έλλνηα ηεο θξίζεο (crisis) παξφια απηά δελ έρεη 

επηηεπρζεί ε δεκηνπξγία ελφο θνηλά απνδεθηνχ νξηζκνχ
13

. Ο πην πεξηγξαθηθφο, ίζσο, 

είλαη απηφο ησλ Pearson θαη Clair 
14

 
15

 
16

  φπνπ νξίδνπλ φηη: Ζ νξγαλσζηαθή θξίζε είλαη 

έλα γεγνλφο ην νπνίν, αλ θαη έρεη ρακειή πηζαλφηεηα λα ζπκβεί, αλ ζπκβεί, έρεη 

ηεξάζηηεο επηπηψζεηο ζηνλ νξγαληζκφ θαη απεηιεί ηελ βησζηκφηεηα ηνπ. Δπίζεο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα αίηηα, ηα απνηειέζκαηα αιιά θαη νη ηξφπνη 

επίιπζεο ηνπ είλαη πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί, θαζψο επίζεο θαη απφ ην φηη νη απνθάζεηο 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηαρχηαηα. Σν μέζπαζκα κηαο θξίζεο δελ ηζνδπλακεί κε ηελ 

έλαξμε κηαο θαηαζηξνθήο. Οη πξψηεο ψξεο ή ηα πξψηα ιεπηά
17

 είλαη ηα πην θξίζηκα θαη 

ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη ζε απηά θαζνξίδνπλ ην απνηέιεζκα (Golden hour)
ii
. Οη κεγάιεο 

θαζπζηεξήζεηο κπνξνχλ λα βιάςνπλ αλεπαλφξζσηα ηελ θήκε ελφο νξγαληζκνχ
18

.  

Απηφ πνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί, ζχκθσλα κε ηνλ Darling, είλαη φηη αλ θαη κηα θξίζε 

απεηιεί έληνλα θαη άκεζα έλαλ νξγαληζκφ, κε ηνλ ζσζηφ ρεηξηζκφ ηεο ν νξγαληζκφο 

κπνξεί λα θεξδίζεη πνιιά απφ απηή ηελ εκπεηξία. Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε φηη ζηα 

θηλέδηθα ε ιέμε θξίζε (wei-ji) απνηειείηαη απφ ηελ έλσζε ησλ ιέμεσλ απεηιή (wei) θαη 

επθαηξία (ji)
19

.  

χκθσλα κε ηνπο Pearson θαη Mitroff
20

 νη δηεπζπληέο ζεσξνχλ φηη αληηκεησπίδνπλ κηα 

θξίζε φηαλ έλα γεγνλφο έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Μεγάιε ζπνπδαηφηεηα 

2. Απαίηεζε άκεζεο πξνζνρήο 

3. Σν ζηνηρείν ηεο έθπιεμεο 

4. Σελ αλάγθε άκεζσλ κέηξσλ 

5. Σελ απψιεηα ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο. 

Ο ηνκέαο ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ είλαη πνιχ λένο. H αλάγθε γηα ηελ μερσξηζηή κειέηε 

ηνπ εληνπίζηεθε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 κε αξρέο ηνπ 1980 κε ην Three Mile 

Island θαη ην Tylenol ηεο Johnson & Johnson, ελψ έπεηηα ην θψο ηεο δεκνζηφηεηαο 

αθνινχζεζαλ θαη άιιεο θξίζεηο
iii

 

 

                                       
 
ii
 ηελ νξνινγία ηνπ δηαρείξηζεο θξίζεσλ ππάξρεη ε θξάζε golden hour γηα λα πεξηγξάςεη θαη λα ηνλίζεη πφζν ζεκαληηθή είλαη ή 

άκεζε αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ έθβαζε ηνπ απνηειέζκαηνο. 
iii
 Μεξηθέο απφ απηέο ήηαλ ηεο Bhopal ην 1984, ε έθξεμε ηνπ Challenger ην 1986, ε λφζνο ησλ ηξειψλ αγειάδσλ απφ ην 1986 έσο 

ζήκεξα, ε δηαξξνή πεηξειαίνπ απφ ην Exxon Valdez ην 1989, ε θαηάξξεπζε ηεο ηξάπεδαο Barings θαη ν βνκβαξδηζκφο ηεο 

Oklahoma ην 1995, ην ζθάλδαιν Clinton/Lewinsky ην 1998, ν ζεηζκφο ηεο Σνπξθίαο ην 1999, ε ζπληξηβή ηνπ Concord ην 2000, ε 

επίζεζε ζηνπο δίδπκνπο πχξγνπο θαη ε αιιεινγξαθία κε άλζξαθα ην 2001, ε θαηάξξεπζε ηεο Enron ην 2001 – 2002 θιπ. 
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Ο Mitroff, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα δεκηνπξγήζεη έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην ζσζηήο 

πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ, πξνηείλεη ηελ κειέηε ησλ εμήο ηεζζάξσλ 

δηαζηάζεσλ: 

1. Σχπνη θξίζεο 

2. Φάζεηο – ζηάδηα 

3. πζηήκαηα 

4. Tα ελδηαθεξφκελα κέξε  
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2.2.1. Οη ηύπνη θξίζεο 

 

Οη δηεπζπληέο ζπρλά αλαξσηηνχληαη απφ πνηέο θξίζεηο πξέπεη λα πξνζηαηεπηνχλ, απφ 

πνηέο πηζαλψο απεηινχληαη θαη απφ πνηέο δελ θηλδπλεχνπλ. πλεπψο ε αλάγθε γηα 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θξίζεσλ είλαη επηηαθηηθή. Οη Pearson θαη Mitroff αξρηθά
21

 ηηο 

δηαρψξηζαλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ πξνέιεπζε, δειαδή εάλ ε θξίζε 

πξνεξρφηαλ κέζα ή έμσ απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη αλ ε αηηία ηεο ήηαλ 

θνηλσληθή/νξγαλσζηαθή ή ηερληθή/νηθνλνκηθή. Λίγα ρξφληα αξγφηεξα νη Mitroff θαη 

Alpaslan αλέπηπμαλ θη άιιεο θαηεγνξίεο θαη πξφηεηλαλ ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ θξίζεσλ 

ζηηο εμήο 8 θαηεγνξίεο 
22

: 

 Οηθνλνκηθέο (πρ απεξγίεο, πηψζε κεηνρήο, θαθή θαηάζηαζε αγνξάο θιπ) 

 Πιεξνθνξηαθέο (πρ απψιεηα απνξξήησλ πιεξνθνξηψλ, απψιεηα αξρείσλ θιπ) 

 Φπζηθέο (πρ απψιεηα βαζηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ θιπ) 

 Αλζξψπηλνη πφξνη (πρ απψιεηα δηεπζπληψλ, αχμεζε απνπζηψλ, δηαθζνξά θιπ) 

 Φήκε (πρ Καηαζηξνθή θήκεο, θνπηζνκπνιηά, δεκηνπξγία κχζσλ θιπ)   

 Γξάζεηο ςπρνπαζψλ (πρ ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα, απαγσγή θιπ) 

 Φπζηθέο θαηαζηξνθέο (πρ ζεηζκνί, πιεκχξεο, θσηηέο, ηπθψλεο θιπ) 

Όηαλ νη επηρεηξήζεηο πξνεηνηκάδνληαη γηα κία ηνπιάρηζηνλ θξίζε απφ θάζε ηχπν, ηφηε 

είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά πνιιέο θξίζεηο. Οχησο ή άιισο 

ζθνπφο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο απηήο δελ είλαη λα πξνβιεθζνχλ φιεο νη πηζαλέο θξίζεηο, 

αιιά λα είλαη νη εηαηξίεο έηνηκεο λα αληηδξάζνπλ φηαλ απηέο ζπκβνχλ.   

 

 

2.2.2. Σα ζηάδηα/θάζεηο ηεο θξίζεο 
23

 

 

Όπσο είλαη γλσζηφ νη νξγαληζκνί επεξεάδνληαη είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά απφ ην 

πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ. Έλαο επηηπρεκέλνο νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξίδεη άκεζα ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ θαη λα 

πξνζαξκφδεηαη αλάινγα ζε απηέο κέζσ ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ εθαξκφδεη. Γηα λα 

δεκηνπξγήζεη φκσο ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή γηα κηα θξίζε ζα πξέπεη πξψηα λα 

εληνπίζεη ζε πνην ζηάδην βξίζθεηαη ε θξίζε απηή. 

Μηα θξίζε, ζχκθσλα κε ηνλ Fink
24

, απνηειείηαη απφ 4 ζηάδηα: ην πξφδξνκν, ην νμχ, ην 

ρξφλην, θαη ην ζηάδην επίιπζεο. Αλ θαη δελ πεξλνχλ φιεο νη θξίζεηο θαη ηα ηέζζεξα απηά 

ζηάδηα, παξφια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε ζηαδίνπ είλαη θνηλά γηα φιεο ζρεδφλ 

ηηο θξίζεηο. ην παξαθάησ ζρήκα δίλεηαη ε ζρέζε ησλ ηεζζάξσλ ζηαδίσλ θαη ακέζσο 

κεηά αθνινπζεί κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπο. 
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ρήκα 3:Γηάγξακκα ξνήο ησλ ζηαδίσλ κηα θξίζεο 

Πεγή:Darling J, Kash T, ‘Crisis management: prevention, diagnosis and intervention’, Leadership & 

Organization Development Journal, Vol 14, No 4, 1998, p 181 
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2.2.2.1. Πξόδξνκν ζηάδην (Prodromal crisis stage) 

ε απηφ ην ζηάδην ζηέιλνληαη ζηελ επηρείξεζε πξνεηδνπνηεηηθά κελχκαηα γηα ηελ 

επεξρφκελε θξίζε. Σα κελχκαηα απηά κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη είηε απφ εμσηεξηθέο 

πήγεο φπσο γηα παξάδεηγκα παξάπνλα πειαηψλ είηε απφ εζσηεξηθέο πήγεο φπσο 

παξαηεξήζεηο εξγαδνκέλσλ. Δπίζεο κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη είηε απφ αλζξψπνπο είηε 

απφ κεραλήκαηα. Πνιιέο θνξέο ηα κελχκαηα δελ γίλνληαη εχθνια αληηιεπηά. Όκσο 

ππάξρνπλ θαη θνξέο πνπ αλ θαη έγηλαλ αληηιεπηά δελ έγηλαλ έγθπξα ελέξγεηεο γηα ηελ 

πξφιεςε ηεο θξίζεο. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζε ιαλζαζκέλε εθηίκεζε ησλ 

αηηηψλ, είηε ζε θαθή ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ κέζα ζηελ επηρείξεζε είηε θαη ζε θαθή 

δηνίθεζε. ε θάζε θξίζε πνπ έρεη ζπκβεί πάληα ππήξραλ θάπνηα ιίγα άηνκα, κέζα ζηνλ 

νξγαληζκφ, ηα νπνία είραλ δεη ηα πξνεηδνπνηεηηθά ζεκάδηα ηνπ θηλδχλνπ. Σα άηνκα 

απηά πξνζπάζεζαλ λα εηδνπνηήζνπλ ηνπο αλσηέξνπο ηνπο αιιά άιινηε ηνπο εκπφδηζαλ 

λα αθνπζηνχλ άιινηε ηνπο αγλφεζαλ
25

. Σν πξφδξνκν ζηάδην είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηαηί 

απφ ηελ κία πιεπξά ε θξίζε κπνξεί λα ζηακαηήζεη εθεί ρσξίο λα πξνθιεζνχλ αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο θαη απφ ηελ άιιε λα πξνζθέξεη πνιχηηκε γλψζε ζηελ επηρείξεζε γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο γηα επφκελεο πηζαλέο θξίζεηο. 

 

2.2.2.2. Ομύ ζηάδην (Acute crisis stage) 

Αλ ε δηνίθεζε αγλνήζεη ηα πξνεηδνπνηεηηθά κελχκαηα, ηφηε αξγά ή γξήγνξα ε θξίζε ζα 

πεξάζεη ζην νμχ ζηάδην. Σν ζηάδην απηφ μεθηλά φηαλ έλα ζχκπησκα απαηηεί άκεζε 

πξνζνρή. Δδψ εκθαλίδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα φπσο ε απεηιή ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο, ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηεο ίδηα ηεο επηρείξεζεο. Οη 

θαηαζηξνθέο πνπ έρνπλ ήδε ζπκβεί ζπλήζσο είλαη κε αλαζηξέςηκεο. Όινη νη πφξνη 

αθηεξψλνληαη ζην πεξηνξηζκφ θαη ηελ πξνζσξηλή επίιπζε κεξηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηηο θαηαζηξνθέο θαη απηφ εκπνδίδεη ή θαη ζηακαηά ηειείσο ηελ 

θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. Οη απνθάζεηο ζε απηφ ην ζηάδην είλαη άκεζεο, 

ελψ είλαη πνιχ εχθνιν λα ραζεί ν έιεγρνο κηαο θαη ε ςπρνινγηθή πίεζε είλαη πνιχ 

έληνλε. ηφρνο ηεο δηνίθεζεο ζε απηή ηελ θάζε είλαη λα εκπνδίζεη ηελ ζπλέρηζε ηεο 

θαηαζηξνθήο θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ζέζεη ακέζσο ζε εθαξκνγή δηνξζσηηθά κέηξα. 

 

 

2.2.2.3. Υξόλην ζηάδην (Chronic crisis stage) 

ε απηφ ην ζηάδην ε έληαζε έρεη θνπάζεη θαη έρεη έξζεη ε ζηηγκή γηα ηελ επηρείξεζε είηε 

λα νξζνπνδήζεη είηε λα νδεγεζεί ζην ηέινο ηεο. ε απηή ηε θάζε δηελεξγνχληαη έιεγρνη 

θαη επηζεσξήζεηο απφ ην θξάηνο θαη άιια φξγαλα γηα λα εληνπηζηνχλ φιεο νη αηηίεο θαη 

νη ππεχζπλνη. Σψξα γίλεηαη ε εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο. Οη ζνθέο επηρεηξήζεηο ζε απηή ηελ θάζε ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

απνηειέζκαηα φισλ ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ή λα εκπινπηίζνπλ 

ηα ππάξρνληα ζρέδηα θξίζεο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ πξφιεςε παξφκνησλ 

θαηαζηάζεσλ ζην κέιινλ. 
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2.2.2.4. ηάδην επίιπζεο (Resolution crisis stage) 

Ο βαζηθφηεξνο ζηφρνο ηνπ θάζε δηαρεηξηζηή θξίζεο απφ ηελ πξφδξνκε θηφιαο θάζε 

είλαη λα βξεζεί ζην ζηάδην απηφ φζν πην ζχληνκα γίλεηαη. Δδψ ν νξγαληζκφο επηζηξέθεη 

ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε φρη κφλν κε ηηο ιηγφηεξεο δπλαηέο απψιεηεο αιιά 

απνθνκίδνληαο θαη νθέιε, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ. Μεξηθά απφ ηα νθέιε απηά είλαη: 

βειηησκέλε εηθφλα ηνπ θνηλνχ γηα ηνλ νξγαληζκφ ή εκπεηξία θαη γλψζε γηα ηελ 

θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ κειινληηθψλ θξίζεσλ.  

Ζ δηεξγαζία δηαρείξηζεο θξίζεσλ φκσο δελ ζηακαηά εδψ, ζε απηή ηελ θάζε πξέπεη μαλά 

απφ ηελ αξρή λα αλαδεηεζνχλ πξφδξνκα ζηνηρεία πνπ αλ δελ αληηκεησπηζζνχλ έγθαηξα 

κπνξνχλ λα ππξνδνηήζνπλ κηα λέα θξίζε. Όπσο αλέθεξε θαη ν Darling
26

 είλαη πνιχ 

δχζθνιν λα δνχκε πνπ θαη πφηε κηα θξίζε ηειεηψλεη θαη κηα άιιε μεθηλά, εηδηθά φηαλ 

κηα θξίζε γίλεηαη ε αηηία λα δνζεί ην έλαπζκα γηα λα μεθηλήζνπλ άιιεο κέζα ζηνλ 

νξγαληζκφ. Σελ πνιχπινθε απηή ζρέζε κεηαμχ ησλ ζηαδίσλ κηαο θξίζεο ηελ 

παξνπζηάδεη ν Darling  ρξεζηκνπνηψληαο ην παξαθάησ ζρήκα ηνπ Fink. 

 

ρήκα 4:Γηαγξακκαηηθή αληίιεςε ηεο έλλνηαο ηνπ θύθινπ κηαο θξίζεο 

Πεγή: Darling J, ‘Crisis Management in International Business: Keys to Effective Decision Making’, 

Leadership & Organization Development Journal, Vol 15, No8, 1994, p 6 
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2.2.3. Βήκαηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ 

 

χκθσλα κε ηνλ Mitroff 
27

 (1994) δηαρείξηζε θξίζεσλ είλαη έλα ζχλνιν απφ ηξέρνπζεο 

θαη ζπζηεκαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλαγλψξηζε, ηελ αλάιπζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

θξίζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο πξαθηηθψλ management.
28

  

Μηα θξίζε πεξηιακβάλεη πάληα θπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο φπσο έθπιεμε, άξλεζε, ζπκφ, 

θφβν θαη άιια αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Γηα λα θαηαθέξεη ν νξγαληζκφο λα 

αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά κηα θξίζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη ήδε ε εκπηζηνζχλε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο δπλάκεηο ηνπ νξγαληζκνχ. Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θξίζεο 

επηηεπρζεί ςπρξαηκία, ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη απνθεπρζνχλ 

νη αιιεινθαηεγνξίεο ηφηε θαζίζηαηαη επθνιφηεξε ε επίιπζε ηεο θξίζεο απηήο. 

χκθσλα κε ηνπο Φηινιηά, Παπαγεσξγίνπ θαη ηεθαλάηνπ 
29

 ε δηεξγαζία ηεο 

δηαρείξηζεο θξίζεσλ απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο θάζεηο: ηελ πξφιεςε, ηελ πξνεηνηκαζία, 

ηελ αληαπφθξηζε θαη ηελ αλάθακςε. Σν πεξηζζφηεξν βάξνο πέθηεη ζηελ πξφιεςε θαη 

ζηελ πξνεηνηκαζία γηαηί εθεί πεηπραίλνπκε ηελ θξίζε ζην πξφδξνκν ζηάδην θαη 

κπνξνχκε λα πξνιάβνπκε ή λα πεξηνξίζνπκε ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ πξφθεηηαη λα 

ζπκβνχλ. Ο Mitroff, φπσο απεηθνλίδεη θαη ην παξαθάησ ζρήκα, ζέινληαο λα ηνλίζεη ηελ 

ζεκαζία ηεο κάζεζεο ηελ ζεσξεί μερσξηζηφ βήκα θαη φρη απιά κέξνο ηεο αλάθακςεο. 

 

ρήκα 5: Βήκαηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ 

 

 

 

 

Πεγή:Pearson C, Mitroff I, ‘From Crisis Prone to Crisis Prepared: a framework for crisis management’, 

Academy of Management Executive, Vol.7, No. 1, 1993, p 53 

 

Αλαγλώξηζε 

ζπκβάληνο 

Πξνεηνηκαζία

/ Πξόιεςε 

Πεξηνξηζκόο 

θαηαζηξνθήο 

Αλάθακςε 
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2.2.3.1. Πξόιεςε  

Ζ πξφιεςε γίλεηαη φηαλ ν νξγαληζκφο βξίζθεηαη ζε ηζνξξνπία. ε απηή ηε θάζε ν 

νξγαληζκφο πξέπεη λα αλαιχζεη ην εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ γηα λα εληνπίζεη ηηο 

πηζαλέο απεηιέο πνπ δχλαηαη λα δεκηνπξγήζνπλ θξίζε. Πέξα απφ απηφ πξέπεη επίζεο λα 

βξεη ηφζν ηα δπλαηά φζν θαη ηα αδχλαηα ηνπ ζεκεία. Ζ πην γλσζηή κέζνδνο γηα λα 

αλαιχζεη κηα επηρείξεζε ηφζν ην εζσηεξηθφ φζν θαη ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ είλαη 

ε SWOT αλάιπζε. Μεηά απφ ηελ αλάιπζε απηή πξέπεη νη απεηιέο θαη νη αδπλακίεο 

αιιά θαη νη επθαηξίεο θαη ηα δπλαηά ζεκεία λα κεηαθξαζηνχλ ζε πηζαλέο θξίζεηο θαη λα 

ηαμηλνκεζνχλ κε βάζε ην πνηέο είλαη πην πηζαλφ λα ζπκβνχλ αιιά θαη κε βάζε ην πνίεο 

ζα είλαη θαηαζηξνθηθφηεξεο αλ ζπκβνχλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξνη 

ηξφπνη πνπ βνεζνχλ έλαλ νξγαληζκφ λα πξνβιέςεη θξίζεηο. 

Ζ πξψηε κέζνδνο είλαη ε ζηξαηεγηθή πξφβιεςε (Strategic Forecasting). Ζ ζηξαηεγηθή 

απηή βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ε επηρείξεζε είλαη ηθαλή λα πξνζαξκνζηεί ζε λέεο 

θαηαζηάζεηο. Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί έρνπλ ζηφρν λα πξνβιέςνπλ θαη λα 

εθηηκήζνπλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ πην ζεκαληηθψλ αιιαγψλ πνπ είλαη πηζαλφλ λα ζπκβνχλ. 

Ζ επφκελε κέζνδνο είλαη ηα ζρέδηα δπζάξεζησλ απξνφπησλ (Contingency Plans). Σα 

ζρέδηα απηά είλαη ελαιιαθηηθά πιάλα πνπ κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή ζε 

πεξίπησζε πνπ ηα γεγνλφηα δελ είλαη ηα αλακελφκελα. ε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

κέζνδν πνπ βαζηδφηαλ ζην πην πηζαλφ ελδερφκελν ηα ζρέδηα δπζάξεζησλ απξνφπησλ 

πξνεηνηκάδνπλ γηα ιηγφηεξν πηζαλέο θαηαζηάζεηο. Δπηπιένλ εθηφο απφ ην λα 

παξνπζηάδνπλ απιά ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο απηά πξνρσξνχλ έλα βήκα παξαπέξα 

ζέηνληαο ηηο βάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θξίζεσλ φηαλ απηέο πξνθιεζνχλ. 

Μηα άιιε κέζνδνο είλαη ε αλάιπζε ζελαξίνπ (scenario analysis). ε έλα ζελάξην γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα πεξηγξαθεί κε θάζε ιεπηνκέξεηα ε ζεηξά ησλ γεγνλφησλ πνπ κπνξνχλ 

πηζαλψο λα νδεγήζνπλ ζηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ή λα κειεηεζνχλ ηα πηζαλά 

απνηειέζκαηα ησλ πξφζθαησλ επηινγψλ. Με ην ζελάξην ν νξγαληζκφο πξνζπαζεί λα 

καληέςεη ηελ ρεηξφηεξε αιιά θαη ηελ θαιχηεξε εθδνρή πνπ κπνξεί λα ζπκβεί 

ιακβάλνληαο έπεηηα ηηο αλάινγεο απνθάζεηο. 

Γηα λα ιεθζνχλ νη ζσζηέο απνθάζεηο ζα πξέπεη ε επηρείξεζε απφ απηήλ ηελ θάζε ηεο 

πξφιεςεο λα εληνπίζεη πνηά πξφζσπα δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε γλψζε θαη εκπεηξία γηα 

θάζε θξίζε. Σα πξφζσπα απηά κπνξνχλ είηε λα ππεξεηνχλ ηνλ νξγαληζκφ είηε λα είλαη 

εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο θαη ζχκβνπινη. 

Πνιιέο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κέηξεζε απνδνηηθφηεηαο (cost effective) σο 

θξηηήξην γηα λα επηιέμνπλ γηα πνηεο αηηίεο ζα πξνεηνηκαζηνχλ. Οη επηρεηξήζεηο απηέο 

δηαπξάηηνπλ έλα ζνβαξφ ζθάικα. Θεσξνχλ δεδνκέλν φηη κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηα 

αξλεηηθά απνηειέζκαηα κηαο θξίζεο θαη κάιηζηα λα ηα εθηηκήζνπλ θαη ζε ρξεκαηηθή 

αμία. Δίλαη αλζξσπίλσο αδχλαην λα πξνβιέςεη θαλείο πνηα αθξηβψο ζα είλαη ηα 

απνηειέζκαηα κηαο θξίζεο θαη κάιηζηα λα ηα θνζηνινγήζεη. Γηα απηφ είλαη πξνηηκφηεξν 

ν νξγαληζκφο λα πξνεηνηκαζηεί γηα κεγάιν εχξνο θξίζεσλ. Έρεη άιισζηε παξαηεξεζεί 

φηη νη θαιά πξνεηνηκαζκέλεο επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ ιηγφηεξεο θξίζεηο θαη 

αληαπεμέξρνληαη θαιχηεξα ζε ζρέζε κε επηρεηξήζεηο πνπ δελ δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία 

ζηελ πξνεηνηκαζία.    
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Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε δηαρείξηζε θξίζεσλ είλαη ε 

άξλεζε. Γηα ηελ αθξίβεηα νη ππεχζπλνη ελψ δέρνληαη πνιχ εχθνια φηη ε επηρείξεζε 

αληηκεησπίδεη θπζηθνχο (natural) θαη θαλνληθνχο (normal) θηλδχλνπο αξλνχληαη λα 

δερηνχλ φηη αληηκεησπίδεη ππέξκεηξνπο – κε θαλνληθνχο (abnormal) θηλδχλνπο
iv
. 

Πνιινί δηεπζπληέο πηζηεχνπλ φηη νη κε θαλνληθνί θίλδπλνη απνθιείεηαη λα ζπκβνχλ ζηηο 

εηαηξίεο ηνπο θαη φηαλ πεηζζνχλ γηα ηελ χπαξμε ηνπο ηφηε θπξηεχνληαη απφ ηνλ θφβν φηη 

δελ κπνξνχλ λα ην αληηκεησπίζνπλ. Δπεηδή φκσο ζθνπφο ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ είλαη 

ε ζσζηή πξνεηνηκαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε πνηθίισλ θαηαζηάζεσλ ν Mitroff πξνηείλεη 

ηέζζεξα εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηελ δηνίθεζε ζην δχζθνιν βήκα ηεο 

πξφβιεςεο κε θαλνληθψλ θηλδχλσλ. Σα εξγαιεία απηά είλαη ηα εμήο
30

  
31

: 

Ο ηξνρόο ησλ θξίζεσλ (wheel of crisis) 

Καηαζθεπάδνπκε έλα ηξνρφ πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο εμήο νθηψ ηνκείο αηηηψλ:  

 Οηθνλνκηθέο (πρ απεξγίεο, πηψζε κεηνρήο, θαθή θαηάζηαζε αγνξάο θιπ) 

 Πιεξνθνξηαθέο (πρ απψιεηα απνξξήησλ πιεξνθνξηψλ, απψιεηα αξρείσλ θιπ) 

 Φπζηθέο (πρ απψιεηα βαζηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ θιπ) 

 Αλζξψπηλνη πφξνη (πρ απψιεηα δηεπζπληψλ, αχμεζε απνπζηψλ, δηαθζνξά θιπ) 

 Φήκε (πρ Καηαζηξνθή θήκεο, θνπηζνκπνιηά, δεκηνπξγία κχζσλ θιπ)   

 Γξάζεηο ςπρνπαζψλ (πρ ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα, απαγσγή θιπ) 

 Φπζηθέο θαηαζηξνθέο (πρ ζεηζκνί, πιεκχξεο, θσηηέο, ηπθψλεο θιπ) 

Όινη νη δηεπζπληέο είλαη καδεκέλνη ζε κία νκάδα θαη γπξίδνπλ δηαδνρηθά ηνλ ηξνρφ. Ο 

δηεπζπληήο πνπ ηνπ ηπραίλεη κηα νκάδα αηηηψλ πξέπεη λα απαξηζκήζεη φζα αίηηα 

θαηεγνξίαο απηήο, πηζαλά ή απίζαλα, ζα κπνξνχζαλ λα μεθηλήζνπλ θάπνηα θξίζε. ηελ 

ζπλέρεηα φινη νη ππφινηπνη δηεπζπληέο πξνζζέηνπλ ζηελ θαηεγνξία φζα εθείλνη 

ζθέθηεθαλ. ην επφκελν βήκα νη δηεπζπληέο θαινχληαη λα αλαθαιχςνπλ θαη λα 

ζπλδπάζνπλ αίηηα πνπ αλήθνπλ ζε δχν ή θαη παξαπάλσ θαηεγνξίεο ηαπηφρξνλα.  

Δζσηεξηθνί πιεξσκέλνη δνινθόλνη (internal assassins) 

ε απηήλ ηελ ηερληθή δεηείηαη απφ ηνπο δηεπζπληέο ηνπ νξγαληζκνχ λα πεξηγξάςνπλ 

(μερλψληαο λφκνπο θαη εζηθνχο θαλφλεο) πσο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φιεο 

ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ γηα ηα πξντφληα, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα ηνπ 

νξγαληζκνχ γηα λα ηνλ θαηαζηξέςνπλ είηε εζσηεξηθά είηε εμσηεξηθά. 

Μεηαθνξέο από άιινπο θιάδνπο (mixed metaphors) 

Οη δηεπζπληέο ηνπ νξγαληζκνχ ελεκεξψλνληαη γηα ηηο θξίζεηο πνπ εγθπκνλνχλ ζε 

επηρεηξήζεηο δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ θαη πξνζπαζνχλ λα εληνπίζνπλ <<παξφκνηεο>> 

θξίζεηο απφ ηηο νπνίεο απεηινχληαη.  

Παηρλίδηα θαηαζθόπσλ (spy games) 

                                       
 
iv
 Ο Mitroff δαλείδεηαη απηνχο ηνπο ηξείο φξνπο απφ ην βηβιίν Normal Accidents: Living with High-Risk Technologies ηνπ Charles 

Perrow γηα λα ρσξίζεη ηνπ θηλδχλνπο – αηηίεο θξίζεσλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο ηνπο θπζηθνχο (πρ ππξθαγηέο, ζεηζκνχο) ζηνπο 

θαλνληθνχο, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο (πρ κεραληθέο δπζιεηηνπξγίεο) θαη ζηνπο κε 

θαλνληθνχο νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ θαθφβνπιεο πξάμεηο (πρ ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, απαγσγέο θιπ)  
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Πνιιέο θνξέο νη ππάιιεινη θαη νη δηεπζπληέο πνπ δνπιεχνπλ ζε έλαλ νξγαληζκφ αξθεηφ 

θαηξφ ράλνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα θξίλνπλ ηνλ νξγαληζκφ αληηθεηκεληθά. Γη’ απηφ πνιιέο 

εηαηξίεο πξνζιακβάλνπλ ηξίηνπο κε ζθνπφ λα εληνπίζνπλ ηα αδχλακα ζεκεία πνπ δελ 

έρεη ήδε βξεη ε δηνίθεζε. Σα άηνκα απηά κπνξεί λα είλαη δεκνζηνγξάθνη, δηθεγφξνη, 

αλαιπηέο αγνξάο αιιά θαη πξψελ ιεζηέο ή hackers πνπ αμηνινγνχλ ζπζηήκαηα 

αζθαιείαο! 

Σα ηέζζεξα απηά εξγαιεία ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν απφ νξγαληζκνχο, 

επηρεηξήζεηο θαη άηνκα πνπ ιεηηνπξγνχλ εζηθά θαη λφκηκα δηαθνξεηηθά νη κέζνδνη απηνί 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα. Σέινο δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη 

ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη εμαηξεηηθά πνιχπινθή άξα είλαη αλζξσπίλσο αδχλαηνλ λα 

πεξηγξάθεη απφ νπνηαδήπνηε ζεσξία. πλεπψο θαλέλα απφ ηα ζελάξηα πνπ 

δεκηνπξγείηαη ζηελ θάζε ηεο πξφιεςεο δελ ζα απεηθνλίδεη απφιπηα κηα θξίζε πνπ ζα 

ζπκβεί ζην κέιινλ. Παξφια απηά ηα ζελάξηα απηά είλαη ηδηαίηεξα λα ρξήζηκα γηαηί 

βάδνπλ ηνλ νξγαληζκφ ζηελ δηαδηθαζία λα αλαπηχμεη κεραληζκνχο νη νπνίνη ζα 

πξνιάβνπλ ην μέζπαζκα πηζαλψλ θξίζεσλ θαη ζα κεηξηάζνπλ ηηο επηπηψζεηο ησλ 

θξίζεσλ πνπ ζα μεζπάζνπλ.  
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ηε θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ν νξγαληζκφο πξνγξακκαηίδεη φια απηά πνπ ζα ρξεηαζηεί 

γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο νμείαο θάζεο. Αξρηθά ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη έλα ζρέδην θξίζεο (crisis 

plan). ην ζρέδην απηφ νη δηάθνξεο θξίζεηο νκαδνπνηνχληαη ζε ηχπνπο. Γηα θάζε ηχπν 

θξίζεο θαζνξίδεηαη ην δηνηθεηηθφ κνληέιν πνπ ζα αθνινπζεζεί. Οξίδεηαη δειαδή πνηά 

ζα είλαη ε νκάδα δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο θαζψο θαη φια ηα ππφινηπα άηνκα πνπ είλαη 

αλαγθαίν λα ζπλεξγαζηνχλ (είηε εξγαδφκελνη, είηε ζπλεξγάηεο). Ζ νκάδα δηαρείξηζεο 

θξίζεσλ πξέπεη λα απνηειείηαη απφ έλα ή δπν έκπεηξα άηνκα ηα νπνία ιακβάλνληαο 

άκεζε πιεξνθφξεζε απφ φιν ηνλ νξγαληζκφ απνθαζίδνπλ θαη ζπληνλίδνπλ φια ηα 

ππφινηπα ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ. 

Γηα λα επηηεπρζεί απηή ε δχζθνιε πξνζπάζεηα είλαη αλαγθαίν ην ζρέδην θξίζεο λα είλαη 

ηεθκεξησκέλν. Θα πξέπεη δειαδή λα θαηαγξαθεί κε ζαθή, θαηαλνεηφ αιιά θαη 

ζχληνκν ηξφπν ν ηξφπνο πνπ πξέπεη λα ελεξγεί θάζε ηκήκα, θαζψο θαη ε ππνδνκή θαη νη 

πφξνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί, γηα θάζε ηχπν θξίζεο. Ζ ηεθκεξησκέλε απηή κνξθή ηνπ 

ζρεδίνπ θξίζεο έρεη δχν ζηφρνπο: 

 Να κελ ραζεί ν έιεγρνο φηαλ κηα θξίζε πεξάζεη ζην νμχ ζηάδην. 

 Να γιπηψζεη ηελ νκάδα δηαρείξηζεο απφ ζπαηάιε πνιχηηκνπ ρξφλνπ. 

Καηά ηελ ζπγγξαθή ηνπ ζπγθεληξψλνληαη εηδηθνί απφ φια ηα ηκήκαηα θαη απνθαζίδνπλ 

απφ θνηλνχ: 

 Σν ζρέδην δξάζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 
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 Σνπο πφξνπο θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ. 

 Σελ αθξηβή ηνπνζεζία απφ φπνπ ζα πξνκεζεπηνχλ ηνλ εμνπιηζκφ απηφ. 

Δδψ είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη είλαη απνιχησο απαξαίηεην ε δηνίθεζε λα 

δεζκεπηεί φηη ζα πξνζθέξεη φζα απαηηεί ην ζρέδην θξίζεο. 

Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ έλα ζρέδην θξίζεο δελ αξθεί κφλν λα θαηαγξαθεί θαη λα 

δεζκεπηεί ε δηνίθεζε. Θα πξέπεη λα ελεκεξσζεί θαη λα εθπαηδεπηεί φιν ην πξνζσπηθφ. 

Μάιηζηα ζα πξέπεη λα γίλνληαη αλά ρξνληθά δηαζηήκαηα δνθηκέο έηζη ψζηε λα ειέγρεηαη 

φηη φινη ην έρνπλ θαηαλνήζεη πιήξσο θαη φηη έρνπλ πξφζβαζε ζε φ, ηη ρξεηάδνληαη. 

Δπηπιένλ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ιάζε θαη παξαιήςεηο θαη λα γίλνπλ πξνηάζεηο θαη 

δηνξζψζεηο απφ απηνχο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ. Ζ δνθηκή 

απηή εθηφο απφ βειηηψζεηο πξνζθέξεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηελ αίζζεζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο θαη ηεο αζθάιεηα απέλαληη ζηνλ νξγαληζκφ. Αχηε ε αίζζεζε ζα είλαη πνπ 

ζα ηνπο πείζεη λα κείλνπλ ζην πιεπξφ ηεο επηρείξεζεο θαη λα ηελ βνεζήζνπλ λα 

μεπεξάζεη ηελ θξίζε φηαλ απηή μεζπάζεη. 

Γίπια ζην ζρέδην θξίζεο ρξεηάδεηαη θαη έλα ζρέδην επηθνηλσληψλ. Σν ζρέδην απηφ εμεγεί 

κε πνηφλ ηξφπν ζα ξένπλ νη πιεξνθνξίεο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, απφ ηνλ πην απιφ κέρξη 

ηνλ πην πνιχπινθν. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη ε επηθνηλσλία ζα αλαιπζεί 

εθηελέζηεξα ζε επφκελε παξάγξαθν ηνπ θεθαιαίνπ. 
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Ζ θάζε ηεο αληαπφθξηζεο μεθηλάεη φηαλ ε θξίζε πεξάζεη απφ ην πξφδξνκν ζην νμχ 

ζηάδην. ηφρνο είλαη λα κεηξηαζηνχλ νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο. Γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ αθνινπζνχληαη ηξία βήκαηα: 

 Ζ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο 

 Ζ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ θξίζεο 

 Ζ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ επηθνηλσλίαο 

Σν 1
ν
 βήκα είλαη ην ζεκαληηθφηεξν. ε απηφ πξέπεη λα αληιεζνχλ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο πεγέο. Σαπηφρξνλα πξέπεη λα ειέγρεηαη εάλ ε 

θάζε πιεξνθνξία πνπ ιακβάλεηαη αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη αλ έρεη 

πξνέιζεη απφ αμηφπηζηε πεγή. Με ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπιιέμεη ε δηνίθεζε ζα 

εληνπίζεη ηνλ ηχπν θξίζεο πνπ αληηκεησπίδεη θαη ζα ελεξγνπνηήζεη ην αληίζηνηρν ζρέδην 

θξίζεο θαη ηελ νκάδα δηαρείξηζεο ηεο. Σν βήκα απηφ αλ θαη ζεκαληηθφ πξέπεη λα 

νινθιεξσζεί ζχληνκα γηαηί ν ρξφλνο είλαη πνιχηηκνο. 

ην 2
ν
 βήκα ην ζρέδην θξίζεο ελεξγνπνηείηαη. Ζ νκάδα δηαρείξηζεο θξίζεο 

δεκηνπξγείηαη θαη έρεη άκεζε θαη δηαξθή επηθνηλσλία ηφζν κε ηα ηκήκαηα ηεο 

επηρείξεζεο φζν θαη κε άιινπο εμσηεξηθνχο θνξείο. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ηκήκαηνο 

απηνχ είλαη λα εθαξκνζηνχλ άκεζα βξαρππξφζεζκεο ιχζεηο πνπ κεηψλνπλ απφ ηελ κία 
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ηνλ θίλδπλν λα ζπκβνχλ θαη άιιεο θαηαζηξνθέο θαη πεξηνξίδνπλ απφ ηελ άιιε ηηο 

θαηαζηξνθέο πνπ έρνπλ πνπ ήδε ζπκβεί. Απηή αθξηβψο είλαη ε ζηηγκή πνπ κπνξεί έλαο 

νξγαληζκφο λα αλαζηξέςεη ν, ηη κπνξεί λα αλαζηξαθεί. Αλ πεξάζεη πνιχηηκνο ρξφλνο 

ρσξίο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ζσζηέο ελέξγεηεο ε επθαηξία απηή ράλεηαη θαη αξγφηεξα 

ν νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα ινγνδνηήζεη φρη κφλν γηα ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο αιιά θαη 

γηα ηελ επθαηξία πνπ έραζε λα επαλνξζψζεη θαηά ην νμχ ζηάδην. Οη πην δηαδεδνκέλεο 

θηλήζεηο επαλφξζσζεο
34

 είλαη ε αλάθιεζε πξντφλησλ, ν θαζαξηζκφο ηεο ξχπαλζεο θαη 

θπζηθά ε απνδεκίσζε φζσλ επιήγεζαλ απφ ηελ θξίζε. 

ην 3
ν
 βήκα ηεο θάζεο ηεο αληαπφθξηζεο ν νξγαληζκφο αζρνιείηαη κε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ζρεδίνπ επηθνηλσλίαο. Καηαξράο θαηαγξάθεηαη ε επίζεκε ζέζε ηνπ νξγαληζκνχ 

απέλαληη ζηελ θξίζε. Έπεηηα εθηηκάηαη πφζν ζα απαζρνιήζεη ε θξίζε ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο. Σέινο νξίδεηαη ην άηνκν ή ηα άηνκα πνπ ζα αλαιάβνπλ ρξέε εθπξνζψπνπ 

ηχπνπ. Σα άηνκα απηά λα βξίζθνληαη δηαξθψο ζε επηθνηλσλία κε ηελ νκάδα δηαρείξηζεο 

θξίζεσλ γηα λα πιεξνθνξνχληαη θαη έπεηηα λα πιεξνθνξνχλ ην θνηλφ γηα ηηο εμειίμεηο.  
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Μεηά ηελ θάζε ηεο αληαπφθξηζεο αθνινπζεί ε θάζε ηεο αλάθακςεο. ηε θάζε απηή ε 

θξίζε πεξλάεη απφ ην νμχ ζηάδην ζην ρξφλην ζηάδην θαη ζην ζηάδην επίιπζεο. Σψξα ν 

νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα κεηξήζεη, ζε ζπλεξγαζία κε ην θξάηνπο θαη άιινπο θνξείο, ηηο 

θαηαζηξνθέο πνπ πξνθάιεζε ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε, ζην πεξηβάιινλ θαη ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν γεληθφηεξα. Πξέπεη επίζεο λα κεηξήζεη ηηο δηθέο ηνπ απψιεηεο θαη λα 

βξεη ηξφπν λα απνδεκηψζεη φζνπο επιήγεζαλ απφ ηελ θξίζε πνπ πξνθάιεζε. 

Ζ θάζε ηεο αλάθακςεο είλαη ε θάζε πνπ ν νξγαληζκφο πξέπεη λα εληνπίζεη ηα αίηηα πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ θξίζε, λα βξεη καθξνπξφζεζκεο ιχζεηο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθάιεζε, αιιά θαη λα βειηηψζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ψζηε λα κελ επαλαιεθζνχλ ζην 

κέιινλ παξφκνηα πξνβιήκαηα. Δπηπιένλ θαηαινγίδεη επζχλεο ζηνπο ππαίηηνπο θαη 

αμηνινγεί ην ίδην ην ζρέδην δηαρείξηζεο θξίζεσλ. 

Δάλ ε θαηαζηξνθή πνπ έρεη επέιζεη δελ είλαη ηφζν κεγάιε ψζηε λα πξνθαιέζεη ηελ 

δηάιπζε ηεο επηρείξεζεο, ηφηε δίλεηαη ζηελ επηρείξεζε κηα θαιή επθαηξία λα 

εθκεηαιιεπηεί ηελ θξίζε πξνο φθεινο ηεο θαη λα βγεη θεξδηζκέλε απφ απηή. Σν θιεηδί 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ είλαη ε πιήξεο εθκεηάιιεπζε ηεο γλψζεο πνπ 

απνθφκηζε ζε θάζε θάζε ηεο θξίζεο. χκθσλα κε ηνλ Earls 
36

 ππάξρνπλ δηάθνξεο 

ζρνιέο - ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί κηα επηρείξεζε λα θάλεη θηήκα ηεο ηελ γλψζε 

(knowledge management) θαη λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη ζην κέιινλ πξνο φθεινο ηεο.   

Ζ πξψηε ζηξαηεγηθή, ε ραξηνγξαθηθή ζρνιή (cartographic school strategy) ζπλίζηαηαη 

ζηελ δεκηνπξγία ελφο θαηαιφγνπ πνπ αλαθέξεη ηα νλφκαηα ησλ αηφκσλ πνπ θαηέρνπλ 

ηδηαίηεξεο γλψζεηο ζε θάζε ζέκα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε νκάδα δηαρείξηζεο θξίζεσλ 

κπνξεί εληνπίζεη άκεζα εμεηδηθεπκέλε γλψζε απφ ηα θαηάιιεια άηνκα ηφζν θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο φζν θαη κεηά. Ζ δεχηεξε ζηξαηεγηθή, ε ζρνιή δηαδηθαζίαο (process 

school strategy) έρεη ζθνπφ λα παξέρεη φρη κφλν ηηο γλψζεηο πνπ αλαδεηά έλα άηνκν 

αιιά έλα ζχλνιν ζρεηηθψλ γλψζεσλ πνπ κπνξεί λα ην βνεζήζεη ζηελ εξγαζία ηνπ. 
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Κάπνηεο άιιεο ζηξαηεγηθέο φπσο ε νξγαλσζηαθή ζρνιή θαη ε ρσξηθή ζρνιή 

(organizational school strategy θαη spatial school strategy) ζηφρν έρνπλ ηελ δηεπθφιπλζε 

ηεο κεηαθνξάο γλψζεσλ ηφζν κέζα ζηελ επηρείξεζε φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ ηεο 

πεξηβάιινλ. Αλάινγα κε ηελ θάζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε θξίζε κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξεο ζρνιέο δηαρείξηζεο γλψζεο γηα λα βνεζήζνπλ ηελ νκάδα 

δηαρείξηζεο θξίζεσλ λα πάξεη ηηο ζσζηέο απνθάζεηο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Σέινο, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά φιεο νη θάζεηο θαη ηα βήκαηα 

δηαρείξηζεο θξίζεσλ . 

 

Πίλαθαο 5: πγθξηηηθόο πίλαθαο θάζεσλ θαη βεκάησλ δηαρείξηζεο θξίζεσλ 

Fink (1986) Mitroff et al. (1987) Shrivastava (1993) 

Πξφδξνκν Πξνεηδνπνηεηηθά ζεκάδηα Πξνυπάξρνπζεο αηηίεο 

 Δληνπηζκφο ζεκάησλ Πξνεηδνπνίεζε  

 Πξνεηνηκαζία/Πξφιεςε Ππξνδφηεζε θξίζεο 

Ομχ Κξίζε Κξίζε 

 Πεξηζηνιή & αληηκεηψπηζε Αληηκεηψπηζε 

 Αλάθακςε & απνθαηάζηαζε Άκεζεο ζπλέπεηεο 

Υξφλην Μαθξνρξφληα αλάθακςε Μαθξνρξφληεο ζπλέπεηεο 

Δπίιπζε θξίζεο   

 Μάζεζε  

Πεγή
37

:Simola S, ‘Organizational Crisis Management Overview and Opportunities’, Consulting 

Psychology Journal: Practice and research, Vol. 57, No 3, 2005, p 182 
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2.2.4. Σα ζπζηήκαηα 

 

Δάλ θάπνηνο δελ γλσξίδεη θαιά ην ζχζηεκα κέζα ζην νπνίν ιεηηνχξγεη έλαο νξγαληζκφο 

ηφηε ζίγνπξα δελ είλαη ζε ζέζε λα ηνλ δηνηθήζεη επηηπρψο. Οη αηηίεο ησλ πεξηζζνηέξσλ 

θξίζεσλ πξνέξρνληαη απφ πνιιά ππνζπζηήκαηα. Αλ δελ έρεη θαηαλνεζεί ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα ηφηε είλαη πνιχ πηζαλφ κηα πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο 

κηα θξίζεο λα ππξνδνηήζεη λέεο αληί λα ιχζεη ηα ππάξρνληα πξνβιήκαηα. Γηα λα 

κειεηήζεη ηνλ παξάγνληα ηνπ ζπζηήκαηνο ν Mitroff ην δηαηξεί ζε 5 ππνζπζηήκαηα
38

: 

1. Σν ηερληθφ  

2. Σνλ αλζξψπηλν παξάγνληα 

3. Σελ ππνδνκή  

4. Σελ θνπιηνχξα 

5. Σηο αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ 

Σν ηερληθφ ππνζχζηεκα απνηειεί ην θέιπθνο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζπκπεξηιακβάλεη 

φινπο ηνπο κεραληζκνχο πνπ νξγαλψλνπλ ηελ εξγαζία. Απνηειείηαη απφ ηα θαζήθνληα, 

ηα πιηθά θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ είλαη αλαγθαία γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε εξγαζία. 

Σν ππνζχζηεκα ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ελνπνηεί ηνπο αλζξψπνπο θαη ηνλ 

εμνπιηζκφ. Φξνληίδεη νη εξγαδφκελνη λα έρνπλ ηνλ θαηάιιειν γηα ηηο αλάγθεο ηνπο 

εμνπιηζκφ. Πέξαλ φκσο απφ απηφ αζρνιείηαη κε ηηο λνεηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο 

αλάγθεο. Ζ θάιπςε ησλ αλαγθψλ απηψλ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ ηξφπν πνπ νη 

εξγαδφκελνη απνθαζίδνπλ θαη δξνπλ.  

Σν ππνζχζηεκα ηεο ππνδνκήο αλαθέξεηαη ζηελ ππνδνκή πνπ πξέπεη λα ππάξρεη ψζηε 

λα αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά κηα θξίζε. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα ηδξπζεί 

κηα νκάδα δηαρείξηζεο θξίζεσλ. Ηδαληθά, ζηελ νκάδα απηή ζα πξέπεη λα είλαη κέιε ν 

γεληθφο δηεπζπληήο θαη νη ππεχζπλνη ησλ πεξηζζνηέξσλ ηκεκάησλ. Δπίζεο πξέπεη λα 

νξηζηνχλ ξφινη θαη λα πεξηγξαθνχλ. Σέινο πξέπεη λα ππάξρνπλ αλνηρηά θαη 

απνηειεζκαηηθά θαλάιηα επηθνηλσλίαο ηφζν αλάκεζα ζηα ηκήκαηα φζν θαη αλάκεζα 

ζηα επίπεδα δηνίθεζεο.  

Ζ θνπιηνχξα επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε επηρείξεζε 

πξνεηνηκάδεηαη θαη αληηκεησπίδεη ηηο θξίζεηο. Πνιιέο θνξέο ε θνπιηνχξα κπνξεί λα 

γίλεη κεγάιν εκπφδην γηα ηελ ζσζηή πξνεηνηκαζία. 

Ζ θνπιηνχξα θαη ε άπνςε ησλ δηεπζπληψλ γηα ηελ πηζαλφηεηα κηαο θξίζεο είλαη απηέο 

πνπ ηειηθά θαζνξίδνπλ ηελ επηηπρία ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ. Πνιιέο θνξέο ε 

αληθαλφηεηα ελφο δηεπζπληή λα θαηαλνήζεη πφζν επάισηε είλαη ε επηρείξεζε καηαηψλεη 

ηελ πξνζπάζεηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ
v
. 

                                       
 
v
 O Μitroff εληφπηζε 32 δηθαηνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα άηνκα πνπ ζεσξνχλ φηη ν νξγαληζκφο ηνπο δελ απεηιείηαη απφ θηλδχλνπο 

άξα δελ ρξεηάδεηαη λα ζπαηαιήζεη πφξνπο θαη λα πξνεηνηκαζηεί γηα απηνχο. Οη δηθαηνινγίεο απηέο ρσξίδνληαη ζε 4 θαηεγνξίεο: 

 Οη ηδηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ ζα ηνλ πξνζηαηεχζνπλ (πρ ην κέγεζνο, ε ηθαλφηεηα ησλ ππαιιήισλ, ε εκπεηξία ησλ 

δηεπζπληψλ θιπ) 

 Οη ηδηφηεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζα ηνλ πξνζηαηέςνπλ (πρ θάπνηνο ηξίηνο ζα καο ζψζεη, ε δηαρείξηζε θξίζεσλ είλαη 

δνπιεία άιισλ, αλ δελ ζπκβεί ζε καο δελ είλαη θξίζε θιπ)  

 Οη ηδηφηεηεο ηεο θξίζεο δελ ζα επεξεάζνπλ ηνλ νξγαληζκφ. (πρ δελ ρξεηάδεηαη λα πξνεηνηκαζηνχκε, αξθεί απιά λα 

ιχζνπκε ην πξφβιεκα φηαλ μεζπάζεη, αθνχ έλα άηνκν πξνθαιεί κηα θξίζε ε επαλεμέηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ καο είλαη 

πεξηηηή θιπ.) 
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2.2.5. Σα ελδηαθεξόκελα κέξε (Stakeholders) 

 

Σα ελδηαθεξφκελα κέξε είλαη ηα άηνκα, νη νκάδεο θαη νη νξγαληζκνί πνπ επεξεάδνληαη 

θαη επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο κηαο επηρείξεζεο. Δπεξεάδνπλ ηηο αηηίεο κηαο θξίζεο αιιά 

επίζεο επεξεάδνπλ θαη επεξεάδνληαη απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο. Οη αληηδξάζεηο ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ θαηαζηξνθή κπνξνχλ φκσο θαη λα 

ππξνδνηήζνπλ λέεο θξίζεηο. Ζ εθηίκεζε ινηπφλ ησλ πηζαλψλ αληηδξάζεσλ ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε θαηά ηελ δηαδηθαζία 

δηαρείξηζεο θξίζεσλ.  

ε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν ηα ελδηαθεξφκελα κέξε απνηεινχλ νη: πξνκεζεπηέο, νη 

αληαγσληζηέο, νη κέηνρνη, νη θαηαλαισηέο, νη εξγαδφκελνη, ηα ζσκαηεία, ηα κέζα, θαη νη 

νκάδεο εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο. Πέξαλ φκσο απφ απηφλ ηνλ δηαρσξηζκφ ν Mitroff ην 

1994
39

 ηνπο ρψξηζε θαη αξρέηππα <<archetypal>> αλάινγα κε ηηο πξνζέζεηο ηνπο 

απέλαληη ζηνλ νξγαληζκφ. Με βάζε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε απηή ηα ελδηαθεξφκελα κέξε 

δηαηξνχληαη ζε: ζσηήξεο, ήξσεο, ζχκαηα, θαθνχξγνπο, πξνζηάηεο, ζχκκαρνπο θαη 

ερζξνχο, αλάινγα. Πνιιέο θνξέο φκσο νη ζεηηθέο πξνβιέςεηο πνπ θάλεη ε δηνίθεζε γηα 

έλα ελδηαθεξφκελν κέξνο κπνξεί λα δηαςεπζζνχλ. Δίλαη πηζαλφ ελδηαθεξφκελα κέξε 

πνπ ζεσξνχληαη ζχκκαρνη ή ζσηήξεο λα απνκαθξπλζνχλ ηελ δχζθνιε ψξα απφ ηνλ 

νξγαληζκφ γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα. 

Γεθαπέληε ρξφληα αξγφηεξα, ην 2009 ν Mitroff παξνπζηάδεη κηα δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε γηα ηα ελδηαθεξφκελα κέξε 
40

: Παξαηεξεί φηη ππάξρνπλ 2 κνληέια 

δηνίθεζεο: Σν κνληέιν ησλ κεηφρσλ θαη ην κνληέιν ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. Σν 

κνληέιν ησλ κεηφρσλ έρεη θχξην ζθνπφ ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ησλ κεηφρσλ 

κέζα ζε λφκηκα πιαίζηα. Απφ ηελ άιιε ην κνληέιν ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ 

αζρνιείηαη ζνβαξά θαη κε ηηο αλάγθεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. 

Μηα θξίζε αιιάδεη δξαζηηθά ηελ ζεκαληηθφηεηα (Salience) ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ 

πνπ επεξεάδνληαη. Με ηνλ φξν ζεκαληηθφηεηα νξίδεηαη ε πξνηεξαηφηεηα πνπ δίλνπλ νη 

δηεπζπληέο ζε αληίζεηεο απαηηήζεηο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. χκθσλα κε ηνλ 

Mitchell et al. (1997)
41

. Ζ ζεκαληηθφηεηα (salience) απνηειείηαη απφ ηξία 

ραξαθηεξηζηηθά: ηελ δχλακε (power), ηελ λνκηκφηεηα (legitimacy), θαη ην επείγνλ 

(urgency). Όηαλ έλα ελδηαθεξφκελν κέξνο έρεη ηελ δχλακε, ηφηε κπνξεί λα πηέζεη ηελ 

επηρείξεζε λα θάλεη πξάγκαηα πνπ δηαθνξεηηθά δελ ζα έθαλε. Όηαλ έρεη ηελ 

λνκηκφηεηα, ηφηε νη απαηηήζεηο πνπ έρεη απφ ηελ επηρείξεζε είλαη θνηλσληθά θαη λνκηθά 

απνδεθηέο. Σέινο ε ηδηφηεηα ηνπ επείγνληνο δεκηνπξγείηαη φηαλ ππάξρεη ειάρηζηνο 

ρξφλνο γηα δξάζε, θαη νη πξάμεηο ζε εθείλνλ ηνλ ρξφλν είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκεο γηα ην 

ελδηαθεξφκελν κέξνο.  

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί νη θξίζεηο έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ επείγνληνο έηζη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ δχλακε ή/θαη ηελ λνκηκφηεηα είλαη ζε ζέζε λα απμήζνπλ ηελ 

ζεκαληηθφηεηα θαη ηελ πηζαλή επηξξνή θάπνησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. Μηα αχμεζε 

                                                                                                                 
 

 Όζα έρεη θάλεη ν νξγαληζκφο σο ηψξα ζα ην πξνζηαηέςνπλ. (πρ ην κφλν ζεκαληηθφ ζε κηα θξίζε είλαη λα πξνζηαηεπηεί ε 

εηθφλα θαη εκείο έρνπκε θαιέο δεκφζηεο ζρέζεηο νη ππεχζπλνη μέξνπλ ηη πξέπεη θάλνπλ άξα δελ ρξεηάδεηαη λα κπιέμνπκε 

ηνπο ππαιιήινπο κε ζρέδηα θξίζεσλ θιπ) 
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ζεκαληηθφηεηαο πνπ έρεη πξνέιζεη απφ θξίζε κπνξεί λα πάξεη, φπσο θαίλεηαη θαη ζην 

παξαθάησ ζρήκα, ηξεηο κνξθέο: 

 Σα αδξαλή (dormant) ελδηαθεξφκελα κέξε λα γίλνπλ επηθίλδπλα (dangerous). 

 Σα πξναηξεηηθά (discretionary) λα γίλνπλ εμαξηεκέλα (dependent). 

 Σα θπξίαξρα (dominant) λα γίλνπλ απφιπηα (definitive). 

 

 
ρήκα 6: Γπλακηθή θύζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο ησλ ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ 
Πεγή: Alpaslan C., Green S, Mitroff I, ‘Corporate Governance in the Context of Crises: Towards a 

Stakeholder Theory of Crisis Management’, Journal of Contingencies and Crisis Management, 2009, p 

41 

ην κνληέιν ησλ κεηφρσλ ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλα ηα ελδηαθεξφκελα κέξε πνπ 

κπνξνχλ λα επεξεάδνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ. Με απηφ ην ζθεπηηθφ ην εχξνο 

ηνλ θξίζεσλ γηα ην νπνίν πξνεηνηκάδεηαη ε επηρείξεζε είλαη κηθξφ. Καηά ην ζηάδην ηεο 

πξνεηνηκαζίαο νη δηεπζπληέο ιεηηνπξγνχλ ακπληηθά απέλαληη ζηα αδξαλή, ζηα 

απαηηεηηθά θαη ζηα πξναηξεηηθά ελδηαθεξφκελα κέξε. Απηά ηα ελδηαθεξφκελα κέξε 

έρνπλ κφλν ην έλα απφ ηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεκαληηθφηεηαο θαη νη δηεπζπληέο 

δελ αζρνινχληαη καδί ηνπο αλ δελ απνθηήζνπλ θάπνην απφ ηα άιια δπν 

ραξαθηεξηζηηθά. Ζ επηρείξεζε ζα έξζεη ζε επαθή κε απηνχο κφλν αλ ηελ αλαγθάζεη ν 

λφκνο θαη δελ θάλεη ηίπνηα παξαπάλσ απφ φζα ν λφκνο απαηηεί. Με ηα θπξίαξρα 

ελδηαθεξφκελα κέξε ηα πξάγκαηα είλαη ιίγν δηαθνξεηηθά, απηνί ζπλδπάδνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δχλακεο θαη ηεο λνκηκφηεηαο θαη γηα απηφ νη δηεπζπληέο ηνπο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο αληαπφθξηζεο. 

Παξφκνηα ηαθηηθή, αθνινπζείηαη θαη γηα ηα εμαξηψκελα πνπ είλαη ζε ζέζε λα 

απνθηήζνπλ δχλακε, αιιά θαη γηα ηα επηθίλδπλα πνπ κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ 

λνκηκφηεηα. Σα απφιπηα είλαη ηα πην ζεκαληηθά ελδηαθεξφκελα κέξε γηαηί 

ζπγθεληξψλνπλ θαη ηα ηξία ζηνηρεία ζεκαληηθφηεηάο θαη ιακβάλνληαη πάληα ππφςε 

επεηδή ζέηνπλ άκεζα ζε θίλδπλν ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ. Σέινο ππφςε 

ιακβάλνληαη θαη ηα θπξίαξρα πνπ κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ην ζηνηρείν ηνπ επείγνληνο 

θαη λα κεηαηξαπνχλ ζε απφιπηα. 

ην κνληέιν ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ φινη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ιακβάλνληαη 

ππφςε. ε απηφ ην κνληέιν νη δηεπζπληέο θαηαβάινπλ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα έηζη 

ψζηε λα έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. Μέζσ ηεο θαιήο 

επηθνηλσλίαο ν νξγαληζκφο εμαζθαιίδεη θαιχηεξε πξφζβαζε ζε πνιιέο πεγέο 

πιεξνθνξηψλ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο βνεζνχλ ηελ επηρείξεζε λα θαηαλνήζεη θαιά ην 

ζχζηεκα κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί. Πέξα φκσο απφ απηφ ηεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

πξνεηνηκαζηεί ζσζηά γηα έλα κεγάιν εχξνο θξίζεσλ. 



 
 

32 

 
 

 

2.3. Η επηθνηλσλία ηεο θξίζεο
42

 
43

 

Σξείο είλαη νη βαζηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ θαηά πφζν ζα αληαπεμέιζεη κηα 

επηρείξεζε απφ κία θξίζε
44

. Ο πξψηνο είλαη ε εηθφλα θαη ε θήκε πνπ έρεη ήδε ε 

επηρείξεζε. Οη εηαηξίεο πνπ έρνπλ θαιφ φλνκα ζηνλ θιάδν ηνπο είλαη πην πηζαλφ λα 

αληέμνπλ κηα θξίζε ζε ζρέζε κε ηηο αληαγσλίζηξηέο ηνπο. Ο δεχηεξνο είλαη ε γλψκε πνπ 

έρνπλ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη νη δηάθνξεο θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο απέλαληη 

ζηνλ ηξφπν πνπ κηα επηρείξεζε δηαρεηξίδεηαη κηα θξίζε. Σν θνηλφ εκπηζηεχεηαη 

επθνιφηεξα απηά πνπ πξνβάιινπλ ηα κέζα παξά απηά πνπ ιέεη ε ίδηα ε επηρείξεζε πνπ 

πξνθαιεί ηελ θξίζε. Ο ηξίηνο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε κηα 

θξίζεο είλαη ε πξνεηνηκαζία γηα απηή. 

Ο παξάγνληαο πξνεηνηκαζία έρεη ήδε αλαιπζεί εθηελψο ζηηο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο ηνπ θεθαιαίνπ. ε απηή ηελ παξάγξαθν ζα αλαιπζνχλ νη δχν πξψηνη 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηθνηλσλία ηνπ νξγαληζκνχ. Δηδηθφηεξα, ν πξψηνο 

παξάγνληαο έρεη λα θάλεη κε ηελ επηθνηλσλία πξηλ ην μέζπαζκα κηαο θξίζεο θαη ν 

δεχηεξνο κε ηελ επηθνηλσλία θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο θξίζεο. 

Γηα λα αλαιπζεί θαιχηεξα ε επηθνηλσλία πξηλ αιιά θαη θαηά ηελ δηάξθεηα κηα θξίζεο ζα 

πξέπεη πξψηα λα δνζνχλ θάπνηνη βαζηθνί νξηζκνί
45

: 

<<Δπηθνηλσλία είλαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο, κεηάδνζεο, εξκελείαο θαη αμηνπνίεζεο 

κελπκάησλ/πιεξνθνξηψλ>>. Ο πνκπφο έρεη ηελ αλάγθε λα κεηαδψζεη έλα κήλπκα, έηζη 

επηιέγεη έλαλ ηξφπν γηα λα ην κεηαθέξεη. Ο δέθηεο απφ ηελ άιιε πιεπξά εξκελεχεη ηα 

φζα άθνπζε θαη είδε θαη αληηδξά αλαιφγσο. Σν βαζηθφηεξν πξφβιεκα ζηελ επηθνηλσλία 

είλαη φηη ην λφεκα πνπ ιακβάλεη ν δέθηεο είλαη δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ ζέιεη λα 

κεηαθέξεη ν πνκπφο. Ό, ηη εκπνδίδεη ηελ επηθνηλσλία είλαη <<ζφξπβνο>>. Ο ζφξπβνο 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζην κέζν κεηάδνζεο ηνπ κελχκαηνο (θαζαξία ζηνλ ρψξν, 

παξάζηηα, αδχλακν ζήκα θ.ιπ.) κπνξεί φκσο λα νθείιεηαη θαη ζηελ δηαθνξεηηθή 

ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ ζηα ζχκβνια ν πνκπφο θαη ν δέθηεο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

ινηπφλ ν πνκπφο λα εξεπλά πνίνο είλαη ν δέθηεο ηνπ κελχκαηφο ηνπ (ηελ ςπρνινγηθή 

ηνπ θαηάζηαζε, ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ ζην ζέκα) θαη αλάινγα κε ηνλ δέθηε 

θαη ην κήλπκα πνπ επηζπκεί λα κεηαθέξεη, λα επηιέγεη ην θαηάιιειν κέζσ κεηάδνζεο 

πιεξνθνξίαο (παξαδείγκαηνο ράξε ηειέθσλν, ηληεξλέη, ηαρπδξνκείν, ηειεφξαζή, θαηά 

πξφζσπν ζπδήηεζε θ.ιπ.) θαη ηα θαηάιιεια ζχκβνια (ιεθηηθά θαη κε ιεθηηθά). 

Όηαλ ιεηηνπξγεί έλαο νξγαληζκφο, ε θαιή επηθνηλσλία ηφζν κέζα ζηνλ νξγαληζκφ φζν 

θαη κεηαμχ νξγαληζκνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο βνεζά ζην λα επηιχνληαη 

πξνβιήκαηα θαη λα πξνιακβάλνληαη θξίζεηο. Όηαλ φκσο κηα θξίζε μεζπά ε επίηεπμε 

απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο είλαη έλαο άζινο γηα ηελ επηρείξεζε. 

Οη Alpaslan, Green, Mitroff κέζα απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνπλ ηηο πηζαλέο 

αληηδξάζεηο ελφο νξγαληζκνχ ηφζν ζηελ θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο φζν θαη ζηελ θάζε 

ηεο αληαπφθξηζεο ηεο θξίζεο. 
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Πίλαθαο 6: πκπεξηθνξά Γηαρείξηζεο θξίζεσλ ζηηο θάζεηο ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη 

ηεο αληαπόθξηζεο 

πκπεξηθνξά 

Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ 

Φάζε Πξνεηνηκαζίαο Φάζε Αληαπόθξηζεο 

Αληηδξαζηηθή     

(Reactive) 

Αξλείηαη ηελ πηζαλφηεηα ηδηαίηεξεο 

θξίζεο. 

Αξλείηαη θάζε επζχλε πνπ 

έρεη πξνέιζεη απφ ηελ 

θξίζε. 

 

Αξλείηαη ηα πηζαλά απνηειέζκαηα 

κηαο θξίζεο ζηελ εηαηξία θαη ζηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε 

Γελ ζπλεξγάδεηαη, θξχβεη 

ηελ αιήζεηα, ζηακαηά θάζε 

επηθνηλσλία. 

Ακπληηθή          

(Defensive)   

Κάλεη cost – benefit αλάιπζε θαη 

πξνεηνηκάδεηαη κφλν γηα θξίζεηο κε 

αλακελφκελν πςειφ θφζηνο. 

Παξαδέρεηαη θάπνηα 

επζχλε απφ ηελ θξίζε αιιά 

πνιεκά γηα απηή. 

 Αλακεηγλχεη  ηα ελδηαθεξ. κέξε 

ζηελ πξνεηνηκαζία κφλν εάλ ην 

απαηηεί ν λφκνο 

πκκνξθψλεηαη φηαλ ην 

επηβάιινπλ αιιά θάλεη 

κφλν φ, ηη απαηηεί ν λφκνο  

Πξνζαξκνζηηθή 

(Accommodative) 

Απνδέρεηαη ηελ πηζαλφηεηα θξίζεο 

θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ηφζν ζηελ 

επηρείξεζε φζν θαη ζηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε  

Γέρεηαη ηελ επζχλε ηεο 

θξίζεο 

 Αλακεηγλχεη ζηελ πξνεηνηκαζία ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε πνπ ππαγνξεχεη 

ν λφκνο 

Καιχπηεη εζεινληηθά ηεο 

αλάγθεο ησλ ζπκάησλ θαη 

ιέεη ηελ αιήζεηα. 

Πξννξαηηθή         

(Proactive) 

Αλαπηχζζεη κε ηα ελδηαθεξφκελα 

κέξε ζρέζεηο ακνηβαίαο 

εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο. 

Πξνβιέπεη φηη κηα θξίζε 

κπνξεί λα ππξνδνηήζεη 

αιπζηδσηά άιιεο θξίζεηο. 

 Πξνζπαζεί λα αλάκεημε ζηελ 

πξνεηνηκαζία φια ηα ελδηαθ κέξε 

πνπ κπνξεί λα βιάςεη κε ηηο 

επηρεηξεζηαθέο απνθάζεηο. 

Γεκνζηεχεη ηα ιάζε πξηλ 

ηα κέζα αξρίζνπλ λα 

ςάρλνπλ γηα απηά. 

Πεγή: : Alpaslan C., Green S, Mitroff I, ‘Corporate Governance in the Context of Crises: Towards a 

Stakeholder Theory of Crisis Management’, Journal of Contingencies and Crisis Management, 2009, p 

40 
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Καηά ηε δηάξθεηα κηαο θξίζεο θπξηαξρνχλ έληνλα ζπλαηζζήκαηα φπσο άγρνο, παληθφο, 

θφβνο, αβεβαηφηεηα ηα νπνία απνηξέπνπλ ηνπο άκεζα εκπιεθφκελνπο λα ζθεθηνχλ 

ινγηθά θαη λα ελεξγήζνπλ ςχρξαηκα. Ζ βηβιηνγξαθία
46

 αλαθέξεη δηάθνξεο 

επηθνηλσληαθέο ζηξαηεγηθέο. πλνπηηθά απηέο είλαη: 

 Ζ άξλεζε (Deny): ην άηνκν/ν νξγαληζκφο αξλείηαη φηη επζχλεηαη. 

 Ζ απνινγία (Excuse): ην άηνκν/ν νξγαληζκφο δηθαηνινγεί ηνλ εαπηφ ηνπ 

ππνζηεξίδνληαο φηη ηνλ πξνθάιεζαλ, δελ είρε ηελ γλψζε ή ηελ ηθαλφηεηα λα ην 

απνθχγεη ή ην έθαλε κε θαιφ ζθνπφ. 

 Ζ δηθαηνιφγεζε (Justification): ην άηνκν/ν νξγαληζκφο, αλ θαη κπνξεί λα είλαη 

ππαίηηνο, θξίλεηαη κε ιηγφηεξν απζηεξνχο φξνπο γηαηί ζην παξειζφλ είρε θάλεη 

θαιέο πξάμεηο, γηαηί ηνλ ζεσξνχλ ζχκα, ή γηαηί πηζηεχνπλ φηη θάπνηνο άιινο ηνλ 

πξνθάιεζε. 

 H Παξαδνρή (Concention): ην άηνκν παξαδέρεηαη ην ζθάικα ηνπ ή/θαη δεηά 

ζπγλψκε ή/θαη απνδεκηψλεη ηα ζχκαηα ή/θαη δεζκεχεηαη λα δηνξζψζεη φηη 

θαηαζηξνθή πξνθάιεζε ή/θαη δεζκεχεηαη φηη ζα αιιάμεη ζπκπεξηθνξά ζην 

κέιινλ  

Ο θάζε εκπιεθφκελνο επηιέγεη θάπνηα απφ απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο γηα λα αληηκεησπίζεη 

ηελ θξίζε. Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα επηιέμεη ζηξαηεγηθή κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ έρεη 

ζε θάζε θξίζε αιιά θαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ζρεδίνπ επηθνηλσλίαο (communication plan) 

πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη καδί κε ην ζρέδην δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο.  

Σν ζρέδην επηθνηλσλίαο είλαη έλα ζρέδην ην νπνίν πεξηγξάθεη πσο έλαο νξγαληζκφο ζα 

επηθνηλσλήζεη ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ κηα θξίζε. 

Σν ζρέδην επηθνηλσλίαο νξίδεη γηα παξάδεηγκα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπξνζψπνπ 

ηχπνπ, ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ, ή ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ζε κηα θξίζε. 

Μέζα ζην ζρέδην επηθνηλσλίαο κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη κηα ιίζηα κε φια ηα 

ηειέθσλα επηθνηλσλίαο πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηεί ν νξγαληζκφο φπσο ηειέθσλα 

έθηαθηεο αλάγθεο, κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, ζεκαληηθψλ ζπλεξγαηψλ θαη άιια. 

Αθφκε, ζα κπνξνχζε λα πεξηέρεη κηα ιίζηα κε πηζαλέο εξσηήζεηο δεκνζηνγξάθσλ ή 

πξφηππα θείκελα γηα δειηία ηχπνπ. Απηή ε ιίζηα ζα θαλεί ρξήζηκε ζηελ ζσζηή 

πξνεηνηκαζία ηνπ εθπξνζψπνπ ηχπνπ αιιά θαη ζηελ δηνίθεζε φηαλ ε θξίζε μεζπάζεη 

αθνχ βνεζάεη λα κελ ραζεί πνιχηηκνο ρξφλνο λα κελ ππάξμεη θίλδπλνο λα γίλνπλ ιάζε 

ζην πξψην δειηίν ηχπνπ. Φπζηθά, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ ην ζρέδην επηθνηλσλίαο 

ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη θαη λα ειέγρεηαη ηαθηηθά. 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ επηθνηλσλίαο πξέπεη λα αθνινπζεζεί 

κηα δηαδηθαζία 9 βεκάησλ
47

: 

1. Δθηίκεζε ηεο πξψηεο εηθφλαο ηεο θαηάζηαζεο.  

2. Πξψηε επηθνηλσλία θαη επαθέο. ε απηφ ην βήκα ζπγθξνηείηαη ε νκάδα 

δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη ελεκεξψλεηαη απφ ηελ δηνίθεζε γηα ηελ επίζεκε 

<<γξακκή>> ηεο επηρείξεζεο. Απφ απηή ηελ ζηηγκή φιεο νη ελέξγεηεο αιιά θαη 

νη επηθνηλσλία ζπληνλίδνληαη απφ ηελ νκάδα δηαρείξηζεο θξίζεσλ. 
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3. Αμηνιφγεζε θαηάζηαζεο – ελεξγνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ. Ζ νκάδα δηαρείξηζεο 

θξίζεσλ επηθνηλσλεί ηφζν κε εξγαδνκέλνπο φζν θαη κε εμσηεξηθνχο θνξείο γηα 

λα εθηηκήζεη ηηο επηπηψζεηο ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ. 

Δπίζεο εξεπλά πνηέο νκάδεο πιήηηνληαη άκεζα θαη απνθαζίδεη κε πνηφλ ηξφπν 

ζα επηθνηλσλεί καδί ηνπο. Σαπηφρξνλα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη φια ηα κέζα 

πνπ δεκνζηεχνπλ ην γεγνλφο. 

4. Οξγάλσζε νκάδαο θαη αλάζεζε θαζεθφλησλ. ε απηφ ην ζηάδην θαζνξίδνληαη νη 

ηειηθέο αξκνδηφηεηεο δειαδή πνίνο ζα θάλεη ηη, γηα πνηφλ ιφγν θαη ζε πνία 

ρξνληθή ζηηγκή. Σαπηφρξνλα εθηηκάηαη ηη πφξνη έρνπλ απνκείλεη ζηελ δηάζεζε 

ηνπ νξγαληζκνχ απηή ηε ζηηγκή θαζψο θαη πφζν ρξφλν έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο 

γηα λα ηνπο αμηνπνηήζνπλ. Έπεηηα ελεξγνπνηνχληαη φινη νη εμσηεξηθνί 

ζπλεξγάηεο πνπ δχλαηαη λα ππνζηεξίμνπλ ηελ επηρείξεζε ζηελ θξίζε απηή. 

Σέινο νξίδεηαη ν εθπξφζσπνο ηχπνπ.  

5. Πξνεηνηκαζία επηθνηλσλίαο θαη εμαζθάιηζε εγθξίζεσλ. ε απηφ ην βήκα 

δεκηνπξγείηαη ην κήλπκα πνπ εθθξάδεη ηελ ζέζε ηεο επηρείξεζεο απέλαληη ζηελ 

θξίζε, ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηη επηζπκνχλ λα κάζνπλ νη άκεζα 

εκπιεθφκελνη θαη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο πάλσ ζην ζέκα. 

6. Παξνρή πιεξνθφξεζεο κέζσ επηιεγκέλσλ δηθηχσλ. Αθνχ έρεη πξνεηνηκαζηεί 

θαιά ε νκάδα δηαρείξηζεο θξίζεσλ ηφηε πξνβάιεη ην κήλπκα ηεο. 

7. Αλαηξνθνδφηεζε θαη εθηίκεζε ηεο θξίζεο. Σφζν ε δηνίθεζε φζν θαη ε νκάδα 

δηαρείξηζεο θξίζεσλ πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ ηελ αληίδξαζε ησλ κέζσλ αιιά 

θαη ησλ άκεζα εκπιεθφκελσλ ψζηε λα βεβαησζνχλ φηη έρεη γίλεη θαηαλνεηφ ην 

λφεκα πνπ πξνζπαζνχλ λα πεξάζνπλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε πξέπεη λα 

επαλεμεηάζνπλ άκεζα ην κήλπκα θαη ηνλ ηξφπν πξνβνιήο ηνπ θαη λα πξνβνχλ 

ζηηο απαξαίηεηεο δηαξζξσηηθέο ελέξγεηεο. 

8. Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνχ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο είλαη αλαγθαίν ν εθπξφζσπνο 

ηχπνπ λα ελεκεξψλεη απεπζείαο ην θνηλφ. Δθεί πξέπεη λα ηνληζηεί ηδηαίηεξα φηη 

βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο είλαη ε δεκφζηα πγεία θαη αζθάιεηα.   

9. Αμηνιφγεζε γεγνλφησλ. Ζ ζηελή παξαθνινχζεζε ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο είλαη 

επηβεβιεκέλε φρη κφλν κέρξη λα ιήμεη ε θξίζε αιιά κέρξη λα ζηακαηήζνπλ λα 

αζρνινχληαη ηα κέζα κε απηή. ηελή πξέπεη λα είλαη θαη ε επηθνηλσλία κε 

ζπλεξγάηεο νη νπνίνη βνεζνχλ ηελ επηρείξεζε λα έρεη κηα πιήξε εηθφλα γηα ηελ 

θξίζε. Σέινο αλ θαηαζηεί αλαγθαίν κπνξεί λα γίλεη κηα ζθπγκνκέηξεζε έηζη 

ψζηε λα θαηαγξαθεί ε άπνςε ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηνλ νξγαληζκφ θαη ηνπο 

ρεηξηζκνχο ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θξίζεο. 
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2.3.1. Δπηθνηλσλία θαη Μέζα Μαδηθήο ελεκέξσζεο 

Κάζε θξίζε είλαη δηαθνξεηηθή. Καλέλα ζρέδην δηαρείξηζεο θξίζεσλ φζν ιεπηνκεξέο θαη 

λα είλαη δελ είλαη δπλαηφ λα έρεη πξνβιέςεη φιεο ηηο πηζαλέο θξίζεηο. Γηα απηφλ ην ιφγν 

πέξαλ απφ ην ζρέδην δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη ην ζρέδην επηθνηλσλίαο πξέπεη λα ππάξρεη 

θαη έλαο θαιά πξνεηνηκαζκέλνο εθπξφζσπνο ηχπνπ. 

Ο θαιφο εθπξφζσπνο ηχπνπ είλαη έλα άηνκν κε εκπεηξία ζρεηηθά κε ηνλ νξγαληζκφ. 

Δίλαη έκπηζηνο, εππαξνπζίαζηνο, δηαθξηηηθφο θαη θαιφο νκηιεηήο. Ο ηφλνο θαη ν ηξφπνο 

ηνπ δηαθξίλνληαη απφ ζπκπάζεηα θαη φρη αληηπαξάζεζε ελψ ηα κέζα θαη ην θνηλφ πξέπεη 

λα ηνλ ζεσξνχλ αμηφπηζην. Δπίζεο, είλαη επέιηθηνο ζηε ζπδήηεζε θαη δελ μεθεχγεη απφ 

ην ζέκα εάλ πηεζηεί. Ο εθπξφζσπνο ηχπνπ πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνο ζηα κέζα 

εηθνζηηέζζεξηο ψξεο ην εηθνζηηεηξάσξν γηα φζεο κέξεο ηα κέζα ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα 

αζρνιεζνχλ κε ην ζέκα. 

Ο εθπξφζσπνο ηχπνπ δελ πξέπεη λα είλαη έλα απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο 

θξίζεσλ. Σα κέιε απηά πξέπεη λα αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηηο ελέξγεηεο πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα λα ηειεηψζεη ε θξίζε. Ο εθπξφζσπνο αζρνιείηαη φιν ην εηθνζηηεηξάσξν 

κε ην ηη πξνβάιινπλ ηα κέζα θαη ηη πξέπεη απηφο λα πεη. Γηα απηφλ ην ιφγν είλαη 

απνιχησο αλαγθαία ε δηαξθήο ελεκέξσζε ηνπ απφ ηελ νκάδα δηαρείξηζεο θξίζεσλ. 

Όκσο πξηλ αλαθνηλψζεη νπνηαδήπνηε εμέιημε ζα πξέπεη πξψηα λα έρεη ηελ ζχκθσλε 

γλψκε ηεο. 

Γεληθφηεξα, ε επηθνηλσλία κε ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο πξέπεη λα έρεη ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά
48

: 

 Οη δειψζεηο πξέπεη λα είλαη ζαθείο θαη ζπλνπηηθέο. Ζ γιψζζα απιή, ρσξίο 

πεξίπινθεο εθθξάζεηο, αξγθφ ιέμεηο θαη εμεηδηθεπκέλε νξνινγία. 

 Οη αζηετζκνί θαη ε εηξσλεία απαγνξεχνληαη γηαηί εχθνια παξεμεγνχληαη. Ο 

ηφλνο πξέπεη λα είλαη πάληα επγεληθφο φζν ζθιεξή θαη επηζεηηθή θαη αλ είλαη ε 

θξηηηθή ησλ κέζσλ. 

 Πξέπεη λα αλαθεξζνχλ ηα κέηξα πνπ πήξε ν νξγαληζκφο γηα λα πξνιάβεη απηή 

ηε θξίζε αιιά θαη πνηα κέηξα ζα πάξεη γηα λα ειέγμεη ηελ θαηάζηαζε θαη λα 

ειαρηζηνπνηήζεη ηελ πηζαλφηεηα λα μαλαζπκβεί θάηη ηέηνην ζην κέιινλ. 

 Οη δεκφζηεο επηπιήμεηο θαη ε επίξξηςε επζπλψλ πξέπεη λα απνθεχγεηαη δεκφζηα. 

 Όζα αλαθνηλψλνληαη ζηνλ ηχπν πξέπεη λα είλαη αιεζηλά θαη αθξηβή γεγνλφηα. 

Γελ πξέπεη λα αλαθνηλσζεί θάηη πνπ δελ έρεη εμαθξηβσζεί. ε θακία πεξίπησζε 

δελ πξέπεη λα εθθξάδνληαη εηθαζίεο θαη πξνζσπηθέο απφςεηο απφ φπνηνλ 

εθπξνζσπεί ηνλ νξγαληζκφ.  

 Ζ θξάζε <<νπδέλ ζρφιην>> απαγνξεχεηαη. Με απηή ηελ θξάζε ε επηρείξεζε 

δείρλεη φηη δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αλεζπρία ηνπ θνηλνχ ελψ ηαπηφρξνλα ράλεη 

ηελ επθαηξία λα εμεγήζεη θάπνηεο άγλσζηεο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο. Δπηπιένλ δίλεη 

ηελ επθαηξία λα δεκηνπξγεζνχλ θεκνινγίεο θαη θαθή εηθφλα. Αληί γηα ηε θξάζε 
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<<νπδέλ ζρφιην>> κπνξεί γηα παξάδεηγκα λα ρξεζηκνπνηεζεί ε πξφηαζε << Σν 

ζέκα δηεξεπλάηαη απηήλ ηε ζηηγκή. χληνκα ζα ελεκεξσζείηε γηα ηηο εμειίμεηο>> 

 ε ζέκαηα πνπ δελ θαηέρεη ν εθπξφζσπνο ηχπνπ κπνξεί λα παξαπέκςεη ηα κέζα 

ζε ππεξεζίεο ή άηνκα πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηα ζέκαηα απηά θαη ηα γλσξίδνπλ κε 

φιεο ηνπο ηηο ιεπηνκέξεηεο (γηα παξάδεηγκα, παξαπνκπή ζε γηαηξνχο ζε 

πεξίπησζε ηξαπκαηηζκνχ). 

 Ο εθπξφζσπνο ηχπνπ δελ βγαίλεη πνηέ απξνεηνίκαζηνο ζηα κέζα. Δίλαη 

απνιχησο αλαγθαίν λα μέξεη ηη ζέιεη λα πεη, αιιά θαη ηη δελ ηνπ επηηξέπεηαη λα 

πεη. Δπίζεο πξέπεη λα ρεη ζθεθηεί κε πνηνλ ηξφπν ζα κηιήζεη αλάινγα κε ην 

θνηλφ θαη ηα κέζα ζηα νπνία απεπζχλεηαη. Οηηδήπνηε πεη θαηαγξάθεηαη θαη δελ 

κπνξεί λα ην αξλεζεί ζην κέιινλ. 

 Υξήζηκν ζα ήηαλ λα δεκηνπξγείηαη έλα αξρείν κε φηη έρεη δνζεί ζηελ 

δεκνζηφηεηα. Πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ηη έρεη εηπσζεί, απφ πνηφλ, ζε πνηα 

ρξνληθή ζηηγκή θαη απφ πνίν κέζν. 

 Δίλαη δεδνκέλν φηη ζε κηα θξίζε θάπνηνη δεκνζηνγξάθνη ζα πξνζπαζήζνπλ λα 

απνζπάζνπλ ζηνηρεία γηα ηελ εξεπλά ηνπο κε κε ζεκηηνχο ηξφπνπο. Γη’ απηφλ ηνλ 

ιφγν ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη ε είζνδνο ζηνλ νξγαληζκφ. 

 Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθφο ζηελ δεκνζίεπζε επαίζζεησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ είλαη αληηθείκελν αζηπλνκηθήο 

έξεπλαο. 

 Απφ ηελ αξρή πξέπεη λα ιέγεηαη ε αιήζεηα κε ζπληνκία θαη αθξίβεηα. Οη 

ιεπηνκέξεηεο κπνξνχλ λα δνζνχλ αξγφηεξα. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζπκβαίλεη κία 

θξίζε μεθηλνχλ έξεπλεο πνπ αξγά ε γξήγνξα ζα απνθαιχςνπλ φια ηα αιεζηλά 

γεγνλφηα. Αλ κηα επηρείξεζε έρεη πεη ζηελ αξρή ςέκαηα ζα ράζεη ηελ αμηνπηζηία 

ηεο. Δάλ φκσο απφ ηελ αξρή είλαη εηιηθξηλήο θαη πξνζεγγίδεη ην ζέκα απφ ηελ 

ζθνπηά ηνπ θνηλνχ ηφηε έρεη πηζαλφηεηεο , αλάινγα κε ηελ θξίζε, λα θεξδίζεη 

ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θαη λα μεπεξάζεη επθνιφηεξα ηελ θξίζε.  

 Καιφ ζα ήηαλ ν νξγαληζκφο λα δεκηνπξγήζεη κηα ηζηνζειίδα κέζσ ηεο νπνίαο 

ζα ελεκεξψλεη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηηο εμειίμεηο ηεο θξίζεο. 

Μάιηζηα, γηα ηαρχηεξε θαη πην αμηφπηζηε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζα κπνξνχζε 

λα πξνσζήζεη ην πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο απηήο θαη ζε άιιεο ζειίδεο κε 

κεγαιχηεξε επηζθεςηκφηεηα.  

 ε κηα θξίζε δελ πξέπεη λα γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ κέζσλ. Πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη φια κε ηελ ίδηα ζνβαξφηεηα θαη εξεκία. Γελ πξέπεη λα 

μεθηλήζεη αληηπαξάζεζε κεηαμχ κέζσλ θαη νξγαληζκνχ φζν αξλεηηθά ή άδηθα 

θαη λα είλαη ηα ζρφιηα πνπ γίλνληαη. 

 Πξηλ μεζπάζεη κηα θξίζε πξέπεη λα έρνπλ εμαζθαιηζηεί ηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο 

θαη λα ππάξρεη θαη θάπνην πιηθφ γηα ηνλ ηχπν (γηα παξάδεηγκα θσηνγξαθίεο, 

βίληεν, πίλαθεο κε ζηνηρεία). Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ εθεί λα ηνπο δνζεί πιηθφ γηα 

ηελ επηρείξεζε ψζηε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πιηθφ απηφ ζηελ πξνβνιή ηεο 
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είδεζεο θαη φρη άζρεηεο εηθφλεο θαη βίληεν πνπ απεηθνλίδνπλ δξακαηηθφηεξεο 

θαηαζηάζεηο θαη πξνθαηαιακβάλνπλ αξλεηηθά ην θνηλφ. 

 Πξηλ μεθηλήζεη κηα θξίζε ν νξγαληζκφο πξέπεη λα ζπλάςεη ζπκκαρίεο κε φζνπο 

ζα κπνξνχζαλ λα ηνλ ππνζηεξίμνπλ ζε κία θξίζε. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαηά ηε 

δηάξθεηα κηα θξίζεο λα ππάξρνπλ θάπνηνη (πξνκεζεπηέο, πειάηεο, ζπλεξγάηεο, 

αθαδεκατθνί αλαιπηέο) πνπ επηζπκνχλ λα ηελ ππνζηεξίμνπλ. 

 

2.3.2. Δπηθνηλσλία θαη εξγαδόκελνη 
49

 

 Ζ δηνίθεζε ζα πξέπεη λα εμεγήζεη ζην πξνζσπηθφ πνηα είλαη ε επηθνηλσληαθή 

ηεο ηαθηηθή. Δπηπιένλ πξέπεη λα εμεγήζεη φηη ζηα κέζα κηιάεη κφλν ν 

εθπξφζσπνο ηχπνπ θαη φηη νη ππφινηπνη εξγαδφκελνη δελ πξέπεη λα εθθξάζνπλ 

πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο θαη εηθαζίεο ζηνλ ηχπν αθφκα θαη εάλ εξσηεζνχλ. 

 Οη εξγαδφκελνη πνπ ζπλαλαζηξέθνληαη κε ην θνηλφ πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη γηα 

ην πσο πξέπεη λα απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ θξίζε. 

 Όηαλ κηα θξίζε μεζπάζεη ε νκάδα δηαρείξηζεο θξίζεο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη 

ηνπο εξγαδφκελνπο δηαξθψο γηα ηα ζρέδηα ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο λέεο εμειίμεηο. 

Αλ δελ ππάξρεη θαιή ελεκέξσζε ηφηε ζα δεκηνπξγεζνχλ θήκεο, ζα θινληζηεί ε 

εκπηζηνζχλε ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ θαη ζα είλαη απξφζπκνη λα βνεζήζνπλ λα 

μεπεξαζηεί ε θξίζε. 

 Καιφ ζα ήηαλ ε ελεκέξσζε λα γίλεηαη απφ ηνλ άκεζα αλψηεξν ηνπ θάζε 

ππαιιήινπ θαη φρη απφ ηελ δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ γηαηί ππάξρεη ε ηάζε νη 

εξγαδφκελνη λα εκπηζηεχνληαη πεξηζζφηεξν θάπνηνλ ζε παξφκνηα ηεξαξρηθή 

ζέζε κε απηνχο. 

 Ζ δηνίθεζε θαη ε νκάδα δηαρείξηζεο θξίζεσλ πξέπεη λα ηνπο δψζεη ζαθείο 

νδεγίεο γηα ην ηη λα θάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο. Δίλαη αλαγθαίν λα 

κείλνπλ νη εξγαδφκελνη ζπγθεληξσκέλνη ζηελ δνπιεία ηνπο, ηνπιάρηζηνλ ζηα 

ηκήκαηα πνπ δελ επεξεάδνληαη άκεζα κε ηελ θξίζε, έηζη ψζηε λα κελ 

παγψζνπλ φιεο νη ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

 

ην θεθάιαην απηφ κειεηήζεθαλ: ε έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ θαη ησλ βεκάησλ δηαρείξηζεο 

ηνπ, ε έλλνηα ηεο θξίζεο, νη ηχπνη ηεο θαη ηα ζηάδηα ηεο θαζψο θαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

επηθνηλσλίαο. Σν επφκελν θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο λαπηηιίαο. 
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3. Κεθάιαην 3
ν
: Ναπηηιία 

 

 

 

Σν θεθάιαην απηφ πξνζθέξεη ζηνλ αλαγλψζηε βαζηθέο γλψζεηο γηα ηνλ θιάδν ηεο 

λαπηηιίαο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ. Οη γλψζεηο απηέο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο 

γηα ηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο κειέηεο πεξίπησζεο πνπ αθνινπζεί ζην επφκελν 

θεθάιαην.  

 

 

3.1. Ναπηηιηαθή επηρείξεζε 

 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο είλαη ε νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε 

ηνπ πινίνπ. Τπάξρνπλ πνιιέο δηαθνξέο κεηαμχ κηαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο θαη κηαο 

επηρείξεζεο μεξάο. Οη θπξηφηεξεο, αθνξνχλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο, θαη είλαη νη εμήο:: 

 Σν θφζηνο απφθηεζεο ελφο πινίνπ είλαη πνιχ κεγάιν. Γηα ηελ επέλδπζε απηή 

απαηηείηαη ζρεδφλ πάληα δαλεηζκφο ηνπ θεθαιαίνπ, γεγνλφο πνπ απμάλεη ην 

θφζηνο εθκεηάιιεπζεο ζε ζρέζε κε ηηο επηρεηξήζεηο ηεο μεξάο. 

 Σν πιήξσκα είλαη εμεηδηθεπκέλν, εξγάδεηαη γηα ηελ εηαηξεία ζε επηθίλδπλεο θαη 

αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο θαη βξίζθεηαη καθξηά απφ ην ζπίηη ηνπ γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Όινη απηνί νη παξάγνληεο απμάλνπλ ζεκαληηθά ηνπο κηζζνχο. 

 Σν πινίν βξίζθεηαη πάληα καθξηά απφ ηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο, έηζη ην θφζηνο 

εθκεηάιιεπζεο απμάλεηαη. 

 Απμεκέλα είλαη θαη ηα αζθάιηζηξα κηαο θαη νη θίλδπλνη γηα αηπρήκαηα θαη 

απψιεηεο είλαη κεγάινη. 

 Σν πεξηβάιινλ ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο είλαη ηδηφκνξθν, γεγνλφο πνπ 

απμάλεη φρη κφλν ηνπο θηλδχλνπο αιιά θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επηρείξεζεο. 

Λφγσ ηνπ κεγάινπ εχξνπο ησλ θνξηίσλ πνπ κεηαθέξνληαη ζαιάζζηα, δεκηνπξγήζεθε 

αλάγθε θαη γηα έλα πιήζνο εμεηδηθεπκέλσλ πινίσλ. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα είδε 

θνξηίνπ πνπ κεηαθέξνληαη δηα ζαιάζζεο θαη νη θαηεγνξίεο πινίσλ πνπ ηα κεηαθέξνπλ 
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3.2. Καηεγνξίεο θνξηίσλ 

Υάξε ζην δηεζλέο εκπφξην, ε αλάγθε γηα θζελέο κεηαθνξέο κεγάινπ φγθνπ θνξηίνπ ζε 

κεγάιεο απνζηάζεηο γίλεηαη νινέλα θαη πην επηηαθηηθή. Απηή αθξηβψο ηελ αλάγθε 

θαιχπηεη ε λαπηηιία. Σα θνξηία πνπ κεηαθέξνληαη δηα ζαιάζζεο θαηαηάζζνληαη, 

αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ζε μεξά, πγξά θαη επηθίλδπλα.
50

 

Σα μεξά ππνδηαηξνχληαη ζε:  

 ρχδελ μεξά – bulk cargo (πρ δεκεηξηαθά, κεηαιιεχκαηα, γαηάλζξαθαο, βσμίηεο, 

θσζθάηα, δάραξε, μπιεία, αιάηη, άκκνο, ηζηκέλην, πνηάζα, ξχδη),  

 γεληθά μεξά – break bulk cargo (πρ βηνκεραληθά θαη εκηθαηεξγαζκέλα πξντφληα, 

ρεκηθά πξντφληα ζε βαξέιηα, ηξφθηκα θαη πνηά ζε δέκαηα θιπ),  

 θνξηία εηδηθήο κεηαρείξηζεο (δειαδή θνξηία ειεγρφκελεο ζεξκνθξαζίαο πρ 

ιαραληθά θαη γαιαθηνθνκηθά, θνξηία ςχμεσο πρ θξέαο θαη θνξηία θαηαςχμεσο)  

 κνλαδνπνηεκέλα – unitized (δειαδή θνξηία ζπζθεπαζκέλα ζε κπάιεο, δέκαηα, 

παιέηεο, θνξηεγίδεο θαη εκπνξεπκαηνθηβψηηα).  

Σα πγξά θνξηία ππνδηαηξνχληαη ζε:  

 αξγφ πεηξέιαην – crude oil,  

 παξάγσγα δηχιηζεο πεηξειαίνπ – products,  

 πγξνπνηεκέλα αέξηα – liquid gases(δειαδή πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην LNG, 

θαη πγξνπνηεκέλα πξντφληα δηχιηζεο πεηξειαίνπ LPG,  

 ρεκηθά θνξηία – chemical  

 ινηπά ρχδελ πγξά (πρ θξαζί, ιάδη, κπχξα, λεξφ, κειάζεο, πγξά θξέλσλ θιπ). 

Σέινο ππάξρεη κηα εηδηθή θαηεγνξία ηφζν μεξψλ φζν θαη πγξψλ θνξηίσλ πνπ ιφγσ ησλ 

ηδηαίηεξσλ ηδηνηήησλ ηνπο ραξαθηεξίδνληαη σο επηθίλδπλα. Σέηνηα θνξηία γηα 

παξάδεηγκα είλαη ηα εχθιεθηα ζηεξεά, νη νμεηδσηηθέο νπζίεο, δειεηεξηψδεηο ηνμηθέο 

νπζίεο, κνιπζκαηηθέο νπζίεο, ξαδηελεξγά πιηθά, δηαβξσηηθά θιπ.  

 

3.3. Καηεγνξίεο πινίσλ 

Ο θάζε ηχπνο θνξηίνπ πνπ κεηαθέξεηαη απαηηεί ηδηαίηεξε θαηαζθεπή πινίνπ. Με βάζε 

ηνλ ηχπν θνξηίνπ πνπ κεηαθέξνπλ ηα πινία ρσξίδνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο
51

: 

 Πινία ρχδελ πγξνχ θνξηίνπ – Ακηγήο κνξθή 

 Πινία ρχδελ μεξνχ θνξηίνπ – Ακηγήο κνξθή 

 Πινία ρχδελ θνξηίνπ κε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ 

 Πινία γεληθνχ θνξηίνπ – Ακηγήο κνξθή 

 Πινία γεληθνχ θνξηίνπ κε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

 Δπηβαηεγά πινία (κε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο) 

 Πινία εηδηθψλ ππεξεζηψλ θαη βνεζεηηθήο λαπηηιίαο. 
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Ζ λαπηηιία έρεη κηα αθφκα ηδηνκνξθία, ρσξίδεηαη ζε αγνξέο. Ζ κηα αγνξά νλνκάδεηαη 

λαπηηιία ηαθηηθψλ γξακκψλ ή liner θαη εμππεξεηεί κε ηαθηηθά δξνκνιφγηα πειάηεο κε 

αθξηβά θνξηία νη νπνίνη επηζπκνχλ γξήγνξε κεηαθνξά ησλ θνξηίσλ ηνπο. Ζ δεχηεξε 

αγνξά νλνκάδεηαη ειεχζεξε θνξηεγφο λαπηηιία ή tramp θαη αζρνιείηαη κε ηελ κεηαθνξά 

κεγάισλ πνζνηήησλ θνξηίσλ κε ρακειή κνλαδηαία αμία. Οη δπν παξαπάλσ αγνξέο πνπ 

δηαθέξνπλ ξηδηθά ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο αλαιχνληαη πεξηιεπηηθά παξαθάησ. 

 

 

3.4. Ναπηηιηαθέο αγνξέο 

3.4.1. Ναπηηιία ηαθηηθώλ γξακκώλ – (Liner) 52
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Σα πινία γξακκψλ κεηαθέξνπλ θνξηία αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε ζηαζεξή 

ζπρλφηεηα θαη κεηαμχ ζπγθεθξηκέλσλ ιηκαληψλ. Σα θνξηία απηά κπνξνχλ λα είλαη είηε 

κνλαδνπνηεκέλα θνξηία είηε γεληθά θνξηία ζε πνζφηεηεο κε ηθαλέο λα γεκίζνπλ έλα 

ειεχζεξν θνξηεγφ πινίν. Σα πινία ηαθηηθψλ γξακκψλ πξνηηκψληαη πεξηζζφηεξν γηα 

αγαζά πςειήο κνλαδηαίαο αμίαο. Σα αγαζά πςειήο κνλαδηαίαο αμίαο πξέπεη λα 

πεγαίλνπλ φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα απφ ηνλ παξαγσγφ ζηνλ αγνξαζηή. 

Οπνηεζδήπνηε θαζπζηεξήζεηο ζε κεηαθνξέο απνζήθεπζε θιπ είλαη θνζηνβφξεο. 

πλεπψο ν θνξησηήο πξνηηκά ηα πινία ηαθηηθψλ γξακκψλ γηαηί κπνξεί λα 

πξνγξακκαηίζεη θαιχηεξα ηα θφζηε ηνπ. 

Ζ εμππεξέηεζε ηαθηηθψλ γξακκψλ απαηηεί θφζηε πςειφηεξα απφ απηά ηεο tramp 

λαπηηιίαο. Γηα λα επηβηψζνπλ ζην θιάδν νη liner εηαηξίεο δεκηνπξγνχλ ηηο δηαζθέςεηο 

(Conference). Τπάξρνπλ ηέζζεξα είδε δηαζθέςεσλ: 

 Οη αλνηρηέο δηαζθέςεηο (νξίδνπλ ρακειφηεξν φξην λαχινπ) 

 Οη θιεηζηέο δηαζθέςεηο (νξίδνπλ επίπεδν λαχινπ θαη κνηξάδνπλ ηελ πξνζθνξά 

ρσξεηηθφηεηαο ζε πνιιά θξάηε απαγνξεχεηαη απφ ηνλ λφκν) 

 Οη θιεηζηέο δηαζθέςεηο κε παξάιιειε ξχζκηζε (νξίδνπλ θαη θαηαλέκνπλ ηελ 

ζπλνιηθή πξνζθνξά κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο δηάζθεςεο)  

 Ζ θνηλνπξαμία (ε εθκεηάιιεπζε γίλεηαη απφ θνηλνχ θαη ηα θέξδε κνηξάδνληαη 

ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλε ζπκθσλία) 

Οη δηαζθέςεηο εμαζθαιίδνπλ ζηαζεξέο ηηκέο γηα φινπο ηνπο θνξησηέο θαη παξέρνπλ ηνλ 

αλαγθαίν αξηζκφ πινίσλ έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ. Δπηπιένλ κέζσ ηνλ δηαζθέςεσλ απνθεχγεηαη ν πφιεκνο ηηκψλ κεηαμχ ησλ 

εηαηξηψλ έηζη νη εηαηξίεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα βγάδνπλ θέξδε θαη λα ηα επελδχνπλ 

γηα λένπο θαη πην ζχγρξνλνπο ζηφινπο. Πνιιέο θνξέο φκσο νη δηαζθέςεηο νδεγνχλ ζηα 

αληίζεηα απνηειέζκαηα δειαδή νη εηαηξείεο δελ νξίδνπλ ηνλ λαχιν κε βάζε ην θφζηνο 

παξαγσγήο ηεο ππεξεζίαο αιιά κε βάζε ην πφζν αληέρεη ε αγνξά λα πιεξψζεη. Απηφ 

έρεη σο απνηέιεζκα νη δηαζθέςεηο λα θέξνληαη σο κνλνπσιεηέο δειαδή λα βγάδνπλ 

ππεξθέξδε ρσξίο λα ελδηαθέξνληαη γηα ηελ βειηίσζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ επηπέδνπ 

πνηφηεηαο.
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3.4.2. Διεύζεξε θνξηεγόο – κε δξνκνινγηαθή λαπηηιία (Tramp) 
54

  

Μέρξη ηψξα δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηελ ειεχζεξε 

θνξηεγφ λαπηηιία. Σν ειεχζεξν – tramp πινίν είλαη ην πινίν πνπ κεηαθέξεη 

νπνηνδήπνηε θνξηίν κεηαμχ δπν ιηκαληψλ έλαληη λαχινπ. Σν tramp πινίν δελ αθνινπζεί 

πξνθαζνξηζκέλα δξνκνιφγηα αιιά πεγαίλεη φπνπ ππάξρεη δήηεζε. Οη φξνη πνπ δηέπνπλ 

ηελ ζπλεξγαζία θνξησηή θαη κεηαθνξέα θαηαγξάθνληαη ζην λαπινζχκθσλν. 

Ζ tramp αγνξά θαηά θχξην ιφγν πεξηιακβάλεη ηελ κεηαθνξά ρχδελ θνξηίσλ ηφζν 

πγξψλ φζν θαη μεξψλ. Σα ρχδελ θνξηία είλαη αγαζά πξψηεο αλάγθεο θαη ε δήηεζε ηνπο 

είλαη αλειαζηηθή. Δπηπιένλ ε θαηά κνλάδα αμία ηνπο είλαη ρακειή. Σα ρχδελ θνξηία 

κεηαθέξνληαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο. Ξεθηλνχλ απφ φια ηα ζεκεία ηνπ πιαλήηε αιιά 

θαηαιήγνπλ θπξίσο ζε Γ. Δπξψπε, Ζ.Π.Α θαη Ηαπσλία. Ζ δήηεζε ησλ πεξηζζνηέξσλ 

ρχδελ θνξηίσλ είλαη επνρηθή, ππφθεηηαη ζε πνιιέο θαη ζπρλέο δηαθπκάλζεηο θαη 

εμαξηάηαη άκεζα απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο, νηθνλνκηθνί θχθινη, θαηξηθέο 

ζπλζήθεο θιπ.   

Σα θνξηία απηά ζπλήζσο κεηαθέξνληαη γηα λα απνζεθεπηνχλ θαη φρη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ άκεζα ζπλεπψο δελ ππάξρεη πίεζε γηα ηαρχηεξε κεηαθνξά. Σν 

γεγνλφο απηφ είλαη ζεκαληηθφ γηαηί επηηξέπεη ζηα πινία λα θηλνχληαη κε εθείλε ηελ 

ηαρχηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη λα θαηαλαιψλνπλ ην ιηγφηεξν δπλαηφ θαχζηκν, κεηψλνληαο 

κε απηφ ηνλ ηξφπν ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη ηελ θζνξά ηεο κεραλήο. 

ηελ tramp λαπηηιία δελ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε. Με πην απιά ιφγηα, ν λαπισηήο ζα 

επηιέμεη εθείλν ην πινίν ζα ηνπ πξνζθέξεη ηνλ θζελφηεξν λαχιν θαη ζα αθνινπζεί 

θάπνηνπο θπβεξλεηηθνχο πεξηνξηζκνχο. Όηαλ ε δήηεζε είλαη πνιχ κηθξή, ηφζν κηθξή 

ψζηε ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε λα θαιχπηνληαη κε ηα βίαο, νη επηρεηξήζεηο πνπ επηβηψλνπλ 

ζα είλαη απηέο πνπ θξαηνχλ ρακειά ηα θφζηε ηνπο. Οη ππφινηπεο είηε παξνπιίδνπλ ηα 

πινία ηνπο, πεξηκέλνληαο λα αλέβνπλ νη λαχινη είηε κεηαθηλνχληαη ζε θάπνηα άιιε 

αγνξά πνπ ππάξρνπλ θαιχηεξνη λαχινη.  

Σνλ λαχιν ζηελ ειεχζεξε αγνξά ηνλ θαζνξίδνπλ νη δπλάκεηο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. 

Όκσο γηα λα ππάξρεη θεξδνθνξία ν λαχινο απηφο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη έλα πιήζνο απφ 

θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζθνξά ηεο ππεξεζίαο. Μεξηθά απφ απηά είλαη:  

 ην θφζηνο ζηα ιηκάληα  

 ην θφζηνο θαπζίκσλ, ιηπαληηθψλ, αληαιιαθηηθψλ θαη εθνδίσλ 

 ην επηπιένλ θφζηνο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ θαζπζηέξεζε ηνπ ηαμηδηνχ 

ιφγσ άζρεκσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ  

 ην θφζηνο εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ πινίσλ 

 ην θφζηνο επάλδξσζεο θαη νη δηνηθεηηθέο δαπάλεο 

 ηα έμνδα λενιφγεζεο θαη θιάζεο 

 ηα αζθάιηζηξα  

Όηαλ ππάξρεη άλζεζε ζην παγθφζκην εκπφξην ε αχμεζε ηεο κεηαθνξηθήο δήηεζεο 

απμάλεη ηνπο λαχινπο αληίζεηα φηαλ ππάξρεη χθεζε ζην εκπφξην κηα κείσζε ησλ 

λαχισλ δχζθνια ζα απμήζεη ηελ δήηεζε γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. Γεληθφηεξα 
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βξαρπρξφληα ε δήηεζε κεηαβάιιεηαη κε βάζε ηηο θπθιηθέο δηαθπκάλζεηο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θχθινπ. Μαθξνρξφληα φκσο ε δήηεζε επεξεάδεηαη απφ πνιινχο άιινπο 

παξάγνληεο φπσο ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ιφγσ 

θαιπηέξεπζεο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θιπ.   

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε πξνζθνξά ζηελ tramp λαπηηιία είλαη ειαζηηθή. Όηαλ απμάλνπλ 

νη λαχινη απμάλεη θαη ε πξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο. Ζ πξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο είλαη 

απάληεζε ζηελ απμεκέλε δήηεζε θαη κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο κνξθέο. Αξρηθά 

επαλαθέξνληαη ηα παξνπιηζκέλα πινία, ελ ζπλερεία παξαγγέιλνληαη
vi
 θαηλνχξηα ελψ 

ηαπηφρξνλα ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ππεξήιηθα πινία.  

πγθεθξηκέλα γηα ηελ αγνξά δεμακελνπινίσλ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο νιηγνςψλην. Οη πεηξειαηνπαξαγσγηθεο ρψξεο θαη νη εηαηξίεο 

πεηξειαηνεηδψλ είλαη πνιχ ιίγεο. Απφ ηελ άιιε νη εηαηξίεο δεμακελνπινίσλ είλαη πάξα 

πνιιέο θαη δηαζθνξπηζκέλεο ζε φιε ηε γε. πλεπψο ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ 

θνξησηψλ είλαη κεγάιε. Μάιηζηα ππάξρεη ε ηάζε νη ρψξεο θαη νη εηαηξείεο απηέο λα 

δεκηνπξγνχλ δηθνχο ηνπο ζηφινπο.   

Ζ αχμεζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο απμάλεη ηελ δήηεζε γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξέο 

θαη ππξνδνηεί ηελ άλνδν ηεο αγνξάο. Ζ αλνδηθή απηή πνξεία ζηακαηά κε ηελ θνξχθσζε 

ηεο ηηκήο ησλ λαχισλ. Απφ εθεί θαη πεξά μεθηλά ε πηψζε. ην παξαθάησ πίλαθα 

παξνπζηάδεηαη εθηελέζηεξα φιε ε ινγηθή αιιεινπρία ηνπ λαπηηιηαθνχ θχθινπ. 

 

                                       
 
vi
 Αλαθνξηθά κε ηηο παξαγγειίεο λέσλ πινίσλ ζπκβαίλεη ην εμήο παξάδνμν: Ζ πιεηνςεθία ησλ  πινηνθηεηψλ παξαγγέιλνπλ πινία 

φηαλ ε δήηεζε αξρίζεη λα απμάλεηαη. Αληίζεηα ππάξρεη κηα κεξίδα πινηνθηεηψλ (πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο είλαη Έιιελεο) νη νπνίνη 

παξαγγέιινπλ πινία ηελ επνρή πνπ ππάξρεη ρακειή λαπιαγνξά. Απηή ε θίλεζε γίλεηαη γηα δχν θπξίσο ιφγνπο. Πξψηνλ γηαηί ε 

θαηαζθεπή ηνπ πινίνπ δηαξθεί αξθεηνχο κήλεο θαη δεχηεξνλ γηαηί νη ηηκέο θαηαζθεπήο ηνπ πινίνπ είλαη ρακειφηεξεο (ζε πεξηφδνπο 

ρακειήο λαπιαγνξάο ηα λαππεγεία ξίρλνπλ ηηο ηηκέο ησλ λεφηεπθηψλ ιφγσ ρακειήο δήηεζεο). Έηζη ν πινηνθηήηεο, παίξλνληαο απηφ 

ην ξίζθν, είλαη ζε ζέζε λα απνθηήζεη έλα λέν πινίν ζε ρακειή ηηκή θνληά ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ην ρξεηάδεηαη δειαδή ζηελ 

άλνδν ηεο λαπιαγνξάο. 
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Πίλαθαο 7: Άλνδνο θαη πηώζε ηεο λαπηηιηαθήο αγνξάο 
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Αχμεζε βηνκεραληθήο παξαγσγήο 

Αχμεζε ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ  

Αχμεζε δήηεζεο ζαιάζζησλ κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ 

Αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ λαχισλ 

Μείσζε ηνπ πνζνζηνχ αξγνχζαο ρσξεηηθφηεηαο 

Μείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ πινίσλ πξνο παξνπιηζκφ 

Αχμεζε λαππεγνεπηζθεπαζηηθψλ ππεξεζηψλ 

Δπαλαιεηηνπξγία παξνπιηζκέλσλ πινίσλ 

Αχμεζε εηζνδεκάησλ πινηνθηεηψλ 

Μείσζε ηνπ πνζνζηνχ δηάιπζεο ηεο παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο 

Έληνλνο αληαγσληζκφο γηα αγνξά κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ 

Μεηαζθεπέο ππέξ ηεο επηθεξδέζηεξεο θαηεγνξίαο ρσξεηηθφηεηαο 

Δπίπεδν λαχισλ ηθαλνπνηεηηθφ γηα λέεο παξαγγειίεο 

Αχμεζε ηνπ φγθνπ παξαγγειηψλ λεφηεπθησλ πινίσλ 

Αλαζηνιή νπνηαζδήπνηε κε αλαγθαίαο επηζθεπήο 

  Κνξχθσζε ηηκήο λαχισλ 
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Τπεξθάιπςε αλαγθψλ δήηεζεο ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ 

Αξρηθή κείσζε ηηκψλ λαχισλ 

Μείσζε δήηεζεο ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ  (ιφγσ δεκηνπξγίαο απνζεκάησλ) 

Νέα κείσζε ηηκψλ λαχισλ 

Πξνζαλαηνιηζκφο ηεο λαππεγηθήο παξαγσγήο ζηηο κεηαζθεπέο 

Απνπεξάησζε λέσλ θαη κεηαζθεπαζζέλησλ πινίσλ 

Ζ θξίζε κεηαθέξεηαη θαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο ρσξεηηθφηεηαο 

Αχμεζε αξγνχζαο ρσξεηηθφηεηαο 

Δθηέιεζε λαππεγνεπηζθεπψλ άκεζνπ αλάγθεο 

Ακθηβνιία ζηελ αγνξά 

Υακειφηαην επίπεδν δήηεζεο κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ 

Υακειφηαην επίπεδν δήηεζεο λαππεγήζεσλ 

Αχμεζε πνζνζηνχ δηάιπζεο 

Πξαγκαηνπνίεζε αλαγθαίσλ επηζθεπψλ πνπ ρξνλίδνπλ 

Αχμεζε πνζνζηνχ παξνπιηζκνχ 

Αδξάλεηα ζηελ αγνξά 

Πεγή: Βιάρνο Γ, Νηθνιαίδεο Μ, Βαζικέρ απσέρ ηηρ ναςηιλιακήρ επιζηήμηρ, ηδεΐ  & ηδεΐ Διιάο, 
1999, Πεηξαηάο ζει 433 
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3.5. εκαζία λαύινπ ζηελ παγθόζκηα αγνξά  55
 

Σν θφζηνο κεηαθνξάο ησλ αγαζψλ (είηε απηά είλαη πξψηεο χιεο, είηε εκηθαηεξγαζκέλα, 

είηε ηειηθά πξντφληα έηνηκα πξνο δηάζεζε) απνηειεί κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ 

πξντφληνο. Γηα ηα αγαζά κεηαπνίεζεο θαη ηερλνινγίαο ην θφζηνο κεηαθνξάο απνηειεί 

κηθξφ πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο. Αληίζεηα γηα ηα αγαζά πξσηνγελνχο παξαγσγήο 

ην κεηαθνξηθφ θφζηνο απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ ζπλνιηθφ θφζηνπο θαη κπνξεί 

λα επεξεάζεη ηηο απνθάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ 

ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηνληζηεί φηη απηφο πνπ πιεξψλεη ηνλ λαχιν δελ είλαη θαη 

απηφο πνπ ηειηθά ηνλ επσκίδεηαη. Σν πνηνο πιεξψλεη ηνλ λαχιν εμαξηάηαη απφ ηνπο 

φξνπο θφξησζεο. Γηα παξάδεηγκα αλ έρεη ζπκθσλεζεί fob (free on board) ηνλ λαχιν ηνλ 

πιεξψλεη ν αγνξαζηήο ηνπ θνξηίνπ ελψ αλ έρεη ζπκθσλεζεί cif (cost insurance and 

freight) ηνλ λαχιν ηνλ θαηαβάιεη ν πσιεηήο ηνπ θνξηίνπ. Σν πνηνο ζα επσκηζηεί ηνλ 

λαχιν εμαξηάηαη απφ ηηο δπλάκεηο ηηο αγνξάο θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ 

ειαζηηθφηεηα ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο. Όηαλ ε δήηεζε είλαη πιήξσο αλειαζηηθή 

ηφηε ην θφζηνο ηνπ λαχινπ κπνξεί λα κεηαθπιεζεί ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή κε αχμεζε 

ηεο ηειηθήο ηηκήο. Αληίζεηα φηαλ ε πξνζθνξά είλαη πιήξσο αλειαζηηθή ηφηε ην θφζηνο 

ηνπ λαχινπ ην επσκίδεηαη ν πσιεηήο δηφηη κηα αχμεζε ηεο ηηκήο ζα επηθέξεη δξαζηηθή 

κείσζε ησλ εζφδσλ ηνπ.  

Ζ πιήξσο αλειαζηηθή δήηεζε θαη πξνζθνξά είλαη δπν αθξαίεο θαηαζηάζεηο πνπ 

ζπλαληψληαη ζπάληα. Ζ πην ζπλεζηζκέλε κνξθή είλαη λα επσκίδνληαη ηνλ λαχιν θαη ν 

πσιεηήο θαη ν θαηαλαισηήο κε αλαινγία πνπ νξίδεηαη απφ ηηο ειαζηηθφηεηεο 

πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. Οη ειαζηηθφηεηεο πξνζθνξά θαη δήηεζεο επεξεάδνπλ ηηο 

ειεχζεξεο αγνξέο. Όηαλ ππάξρεη κνλνπψιην/νιηγνπψιην ή νιηγνςψλην ηφηε ην θφζηνο 

ηνπ λαχινπ επσκίδεηαη ν θαηαλαισηήο ή πσιεηήο αληίζηνηρα. 

Σν θφζηνο ηνπ λαχινπ πνιιέο θνξέο επεξεάδεη ηνλ ηφπν πνπ ζα ηδξπζεί κηα επηρείξεζε. 

Γηα παξάδεηγκά νη επηρεηξήζεηο πνπ επεμεξγάδνληαη αγαζά πξσηνγελνχο παξαγσγήο 

θηίδνληαη θνληά ζηηο πξψηεο χιεο ηνπο γηα λα απνθχγνπλ ην θφζηνο ηεο κεηαθνξάο ησλ 

πξψησλ πιψλ.  

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ηφζν νη θαηαλαισηέο φζν θαη νη πσιεηέο 

επηζπκνχλ ην ρακειφηεξν δπλαηφ λαχιν. Δθηφο απφ απηνχο φκσο θαη ηα θξάηε 

επηζπκνχλ ρακεινχο λαχινπο γηαηί έηζη δηεπξχλνληαη νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη 

επηηπγράλεηαη θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 
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3.6. Ναπηηιηαθό πεξηβάιινλ 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ, ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο 

λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο είλαη ε νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ πινίνπ. Γχξσ φκσο απφ 

ηε λαπηηιηαθή επηρείξεζε ππάξρνπλ θαη άιινη θνξείο πνπ βνεζνχλ θαη επεξεάδνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο. Οη θνξείο απηνί είλαη νη εμήο 
56

: 

 Γηεζλείο νξγαληζκνί θαη ελψζεηο 

 Κπβεξλήζεηο θξαηψλ 

 Νενγλψκνλεο 

 Ναππεγεία 

 Ναππεγνεπηζθεπαζηηθέο δψλεο 

 Ναπηηιηαθή ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά  

 Ναπηαζθαιηζηέο 

 Αγνξά κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ 

 Αγνξά δηαιχζεσλ 

 Δηαηξείεο ππνζηήξημεο 

 Ναπηηιηαθφο ηχπνο 

 Δηαηξείεο παξνρήο λαπηηιηαθψλ ππεξεζηψλ 

 Δκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. 

 

 

ρήκα 7: Φνξείο  πνπ επεξεάδνπλ ην λαπηηιηαθό πεξηβάιινληνο 
Πεγή: Knapp S, Franses P, ‘Comprehensive Review of the Maritime Safety Regimes: Present  Status 
and Recommendations for Improvements’, Transport Reviews, Vol. 30, No. 2, March 2010, p 243 

 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ ζρήκα ην λαπηηιηαθφ πεξηβάιινλ είλαη ηδηαίηεξα 

πνιχπινθν.
57

 Δμαηηίαο απηήο ηεο πνιππινθφηεηαο νη απνθάζεηο πνπ παίξλεη ν θάζε 

θνξέαο ηνπ πεξηβάιινληνο επεξεάδνπλ θαη επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηνπο ππφινηπνπο 

θνξείο. ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ηξφπν δξάζεο ησλ 

θπξηνηέξσλ απφ ηνπο παξαπάλσ θνξείο. 
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3.7. εκαληηθόηεξνη νξγαληζκνί εκπνξίνπ θαη λαπηηιίαο58
 

Παξαθάησ παξαζέηνληαη νλνκαζηηθά θαη αλαιχνληαη επηιεθηηθά κεξηθνί απφ ηνπο 

θπξηφηεξνπο νξγαληζκνχο εκπνξίνπ θαη λαπηηιίαο.  

 Δπξσπατθή Εψλε Διεπζέξσλ πλαιιαγψλ – European Free Trade Association 

(EFTA) 

 Βνξεηνακεξηθαληθή πκθσλία Διεχζεξνπ θνξηίνπ – North American Free Trade 

Agreement (NAFTA) 

 πλδηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Δκπφξην θαη ηελ Αλάπηπμε – United 

Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Αζρνιείηαη κε ηελ 

αξκνληθή εκπνξηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ θησρψλ θαη αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ. 

 Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν – International Monetary Fund (IMF) 

 Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθή πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) – Organization 

for Economic Cooperation and Development (OECD). ηφρν έρεη ηελ βειηίσζε 

ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ ρσξψλ – κειψλ ηνπ κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ 

εκπνξίνπ θαη ηεο αλάπηπμεο.  

 Οξγαληζκφο Πεηξειαηνεμαγσγηθψλ ρσξψλ – Organization of Petroleum 

Exporting Countries (OPEC). θνπφ έρεη ην ζπληνληζκφ θαη ηελ άζθεζε εληαίαο 

πνιηηηθήο γηα ην πεηξέιαην.  

 Βαιηηθφ θαη Γηεζλέο Ναπηηιηαθφ πκβνχιην – Baltic and International Maritime 

Council (BIMCO). Ο κεγαιχηεξνο νξγαληζκφο πνπ αζρνιείηαη ζπλνιηθά κε ηελ 

λαπηηιία. Έρεη κεγάιν θάζκα εξγαζηψλ θαη αξηζκεί πάλσ απφ 100 θξάηε κέιε. 

 Γηεζλήο Ναπηηιηαθή Γηάζθεςε – Baltic International Maritime Conference 

(B.I.M.CO.) θνπφ έρεη ηελ κειέηε θαη ηελ πξνπαξαζθεπή δηαθφξσλ ηχπσλ 

λαπινζπκθψλσλ. 

 Βαιηηθφ Κέληξν – Baltic Mercantile and Shipping Exchange. Δίλαη δηεζλήο 

ηδησηηθφο νξγαληζκφο κε έδξα ην Λνλδίλν θαη απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν 

ρξεκαηηζηήξην λαχισλ θαη θνξηίσλ δηεζλψο.  

 Γηεζλήο Έλσζε Νενγλσκφλσλ – International Association of Classification 

Societies (IACS). Ο ξφινο θαη ε ιεηηνπξγία ησλ λενγλσκφλσλ ζα παξνπζηαζηεί 

ζε επφκελε ελφηεηα. 

 Γηεζλήο Έλσζε Πινηνθηεηψλ Γεμακελνπινίσλ – International Tanker Owners 

Association Ltd (Intertanko). Ηδξχζεθε απφ ηνπο πινηνθηήηεο ησλ 

δεμακελνπινίσλ κε ζθνπφ ηελ ξχζκηζε ηεο πξνζθνξάο ρσξεηηθφηεηαο ζε 

πεξηφδνπο ρακειψλ λαχισλ. 

 Γηεζλήο Έλσζε Πινηνθηεηψλ Ξεξνχ Φνξηίνπ – International Association of Dry 

Cargo Ship-owners (Intercargo) 

 Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δξγαζίαο – International Labour Organisation (I.L.O)  
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 Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο – International Maritime Organisation 

(I.M.O.)  

Με ηνπο θαλνληζκνχο πνπ επηβάιεη ζηα θξάηε κέιε ηνπ ν IMO ζηφρν έρεη ηελ 

αζθάιεηα, ηελ πξφιεςε ζαιάζζηαο ξχπαλζεο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο λαπηηθήο 

θπθινθνξίαο. Ο ΗΜΟ έρεη ζεζπίζεη δεθάδεο ππνρξεσηηθνχο θαλνληζκνχο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηελ δηεζλή ζχκβαζε γηα ηελ αζθάιεηα δσήο ζηελ ζάιαζζα – 

international convention for the safety of life at sea (SOLAS) θαη ηελ δηεζλή 

ζχκβαζε γηα ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο απφ πεηξέιαην – international convention 

for the prevention of the pollution from ships (MARPOL). Πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ ζεκαζία ηνπ IMO θαη ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ γηα ηελ λαπηηιία 

δίλνληαη ζε επφκελε ελφηεηα 
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3.8. Κίλδπλνη ζηελ λαπηηιία 

ην δεχηεξν θεθάιαην έγηλε εθηελήο αλαθνξά ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο θηλδχλνπ πνπ 

απεηινχλ κηα επηρείξεζε. ηελ λαπηηιία νη πάζεο θχζεσο ζαιάζζηνη θίλδπλνη 

δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο ηξεηο θαηεγνξίεο 
59

: 

 Οη ππφ επξεία έλλνηα ζαιάζζηνη θίλδπλνη πνπ ππνδηαηξνχληαη ζε: 

o Οιηθή απψιεηα ηνπ πινίνπ, πξαγκαηηθή ή ηεθκαξηή 

o Αβαξία, γεληθή ε κεξηθή  

o Ππξθαγηά  

o Πεηξαηεία 

o χγθξνπζε ηνπ πινίνπ κε άιιν ή κε ηερλεηφ θαη θπζηθφ εκπφδην 

o Δθβνιή θνξηίνπ (Jettison), ε νπνία απνηειεί ηδηάδνπζα κνξθή γεληθήο 

αβαξίαο 

o Αξπαγή θνξηίνπ απφ ηα θχκαηα (ηδίσο γηα ηα θνξηία επί θαηαζηξψκαηνο) 

o Ναπηαπάηεο (Barratries), νη νπνίεο είλαη δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη ζην 

πινίν ή ζην θνξηίν απφ δφιν ηνπ πινηάξρνπ ή ηνπ πιεξψκαηνο θαη έρεη 

ζθνπφ ηε πξφθιεζε βιάβεο ζε βάξνο ηνπ πινηνθηήηε ή ηνπ λαπισηή.  

o Απεξγίεο θαη άιια 

 Οη ππφ πεξηνξηζκέλνη έλλνηα ζαιάζζηνη θίλδπλνη πξνθαινχληαη ιφγσ ηπραίσλ 

ζπλζεθψλ θαη ππνδηαηξνχληαη ζε: 

o Βχζηζε 

o χγθξνπζε  

o Πξνζάξαμε 

 Οη θίλδπλνη πνιέκνπ 

Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ θηλδχλνπο (κε εμαίξεζε ηνλ θίλδπλν πνιέκνπ) νη λαπηηιηαθέο 

εηαηξείεο αζθαιίδνληαη. Όκσο ην θφζηνο γηα ζπληήξεζε, αζθάιηζηξα θαη ζπγθέληξσζε 

πιεξνθνξηψλ γχξσ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλνχλ δελ είλαη θαζφινπ ακειεηέν.  
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3.9. Τπεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πινίνπ 

Οη δηεζλείο νξγαληζκνί θαη ηα θξάηε έρνπλ ζεζπίζεη πνιιέο λνκνζεζίεο, θαλνληζκνχο 

θαη πξφηππα γηα ηελ εμαζθάιηζε αζθάιεηαο θαη θαιήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. Απφ φια 

ηα ελδηαθεξφκελα κέιε ηέζζεξα είλαη απηά πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δηελεξγήζνπλ 

επηζεσξήζεηο ζην πινίν, θαη απηνί είλαη: 

1. Οη λενγλψκνλεο 

2. Σν θξάηνο ζεκαίαο 

3. Οη αζθαιηζηέο πινίνπ – θνξηίνπ 

4. Οη λαπισηέο 

πκπιεξσκαηηθά ζε απηνχο ηνπο ηέζζεξηο έξρνληαη θαη νη ιηκεληθέο αξρέο ηνπ θξάηνπο 

πνπ δέλεη ην πινίν – port state control. 

Οη έιεγρνη ησλ παξαπάλσ θνξέσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί γηα ηελ αζθάιεηα ηεο 

λαπζηπινΐαο. Όηαλ νη έιεγρνη είλαη ραιαξνί θαη δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ηφηε κηα 

κεγάιε κεξίδα πινηνθηεηψλ πνπ δελ έρεη ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο σο θχξην 

κέιεκα ηεο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη πξνθαιεί πξνβιήκαηα ηφζν 

ζηνλ ίδην ηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο φζν θαη ζε άιινπο θιάδνπο θαη ζην πεξηβάιινλ. Απφ 

ηελ άιιε νη πνιχ απζηεξνί έιεγρνη κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ αγνξά. 

ηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ αλαιχνληαη ιεπηνκεξψο νη παξαπάλσ θνξείο θαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη έιεγρνη απηψλ ησλ θνξέσλ επεξεάδνπλ ηελ αζθάιεηα ηεο 

λαπζηπινΐαο αιιά θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο. 
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3.9.1. Κξάηνο ζεκαίαο – Flag State 
60

 

 

Ζ επηινγή ηεο ζεκαίαο λενιφγεζεο ελφο πινίνπ είλαη απφθαζε ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο. 

Σν θξάηνο ζεκαίαο (Flag State) θαζνξίδεη θαη ειέγρεη ηηο ζπλζήθεο λαχισζεο ηνπ 

πινίνπ, ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ, ηελ 

αζθάιεηα ζηελ ζάιαζζα, ηελ πξφζιεςε πιεξσκάησλ θαη άιια ζεκαληηθά ζέκαηα 

ηερληθά θαη θνηλσληθνχ θφζηνπο. Κάπνηα θξάηε φκσο δελ ζπκκνξθψλνληαη ζηηο 

επηηαγέο ηεο αζθαινχο θαη πνηνηηθήο λαπηηιηαθήο ππεξεζίαο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο (πρ 

έιιεηςε επαξθψλ επηζεσξεηψλ, αδπλακία επηβνιήο πξνζηίκσλ, ραιαξφηεηα ζε ζέκαηα 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη άιια).  

Τπάξρνπλ θάπνηα θξάηε νη ζεκαίεο ησλ νπνίσλ ραξαθηεξίδνληαη σο ζεκαίεο επθαηξίαο 

(flags of convenience) ή αλνηθηά λενιφγηα (open registries). Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ 

ζεκαηψλ απηψλ είλαη φηη παξέρνπλ εμαηξεηηθά ειαζηηθέο ζπλζήθεο ζε πινία πνπ δελ 

έρνπλ γλήζην δεζκφ κε ηα θξάηε απηά. Πην ζπγθεθξηκέλα νη ζεκαίεο επθαηξίαο 

παξέρνπλ: 

 Δχθνιε πξφζβαζε ζην λενιφγην 

 Υακειά έσο θαη αλχπαξθηα επίπεδα θνξνινγίαο 

 Σελ δπλαηφηεηα λα αζθεζεί ε πινηνθηεζία θαη ν έιεγρνο ησλ πινίσλ απφ 

αιινδαπνχο 

 Δπηεηθείο απαηηήζεηο ηνπο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ επάλδξσζε ηνπ πινίνπ  

 Υαιαξφ έσο θαη θαζφινπ έιεγρν ησλ πινίσλ 

 Δπάλδξσζε απφ αιινδαπνχο λαπηηθνχο, ρσξίο πεξηνξηζκνχο κε ηδηαίηεξα 

ρακεινχο κηζζνχο άδεηεο θαη επηδφκαηα. 

 

Οη πην δηαδεδνκέλεο ζεκαίεο επθαηξίαο είλαη: ηνπ Παλακά θαη ηεο Ληβεξίαο, ελψ 

αθνινπζνχλ νη ζεκαίεο ηεο Ολδνχξαο, ηεο Κφζηα Ρίθα, ην Αγίνπ Μαπξίθηνπ, ηεο 

Κχπξνπ, ησλ Μπαράκεο, ηεο Μάιηαο, ηνπ Λίβαλνπ ηνπ Γηβξαιηάξ θαη πνιιψλ άιισλ. 

Γηα λα πεξηνξηζηνχλ ε ζαιάζζηα ξχπαλζε, ηα λαπηηθά αηπρήκαηα θαη νη απψιεηεο δσήο 

έρνπλ ππνγξαθηεί θάπνηα κλεκφληα (memorandum of understanding) ηα νπνία 

επηβάιινπλ ζηηο ιηκεληθέο αξρέο λα δηελεξγνχλ απζηεξνχο ειέγρνπο ζηα πινία πνπ 

κπαίλνπλ ζηα ιηκάληα ηνπο (Port State Control). θνπφο ησλ κλεκνλίσλ είλαη λα 

εμαιεηθζνχλ ηα πινία πνπ δελ ηεξνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα. Γηα απηφ ηνλ ιφγν έρνπλ 

θαηεγνξηνπνηήζεη ηα θξάηε ζεκαίαο ζε 3 θαηεγνξίεο, ηελ καχξε, ηελ γθξη θαη ηελ 

ιεπθή ιίζηα. ηελ καχξε ιίζηα βξίζθνληαη flag states ηα πινία ησλ νπνίσλ θξαηνχληαη 

ζπρλά ζηα ιηκάληά. Σα πινία απηά ειέγρνληαη ζρεδφλ πάληα απφ ηηο ιηκεληθέο αξρέο. 

Αληίζεηα ηα πινία κε ζεκαία ιεπθήο ιίζηαο ειέγρνληαη ιηγφηεξν ζπρλά γηαηί έρεη 

δηαπηζησζεί φηη ηα πινία απηά ζπκκνξθψλνληαη πεξηζζφηεξν ζηνπο δηεζλείο 

θαλνληζκνχο αζθάιεηαο.  
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3.9.2. Nενγλώκνλεο – Classification Society 
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Οη λενγλψκνλεο είλαη κε θεξδνζθνπηθνί, ηδησηηθνί θπξίσο, λαπηηιηαθνί νξγαληζκνί 

δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνη, ππεχζπλνη γηα ηελ ζχληαμε δηαηάμεσλ, κε ηηο νπνίεο 

λαππεγνχληαη θαη θαηαηάζζνληαη ζε θιάζεηο ηα εκπνξηθά πινία. Οη νξγαληζκνί απηνί 

παξαθνινπζνχλ ηα εγγεγξακκέλα πινία απφ ηελ ζηηγκή πνπ απηά λαππεγνχληαη θαη 

θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Δάλ έλα πινίν δελ ζπκκνξθσζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

θιάζεο ηνπο ηφηε ηαμηλνκείηαη ζε ρακειφηεξε θιάζε. Οη λενγλψκνλεο κέζα απφ ηνπο 

ειέγρνπο ηνπο ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο θαη εθδίδνπλ θαηαιφγνπο (Register Books) πνπ 

παξέρνπλ ζηνπο πινηνθηήηεο, θνξησηέο, εθνπιηζηέο, αζθαιηζηέο θιπ εμαθξηβσκέλε 

πιεξνθφξεζε γηα νπνηνδήπνηε πινίν νπνηαζδήπνηε εζληθφηεηαο. Οη θπξηφηεξνη 

λενγλψκνλεο είλαη: 

 Lloyd register of Shipping 

 American Bureau of Shipping 

 Bureau Veritas  

 De Norske Veritas 

 Registro Navale Italiano 

 Germanischer Lloyd’s 

 Nippon Kaiji Kyokai  

Οη λενγλψκνλεο πνπ αλήθνπλ ζηελ δηεζλή έλσζε λενγλσκφλσλ IACS αθνινπζνχλ ηα 

πξφηππα αζθαιείαο ηνπ ΗΜΟ. Τπάξρνπλ φκσο θαη λενγλψκνλεο πνπ δελ αθνινπζνχλ 

ηφζν απζηεξά πξφηππα θαη είλαη ηδηαίηεξα ειαζηηθνί ζηνπο ειέγρνπο θαη ζηηο απαηηήζεηο 

ηνπο. Σα πινία πνπ αλήθνπλ ζηνπο λενγλψκνλεο απηνχο πθίζηαληαη ζπρλφηεξα 

ειέγρνπο απφ ηα ιηκάληα θαη πνιιέο θνξέο θξαηνχληαη απφ απηά. Οη ιηκεληθέο αξρέο 

ησλ ΖΠΑ έρνπλ θαηαηάμεη ηνπο λενγλψκνλεο κε βάζε ηα πνζνζηά θξάηεζεο πινίσλ 

ηνπο. Τπάξρνπλ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 

 Ζ θαηάζηαζε κε πξνηεξαηφηεηα 1 (Targeting 1). Οη λενγλψκνλεο απηνί έρνπλ 

ηνλ πςειφηεξν δείθηε θξαηήζεσλ θαη ηα πινία ηνπο ειέγρνληαη ζρεδφλ πάληα 

ζηα ιηκάληα 

 Οη Νενγλψκνλεο κε 5 βαζκνχο 

 Οη Νενγλψκνλεο κε 3 βαζκνχο 

 Οη Νενγλψκνλεο κε 0 βαζκνχο 

Όζν ιηγφηεξνπο βαζκνχο έρεη έλαο λενγλψκνλαο ηφζν κηθξφηεξα είλαη ηα πνζνζηά 

θξάηεζεο ησλ πινίσλ ηνπ. 

Σν γεγνλφο φηη έλα πινίν έρεη ην πηζηνπνηεηηθφ ελφο λενγλψκνλα δειψλεη απιά φηη ην 

πινίν ζπκκνξθψζεθε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ λενγλψκνλα απηνχ. Γελ απνηειεί φκσο θαη 

εγγχεζε γηα ηελ αζθάιεηα, ηελ αμηνπινΐα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πινίνπ.  
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3.9.3. Αζθαιηζηέο πινίνπ/θνξηίνπ θαη P&I Clubs64
 
65

 

 

Οη λαπηαζθαιηζηέο είλαη αζθαιηζηέο νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ ζαιάζζηεο αζθαιίζεηο ή 

απηαζθαιίζεηο, θαιχπηνληαο νηθνλνκηθά ηηο δεκηέο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο 

ζαιάζζηνπο θηλδχλνπο. Ο κεγαιχηεξνο λαπηαζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο ηνπ θφζκνπ είλαη 

νη Lloyds. 

Οη λαπηαζθαιίζεηο δελ θαιχπηνπλ δεκηέο απφ ηξίηνπο. Γηα λα θαιχςνπλ απηφλ ηνλ 

θίλδπλν νκάδεο πινηνθηεηψλ δεκηνχξγεζαλ ηηο ελψζεηο ακνηβαίαο αζθάιηζεο 

(Protection and Indemnity Clubs – P&I clubs). Σα P&I clubs θαιχπηνπλ φζα δελ 

θαιχπηεη ε αζθάιεηα ηνπ ζθάθνπο θαη ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Σα πνζά πνπ 

κπνξεί λα πξνζθεξζνχλ γηα απνδεκίσζε δηαθέξνπλ απφ club ζε club. Καηά ηελ πξψηε 

είζνδν ελφο πινίνπ ζην club πξνθαηαβάιιεηαη έλα πνζφ (νλνκαδφκελν call). ην ηέινο 

θάζε αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ ην club ζπγθξίλεη ηα πνζά πνπ εηζέπξαμε κε ηα πνζά πνπ 

έδσζε σο απνδεκίσζε θαη αλ ρξεηαζηεί δεηά απφ ηα κέιε κηα επηπξφζζεηε θαηαβνιή 

(supplementary call).  

Γηα λα κπεη έλα πινίν ζε P&I club ζα πξέπεη πξψηα λα έρεη αζθαιηζηεί γηα ηελ πιήξε 

πξαγκαηηθή αμία ηνπ ηφζν ην ζθάθνο φζν θαη ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο. Δπηπιένλ 

ην club δελ θαηαβάιεη απνδεκηψζεηο ζε πινία πνπ πξνέξρνληαη απφ παξάλνκα ή 

επηθίλδπλα ηαμίδηα θαη ζε πινία πνπ δελ δηαηεξνχλ ηελ θιάζε ηνπο. Σα κεγαιχηεξα P&I 

clubs βξίζθνληαη ζηελ Αγγιία ζηελ θαλδηλαβία θαη ζηελ Ηαπσλία. 

 

3.9.4. Έιεγρνο ιηκεληθώλ αξρώλ – Port State Control 66
 

 

O έιεγρνο ησλ ιηκεληθψλ αξρψλ είλαη ζπκπιεξσκαηηθφο ησλ ειέγρσλ ησλ άιισλ 

ηεζζάξσλ θνξέσλ (λενγλσκφλσλ, θξάηνπο ζεκαίαο, αζθαιηζηψλ θαη λαπισηψλ). 

Παξφια απηά είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο. Οη ιηκεληθέο αξρέο ειέγρνπλ ην ζχλνιν ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ θέξεη ηνπ πινίν πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπλ 

ειιείςεηο, παξαιήςεηο ή θαη ελδείμεηο γηα πηζαλά ειαηηψκαηα ηνπ πινίνπ. Πέξαλ απφ ηα 

πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπλ επίζεο ηα ζσζηηθά κέζα, ηα κέζα ππξφζβεζεο, ηα κέηξα 

πξφιεςεο ηεο ξχπαλζεο, ηελ θαηαζθεπαζηηθή αθεξαηφηεηα ηνπ πινίνπ θαζψο θαη ηελ 

αζθαιή δηαρείξηζε ηνπ.  

Δάλ δηαπηζηψζνπλ φηη έλα πινίν δελ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ έρνπλ 

ην δηθαίσκα λα ηνπ αξλεζνχλ ηελ είζνδν ζην ιηκάλη κέρξη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ιηκεληθήο αξρήο ηνπιάρηζηνλ ζηα θαηαζθεπαζηηθά θαη ζηα 

επηζθεπαζηηθά πξφηππα. Ζ Δπξψπε δίλεη ην δηθαίσκα ζηηο ιηκεληθέο ηεο αξρέο λα 

ειέγρνπλ φρη κφλν ηα πινία πνπ θαηαθζάλνπλ ζην ιηκάλη αιιά θαη ηα πινία πνπ 

θηλνχληαη ζηα ρσξηθά χδαηα ηεο ρψξαο. ηελ Ακεξηθή απφ ηελ άιιε νη ιηκεληθέο αξρέο 

δελ πξνβαίλνπλ θαηεπζείαλ ζε θξάηεζε ηνπ πινίνπ πνπ δελ ζπκκνξθψλεηαη, αληίζεηα 

ζηέιλνπλ πξνεηδνπνηεηηθά έγγξαθα ζηηο εηαηξίεο θαη ζην πιήξσκα. Γεληθά ε 

απζηεξφηεηα ηνπ ειέγρνπ ιηκεληθψλ αξρψλ δηαθέξεη πνιχ απφ ιηκέλα ζε ιηκέλα. 
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3.10. Πινίν ππνβαζκηζκέλεο αζθάιεηαο – Sub Standard Vessel 67
 

 

Έρεη παξαηεξεζεί φηη κηα κεγάιε κεξίδα πινηνθηεηψλ αξλείηαη λα ζπκκνξθσζεί κε 

ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σα 

πινία απηά νλνκάδνληαη πινία ππνβαζκηζκέλεο αζθάιεηαο. Έλα πινίν ραξαθηεξίδεηαη 

κε απηφλ ηνλ φξν φηαλ αθνινπζεί θάπνηεο απφ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

 Γελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηα πξφηππα θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ λενγλψκνλα θαη ηνπ 

θξάηνπο ζεκαίαο. 

 Γελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη ηνπο θαλνληζκνχο 

 Δκπιέθεηαη ζε λαπηηθφ αηχρεκα πνπ πξνθάιεζε απψιεηα αλζξψπηλεο δσήο ή/θαη 

πεξηνπζίαο ή/θαη ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Οη αηηίεο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε αηχρεκα είλαη: 

 Αλζξψπηλν ιάζνο 

 Αλαμηφπινν πινίν 

 Καηξηθέο ζπλζήθεο 

 Όξγαλα λαπζηπινΐαο 

 Καηαζθεπαζηηθφ ιάζνο 

 Ο ξφινο ηνπ πινηάξρνπ θαη ηνπ πιεξψκαηνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ζηελ πξφιεςε 

ησλ αηπρεκάησλ. Έλα θαιά εθπαηδεπκέλν θαη έκπεηξν πιήξσκα κπνξεί λα πξνιάβεη 

πνιιέο απφ ηηο αηηίεο πνπ πξνθαινχλ αηπρήκαηα. Γχν φκσο αηηίεο δελ κπνξνχλ πνηέ λα 

εμαιείθνπλ θαη απηέο είλαη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο θαη νη ηερληθέο αζηνρίεο. πλεπψο 

θάζε πινίν είλαη ελ δπλάκεη πινίν ππνβαζκηζκέλεο αζθάιεηαο. 

Σν επίπεδν αζθάιεηαο πνπ επηιέγεη έλαο πινηνθηήηεο εμαξηάηαη απφ πνιινχο 

παξάγνληεο. Μεξηθνί απφ απηνχο είλαη: 

 Ο ηχπνο πινίνπ. Μεξηθνί ηχπνη πινίνπ (φπσο γηα παξάδεηγκα ηα επηβαηεγά θη 

απηά πνπ κεηαθέξνπλ ρεκηθά) έρνπλ ηδηαίηεξα απζηεξνχο θαλνληζκνχο θαη δελ 

επηηξέπνπλ ζηνπο πινηνθηήηεο παξεθθιίζεηο. Αληίζεηα ππάξρνπλ άιινη ηχπνη 

πινίσλ (φπσο ηα δεμακελφπινηα) νη θαλνληζκνί ησλ νπνίσλ αθήλνπλ πεξηζψξηα 

ζηνπο πινηνθηήηεο γηα ρακειά επίπεδα αζθάιεηαο. 

 Ζ κνξθή λαχισζεο ηνπ πινίνπ. Οη λαπισηέο πνπ λαπιψλνπλ πινία γηα κεγάια 

ρξνληθά δηαζηήκαηα έρνπλ πςειφηεξεο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ελ ζπγθξίζεη κε 

ηνπο λαπισηέο πνπ θιείλνπλ ην πινίν γηα έλα ηαμίδη. 

 Ζ γεσγξαθηθή πεξηνρή. Κάπνηα ιηκάληα έρνπλ πνιχ απζηεξφηεξεο απαηηήζεηο 

απφ ηα πινία πνπ ηα πξνζεγγίδνπλ ζε ζρέζε κε θάπνηα άιια. 

 Ζ ζεκαία ηνπ πινίνπ. Οη απαηηήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ δηαθέξνπλ 

πνιχ απφ ζεκαία ζε ζεκαία. 

 Οη απαηηήζεηο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα γηα ην πινίν θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ. 

 Οη απαηηήζεηο πνπ ζέηνπλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα γηα λα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ ηα πινία.  



 
 

59 

 
 

 Ύςνο ησλ λαχισλ ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Όηαλ νη λαχινη είλαη ρακεινί νη 

πινηνθηήηεο αλαγθάδνληαη λα πεξηνξίζνπλ φια ηνπο ηα θφζηε γηα λα 

παξακείλνπλ αληαγσληζηηθνί. 

 Ζ πεπνίζεζε ηεο δηνίθεζεο γηα ην αλ ε ζπκκφξθσζε ζηνπο θαλνληζκνχο 

εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα. 

Σα πινία πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη ζηνπο θαλνληζκνχο έρνπλ ρακειφηεξα ιεηηνπξγηθά 

έμνδα κηαο θαη έρνπλ πεξηνξίζεη ηηο ειαζηηθέο ηνπο δαπάλεο (δειαδή ηνπο κηζζνχο θαη 

ηα έμνδα ηνπ πιεξψκαηνο, ηα αληαιιαθηηθά θαη ηα εθφδηα ηνπ πινίνπ θαη θπζηθά ηηο 

επηζθεπέο θαη ηηο ζπληεξήζεηο). Απφ ηελ άιιε φκσο ηα πινία απηά απνηεινχλ ζηφρν γηα 

έιεγρνπο ζε πνιιά ιηκάληα. Έηζη ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα λα ράζνπλ πνιιέο κέξεο 

ζε θξαηήζεηο θαη ζε δεμακεληζκνχο γηα ζπληεξήζεηο θαη επηζθεπέο. Απηέο νη 

θαζπζηεξήζεηο είλαη ηθαλέο λα αθαηξέζνπλ ην ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα ηνπ ρακεινχ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο απφ ηνλ πινηνθηήηε. 

Αληηζέησο ν πινηνθηήηεο πνπ πξνζθέξεη πνηνηηθή ππεξεζία αλαιακβάλεη εμνινθιήξνπ 

ην θφζηνο ηεο πνηφηεηαο ρσξίο λα κεηαθέξεη έλα ηκήκα ηνπ θφζηνπο απηνχ ζηνλ λαχιν 

ηφηε ν πινηνθηήηεο απηφο γίλεηαη κε αληαγσληζηηθφο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε πεξηφδνπο 

ρακειψλ λαχισλ ζα πξέπεη είηε λα βγεη απφ ηελ αγνξά είηε λα πξνζθέξεη ρακειφηεξεο 

πνηνηηθά ππεξεζίεο. 

Απφ ηα παξαπάλσ αληηιακβαλφκαζηε φηη γηα ηα ρακειά επίπεδα αζθάιεηαο δελ 

επζχλνληαη απνθιεηζηηθά νη πινηνθηήηεο αιιά θαη ηα ππφινηπα κέξε πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ κεηαθνξά (φπσο γηα παξάδεηγκα ηα ιηκάληα, νη λαπισηέο, νη θνξησηέο θαη άιινη). 

Απηά είλαη ζε ζέζε, κέζα απφ ηελ πίεζε πνπ ζα αζθήζνπλ, λα αλαγθάζνπλ ηνπο 

πινηνθηήηεο λα πξνζθέξνπλ αζθαιέζηεξε κεηαθνξά.   
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3.11. Αλζξώπηλνο παξάγνληαο σο θύξηα αηηία αηπρεκάησλ θαη 

ISM code 
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Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη απφ ηα δηθαζηήξηα λαπηηθψλ αηπρεκάησλ, ηνπο 

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηα P&I clubs φηη ην 60 – 80% ησλ αηπρεκάησλ 

πξνθαιείηαη απφ αλζξψπηλν ιάζνο. Με ηνλ φξν αλζξψπηλν ιάζνο ελλννχκε 

νπνηαδήπνηε αλζξψπηλε πξάμε ή παξάιεηςε, πνπ δχλαηαη λα αλαγλσξηζηεί σο ε άκεζε 

αηηία ελφο γεγνλφηνο, απφ ην νπνίν πξνέθπςε ε ππνρξέσζε γηα απνδεκίσζε ζην club. 

Απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ θαίλεηαη φηη ην αλζξψπηλν ιάζνο κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ 

πνιιέο πεγέο, φπσο: 

 Λάζε απφ έιιεηςε γλψζεο ή εκπεηξίαο. 

 Λάζε απφ θαθή ςπρνινγία (πρ πιήμε, ζπκφο, δπζηπρία, ζηελνρψξηα θιπ). 

 Λάζε απφ παξάγνληεο θπζηνινγίαο (πρ θνχξαζε ή αζζέλεηα). 

 Λάζε απφ πιεπξάο επηθνηλσλίαο (πρ πνιπθσληθά πιεξψκαηα). 

 Λάζε ιφγσ ραξαθηήξα (πρ αιαδνλεία, ππεξεκπηζηνζχλε, απξνζεμία. 

 

 

ρήκα 8: Αηηίεο λαπηηθώλ αηπρεκάησλ (1987 – 1991)  
Πεγή: Γνπιηέικνο Α, Γθηδηάθεο Κ, Έλεγσορ ποιόηηηαρ ζηην ναςηιλιακή επισείπηζη και ζηο πλοίο, 

ηακνχιεο, Αζήλα 2005, ζει. 127 
 

Όπσο βιέπνπκε απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα πάλσ απφ ηα κηζά αηπρήκαηα ζπλέβεζαλ 

εμαηηίαο αλζξψπηλσλ ιαζψλ. Πξέπεη φκσο λα αλαθεξζεί φηη θαη νη θαηαζθεπαζηηθέο 

απνηπρίεο ηνπ πινίνπ πνιιέο θνξέο πξνέξρνληαη απφ αλζξψπηλα ιάζε (πρ ιάζε ζηνλ 

ζρεδηαζκφ ηνπ πινίνπ, ιάζε ζηελ θνξηνεθθφξησζε θιπ). 
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Σελ παξαπάλσ αλάγθε γηα ηελ κείσζε ηνπ αλζξψπηλνπ ιάζνπο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

επηπηψζεσλ πξνζπάζεζε λα θαιχςεη ν ΗΜΟ κε ηελ επηβνιή ηνπ ISM code
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(International Safety Management code) ή δηεζλήο θψδηθαο αζθαινχο δηαρείξηζεο. Ζ 

ζχληαμε ηνπ μεθίλεζε ην 1990 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ νινκέιεηα ηνπ ΗΜΟ ην 1993. 

θνπφο ηνπ ISM είλαη λα θάλεη ηηο επηρεηξήζεηο λα απνδείμνπλ φηη έρνπλ θαηαλνήζεη θαη 

ζπκκνξθψλνληαη ζηνπο ππάξρνληεο θαλνληζκνχο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο, ηνπ πινίνπ αιιά θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα λα 

επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο απαηηήζεθε απφ ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο λα δεκηνπξγήζνπλ 

θαη λα εθαξκφζνπλ έλα ζχζηεκα αζθαινχο δηαρείξηζεο (Safety Management System – 

SMS). 

Ο ISM code νπζηαζηηθά απαηηεί ηελ θαηαγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζεί ε 

εηαηξία. Οη δηαδηθαζίεο απηέο ζηφρν έρνπλ λα εμαζθαιίζνπλ φηη ηφζν ζηα πινία φζν θαη 

ζην γξαθείν, νη ζπλζήθεο, νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα 

αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο είλαη ζρεδηαζκέλα, νξγαλσκέλα, εθηεινχληαη 

θαη ειέγρνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηάθνξεο λνκνζεζίεο, θαλνληζκνχο θαη απαηηήζεηο ηεο 

εηαηξείαο.  

χκθσλα κε ηνλ ISM code θάζε εηαηξεία έρεη ηηο εμήο ππνρξεψζεηο: 

1. Να εθαξκφζεη έλα ζχζηεκα αζθαινχο δηαρείξηζεο (SMS) πνπ λα αθνινπζεί ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ θψδηθα. 

2. Να ζεζπίζεη πνιηηηθή αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη λα 

θαζνξίζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ θψδηθα. 

3. Να νξίζεη θαη λα θαηαγξάςεη ηηο επζχλεο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

πνπ αζρνιείηαη κε ηα ζέκαηα αζθάιεηαο. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηα 

απαξαίηεηα κέζα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ. 

Όπσο ζπκβαίλεη κε φια ηα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο, έηζη θαη κε ηνλ ISM code, ε επηηπρία 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ εμαξηάηαη θαζαξά απφ ηελ δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο. Όκσο γηα λα 

ζπκκεηέρεη ε δηνίθεζε ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ SMS ζα πξέπεη πξψηα 

λα θαηαλνήζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ θψδηθα θαη πεηζηεί γηα ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα 

απνθνκίζεη ε εηαηξεία.  

Φπζηθά ε εθαξκνγή ηνπ ISM εθηφο απφ νθέιε (πξνιεπηηθά κέηξα γηα πξνζηαζία 

πεξηβάιινληνο, ηαθηηθή ζπληήξεζε πινίσλ θιπ) δεκηνχξγεζε θαη θάπνηα πξνβιήκαηα. 

Γηα παξάδεηγκα κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ θψδηθα νη κηθξέο επηρεηξήζεηο αλαγθάζηεθαλ λα 

πξνζιάβνπλ ππαιιήινπο θαη λα απμήζνπλ ηηο δηνηθεηηθέο ηνπο δαπάλεο, ράλνληαο ην 

αληαγσληζηηθφ ηνπο απηφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ κεγαιχηεξσλ εηαηξηψλ. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ην αλά πινίν θφζηνο εθαξκνγήο ηνπ θψδηθα ήηαλ 

πνιχ κηθξφηεξν γηαηί νη επηρεηξήζεηο απηέο είραλ ήδε ηελ νξγάλσζε θαη ην πξνζσπηθφ 

πνπ ρξεηαδφηαλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ήηαλ ε άληζε επηβάξπλζε 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο αλά πινίν αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο εηαηξίαο. 

Έλα άιιν πξφβιεκα πνπ ππάξρεη ζρεηηθά κε ηνλ ISM code είλαη φηη απηφο 

δεκηνπξγήζεθε κε βάζε ηε ζεηξά ISO 9002 πξνζαξκνζκέλε ζηελ λαπηηιία, θαη φρη κε 

βάζε ηηο πξαγκαηηθέο αηηίεο ησλ αηπρεκάησλ. Δίλαη γεγνλφο φηη αθφκε θαη ζήκεξα δελ 

έρνπλ εληνπηζηεί θαη κειεηεζεί πιήξσο νη αηηίεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηα αηπρήκαηα. 
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Μφιηο πέξζη (2009) δεκνζηεχηεθε κηα έξεπλα
71

 ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη λενγλψκνλεο 
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θαη ηα θξάηε ζεκαίαο δελ ζπιιέγνπλ επαξθή ζηνηρεία γηα ηα αηπρήκαηα πνπ γίλνληαη. 

Πέξα απφ απηφ νη κέζνδνη ζπιινγήο ζηνηρείσλ είλαη άγλσζηνη θαη ηα ζηνηρεία απηά 

δπζπξφζηηα. Απηή ε θαηάζηαζε φπσο είλαη θπζηθφ δελ βνεζά ζηνλ εληνπηζκφ ησλ 

αηηηψλ ησλ αηπρεκάησλ. Απφ ηελ ζηηγκή ινηπφλ ηνπ δελ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί νη αηηίεο 

δελ κπνξεί λα εμαθξηβσζεί ζε ηη πνζνζηφ βειηηψλεη ε εθαξκνγή ηνπ ISM ηνπο 

παξάγνληεο κείσζεο αηπρεκάησλ.  

Δπηπιένλ δελ κπνξεί λα εμαθξηβσζεί εάλ νη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ISM code, αμηνπνηνχληαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Με πην απιά ιφγηα δελ 

γλσξίδνπκε εάλ κπνξνχκε λα επηηχρνπκε αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα θαη πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο κε άιιεο κεζφδνπο, νηθνλνκηθά απνδνηηθφηεξεο, ζε ζρέζε κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ISM code. ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί ζα αλαιπζεί εθηελέζηεξα ε 

έλλνηα ηνπ θφζηνο ησλ αηπρεκάησλ θαη ηεο πξφιεςεο ηνπο. 
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3.12. Κόζηνο αηπρεκάησλ 
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Γηα λα κειεηεζεί θαιχηεξα ην θφζηνο πνπ πξνθαινχλ ηα αηπρήκαηα κπνξεί λα δηαηξεζεί 

ζε δχν θαηεγνξίεο: ην ηδησηηθφ θφζηνο θαη ην θνηλσληθφ θφζηνο. Σν ηδησηηθφ θφζηνο 

είλαη απηφ πνπ πιεξψλεη ε επηρείξεζε πνπ ππέζηε ην αηχρεκα. Σν ηδησηηθφ θφζηνο 

ππνδηαηξείηαη ζε άκεζν ινγηζηηθφ θφζηνο θαη ζε αθαλέο ηδησηηθφ θφζηνο. Σν άκεζν 

ινγηζηηθφ πεξηιακβάλεη φια ηα θφζηε πνπ επσκίδεηαη απφ ην αηχρεκα ηφζν ε εηαηξία 

φζν θαη νη αζθαιηζηηθέο ηεο, ελψ ην αθαλέο είλαη ην θφζηνο πνπ δελ κπνξεί λα 

ινγηζηηθνπνηεζεί (γηα παξάδεηγκα ε θήκε ηεο εηαηξίαο). Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην 

θνηλσληθφ θφζηνο είλαη ην θφζηνο πνπ επηβαξχλεη ηελ θνηλσλία (θαη φρη ηελ εηαηξία). Σν 

θνηλσληθφ θφζηνο ππνδηαηξείηαη ζε θφζηνο πνπ κπνξεί λα απνδεκησζεί θαη ζε αθαλέο 

θφζηνο. Σν αθαλέο θφζηνο είλαη ηα δηαθπγφληα θέξδε πξνο άιινπο θιάδνπο παξαγσγήο. 

Σα φξηα κεηαμχ ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ δελ είλαη μεθάζαξα. Σν λνκηθφ πιαίζην θαη 

επαηζζεζία ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ θαζνξίδνπλ ηα φξηα κεηαμχ 

ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζηνπο. Με πην απιά ιφγηα φζν απζηεξφηεξε γίλεηαη ε 

λνκνζεζία ηφζν πεξηζζφηεξν ζα κεηψλνληαη ηα θνηλσληθά θφζηε θαη ζα απμάλνληαη ηα 

ηδησηηθά. 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ αηπρεκάησλ (δειαδή ηδησηηθφ θαη θνηλσληθφ θφζηνο καδί) 

νπζηαζηηθά είλαη ην άζξνηζκα θάπνησλ θαηεγνξηψλ θφζηνπο. Οη θαηεγνξίεο απηέο είλαη: 

 Σν θφζηνο ηεο αλζξψπηλεο δσήο. 

Αλ θαη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα απνηίκεζεο ηεο αλζξψπηλεο δσήο είλαη εζηθά 

ιαλζαζκέλε, εληνχηνηο, ην θφζηνο απηφ πξέπεη λα εθηηκεζεί ρξεκαηηθά κηαο θαη 

είλαη ε ζεκαληηθφηεξε επίπησζε ζε έλα αηχρεκα. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη 

εθηίκεζεο ηεο αλζξψπηλεο δσήο νη νπνίνη ζπλήζσο είλαη ζπλάξηεζε ησλ εζφδσλ 

ηνπ αηφκνπ, ή ηεο πξνζσπηθήο αλακελφκελεο θαηαλάισζεο ηνπ, ηεο 

πηζαλφηεηαο λα απνβηψζεη ηα επφκελα ρξφληα, ηνπ θνηλσληθνχ επηηνθίνπ ή θαη 

ησλ αζθαιίζηξσλ δσήο πνπ πιεξψλεη. Με πην απιά ιφγηα ηα νηθνλνκηθά απηά 

κνληέια ζεσξνχλ φηη ε δσή ελφο άλζξσπνπ πνπ έρεη ρακειφ εηζφδεκα ή δελ 

πιεξψλεη αζθάιεηα δσήο ή είλαη ζπληαμηνχρνο έρεη ιηγφηεξε ρξεκαηηθή αμία! 

 Σν θφζηνο ηνπ πινίνπ 

Ζ αμία ηνπ πινίνπ πνπ ράζεθε ζε έλα αηχρεκα εθηηκάηαη κε βάζε ηελ αμία πνπ 

έρνπλ αληίζηνηρα πινία ζηελ αγνξά κεηαρεηξηζκέλσλ θαη είλαη ζπλάξηεζε ηνπ 

λεθξνχ βάξνπο, ηεο ειηθίαο θαη άιισλ παξαγφλησλ. Σν θφζηνο επηζθεπήο ηνπ 

πινίν ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο εμαξηάηαη απφ ην λαππεγείν. Γηα παξάδεηγκα ηα 

λαππεγεία ηεο Άπσ Αλαηνιήο είλαη θζελφηεξα απφ απηά ησλ ΖΠΑ θαη ηεο 

Δπξψπεο.  

 Σν θφζηνο ηεο θαζπζηέξεζεο ηνπ πινίνπ 

Οπζηαζηηθά είλαη ην θφζηνο επθαηξίαο ηνπ πινίνπ, δειαδή ην πνζφ πνπ ζα 

θέξδηδε ην πινίν εάλ ιεηηνπξγνχζε θαλνληθά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο 

θαζπζηέξεζεο.  

 Σν θφζηνο ιφγσ απψιεηαο ή θαζπζηέξεζεο ηνπ θνξηίνπ 

Δάλ ην αηχρεκα ζπλέβε ζε θνξησκέλν πινίν ηφηε δεκηνπξγνχληαη θαη άιια 

θφζηε φπσο απηφ ηεο θαζπζηέξεζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο (εμαηηίαο ηεο 

θαζπζηέξεζεο ηνπ θνξηίνπ). 

 Σν θφζηνο θαηαζηξνθήο ηνπ πεξηβάιινληνο 
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Με ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο θαηαζηξνθήο ηνπ πεξηβάιινληνο ζπκβαίλεη 

θάηη αλάινγν κε ην θφζηνο ηεο απψιεηαο δσήο. Όηαλ ην αηχρεκα έρεη σο 

απνηέιεζκα λα ππνβαζκηζηνχλ ζπληειεζηέο παξαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ δηάθνξνπο θιάδνπο (πρ αιηεία, ηνπξηζκφο θιπ) ηφηε ην θφζηνο θαηαζηξνθήο 

ηνπ πεξηβάιινληνο ηζνχηαη κε ηελ απνδεκίσζε φισλ ησλ ζπληειεζηψλ 

παξαγσγήο πνπ ππνβαζκίζηεθαλ. Αληίζεηα αλ ην αηχρεκα πξνθάιεζε 

νηθνινγηθή θαηαζηξνθή ρσξίο λα ζίμεη νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα θάπνηνπ θιάδνπ 

ηφηε ην θφζηνο απηφ απιά δελ ππνινγίδεηαη. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη ε 

δηαθνξά κε ηελ νπνία θνζηνινγνχλ ηελ ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηα δηάθνξα 

θξάηε ηεο γεο. Σα αλεπηπγκέλα θξάηε (πρ ηα ζθαλδηλαβηθά) ζε πεξίπησζε 

ξχπαλζεο απαηηνχλ πςειφηεξεο απνδεκηψζεηο απφ ηα αλαπηπζζφκελα (πρ 

Φηιηππίλεο).  

 

 

 

3.13. Μέζνδνη αμηνιόγεζεο πνιηηηθώλ γηα ηελ αζθάιεηα ζηελ 

λαπζηπινΐα  

 

Ο ηδαληθφο ζηφρνο γηα ηελ λαπζηπινΐα ζα ήηαλ ν κεδεληζκφο ησλ αηπρεκάησλ. Δπεηδή 

φκσο νη πφξνη πνπ δχλαηαη λα ζπαηαιεζνχλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη 

πεξηνξηζκέλνη αλαγθαδφκαζηε λα δηαθνξνπνηήζνπκε ην ζηφρν απηφ. Έηζη 

αληηκεησπίδνπκε ηελ κείσζε ησλ αηπρεκάησλ κε βάζε ηελ απνδνηηθφηεηα ελφο κέηξνπ. 

Έλα απνδνηηθφ κέηξν πξέπεη λα θνζηίδεη ιηγφηεξν απφ φζν ζα θφζηηδαλ ζηελ επηρείξεζε 

νη ζπλέπεηεο ηεο κε εθαξκνγήο ηνπ. 

  Οη πην δηαδνκέλεο κέζνδνη αμηνιφγεζεο πνιηηηθψλ είλαη νη εμήο: 

 Μέζνδνο Κφζηνπο Οθέινπο – Cost Benefit Analysis 

Με απηή ηελ κέζνδν θαζνξίδεηαη αλ ε αμία ησλ παξαγφκελσλ πφξσλ γηα κηα 

δξαζηεξηφηεηα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αμία ησλ πφξσλ πνπ δαπαλήζεθαλ γηα 

ηελ κέζνδν απηή. Ζ cost benefit analysis ζπγθξίλεη ηηο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο 

κέζα απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δαπαλψλ θαη ηνπ νθέινπο ηεο θάζε πξφηαζεο. 

 Μέηξεζε Απνδνηηθφηεηαο ησλ επελδχζεσλ – Cost Effectiveness Analysis 
73

 

Ζ κέζνδνο απηή αθνινπζεί ην ζθεπηηθφ ηεο πξνεγνχκελεο κεζφδνπ κε ηελ 

δηαθνξά φηη αληί γηα νθέιε ππνινγίδεη ην θφζηνο ησλ αηπρεκάησλ. 

Αλαιπηηθφηεξα ππνινγίδνπκε ην θφζηνο πξφιεςεο ησλ αηπρεκάησλ θαη ην 

θφζηνο απνθπγήο ηνπο. Σν άζξνηζκά ηνπο καο δίλεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο. Όηαλ 

ην θφζηνο απνθπγήο αηπρεκάησλ είλαη ρακειφ ηφηε ην θφζηνο αηπρεκάησλ είλαη 

πςειφ αληίζεηα φηαλ ην θφζηνο απνθπγήο αηπρεκάησλ είλαη πςειφ ηφηε ην 

θφζηνο ησλ αηπρεκάησλ είλαη ρακειφ. Ζ θαιχηεξε ιχζε, ζχκθσλα κε απηή ηελ 

κέζνδν, είλαη λα θηάζνπλ ηα αηπρήκαηα ζην εθείλν ην επίπεδν φπνπ 

ειαρηζηνπνηείηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο. Ζ κείσζε ησλ αηπρεκάησλ ζε επίπεδν 
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ρακειφηεξν απφ είλαη ιαλζαζκέλε (απφ νηθνλνκηθή ζθνπηά) γηαηί ζπλεπάγεηαη 

ζπαηάιε πφξσλ. 

 Δκπεηξηθή Μέζνδνο 

χκθσλα κε απηή ηελ κέζνδν άηνκα κε κεγάιε εκπεηξία ζηνλ θιάδν πξνηείλνπλ 

ππνθεηκεληθά κέηξα. Αλ θαη ν ηξφπνο απηφο δελ είλαη επηζηεκνληθφο, παξφια 

απηά, ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο.  

 Μέζνδνο Αλάιπζεο Κηλδχλνπ – Risk Analysis  

Ζ κέζνδνο απηή πεξηιακβάλεη ηνλ εληνπηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ αηχρεκα, ηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί ην αηχρεκα αιιά θαη ηα κέηξα 

γηα ηελ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ. Με ηελ κέζνδν απηή δηεπθνιχλεηαη ν θαζνξηζκφο 

πξνηεξαηνηήησλ δεκηνπξγνχληαη πην απνδνηηθέο πνιηηηθέο κείσζεο θηλδχλνπ. 

Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα απηή ηελ κέζνδν δφζεθαλ ζηελ αξρή ηνπ 

θεθαιαίνπ 2. 
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3.14. Ννκηθό πιαίζην 
74

 

 

Απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1950 είρε δηαπηζησζεί ε αλάγθε γα παγθφζκηα ζεζκνζέηεζε 

θαλφλσλ ζηελ εκπνξηθή λαπηηιία. Αξρηθά ηα Ζλσκέλα Έζλε δεκηνχξγεζαλ ηνλ 

Γηαθπβεξλεηηθφ πκβνπιεπηηθφ Οξγαληζκφ (Intergovernmental Maritime Consultative 

Organisation – IMCO) κε ζθνπφ λα ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα ζαιάζζηαο αζθάιεηαο. Σν 

1982 ν IMCO κεηνλνκάδεηαη ζε ΗMO (International Maritime Organization). Απφ ηφηε ν 

ΗΜΟ  είλαη ν θχξηνο δηεζλήο κεραληζκφο πξνψζεζεο πνιηηηθψλ ζρεηηθά κε ηε ζαιάζζηα 

αζθάιεηα, ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο ησλ ζαιαζζψλ, ηελ πνηφηεηα ησλ πιεξσκάησλ 

ησλ πινίσλ θαη ηα λνκηθά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αλεπηζχκεηεο 

πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο ηεο λαπηηιηαθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οη πην γλσζηέο ζπκβάζεηο 

ηνπ ΗΜΟ είλαη: 

 χκβαζε γηα ηελ ξχπαλζε ηεο ζάιαζζαο απφ ην πεηξέιαην – International 

Convention for Prevention of Pollution of the Sea by Oil  (OILPOL) 

ηελ αξρηθήο ηεο κνξθή (1954) απαγνξεχεη ηελ απφξξηςε πεηξειαίνπ ή 

πεηξειαηψδνπο κείγκαηνο ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 50 κηιίσλ απφ ηελ 

θνληηλφηεξε αθηή. ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ηα κέηξα έγηλαλ απζηεξφηεξα 

θαη ηειηθά απέηπραλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο (αδπλακία ειέγρνπ παξαβάζεσλ, 

δπζθνιία θαηαζθεπήο ζηαζκψλ θαηάινηπσλ θιπ). Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε 

ζχκβαζε ηνπ OILPOL αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ ζχκβαζε ηνπ MARPOL. 

 Γηεζλήο ζχκβαζε γηα ηε ξχπαλζε ηεο ζάιαζζαο απφ ηα πινία – International 

Convention for the Prevention of Pollution from Ships  (MARPOL 73/78) 

Τπεγξάθεη ην 1973 θαη απνηειεί ην πην νινθιεξσκέλν εξγαιείν πνιηηηθήο γηα 

ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο απφ ηα πινία. Λφγσ νηθνλνκηθψλ πηέζεσλ, αξρηθά 

ήηαλ δχζθνιε ε επηθχξσζε ηεο ζχκβαζεο απφ πνιιά θξάηε. Μεηά απφ κηα 

ζεηξά αηπρεκάησλ ν IMO αλαγθάζηεθε λα πξνζζέζεη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε θαη 

άιια απζηεξφηεξα κέηξα ζέηνληαο ζε εθαξκνγή ηελ ζχκβαζε MARPOL 73/78 

ην 1982. 

 χκβαζε γηα ηελ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα – International Convention for the 

Safety of Life at Sea (SOLAS) 

Σέζεθε ζε ηζρχ ην 1965, αθνχ ππνγξάθεθε απφ 25 θξάηε πνπ εθπξνζσπνχζαλ 

κφιηο ην 50% ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ. Παξακέλεη αθφκα θαη ζήκεξα (κεηά απφ 

θάπνηεο αλαζεσξήζεηο) ην θπξίαξρν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ αζθάιεηα φζσλ 

επαλδξψλνπλ ηα πινία. 

Γεληθφηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα ζπλέβεζαλ πνιιά ζνβαξά αηπρήκαηα
75

 κε κεγάιεο 

νηθνινγηθέο θαηαζηξνθέο. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα πνιιά απφ απηά 

νδήγεζαλ ζηελ ζεζκνζέηεζε λέσλ απζηεξφηεξσλ ζπκβάζεσλ θαη θαλνληζκψλ. Οη 

θαλνληζκνί φκσο απηνί είραλ έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ. Δίλαη φινη ηφζν ζπγθεθξηκέλνη 

πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εθαξκνγή κέηξσλ ελαιιαθηηθψλ απφ απηά πνπ πεξηγξάθνπλ. Απηή 

φκσο ε αλειαζηηθφηεηα θάλεη δπζθνιφηεξε ηελ απνξξφθεζε ηεο θαηλνηνκίαο ηεο 

ηερλνινγίαο.  

http://www.imo.org/conventions/mainframe.asp?topic_id=250
http://www.imo.org/conventions/mainframe.asp?topic_id=250
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Πίλαθαο 8: Ννκνζεηηθή δξάζε κεηά από αηπρήκαηα 

Σηηαληθφο  1912 SOLAS 1914 

Torrey Canyon 1967 MARPOL1973 

STCW 1978 

Herald of Free Enterprise  1987 ΗΜΟ Α. 647 (16) 

SOLAS ηξνπνπνηήζεηο 

Exxon Valdez 1989 OPA 1990 (HΠΑ) 

MARPOL ηξνπνπνηήζεηο 

Scandinavian Star  1990 STCW ηξνπνπνηήζεηο 1995 

IMO A.680(17)  & 

A.741(18) 

Safety Management System 

(Ννξβεγία) 

Estonia 1994 SOLAS θεθ. ΗΥ (ISM code) 

E.E .Καλνληζκφο  3051/95 

Erika  1999 Erika I & II 

Prestige 2002 Οδεγία 2002/84/ΔΚ 

Οδεγία 2003/23/ΔΚ 

Πεγή: Βιάρνο Γ, Εμποπική ναςηιλία και θαλάζζιο πεπιβάλλον, ηακνχιεο, 2007,  Αζήλα, ζει 199 
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Γηα λα ηεζεί ζε ηζρχ θαη λα εθαξκνζηεί ππνρξεσηηθά κηα ζχκβαζε ηνπ ΗΜΟ ζα πξέπεη 

λα ζπλαηλέζεη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο θξαηψλ-ζεκαίαο ζηνλ νπνίν είλαη λενινγεκέλν 

έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο. Σελ επζχλε γηα ηελ 

ελζσκάησζε ησλ θαλνληζκψλ απηψλ ζηελ λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο ηελ θέξνπλ ηα ίδηα 

ηα θξάηε. Σα ηειεπηαία ρξφληα φκσο έρεη παξαηεξεζεί φηη έλα κεγάιν θνκκάηη 

πινηνθηεηψλ, έρνληαο σο κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο, επηιέγεη λα 

θέξεη ζεκαία θξαηψλ πνπ είηε δελ έρνπλ ππνγξάςεη θάπνηεο ζπκβάζεηο ηνπ IMO είηε ηα 

θξάηε απηά δελ δηαζέηνπλ ηνπο θαηάιιεινπο κεραληζκνχο ειέγρνπ θαη ηηκσξίαο ησλ 

πινίσλ πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ζπκβάζεηο απηέο.  

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ νη πινηνθηήηεο θαη νη εθνπιηζηέο αξλνχληαη, κε θάζε δπλαηφ ηξφπν, 

λα ζπκκνξθσζνχλ ζηνπο θαλνληζκνχο κφλν νη θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ είλαη ζε ζέζε 

λα ηνπο πηέζνπλ ηα ζπκκνξθσζνχλ. Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ πνιιά θξάηε 

ζεκαίαο δελ είλαη ζε ζέζε λα πηέζνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, έηζη ηα θξάηε 

ειιηκεληζκνχ
vii

 αλαγθάδνληαη λα παίμνπλ απηφλ ηνλ ξφιν. ηελ Ακεξηθή γηα παξάδεηγκα 

κεηά ην αηχρεκα ηνπ Exxon Valdez πηνζεηήζεθε ν λφκνο OPA 90 ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν απαγνξεχεηαη ζηα κνλνπχζκελα δεμακελφπινηα λα πιεζηάζνπλ ηηο αθηέο ησλ 

Ζ.Π.Α. Καηά αληηζηνηρία θαη ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα έρεη πξνβεί ζε αληίζηνηρα, 

ιηγφηεξα απζηεξά, βήκαηα. χκθσλα κε ηηο νδεγίεο 95/21 , 98/25, 2002/84 θιπ ηα 

θξάηε κέιε ππνρξενχληαη λα ζπζηήλνπλ θαη λα ειέγρνπλ αξκφδηεο αξρέο νη νπνίεο 

επηζεσξνχλ ηα ζθάθε πνπ δέλνπλ ζηα ιηκάληα ηνπο ή πιένπλ ζηα χδαηα ηνπο. Δπηπιένλ 

πξέπεη λα ειέγρνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 25% ησλ πινίσλ πνπ εηζέξρνληαη ζηα ιηκάληα 

δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε θάπνηεο θαηεγνξίεο πινίσλ φπσο πεηξειαηνθφξα, 

επηβαηεγά, πινία κεγάιεο ειηθίαο θιπ. Κάζε αξκφδηα αξρή δεκνζηεχεη αλά ηξίκελν 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηβιεζεηζψλ θξαηήζεσλ, ελψ νη εθνπιηζηέο 

ησλ νπνίσλ ηα πινία δελ ζπκκνξθψλνληαη ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ πνζφ θάιπςεο 

δαπαλψλ επηζεψξεζεο.  

ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ιηκαληψλ. 

Όηαλ έλα ιηκάλη δηελεξγεί πνιινχο θαη απζηεξνχο ειέγρνπο θαη πξνβαίλεη ζπρλά ζε 

θξαηήζεηο πινίσλ ηφηε είλαη πνιχ πηζαλφ ην ιηκάλη απηφ λα ράζεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ. Οη απζηεξνί έιεγρνη πνιιέο θνξέο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα 

θαζπζηεξήζεηο ζηελ θνξηνθεθθφξησζε άξα θαη κεγαιχηεξα ιηκεληθά έμνδα. πλεπψο 

πνιιά πινία (θαη εηδηθά απηά πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη) είλαη πηζαλφ λα πξνηηκήζνπλ 

γεηηνληθά, ιηγφηεξα απζηεξά ιηκάληα. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν είλαη ζεκαληηθφ φια ηα 

ιηκάληα ζε κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή λα δηελεξγνχλ ειέγρνπο κε ηελ ίδηα απζηεξφηεηα. 

Ζ παξαπάλσ ιχζε, δειαδή ε απζηεξφηεηα ηνπ ειέγρνπ ηνπ θξάηνπο ειιηκεληζκνχ (port 

state control), δελ απνηειεί κέηξν πξσηνβάζκηαο πξφιεςεο ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ 

ππνβαζκηζκέλσλ πινίσλ. Απνηειεί κφλν κηα πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ηεο κε 

ζπκκφξθσζεο.  Γηα ηελ πξφιεςε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ ζπλερίδεη λα απαηηείηαη ε 

ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ ζεκαίαο. 

Όκσο νχηε θαη ν έιεγρνο ησλ θξαηψλ ζεκαίαο απνηειεί ηελ βέιηηζηε ιχζε. Έρεη 

παξαηεξεζεί
76

 φηη νη έιεγρνη πνπ γίλνληαη απφ ηα θξάηε ζεκαίαο, ηνπο λενγλψκνλεο, 

ηνπ ηδηνθηήηεο θνξηίνπ θαη ηα ιηκάληα πνιιέο θνξέο αιιειεπηθαιχπηνληαη. Δπηπιένλ ν 

θάζε θνξέαο ειέγρνπ έρεη δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο θαη δελ εκπηζηεχεηαη ηνπο ειέγρνπο 

                                       
 
vii

 Κξάηνο ειιηκεληζκνχ νλνκάδεηαη ην θξάηνο ζην νπνίν αλήθεη ην ιηκάλη πνπ δέλεη έλα πινίν.  
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ησλ άιισλ θνξέσλ. Απηή ε θαηάζηαζε έρεη σο απνηέιεζκα ν αξηζκφο ησλ ειέγρσλ λα 

είλαη κεγάινο θαη λα ράλεηαη πνιχηηκνο ρξφλνο θαηά ηελ δηεμαγσγή ηνπο. Πέξα απφ 

απηφ ε πξνεηνηκαζία ησλ εγγξάθσλ θαη ηνπ πινίνπ γηα έλαλ έιεγρν απμάλεη πνιχ ηνλ 

θφξην εξγαζίαο θαη ηελ ςπρνινγηθή πίεζε πιεξψκαηνο. Έηζη ν ΗMO κφιηο πξφζθαηα 

δεκηνχξγεζε έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (Global Integrated Shipping Information 

System) ζην νπνίν ν θάζε θνξέαο πνπ ειέγρεη έλα πινίν δίλεη ηα ζηνηρεία πνπ ζπλέιεμε 

γηα ην πινίν απηφ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν επφκελνο θνξέαο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα ην 

ειέγμεη κπνξεί λα ειέγμεη κφλν ζηνπο ηνκείο πνπ ρξεηάδεηαη, κεηψλνληαο έηζη φρη κφλν 

ηνλ ρξφλν θαη ην θφζηνπο ειέγρνπ αιιά θαη ηελ πίεζε ηνπ πιεξψκαηνο. Βέβαηα πξέπεη 

λα ζεκεησζεί φηη ην ζχζηεκα απηφ βξίζθεηαη αθφκα ζηελ αξρή ηεο εθαξκνγήο ηνπ. 

 

 

 

 

ην θεθάιαην απηφ έγηλε αλαθνξά γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο λαπηηιίαο. ην 

θεθάιαην πνπ αθνινπζεί παξαζέηεηαη ε κειέηε πεξίπησζεο ηνπ Exxon Valdez. 
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3.15. Βηβιηνγξαθία θεθαιαίνπ 
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4. Κεθάιαην 4
ν
: H ππόζεζε ηνπ Exxon Valdez 

 

 

ην θεθάιαην απηφ κειεηάηαη ε πεξίπησζε ηνπ Exxon Valdez. Αξρηθά πεξηγξάθεηαη ην 

αηχρεκα. Δλ ζπλερεία παξαζέηνληαη, ζηνηρεία γηα ηνλ ηξφπν πνπ ρεηξίζηεθε ην ζέκα ε 

πινηνθηήηξηα εηαηξία ελψ δελ παξαιείπεηαη κηα πεξηιεπηηθή αλαθνξά ζηελ δηθαζηηθή 

δηακάρε πνπ αθνινχζεζε. Σέινο παξνπζηάδνληαη νη αξλεηηθέο θαη νη ζεηηθέο πιεπξέο 

ηνπ αηπρήκαηνο απηνχ. 

 

4.1. Δηζαγσγή ζηελ κειέηε πεξίπησζεο 

To 1968 αλαθαιχθζεθε πεηξέιαην ζην Prudhoe Bay ζηε βφξεηα Αιάζθα. 

Πεηξειαηνπαξαγσγηθέο εηαηξίεο ζεψξεζαλ φηη ζα ήηαλ κεγάιε επθαηξία λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλαλ αγσγφ πεηξειαίνπ πνπ ζα κεηέθεξε ην πεηξέιαην απφ ην Prudhoe 

Bay ιίγν λνηηφηεξα ζην Valdez, έλα ιηκάλη ρσξίο πάγνπο, γηα λα θνξησζεί απφ θεη ζε 

δεμακελφπινηα θαη λα ηξνθνδνηήζεη ηηο Ζ.Π.Α.
viii

 Έηζη, ην 1970 ηδξχζεθε ε εηαηξία 

Alyeska Pipeline Service Company κε ζθνπφ ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, ηελ 

ιεηηνπξγία θαη ηελ ζπληήξεζε ησλ αγσγψλ πεηξειαίνπ γλσζηψλ θαη σο TAPS (Trans 

Alaska Pipeline System). Σν έξγν μεθίλεζε ην 1975 θαη νινθιεξψζεθε ην 1977 κε 

ζπλνιηθφ θφζηνο 8 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα.
77

   

Σν Exxon Valdez ήηαλ έλα πινίν πνπ αλήθε ζηελ εηαηξία Exxon. Αλήθεη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ VLCC (Very Large Crude Carrier) δεμακελνπινίσλ. Ζ παξαγγειία ηνπ 

ζην λαππεγείν National Steel and Shipbuilding Company ηνπ San Diego ζηελ 

Καιηθφξληα έγηλε ην 1984 θαη παξαδφζεθε ην 1986. Σν πινίν είρε κήθνο 300m (980ft), 

πιάηνο 51m (167ft), βχζηζκα 20m (66ft). Σν tonnage ηνπ ήηαλ 209,836 DWT θαη ην 

displace 214,4ton. Ζ ρσξεηηθφηεηα ηνπ ήηαλ 1,48 εθαηνκκχξηα βαξέιηα ή 235.000m
3 

θαη ε ζπληζηψκελε ηαρχηεηα ηνπ 16.25 knots (30.10 km/ 18.70 mph).  

 

                                       
 
viii

 Ζ αλαθάιπςε απηή ήξζε ζηελ θαιχηεξε πεξίνδν γηα ηηο ΖΠΑ. Δθείλε ηελ επνρή νιφθιεξε ε παγθφζκηα νηθνλνκία είρε 

ζηξακκέλα ηα βιέκκαηα ζηηο πεηξειατθέο θξίζεηο ηνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 θαη ζηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηελ παγθφζκηα αγνξά. 

http://en.wikipedia.org/wiki/National_Steel_and_Shipbuilding_Company
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4.2. Πεξηγξαθή αηπρήκαηνο θαη πξνζπάζεηεο θαζαξηζκνύ 78 79 80 

 

Σν Exxon Valdez αθνχ παξέιαβε 53 εθαηνκκχξηα γαιφληα θνξηίνπ απέπιεπζε απφ ην 

ιηκάλη ηνπ Valdez ζηηο 23/3/1989 ζηηο 9.26 κκ γηα ην 28
ν
 ηνπ ηαμίδη. Πξννξηζκφο ηνπ 

ήηαλ ην Long Beach ζηελ California θαη ην ηαμίδη ζα δηαξθνχζε 5,5 κέξεο. ην πινίν 

ήηαλ ν θαπεηάληνο Joseph Hazelwood θαη ν αλζππνπινίαξρνο Gregory Cousins. Αθνχ ν 

πινεγφο William Murphy νδήγεζε κε αζθάιεηα ην πινίν εθηφο ησλ ζηελψλ ηνπ Valdez, 

έθπγε θαη άθεζε ην πινίν ζηηο δηαηαγέο ηνπ θαπεηάληνπ. 

Παξφιν πνπ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ήηαλ επλντθέο γηα ην ηαμίδη. Κάπνηα κηθξά παγφβνπλα 

απφ ηνλ παγεηψλα ηεο Columbia επέπιεαλ ζηνλ πνξζκφ ηνπ Prince William, έηζη ν 

θαπεηάληνο δήηεζε απφ ηελ αθηνθπιαθή λα αιιάμεη πνξεία γηα λα απνθχγεη ηνπο 

πάγνπο. Ζ αθηνθπιαθή ηνπ έδσζε ηελ άδεηα λα κεηαθηλεζεί ζε άιιε δηαδξνκή γηα λα 

ηνπο απνθχγεη. Ο θαπεηάληνο αθνχ έδσζε εληνιή ζηνλ αλζππνπινίαξρν λα επηζηξέςεη 

ζηελ αξρηθή ηνπ πνξεία κφιηο πεξάζεη ην Busby Island απνζχξζεθε ζηελ θακπίλα ηνπ . 

Παξά ην γεγνλφο φηη ν 3
νο

 αμησκαηηθφο έδσζε νδεγίεο ζηνλ πεδαιηνχρν Robert Kagan 

λα θαηεπζχλεη ην ζθάθνο πξνο ηα δεμηά, ην πινίν δελ έζηξηςε αθξηβψο φπσο έπξεπε θαη 

έηζη ζηηο 12.04πκ έπεζε πάλσ ζηνλ χθαιν Bligh Reef. Αθφκα παξακέλεη άγλσζην εάλ ν 

3
νο

 αλζππνπινίαξρνο θαζπζηέξεζε λα δψζεη ηελ εληνιή ζηνλ πεδαιηνχρν ή αλ απηφο 

δελ ηελ εθηέιεζε ζσζηά ή εάλ ππήξρε θάπνην άιιν πξφβιεκα ζην ζχζηεκα ειέγρνπ 

πνξείαο. To εζληθφ ζψκα αζθάιεηαο ζηηο κεηαθνξέο (National Transportation Safety 

Board) αμηνιφγεζε πέληε πηζαλέο αηηίεο ηνπ αηπρήκαηνο: 

1. Ο αλζππνπινίαξρνο απέηπρε λα καλνπβξάξεη ην πινίν εμαηηίαο θφπσζεο ή 

έληνλνπ θφξηνπ εξγαζίαο. 

2. Ο θαπεηάληνο απέηπρε ζην έξγν ηνπ εμαηηίαο θαηαλάισζεο αιθνφι. 

3. Ζ λαπηηιηαθή εηαηξία ηεο Exxon απέηπρε λα ζηειερψζεη ην πινίν ηεο κε ηθαλφ 

θαπεηάλην θαη μεθνχξαζην πιήξσκα. 

4. Ζ αθηνθπιαθή ησλ ΖΠΑ δελ θαηάθεξε λα πξνζθέξεη έλα απνηειεζκαηηθφ 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο ησλ πινίσλ ζηελ πεξηνρή. 

5. Οη πινεγνί θαη νη παξερφκελεο βνεζεηηθέο ππεξεζίεο δελ ήηαλ νη θαιχηεξεο 

δπλαηέο.  

Ζ ζχγθξνπζε ήηαλ ηφζε δπλαηή πνπ ηξχπεζαλ νη δεμακελέο θνξηίνπ θαη ηφλνη 

πεηξειαίνπ έπεθηαλ ζηε ζάιαζζα κε κεγάιε ηαρχηεηα. Μέζα ζε κφιηο 6 ψξεο ν 

θπξηφηεξνο φγθνο ηνπ πεηξειαίνπ είρε ρπζεί ζηελ ζάιαζζα. Ο θαπεηάληνο ήηαλ ηφζν 

απνξξνθεκέλνο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα κεηαθηλήζεη ην πινίν απφ ηνλ χθαιν πνπ 

άθεζε λα ραζνχλ είθνζη ιεπηά κέρξη λα επηθνηλσλήζεη κε ην ιηκελαξρείν. Σειηθά δπν 

ψξεο αξγφηεξα παξαηηήζεθε ηεο πξνζπάζεηαο. 

Πάλσ απφ έληεθα εθαηνκκχξηα γαιφληα πεηξειαίνπ (δειαδή ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ 

θνξηίνπ) δηέξξεπζαλ ζηνλ πνξζκνχ ηνπ Prince William πξνθαιψληαο ηελ κεγαιχηεξε 

δηαξξνή πεηξειαίνπ πνπ είρε ζπκβεί ζηα χδαηα ηεο Ακεξηθήο κέρξη εθείλε ηελ ζηηγκή. 

Όηαλ δεκηνπξγήζεθε ε Alyeska είρε πξνβιεθζεί έλα ζρέδην αληηκεηψπηζεο 

πεηξειαηνθειίδσλ ζχκθσλα κε ην νπνίν ε Alyeska ζα παξέκβαηλε ζηελ πεξηνρή κε 
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εηδηθφ εμνπιηζκφ εληφο πέληε σξψλ απφ ηε ζηηγκή ηεο δηαξξνήο. Παξφια απηά ηελ ψξα 

ηνπ αηπρήκαηνο ηνπ Exxon Valdez έηνηκν πξνο ρξήζε ήηαλ κφλν έλα κέξνο ηνπ 

εμνπιηζκνχ ελψ ε θνξηεγίδα πνπ έπξεπε λα θέξεη ηνλ εμεηδηθεπκέλν εμνπιηζκφ έπιεε 

ζρεδφλ άδεηα. Έηζη, πέξαζαλ δέθα πέληε ψξεο κέρξη ηελ ζηηγκή πνπ έθηαζε ζην ζεκείν 

ην ζπλεξγείν θαζαξηζκνχ. Μέρξη εθείλε ηελ ζηηγκή πεηξειαηνθειίδα είρε εμαπισζεί ζε 

αθηίλα ρηιηνκέηξσλ. 

Ο θαηξφο ήηαλ έλα επηπιένλ εκπφδην γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ θαζαξηζκφ. Σηο πξψηεο 2 

κέξεο (23/3/89 – 25/3/89) ν θαηξφο ήηαλ ζρεηηθά θαιφο γηα ηε δηάιπζε ηνπ πεηξειαίνπ 

κε θάπνηα ρεκηθά
81

 γλσζηά σο dispersants
ix
. Όκσο εθείλεο ηηο ψξεο θαλέλαο δελ ήηαλ 

έηνηκνο γηα ηνλ θαζαξηζκφ. Ζ θνξηεγίδα κε ηνλ εηδηθφ εμνπιηζκφ πνπ πξνέβιεπε ε 

Alyeska έθηαζε 15 ψξεο αξγφηεξα θαη εμνπιηζκφο ηεο δελ ήηαλ επαξθήο γηα απηνχ ηνπ 

κεγέζνπο ηελ θαηαζηξνθή. Πέξα απφ απηφ, ε επέθηαζε ηνπ θξάγκαηνο γχξσ απφ ην 

πινίν νινθιεξψζεθε 35 ψξεο κεηά ηελ πξνζάξαμε. Σν βξάδπ ηεο 25/3/1989 ε Δxxon 

πξνρψξεζε ζε θαχζε ηεο θειίδαο αθαηξψληαο έηζη κεξηθέο ρηιηάδεο γαιφληα 

πεηξειαίνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή δελ ζπλερίζηεθε γηαηί ηελ επφκελε κέξα 26/3/1989 ν 

θαηξφο άιιαμε ξηδηθά. Ξεθίλεζε ζχειια θαη παιίξξνηα. Σα θαηξηθά απηά θαηλφκελα 

είραλ σο απνηέιεζκα λα κεηαθέξνπλ ην πεηξέιαην κίιηα καθξηά αιιά θαη λα ηνπ 

αιιάμνπλ ηελ κνξθή (mouse). Με ηελ λέα απηή ζχζηαζε ε ρξήζε ρεκηθψλ δηαιπηηθψλ 

δελ ήηαλ πηα απνηειεζκαηηθή.  

                                       
 
ix
 Οη γλσζηφηεξεο κέζνδνη θαζαξηζκνχ ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο κεηά απφ εθξνή πεηξειαίνπ είλαη:  

 Αλαραίηηζε θαη απνθαηάζηαζε: Μεγάινη πιαζηηθνί πισηήξεο  ή ειαζηηθά θξάγκαηα (booms) ηνπνζεηνχληαη γχξσ απφ 

ηελ ξππαζκέλε πεξηνρή γηα λα ζπγθξαηνχλ ην πεηξέιαην ζηελ πεξηνρή απηή. ηελ ζπλέρεηα ην πεηξέιαην αθαηξείηαη κε 

αληιίεο-θνπηάιεο. 

 Υεκηθά δηαιπηηθά (dispersants): Οπζίεο πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δηαζπνχλ κεγάιεο πνζφηεηεο πεηξειαίνπ ζε 

εθαηνκκχξηα κηθξέο ζθαίξεο, νη νπνίεο δηαζθνξπίδνληαη θαη κεηαθέξνληαη έμσ επθνιφηεξα.  

 Βηνινγηθέο αληηδξάζεηο: Όηαλ ην πεηξέιαην βξίζθεηαη θνληά ζε αθηή ρξεζηκνπνηνχληαη κηθξφβηα θαη  ιηπάζκαηα γηα ηνλ 

θαζαξηζκφ ηνπ. 

 Υξήζε αλάθιεμεο: Υξεζηκνπνηείηαη ζπάληα γηαηί φπσο ηα ρεκηθά, εμαπιψλεη ην πεηξέιαην ζε κεγαιχηεξε πεξηνρή, αληί 

λα ην αθαηξεί ηειείσο. 
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Ο παξαθάησ ράξηεο δείρλεη ην κέγεζνο πνπ έπαηξλε ε πεηξειαηνθειίδα φζν πεξλνχζε ν 

ρξφλνο. Ζ πξψηε θφθθηλε γξακκή δείρλεη πνπ ζηακαηνχζε ε πεηξειαηνθειίδα ηελ 4
ε
 

κέξα, ε δεχηεξε ηελ 7
ε
 κέξα θαη νχησ θαζεμήο.  

 
ρήκα 9: Ζ εμάπισζε ηνπ πεηξειαίνπ απφ ηε δηαξξνή ηνπ Exxon Valdez 
Πεγή: http://www.explorenorth.com/library/maps/images/exxonvaldezmap-adn.gif (1/11/2010) 

Ζ πεξηνρή ηνπ Prince William είρε εμαηξεηηθή βηνπνηθηιφηεηα. Δθεί ππήξραλ εθηφο ησλ 

άιισλ, εθθνιαπηήξηα ςαξηψλ, θαη κεγάια ξεχκαηα ζνινκψλ. Οη ληφπηνη ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ αιηείο. Έηζη απνθαζίζηεθε λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

πξνζηαζία ησλ ςαξηψλ, κηαο θαη ν δηαζέζηκνο εμνπιηζκφο δελ επαξθνχζε γηα ηελ 

πξνζηαζία φισλ ησλ αθηψλ.  

Ηδηαίηεξε εληχπσζε πξνθαιεί ε δηάζηαζε πνπ πήξε ην ζέκα ζηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο. Όια ηα κέζα πξνέβαιιαλ δηαξθψο εηθφλεο απφ ηελ πεξηνρή ηεο ξχπαλζεο, 

ελψ πνιιέο θσηνγξαθίεο λεθξψλ δψσλ είδαλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο. Απηφο ίζσο θαη 

λα είλαη έλαο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν εθαηνληάδεο άλζξσπνη έζπεπζαλ ζηελ πεξηνρή γηα λα 

βνεζήζνπλ ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ αθηψλ. 

Σνλ Μάην ηνπ 1989, ε ακεξηθάληθε ππεξεζία πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη ε Exxon 

πξαγκαηνπνίεζαλ δνθηκέο απνηθνδφκεζεο ζε πεξηζζφηεξα απφ 70 κίιηα αθηήο ζην 

Prince William Sound. H βηναπνηθνδφκεζε ζπλερίζηεθε θαη ην 1990. Σν 1991 νη 

πξνζπάζεηεο θαζαξηζκνχ κεηψζεθαλ, παξφια απηά εθείλε ηελ ρξφληα παξαηεξήζεθε φηη 

νη θπζηθέο δηαδηθαζίεο θαζαξηζκνχ ήηαλ πνιχ απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη φηη ζε αθηέο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέζνδνη θαζαξηζκνχ φπσο πιχζε κε δεζηφ λεξφ ην πεξηβάιινλ 

άξγεζε λα επαλέιζεη.  

Σν πεηξέιαην πνπ παξέκεηλε ζην Exxon Valdez εθθνξηψζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 1989 θαη 

ην πινίν ξπκνπιθήζεθε γηα επηζθεπή. Αθνχ άιιαμε 2 θνξέο ηδηνθηήηε, ζπλερίδεη λα 

ηαμηδεχεη αθφκα θαη ζήκεξα κε ην φλνκα Dong Fang Ocean. 

http://www.explorenorth.com/library/maps/images/exxonvaldezmap-adn.gif
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4.3. Η αληίδξαζε ηεο Exxon κεηά ην αηύρεκα 82 83 84 

 

Αλ επηζθεθηεί θαλείο ζήκεξα ηελ ηζηνζειίδα ηεο Exxon
x
 (πνπ είλαη πιένλ ExxonMobil) 

ζα παξαηεξήζεη φηη δίλνληαη ιίγεο θαη ηππηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην αηχρεκα θαη 

ηηο θηλήζεηο πνπ έθαλε ε Exxon γηα απηφ. Απφ ηελ ζηηγκή ινηπφλ πνπ δελ έρνπκε απφ 

ηελ ίδηα ηελ Exxon ηελ πεξηγξαθή ησλ βεκάησλ πνπ αθνινχζεζε, ζα αληιήζνπκε ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο απφ επηζηεκνληθά άξζξα γηα λα παξνπζηαζηεί ε ζέζε ηεο Exxon κε 

αληηθεηκεληθφηεηα. 

Ο πξψηνο εθπξφζσπνο απφ ηελ πιεπξά ηεο Exxon εκθαλίζηεθε ζην ζεκείν ηνπ 

αηπρήκαηνο κηα βδνκάδα κεηά ην ζπκβάλ. Ήηαλ ν Frank Iarossi, ν πξφεδξνο ηεο 

ζπγαηξηθήο εηαηξίαο Exxon Shipping. Έπεηηα αθνινχζεζε ν William Stevens πνπ ήηαλ 

πξφεδξνο ελφο άιινπ ηνπ γθξνππ ηνπ Exxon USA. Σξείο εβδνκάδεο κεηά ηελ 

πξνζάξαμε επηζθέθηεθε ηνλ ηφπν ηνπ αηπρήκαηνο ν πξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ηεο Exxon Laurance Rawl. O Rawl δήισζε φηη ε βιάβε πνπ είρε 

πξνθαιέζεη ην πινίν ήηαλ κηθξή θαη φηη ε Exxon αληέδξαζε γξήγνξα θαη ζσζηά. Δπίζεο 

πξφζζεζε φηη ε έθηαζε πνπ πήξε ε θαηαζηξνθή νθεηιφηαλ ζηνπο αξγνχο ρεηξηζκνχο ηεο 

αθηνθπιαθήο ζηνλ θαζαξηζκφ. Με απηφ ηνλ ηξφπν δήισζε έκκεζα φηη ε Exxon 

θαηεγνξείηαη άδηθα απφ ηα κέζα. H δήισζε απηή πξνθάιεζε έληνλεο αληηδξάζεηο, έηζη 

ιίγν αξγφηεξα ε Exxon άιιαμε ηαθηηθή θάλνληαο ηνλ θαπεηάλην απνδηνπνκπαίν ηξάγν. 

Οχηε απηή ε ηαθηηθή ηθαλνπνίεζε ην θνηλφ αλαγθάδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ 

εηαηξία λα απνδερζεί ηειηθά ηηο επζχλεο ηεο. 

Οη ζρέζεηο ηεο Exxon κε ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο δελ ήηαλ ζηελέο. Ζ εηαηξία δελ 

έδηλε ζηελ δεκνζηφηεηα απηά πνπ ην θνηλφ δεηνχζε λα κάζεη έηζη ην θελφ απηφ ζηελ 

πιεξνθφξεζε θαιχθζεθε απφ ηηο πξνζσπηθέο απφςεηο θαη γλψκεο ρηιηάδσλ αλζξψπσλ 

αιιά θαη απφ εηθφλεο ηνπ ηφπνπ ηνπ αηπρήκαηνο. Πξέπεη ηέινο λα αλαθεξζεί φηη ε 

Exxon είρε ζρέδην θξίζεο (Crisis Plan) ζηα αξρεία ηεο αιιά δελ ην ρξεζηκνπνίεζε γηαηί 

θξίζεθε φηη ζα είρε πςειφ θφζηνο εθαξκνγήο. 
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4.4. Γηθαζηηθή δηακάρε 85 86 

 

Απφ ζηηγκή πνπ ε Exxon παξαδέρηεθε φηη ν πινίαξρνο ήηαλ αιθννιηθφο θαη ζε 

θαηάζηαζε κέζεο ηελ ψξα ηνπ αηπρήκαηνο, μεθηλνχζε κηα ηηηάληα δηθαζηηθή δηακάρε 

πνπ ζα δηαξθνχζε ρξφληα.  

ηελ αξρή ε θπβέξλεζε θαη ε πνιηηεία ηεο Αιάζθα θαηεγφξεζαλ ηελ Exxon γηα 

παξάβαζε πεξηβαιινληηθψλ λφκσλ φπσο: Clean Water Act, Migratory Bird Treaty Act, 

Ports and Waterways Safety Act θαη Dangerous Cargo Act. Με εμσδηθαζηηθή ζπκθσλία 

ε Exxon δέρηεθε λα θαηαβάιεη 900.000.000$ εληφο δεθαεηίαο κε ηελ επηθχιαμε 

κειινληηθήο έγεξζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ απαηηήζεσλ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 

100.000.000$ γηα πεξηβαιινληηθέο δεκηέο πνπ ηπρφλ δελ είρε ππφςε ηνπ ην δεκφζην 

κέρξη εθείλε ηελ ζηηγκή. 

Δθηφο φκσο απφ ην δεκφζην, πάλσ απφ 30.000 θάηνηθνη, πνπ επιήγεζαλ απφ ηελ 

θαηαζηξνθή, θηλήζεθαλ λνκηθά ελαληίσλ ηεο Exxon γηα απνδεκίσζε. Γηα ηελ εθδίθαζε 

ησλ αηηεκάησλ ηνπο ζπλήιζε νκνζπνλδηαθφ δηθαζηήξην ζηελ πφιε Anchorage ζηελ 

Αιάζθα ην 1994. ην δηθαζηήξην απηφ επηδηθάζηεθε ην πνζφ ησλ 287.000.000$ σο 

απνδεκίσζε ζηνπο πιεγέληεο ςαξάδεο θαη επηπιένλ 22.000.000$ ζηνπο γεσξγνχο πνπ 

έραζαλ ηελ ζπγθνκηδή ηνπο εμαηηίαο ηεο ξχπαλζεο. Δθηφο απφ ηελ απνδεκίσζε, ζην 

δηθαζηήξην απηφ θαηαινγίζηεθαλ θαη πνηληθέο επζχλεο ζηελ Exxon ιφγσ ηεο βαξχηαηεο 

ακέιεηαο ηεο πνπ νδήγεζε ζην αηχρεκα. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν επέβαιε 5.000.000.000$ σο 

ρξεκαηηθή πνηλή γηα ην ζχλνιν ησλ πιεγέλησλ. Ζ απφθαζε απηή επηβιήζεθε κε βάζε: 

 Σελ πιεκκειή ζπκπεξηθνξά ησλ ελαγνκέλσλ 

 Σελ εχινγε ζρέζε κεηαμχ δεκηάο πνπ πξνθιήζεθε θαη απνδεκίσζεο 

 Σελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ελαγνκέλσλ  

 Σν γεγνλφο φηη ε ρξεκαηηθή πνηλή έρεη ζθνπφ λα ηηκσξήζεη ηνπ ελαγφκελνπο γηα 

ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη λα απνηξέςεη ηφζν ηνπο ίδηνπο φζν θαη άιινπο λα 

θεξζνχλ κε παξφκνην ηξφπν.  

Ωο ειαθξπληηθφ ζεσξήζεθε ε πξνζπάζεηα πνπ έθαλαλ νη ελαγφκελνη γηα λα πεξηνξίζνπλ 

ηηο ζπλέπεηεο ηεο πεηξειαηνθειίδαο θαη λα απνηξέςνπλ ηελ δεκηνπξγία άιιεο. 

Ζ Exxon δήηεζε κείσζε ή άθεζε ηνπ πνζνχ αιιά ην αίηεκα ηεο απνξξίθζεθε έηζη 

άζθεζε άθεζε σο πξνο ην χςνο ηεο πνηλήο ζην έλαην πεξηθεξεηαθφ εθεηείν (Ninth 

Circuit Court of Appeals). Με ηελ αίηεζε απηή θέξδηζε αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο 

απφθαζεο. Σν εθεηείν αλ θαη απέξξηςε ηνπο ηζρπξηζκνχο πεξί αλεπάξθεηαο απνδείμεσλ 

γηα ηελ ζεκειίσζε ηεο πνηληθήο επζχλεο, εληνχηνηο έθξηλε ππεξβνιηθφ ην χςνο ηεο 

ρξεκαηηθήο πνηλήο θαη ην 2001 παξέπεκςε εθ λένπ ηελ ππφζεζε ζην νκνζπνλδηαθφ 

δηθαζηήξην δεηψληαο επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ επηδηθαζζέληνο πνζνχ. 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2002 ην νκνζπνλδηαθφ δηθαζηήξην επέβαιε 4.000.000.000$ 

εκκέλνληαο ζην ζθεπηηθφ ηεο ακέιεηαο ηεο εηαηξίαο λα εκπηζηεπηεί ηνλ πινίν ζε 

αιθννιηθφ θαπεηάλην. Ζ Exxon μαλαθάλεη έθεζε θαη ην εθεηείν γηα δεχηεξε θνξά 

παξαπέκπεη ηελ ππφζεζε ζηνλ νκνζπνλδηαθφ δηθαζηή. 
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Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2004 ην νκνζπνλδηαθφ δηθαζηήξην εθδίδεη λέα απφθαζε ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία ηνλίδεη φηη ε δεκία πνπ πξνθιήζεθε δελ ήηαλ κφλν νηθνλνκηθή αιιά θαη 

θνηλσληθή. Τπήξμε πνιηηηζηηθή ππνβάζκηζε, αχμεζε αλεξγίαο, έληνλσλ ςπρνινγηθψλ 

πξνβιεκάησλ, αιθννιηζκνχ θαη ρξήζεο λαξθσηηθψλ. Έηζη πξνβάιινληαο πάιη ην 

ζθεπηηθ ηνπ πςεινχ βαζκνχ πιεκκέιεηαο ηεο Exxon έθξηλαλ φηη ην πνζφ έπξεπε λα 

είλαη 4.500.000.000$. 

Γηα άιιε κηα θνξά ε Exxon απάληεζε κε έθεζε. Σν 2006 γηα αθφκε κηα θνξά ην πνζφ 

κεηψζεθε ζηα 2.500.000.000$. Φηάλνληαο ν Ηνχληνο ηνπ 2008, ην αλψηαην δηθαζηήξην 

ησλ ΖΠΑ εμέηαζε ηελ έθεζε ηεο Exxon γηα ηε κε θαηαβνιή ή ηελ κείσζε ηνπ 

πξνζηίκνπ ησλ 2.500.000.000$. Ζ Exxon ππνζηήξηδε φηη ηα 3.400.000.000$ πνπ έρεη 

ήδε μνδέςεη γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη γηα πξφζηηκα είλαη αξθεηά. Παξφια απηά ε ηνπηθή 

θνηλσλία πνπ δελ έβιεπε φηη ε παλίδα θαη ε νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο δελ έρνπλ 

αλαθάκςεη δηαθσλνχζε κε ηελ άπνςε απηή. Σειηθά ην αλψηαην δηθαζηήξην απνθάζηζε 

φηη νη απαηηήζεηο ζε απνδεκίσζε θαη ηφθνπο ππεξεκεξίαο είλαη ππεξβνιηθέο θαη φηη ε 

Exxon ζα έπξεπε λα πιεξψζεη απνδεκηψζεηο χςνπο 507.000.000$. 

Σέινο ζα πξέπεη θαηαγξαθνχλ δχν αθφκε ζεκαληηθά ζηνηρεία.
87

 Σν πξψην είλαη φηη ε 

ηειηθή απφθαζε ιήθζεθε κε ςεθνθνξία 5-3 απφ ην ελλεακειέο αλψηαην δηθαζηήξην. Ο 

έλαηνο δηθαζηήο εμαηξέζεθε γηαηί είρε κεηνρέο ηεο Exxon. Δθηφο απηνχ ην πξνεγνχκελν 

έηνο απφ απηφ ηεο απφθαζεο ε Exxon είρε έζνδα 40.600.000.000$ ελψ έμη κήλεο 

αξγφηεξα ην πνζφ ησλ 2.500.000.000$ θξίζεθε απφ ην αλψηαην δηθαζηήξην ππεξβνιηθφ. 
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4.5. Οη ζπλέπεηεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαζηξνθήο 88 89 90 

 

 

Μεηά απφ κηα ηέηνηα θαηαζηξνθή νη ζπλέπεηεο ήηαλ κεγάιεο ε πεξηβαιινληηθφ επίπεδν 

ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ηξαγηθά. Υηιηάδεο κέηξα αθηνγξακκψλ κνιχλζεθαλ ζπέξλνληαο 

ηνλ ζάλαην ζε πνιιά είδε. Μεξηθά απφ ηα ήδε απηά ήηαλ: νη ζαιάζζηεο ελπδξίδεο, νη 

θψθηεο, νη θάιαηλεο δνινθφλνη (φξθα), νη κεγαπηεξνθάιαηλεο, νη ζαιάζζηνη ιένληεο 

ηέιεξ, ζνισκνί, ξέγθεο, πέζηξνθεο αιιά θαη δψα πνπ ηξέθνληαη κε απηνχο φπσο νη 

θαθέ θαη καχξεο αξθνχδεο, νη πνηάκηεο ελπδξίδεο,  νη θνξκνξάλνη, νη ζαιαζζαεηνί θαη 

άιια. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ην πεηξέιαην κπήθε ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα ν έιεγρνο ησλ 

επηπηψζεσλ ζηα δψα έρεη ραζεί. 

Πέξα φκσο απφ ηηο επηπηψζεηο ζηελ παλίδα ππάξρεη άιιν έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα. Ζ 

δπζθνιία εληνπηζκνχ ηεο αθξηβνχο πνζφηεηαο πεηξειαίνπ πνπ παξακέλεη ζηελ ζάιαζζα 

θαη ζπλερίδεη λα θαηαζηξέθεη ην νηθνζχζηεκα είλαη ζεκαληηθή. Οη πνζφηεηεο πνπ 

ππάξρνπλ θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ζα ζπλερίδνπλ λα επεξεάδνπλ ην πεξηβάιινλ , νη 

αθξηβείο ηνπο φκσο επηπηψζεηο είλαη δχζθνιν λα εληνπηζηνχλ, έηζη ε ζχγθξνπζε κεηαμχ 

θαηνίθσλ, θξάηνπο θαη Exxon ζπλερίδεηαη γηα θαηξφ. 

ε νηθνλνκηθφ επίπεδν νη δεκηέο ήηαλ επίζεο κεγάιεο ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο πνπ 

ρξεκαηνδφηεζε ε πνιηηεία ηεο Αιάζθα κφλν ηα πξψηα ρξφληα κεηά ην αηχρεκα ην χςνο 

ηεο δεκηάο πνπ πξνέθπςε ζηελ αιηεία θαη ζην ηνπξηζκφ θπκαηλφηαλ κεηαμχ ησλ 4,9 – 

7,2 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Σελ δεκηά απηή ηελ πιήξσζαλ θαη νη θάηνηθνη θαη ην 

θξάηνο θαη ε Exxon. Ο θαζέλαο ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ. Όκσο, ε δπζθνιία λα εθθξαζηεί 

κηα πεξηβαιινληηθή δεκία ή ν ζάλαηνο δψσλ ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο είλαη ηεξάζηηα. 

Έηζη αθφκα θαη ζήκεξα, θαλέλαο δελ κπνξεί θνζηνινγήζεη κε ζηγνπξηά ην αθξηβέο πνζφ 

ηεο θαηαζηξνθήο. 

ε θνηλσληθφ επίπεδν δεκηνπξγήζεθαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

θαηνίθσλ δνχζε απφ ηελ αιηεία. Έηζη ε δηαξξνή πεηξειαίνπ νδήγεζε ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία ζε αλεξγία, νηθνλνκηθφ καξαζκφ, αχμεζε ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ θαη 

αχμεζε θαηαλάισζεο αιθνφι θαη λαξθσηηθψλ. Αθφκα θαη ζήκεξα νη θάηνηθνη δελ 

έρνπλ μεπεξάζεη ηειείσο ην γεγνλφο νχηε ςπρνινγηθά νχηε νηθνλνκηθά κηαο θαη νη 

θαηαλαισηέο είλαη αθφκα θαρχπνπηνη γηα ηα επίπεδα ηνμηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο.  

Δθηφο φκσο απφ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ αηπρήκαηνο ππήξμαλ θαη ζεηηθέο πιεπξέο. 

Γηα παξάδεηγκα ε επηζηεκνληθή πξφνδνο. Υάξε ζηελ δηαξξνή απηή ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θαη αμηνινγήζεθαλ φια ηα κέζα πνπ ππήξραλ εθείλε ηελ επνρή γηα ηνλ θαζαξηζκφ 

πεηξειαίνπ. Πέξα απφ απηφ εθαηνκκχξηα δνιάξηα μνδεχηεθαλ θαη ζπλερίδνπλ λα 

μνδεχνληαη γηα ηελ έξεπλα πάλσ ζην ζέκα. 

Άιιν έλα ζεηηθφ απνηέιεζκα ήηαλ ην κάζεκα πνπ πήξε ε παγθφζκηα θνηλφηεηα γηα ηελ 

ζεκαληηθφηεηα ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ. ηελ Ακεξηθή, ε θπβέξλεζε δεκνζίεπζε ηελ 

πξάμε γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηελ ξχπαλζε πεηξειαίνπ (Oil Pollution Act – OPA 90)
91

.  

Αλ θαη ε θάζε πνιηηεία έρεη ηνπο δηθνχο ηεο λφκνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, πνιιέο πνιηηείεο απνθάζηζαλ λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηνλ OPA. Ο λφκνο 

απηφο είλαη ηδηαίηεξα απζηεξφο θαη νπζηαζηηθά απαγνξεχεη (απφ ην 2015 θαη κεηά) ζε 
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πινία κνλνχ ηνηρψκαηνο λα πιεζηάζνπλ ηηο αθηέο ησλ ΉΠΑ ελψ απαηηεί πιένλ απφ ηα 

δεμακελφπινηα λα έρνπλ ζρέδην αληίδξαζεο πινίνπ (Vessel Response Plan). Σέινο 

ηδηαίηεξα απζηεξνί έρνπλ γίλεη νη θαλνληζκνί γηα ηνλ πινηνθηήηε ν νπνίνο πιένλ 

επζχλεηαη απεξηφξηζηα. ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ε επζχλε βαξχλεη εθείλνλ θαη απηφο 

πξέπεη λα απνδείμεη φηη είρε ιάβεη ηα ζσζηά κέηξα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζηελ 

Δπξψπε
92

 ε λνκνζεζία είλαη αθφκα θαη ζήκεξα ειαζηηθφηεξε. Παξφιν πνπ έρνπλ γίλεη 

θαη ζηνλ επξσπατθφ ρψξν πνιιέο θαη κεγάιεο δηαξξνέο πεηξειαίνπ απφ λαπηηθά 

αηπρήκαηα ε Δπηηξνπή πξνζπαζεί κέζα απφ νδεγίεο, λα άξεη ην αλψηαην φξην αζηηθήο 

επζχλεο ησλ πινηνθηεηψλ ζε πεξηπηψζεηο ζνβαξήο ακέιεηαο θαη λα ππνρξεψζεη ηνπ 

πινηνθηήηεο λα δηαζέηνπλ εγγχεζε ζε ρξεκαηνδνηηθφ νξγαληζκφ φηη έρνπλ ηελ 

δπλαηφηαηα γηα θάιπςε επζχλεο ηνπο ζε ηξίηνπο ζε πεξίπησζε δεκίαο απφ παξάβαζε 

ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ αζθαιείαο.  
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5. Κεθάιαην 5
ν
: πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

 

 

5.1. Γεληθά πκπεξάζκαηα 

 

Μειεηψληαο ηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο παξαηεξνχκε φηη ν θιάδνο απηφο δελ 

αληηκεησπίδεηαη σο έλα εληαίν ζχζηεκα. Ο ΗΜΟ θαη πνιινί άιινη νξγαληζκνί 

πξνζπαζνχλ ρξφληα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε αιιά νη πξνζπάζεηεο ηνπο δελ θέξλνπλ 

ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Ζ αλάγθε ινηπφλ γηα κηα θνηλή αξρή πνπ ζα δεκηνπξγεί 

θαλνληζκνχο, ζα ειέγρεη θαη ζα ηηκσξεί ηηο κε ζπκκνξθψζεηο ζε παγθφζκην επίπεδν 

είλαη επηηαθηηθή. Δίλαη γεγνλφο φηη ε δεκηνπξγία θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο κηαο ηέηνηαο 

αξρήο είλαη έλα εμαηξεηηθά δχζθνιν εγρείξεκα εηδηθά αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο λαπηηιίαο. Παξφια απηά απνηειεί έλα πνιχ 

ελδηαθέξνλ ζέκα γηα έξεπλα. 

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ δελ ππάξρεη εληαία αξρή, ζέηεηαη έλαο ελδηάκεζνο βνεζεηηθφο 

ζηφρνο, απηφο ηεο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ. Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην ηξίην θεθάιαην, ν 

ΗΜΟ κέζα απφ ην Global Integrated Shipping Information System (GISIS), ζπιιέγεη θαη 

παξέρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζηνπο θνξείο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε πινία. Όζν 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζπιιέγνληαη ζρεηηθά κε ηα αηπρήκαηα ηφζν ζπληνκφηεξα ζα 

αλαθαιπθζνχλ νη αηηίεο πνπ ηα πξνθαινχλ. Όηαλ αλαθαιπθζνχλ νη αηηίεο ηφηε ηα κέηξα 

θαη ε λνκνζεζία πνπ ζα πξνηαζνχλ ζα νδεγήζνπλ ζε ξηδηθή επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

Δίλαη αιήζεηα φηη ηα θξάηε ζεκαίαο θαη νη λενγλψκνλεο ζπιιέγνπλ ηα ζηνηρεία γηα ηηο 

βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπο κε δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο θαη ε πξφζβαζή ζηα ζηνηρεία απηά 

είλαη δχζθνιε. Ζ ζσζηή κέζνδνο ζπιινγήο ζηνηρείσλ θαη νη ιφγνη πνπ αξλνχληαη νη 

θνξείο λα ηα κνηξαζηνχλ ζα κπνξνχζε λα θηλήζεη ηελ πεξηέξγεηα ελφο επηζηήκνλα γηα 

πεξεηαίξσ έξεπλα. Όπσο θαηαιαβαίλνπκε είλαη αλαγθαίν ηα θξάηε ζεκαίαο θαη νη 

λενγλψκνλεο λα δψζνπλ απηά ηα ζηνηρεία φρη κφλν γηα ηελ κειέηε ησλ αηηίσλ ησλ 

αηπρεκάησλ αιιά θαη γηα ηελ θαιχηεξε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην θεθάιαην 3 έιεγρνη ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ ζπρλά 

αιιειεπηθαιχπηνληαη, είλαη ρξνλνβφξνη θαη θνζηίδνπλ ηφζν γηα ηνπο θνξείο φζν θαη γηα 

ηα πινία. Δπηπιένλ νη πεξηζζφηεξνη θνξείο δελ εκπηζηεχνληαη ηνπο ειέγρνπο ησλ άιισλ 

θνξέσλ. Δάλ φκσο ν θάζε θνξέαο δεκνζίεπε ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ηνπ ζε έλα 

ζχζηεκα φπσο απηφ ηνπ GISIS ηφηε νη επφκελνη θνξείο δελ ζα επαλήιεγραλ ηα ίδηα 

ζέκαηα, έηζη νη δηαδηθαζίεο ζα δηαξθνχζαλ θαη ζα θφζηηδαλ ιηγφηεξν. Σα πινία πνπ 

ζπκκνξθψλνληαη ζηνπο θαλνληζκνχο ζα έθεπγαλ γξήγνξα απφ ηα ιηκάληα, κε 

ρακειφηεξα ιηκεληθά έμνδα ελψ ηα ππνβαζκηζκέλα ζα ήηαλ επθνιφηεξν λα 

εληνπηζηνχλ. Φπζηθά γηα λα έρεη απνηειέζκαηα απηή ε ελέξγεηα ζα πξέπεη λα έρεη 

εμαζθαιηζηεί φηη ηφζν νη θνξείο φζν θαη ηα θξάηε ιηκέλσλ ζα ζπκθσλήζνπλ (ίζσο θαη 

ζα ηππνπνηήζνπλ) ηνλ ηξφπν πνπ ειέγρνπλ ηα πινία ψζηε λα ππάξρεη παληνχ 

απζηεξφηεηα. Ζ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη πνιιά ζηελ 

αλάπηπμε θαη ζηελ αμηνιφγεζε ελφο ηέηνηνπ πιαηζίνπ. 

Ζ νπζία ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ είλαη ε πξφιεςε. Μηα λαπηηιηαθή εηαηξία πνπ επηζπκεί 

λα εθαξκφζεη ηηο αξρέο δηαρείξηζεο θξίζεσλ πξέπεη λα δψζεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ 

πξφιεςε. H ζσζηή πξφιεςε βαζίδεηαη ζηελ επάλδξσζε ηνπ πινίνπ θαη ηνπ γξαθείνπ 
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κε ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ. Δίλαη ρξφληα γλσζηφ φηη ηα αηπρήκαηα άξα θαη πνιιέο 

θξίζεηο πξνέξρνληαη απφ αλζξψπηλα ιάζε. Έλα πιήξσκα μεθνχξαζην, θαιά 

εθπαηδεπκέλν θαη αλάινγν ηνπ κεγέζνπο ηνπ πινίνπ είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα 

πξνθαιέζεη αηχρεκα ζε έλα αμηφπινν πινίν. Θα ήηαλ πνιχ θαιή ηδέα ςπρνιφγνη – 

ςπρίαηξνη θαη πξψελ λαπηηθνί λα εξεπλήζνπλ καδί ηα θξηηήξηα επηινγήο πιεξσκάησλ 

αιιά θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πιεξψκαηνο γηα ηηο ζπλζήθεο δηακνλήο θαη εξγαζίαο ζην 

πινίν.  

Ζ ζηειέρσζε κε ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ είλαη αλαγθαία αιιά φρη θαη ηθαλή ζπλζήθε 

γηα νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε θξίζεσλ. Αλ ε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο θαη ζπγθεθξηκέλα νη 

δηεπζπληέο ηνπ γξαθείνπ θαη ηνπ πινίνπ (θαπεηάληνο, κεραληθφο) δελ δεζκεχνληαη ηφηε 

φζεο πξνζπάζεηεο θαη λα γίλνπλ απφ ηνπο πθηζηακέλνπο ζα είλαη θαηαδηθαζκέλεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε Exxon πνπ είρε ζρέδην θξίζεο θαη δελ ην εκπηζηεχηεθε. 

Μηα λαπηηιηαθή πνπ ζέιεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλε γηα πηζαλέο θξίζεηο ζα πξέπεη λα 

δεκηνπξγήζεη έλα ζρέδην θξίζεο θαη έλα ζρέδην επηθνηλσλίαο θαη λα αμηνινγεί ζπρλά 

εάλ φινη (πιήξσκα θαη ππάιιεινη) γλσξίδνπλ ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζήζνπλ. Ζ γλψζε φκσο απηή δελ είλαη ζηαηηθή. Ζ λαπηηιηαθή επηρείξεζε πξέπεη 

λα ππνζηεξίδεη κε ηελ θνπιηνχξα ηεο ηελ αλαγλψξηζε ιαζψλ θαη ηηο πξνηάζεηο 

βειηίσζεο. Οη δηεπζπληέο ηφζν ζην γξαθείν φζν θαη ζην πινίν πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ 

ηνπο πθηζηακέλνπο λα αλαθέξνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνπλ ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία. Μφλν κε απηφλ ηνλ ηξφπν νη θξίζεηο ζηακαηνχλ ζην πξφδξνκν ζηάδην. Θα 

είρε εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ λα εμεξεπλήζεη θαλείο ηελ θνπιηνχξα κηαο λαπηηιηαθήο 

επηρείξεζεο θαη λα εμαθξηβψζεη θαηά πφζν είλαη έηνηκε θαζψο θαη ηη ρξεηάδεηαη αθφκε 

λα θάλεη γηα λα εθαξκφζεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ. 

Έλα αθφκα ζπνπδαίν δήηεκα πνπ εμεηάζηεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα είλαη ε 

ζεκαληηθή επηξξνή πνπ έρνπλ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο θξίζεο. 

Δηδηθά γηα ηελ λαπηηιία πνπ ην πεξηβάιινλ ηεο είλαη πνιχπινθν ηα ελδηαθεξφκελα κέξε 

κπνξνχλ λα ηελ ζψζνπλ ή λα ηελ θαηαζηξέςνπλ ζε κηα δχζθνιε ζηηγκή. πλεπψο ε 

θάζε λαπηηιηαθή επηρείξεζε μερσξηζηά πξέπεη λα εληνπίζεη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηεο, 

λα δηαηεξεί θαιέο ζρέζεηο καδί ηνπο θαη ιακβάλεη ππφςε ηηο ζέζεηο ηνπο φηαλ θαηαξηίδεη 

ην ζρέδην θξίζεο θαη επηθνηλσλίαο αιιά θαη φηαλ κηα θξίζε μεζπά. 

Θα ήηαλ κεγάιε έιιεηςε λα κελ ηνληζηεί ε αζέβεηα κε ηελ νπνία αληηκεησπίδνπλ 

πνιιέο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Δίλαη γλσζηφ φηη ε νηθνλνκηθή ζεσξία ππνζηεξίδεη φηη ζηφρνο ηεο 

επηρείξεζεο είλαη λα παξάγεη ηελ κέγηζηε δπλαηή πνζφηεηα κε ηνπο ιηγφηεξνπο 

δπλαηνχο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο. Σν λα ζέηεηαη φκσο ζε θίλδπλν ε αλζξψπηλε δσή 

θαη ην παγθφζκην νηθνζχζηεκα είλαη εζηθά απαξάδεθην θαη εμαγξηψλεη ηελ θνηλή γλψκε 

ζε πεξίπησζεο θξίζεο. Δίλαη ινηπφλ επηηαθηηθή ε αλάγθε λα κειεηεζεί θαη λα νξηζηεί ηη 

είλαη θαη νηθνλνκηθά θαη εζηθά/θνηλσληθά απνδεθηφ ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπηπξνζζέησο ζα είρε ελδηαθέξνλ λα 

εληνπηζηνχλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο μεπεξλνχλ θάπνηα εζηθά 

φξηα σο πξνο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

Κάπνηνο πνιέκηνο ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί φηη ιφγσ 

πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ έλα κέξνο ηεο αζθάιεηαο ζπζηάδεηαη ζην φλνκα ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη φηη νη πφξνη γηα ηελ δηαρείξηζε θξίζεσλ είλαη ζπαηάιε. Ο 

ηζρπξηζκφ απηφο φκσο είλαη ιαλζαζκέλνο. Υάξε ζηα νθέιε ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ 

(ζχζηεκα GISIS, θαιχηεξα πινία, γεξαλνί θιπ) αιιά θπξίσο ράξε ζηε θηινζνθία ηεο 
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δηαρείξηζεο θξίζεσλ, ην θφζηνο γηα ζσζηή πξφιεςε είλαη ζπλήζσο κηθξφηεξν απφ ην 

θφζηνο πνπ επηθέξεη κηα θξίζε γηα ηελ νπνία δελ ιήθζεθε θαη θαλέλα κέηξν πξφιεςεο. 

Πεξηζζφηεξεο εκπεηξηθέο κειέηεο ζε λαπηηιηαθέο εηαηξίεο ζα κπνξνχζαλ λα 

επηβεβαηψζνπλ θαη λα ηζρπξνπνηήζνπλ απηή ηελ ζέζε. 

 

 

5.2. πκπεξάζκαηα από ηελ κειέηε ηνπ Exxon Valdez. 

 

Μειεηψληαο ηελ πεξίπησζε ηνπ Exxon Valdez θαη κηα ζεηξά απφ ζρεηηθά βηβιία θαη 

άξζξα θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε Exxon δηέπξαμε πνιιά ζθάικαηα ζηελ 

δηαρείξηζε ηεο θξίζεο ηεο δηαξξνήο ηνπ Exxon Valdez. Σα ζθάικαηα απηά βξίζθνληαη 

ηφζν ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο γεληθά φζν θαη ζηνλ ηξφπν 

ρεηξηζκνχ ηνπ πεξηζηαηηθνχ απηνχ ζπγθεθξηκέλα. 

Μειεηψληαο ηελ θξίζε θαη έρνληαο ππφςε ηα ζηάδηα ηνπ Fink κπνξνχκε λα 

παξαηεξήζνπκε ηα εμήο. Σν πξφδξνκν ζηάδην μεθηλά κήλεο λσξίηεξα απφ ηελ επνρή 

πνπ ε Exxon εκπηζηεχεηαη ελ γλψζεη ηεο έλα VLCC ηάλθεξ ζηα ρέξηα ελφο αιθννιηθνχ 

θαπεηάληνπ. Σν ζηάδην απηφ ε επηρείξεζε ην αγλνεί κέρξη πνπ ηελ 24ε Μαξηίνπ ηνπ 

1989 ε θξίζε πεξλά ζην νμχ ζηάδην κε ηελ πξφζθξνπζε ζηνλ χθαιν. 

Οχηε φκσο ζην νμχ ζηάδην ήηαλ πξνεηνηκαζκέλε. Σν κεγαιχηεξν ζθάικα πνπ έγηλε ζην 

ζηάδην απηφ ήηαλ φηη ράζεθε εθείλνο ν πνιχηηκνο ρξφλνο πνπ ζα κπνξνχζε, κε ηηο 

επεκβάζεηο ηεο, λα αιιάμεη ηελ εμέιημε ησλ πξαγκάησλ. Ο ρξφλνο απηφο (Golden hour) 

ράζεθε ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηνπ θαπεηάληνπ (πνπ άθεζε λα πεξάζνπλ 20 ιεπηά γηα λα 

ελεκεξψζεη ηηο ιηκεληθέο αξρέο) φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο Exxon πνπ δελ αληέδξαζε 

άκεζα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Exxon αλ θαη είρε ζρέδην θξίζεο ζηα αξρεία ηεο δελ ην 

εκπηζηεχηεθε θαη δελ ην έζεζε ζε εθαξκνγή ιφγσ θφζηνπο. Ζ ζηάζε πνπ θξάηεζε ηηο 

πξψηεο 3 βδνκάδεο ήηαλ αληηδξαζηηθή. Αξληφηαλ θάζε επζχλε γηα ην ζπκβάλ, εκπφδηδε 

ηελ επηθνηλσλία, θαη δελ έζηειλε θάπνηνλ αληηπξφζσπν απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

αιιά θάπνηνπο άιινπο ηεξαξρηθά θαηψηεξνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν φκσο ε δηνίθεζε 

έδηλε ηελ εληχπσζε φηη ζεσξνχζε ην πξφβιεκα ήζζνλνο ζεκαζίαο. Σν θελφ εθείλν ηεο 

πιεξνθφξεζεο ην θάιπςαλ ηα κέζα ελεκέξσζεο κε εηθφλεο θαη απφςεηο ησλ ζπκάησλ 

νη νπνίεο πξνθάιεζαλ ηελ αληίδξαζε ηεο θνηλήο γλψκεο, θαηέζηξεςαλ ηελ δεκφζηα 

εηθφλα ηεο θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ ζε απηή. πλεηδεηνπνηψληαο απηή ηελ 

θαηάζηαζε ε Exxon άιιαμε ηελ ζηάζε ηεο απφ αληηδξαζηηθή ζε ακπληηθή. Σξεηο 

βδνκάδεο κεηά ην ζπκβάλ ν πξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Exxon 

εκθαλίδεηαη ζηνλ ηφπν ηνπ αηπρήκαηνο θαη ζηα κέζα θαη αληηδξά θαηεγνξψληαο ηελ 

ιηκεληθή αξρή θαη ηνλ ίδην ηεο ηνλ θαπεηάλην γηα ηελ θαηαζηξνθή πνπ είρε ζπκβεί. Ζ 

κνλαδηθή ζεηηθή ηεο αληίδξαζε ήηαλ φηη παξείρε ζεκαληηθή βνήζεηα ζηνλ θαζαξηζκφ 

ηεο πεηξειαηνθειίδαο. 

Γεληθφηεξα, ε εηαηξία φρη απιά δελ είρε θάπνην ζρέδην επηθνηλσλίαο αιιά κε ηελ ζηάζε 

ηεο θαηάθεξε λα παηήζεη ηνπ πεξηζζφηεξνπο θαλφλεο ζσζηήο επηθνηλσλίαο. Έλα αθφκα 

κεγάιν ιάζνο ηεο ήηαλ φηη δελ έιαβε ππφςε ηεο ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. Αληί λα 

επηθνηλσλήζεη κε ηνπο θαηνίθνπο, ηηο ιηκεληθέο αξρέο θαη ηελ θπβέξλεζε γηα λα 
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ελεκεξσζεί γηα ηα αηηήκαηα ηνπο θαη λα πξνβεί ζε ελέξγεηεο εθηφλσζεο ηεο 

θαηάζηαζεο, ε Exxon πξνηίκεζε λα αληηδξάζεη επηζεηηθά.    

Σν νμχ ζηάδην δηήξθεζε γηα κήλεο. Θα κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη ζηακαηάεη ρξνληθά 

γχξσ ζην θαινθαίξη ηνπ 1992, φπνπ ζηακαηάλε νη πξνζπάζεηεο θαζαξηζκνχ, θάπνπ εθεί 

μεθηλά θαη ην ρξφλην ζηάδην. ην ζηάδην απηφ έγηλαλ πνιιέο έξεπλεο ηφζν απφ ην 

θξάηνο φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο Exxon πνπ πξφζθεξαλ γλψζε. Ζ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα εθείλε ηελ πεξίνδν έκαζε πνιιά γηα ηηο κεζφδνπο θαζαξηζκνχ πεηξειαίνπ 

αιιά θαη γηα ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ. Σν ζηάδην φκσο απηφ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηηο 

ηηηάληεο δηθαζηηθέο δηακάρεο ηεο εηαηξίαο. Κάζε θνξά πνπ ε Exxon αξλείηαη ην 

πξφζηηκν θαη θαηαθεχγεη ζην εθεηείν θαη θάζε θνξά πνπ απηφ πξφηεηλε κηθξφηεξν 

πξφζηηκν ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη ε θνηλή γλψκε αληηδξνχλ επεξεάδνληαο θαη πάιη 

αξλεηηθά ηελ εηθφλα ηεο εηαηξίαο. Ζ θαηάζηαζε απηή ζπλερίζηεθε κέρξη ην 2008 φπνπ 

βγήθε ε ηειεζίδηθε απφθαζε.  

Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα (2010) ε θξίζε βξίζθεηαη πιένλ ζην ζηάδην ηεο επίιπζεο. Ζ 

εηαηξία πήξε έλα ζεκαληηθφ κάζεκα απφ ηελ θξίζε απηή θαη φπσο ππνζηεξίδεη θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο έρεη ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε αλ κελ επαλαιεθζεί θάηη 

αληίζηνηρν θαη ζην κέιινλ.  

Μέζα απφ ηνπο ρεηξηζκνχο ηεο Exxon πάλσ ζηελ ζπγθεθξηκέλε θξίζε βγήθαλ ζηελ 

επηθάλεηα θαη βαζχηεξα πξνβιήκαηα ηεο εηαηξίαο πνπ αθνξνχλ ηελ ίδηα ηεο ηελ 

θνπιηνχξα θαη ηελ δηνίθεζε. Γηα παξάδεηγκα ην γεγνλφο φηη ε Exxon δελ εθάξκνζε ην 

ζρέδην θξίζεο πνπ είρε ζηα αξρεία ηεο δείρλεη φηη ε δηνίθεζε δελ είρε ζπλεηδεηνπνηήζεη 

ην πφζν ζεκαληηθή ήηαλ ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θξίζεσλ 

θαη φηη δελ ππήξρε ππεχζπλε δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο ζηνλ ηνκέα απηφ. Έλα άιιν 

βαζχηεξν πξφβιεκα πνπ εληνπίζηεθε κε αθνξκή ην αηχρεκα ήηαλ απηφ ηεο δηαδηθαζίαο 

επηινγήο θαη απαζρφιεζεο πξνζσπηθνχ. Σν γεγνλφο φηη ε Exxon εκπηζηεχεηαη ελ 

γλψζεη ηεο πινίν ηεο ζε αιθννιηθφ θαπεηάλην δείρλεη μεθάζαξα φηη ε επέλδπζε ζε 

αλζξψπηλν θεθάιαην δελ ήηαλ πξνηεξαηφηεηα ηεο.  

Σέινο γηα λα είκαζηε απφιπηα αληηθεηκεληθνί δελ ζα πξέπεη λα θξίλνπκε ηελ πεξίπησζε 

ηνπ Exxon Valdez κε βάζε ηελ ζεσξία πνπ έρνπκε ζήκεξα γηα ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ 

δηφηη ηα ιάζε πνπ έγηλαλ ζηελ θξίζε απηή απνηέιεζαλ ην θαιχηεξν παξάδεηγκα πξνο 

απνθπγή θαηά ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ ζεσξηψλ. Δάλ, γηα παξάδεηγκα, γλψξηδαλ εθείλε 

ηελ επνρή πνζφ ζεκαληηθή είλαη ε αλάκεημε ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

κεξψλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ζρεδίνπ θξίζεο θαη επηθνηλσλίαο, ηφηε είλαη πηζαλφ 

πνιινί ιαλζαζκέλνη ρεηξηζκνί λα είραλ απνθεπρζεί. 
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7. Λεμηιόγην θαη αθξσλύκηα 

 

Άγγιν – Διιεληθή νξνινγία  

accommodative πξνζαξκνζηηθή  

acute crisis stage νμχ ζηάδην 

chronic crisis stage ρξφλην ζηάδην  

classification society λενγλψκνλεο 

communication plan ζρεδία επηθνηλσλίαο 

concention παξαδνρή 

conference δηαζθέςεηο  

contingency plans ζρέδηα δπζάξεζησλ απξνφπησλ 

cost benefit analysis κέζνδνο θφζηνπο νθέινπο 

cost effectiveness analysis κέηξεζε απνδνηηθφηεηαο επελδχζεσλ 

crisis θξίζε 

crisis management δηαρείξηζε θξίζεσλ 

crisis plan ζρέδην θξίζεο  

dangerous επηθίλδπλα 

defensive ακπληηθή 

deny άξλεζε 

dependent εμαξηεκέλα 

discretionary πξναηξεηηθά 

dominant θπξίαξρα 

dormant αδξαλή 

excuse απνινγία 

flage state θξάηνο ζεκαίαο 

internal assassins εζσηεξηθνί πιεξσκέλνη δνινθφλνη 

justification δηθαηνιφγεζε 

legitimacy λνκηκφηεηα 

liner λαπηηιία ηαθηηθψλ γξακκψλ 

mixed metaphors κεηαθνξέο απφ άιινπο θιάδνπο 

port state control έιεγρνο ιηκεληθψλ αξρψλ  

power δχλακε 

practive πξννξαηηθή, πξνιεπηηθή 

prodromal crisis stage πξφδξνκν ζηάδην  
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reactive αληηδξαζηηθή 

resolution crisis stage ζηάδην επίιπζεο 

risk θίλδπλνο 

risk analysis αλάιπζε θηλδχλνπ  

risk analysis  κέζνδνο αλάιπζεο θηλδχλνπ  

risk assessment απνηίκεζε θηλδχλνπ  

risk description πεξηγξαθή θηλδχλνπ  

risk estimation εθηίκεζε θηλδχλνπ 

risk evaluaton αμηνιφγεζε θηλδχλνπ  

risk identification πξνζδηνξηζκφο θηλδχλνπ  

risk management δηαρείξηζε θηλδχλνπ 

risk monitoring παξαθνινχζεζε δηεξγαζίαο  

risk treatment αληηκεηψπηζε θηλδχλνπ 

salience ζεκαληηθφηεηα 

scenario analysis ε αλάιπζε ζελαξίνπ 

spy games παηρλίδηα θαηαζθφπσλ 

stakeholder ελδηαθεξφκελα κέξε 

strategic forecasting ζηξαηεγηθή πξφβιεςε 

sub-standard vessel πινίν ππνβαζκηζκέλεο αζθάιεηαο  

tramp ειεχζεξε θνξηεγφο – κε δξνκνινγηαθή λαπηηιία  

urgency ην επείγνλ 

wheel of crisis ηξνρφο ησλ θξίζεσλ 

 

 

 

Αθξσλύκηα  

GISIS Global Integrated Shipping Information System 

I.M.O. International Maritime Organisation 

MARPOL International Convention for the Prevention of the Pollution from ships  

P&I clubs Protection and Indemnity Clubs 

SMS Safety Management System  

SOLAS International convention for the safety of life at sea  

VLCC Very Large Crude Carrier 

 


