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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

Δηζαγσγή - Πεξίιεςε 

 

ηνλ 20ν θαη 21ν αηψλα νη θξίζεηο απνηεινχλ ζηνηρείν ηεο ζχγρξνλεο θαζεκεξηλήο 

καο δσήο  ηφζν ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο φζν θαη ηεο ηδησηηθήο/ πξνζσπηθήο καο 

δσήο. Οη λέεο ζπλζήθεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο λέαο νηθνλνκίαο δεκηνπξγνχλ 

πνιηηηζκηθέο, πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο «αλαηαξάμεηο» ζε φια ηα θξάηε 

ηνπ θφζκνπ, κε απνηέιεζκα λα πξνθαινχληαη κηθξήο ή κεγάιεο θιίκαθαο θξίζεηο. 

Δπίζεο νη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο θαη νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ζηαδηαθή «παξαθκή» ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ ηνπίνπ, ζην νπνίν δνχκε, 

απνηεινχλ θαζεκεξηλέο εζηίεο θξίζεσλ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε καο. 

πλεπψο ε πηνζέηεζε ησλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ζεζκψλ γηα ηε 

δηαρείξηζε θξίζεσλ απνηειεί πξνυπφζεζε θαη φρη επηινγή γηα ηηο θπβεξλήζεηο, ηνπο 

νξγαληζκνχο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ αηψλα καο. 

 

Οη θξίζεηο ζηνλ 21ν αηψλα έρνπλ κελ ηνπηθή πξνέιεπζε, αιιά παγθφζκηα απήρεζε 

θαη απηφ γηαηί νη λέεο ηερλνινγίεο θαη θπξίσο ε ηειεφξαζε, ε ςεθηαθή επηθνηλσλία θαη 

ν θπβεξλνρψξνο- δηαδίθηπν παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο άκεζε γλσζηνπνίεζεο ησλ 

θξίζεσλ ζε ειάρηζην ρξφλν ζε φιν ην θφζκν. Οη δηαρεηξηζηέο ησλ θξίζεσλ θαινχληαη 

λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά φρη κφλν ηε θξίζε αιιά θαη ηνλ «επηθνηλσληαθφ 

ζφξπβν- επηθνηλσληαθφ αληίθηππφ» ηεο. Οη θπβεξλήζεηο, νη νξγαληζκνί θαη νη 

επηρεηξήζεηο γηα λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά φρη κφλν ηε θξίζε αιιά θαη ηνλ 

«επηθνηλσληαθφ ζφξπβν- επηθνηλσληαθφ αληίθηππν» ηεο. Οη θπβεξλήζεηο, νη 

νξγαληζκνί θαη νη επηρεηξήζεηο γηα λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο θξίζεηο 

είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηνπλ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη άξηηα ελεκεξσκέλν 

πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζα έρεη ηελ απαξαίηεηε ηερλνινγηθή ππνδνκή ψζηε λα είλαη ζε 

ζέζε λα δηαρεηξηζηεί δπλακηθά θαη έγθαηξα ηηο επηθείκελεο θξίζεηο ζηελ θνηλσλία ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηεο γλψζεο. 

 

Ο θίλδπλνο εμαξηάηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο, ηα ζπζηήκαηα, ηηο δηεξγαζίεο, ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ην πεξηβάιινλ ελφο νξγαληζκνχ θαη θαηά ζπλέπεηα ν βαζκφο θαηά ηνλ 

νπνίν θηλδπλεχεη ν νξγαληζκφο είλαη ζπλάξηεζε ηεο νξγάλσζήο ηνπ, ησλ δεμηνηήησλ 

θαη ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ησλ δηεξγαζηψλ θαη ησλ ειέγρσλ πνπ 
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εθαξκφδεη, ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί, ηεο πνηφηεηαο ηνπ κάλαηδκελη ζε 

φιεο ηηο βαζκίδεο, ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο δηνίθεζεο έλαληη ησλ 

θηλδχλσλ, ησλ θαλφλσλ δενληνινγίαο θαη ηεο θνπιηνχξαο πνπ έρεη αλαπηχμεη. 

Δπίζεο είλαη ζπλάξηεζε αιιαγψλ ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν 

νξγαληζκφο θαη πνπ δελ ειέγρνληαη απφ απηφλ. 

 

ε νπνηνλδήπνηε θιάδν θαη αλ δξαζηεξηνπνηείηαη κηα επηρείξεζε, ζα πξέπεη λα έρεη 

ππφςε ηεο φηη νθείιεη λα είλαη εμνηθεησκέλε κε ηε Γηαρείξηζε Κξίζεσλ θαη 

Δπηρεηξεκαηηθνχ Κηλδχλνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία πνπ έρεη εθαξκνγή ζηε 

δηαζχλδεζε ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ  (Σκήκα 

Πιεξνθνξηθήο, Ννκηθφ ηκήκα, Λνγηζηήξην, Πσιήζεηο, Μάξθεηηλγθ θιπ.) αιιά θαη ζηηο 

ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο θαη ζπλεξγάηεο ηεο. 

 

Ζ παξνχζα κειέηε ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα κέξε.  

 

1. Σν δεχηεξν θεθάιαην πεξηιακβάλεη κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ γεληθά ζε φινπο ηνπο θιάδνπο. Γίλεηαη κηα αλαδξνκή 

ησλ θξαηαηψλ ζεσξεηηθψλ απφςεσλ έσο ζήκεξα πάλσ ζην αληηθείκελν, 

ηξφπνη επίιπζεο ησλ θξίζεσλ ππφ ην πξίζκα πξαγκαηηθψλ παξαδεηγκάησλ 

θαη κηα επηζθφπεζε ζηα θπξηφηεξα ζεκεία.  

2. Σν ηξίην θεθάιαην εζηηάδεη ζηελ αλάιπζε ηεο δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ 

ξίζθσλ κέζα απφ ην πξίζκα ηεο ρξήζεο ησλ ππαξρφλησλ πξνηχπσλ σο 

εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο θαη απηναμηνιφγεζεο απφ ηνπο νξγαληζκνχο, 

παξνπζηάδεηαη ε θχζε θαη ε έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ, νη βαζηθνί θίλδπλνη πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη ζεκεξηλέο επηρεηξήζεηο θαη νη θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο, ε 

παξνπζίαζε ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ δηέπνπλ ηε δηαρείξηζε 

θηλδχλνπ θαη νη κεραληζκνί, νη ηερληθέο θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζήκεξα.  

3. ην ηέηαξην θεθάιαην επηρεηξείηαη κηα αλάιπζε ελφο πξαγκαηηθνχ 

παξαδείγκαηνο δηαρείξηζεο θξίζεσλ, ηφζν ζην δηαρεηξηζηηθφ θνκκάηη (θξίζε) 

φζν θαη ηεο πξνιήςεσο θαη ησλ θαλνληζηηθψλ ζεζκψλ (ξίζθν). Έπεηηα 

εζηηάδνπκε ζηελ λαπηηιία σο θιάδν γηα λα αλαιχζνπκε ην ηζρχνλ πιαίζην 

θαλφλσλ, λνξκψλ θαη πξνηχπσλ θαη πψο νξίδεηαη εθεί ε δηαρείξηζε ησλ 

ξίζθσλ θαη κε πνηα κέζα εθθξάδεηαη.  
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Σέινο ζην πέκπην θεθάιαην θάλνπκε κηα αλαζθφπεζε ησλ φζσλ παξαζέζακε ζην 

πφλεκα καο, παξαζέηνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπκε θαηαιήμεη κέζα πάληα ππφ 

ηε δηαδηθαζία ηεο ζρέζεο ηεο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ κε ηε Γηαρείξηζε Ρίζθσλ θαη πψο 

ηα πξφηππα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εξγαιεία αμηνιφγεζεο θαη βειηίσζεο 

ησλ νξγαληζκψλ. Σέινο, πξνρσξνχκε θαη πξνηείλνπκε ζέκαηα γηα πεξεηαίξσ 

επηζηεκνληθή εκβάζπλζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαζψο θαη πξνζσπηθήο αλαδήηεζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

Γηαρείξηζε Δπηρεηξεζηαθώλ Κξίζεσλ 

 

ην δεχηεξν θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ αλάιπζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ, 

ηνπ ιφγνπ χπαξμεο κηαο θξίζεο, ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηε ζπλζέηνπλ, ηεο δνκήο πνπ ζα 

ρξεηάδεηαη λα έρεη ν εθάζηνηε νξγαληζκφο γηα λα κπνξέζεη λα αληεπεμέιζεη ηεο 

θξίζεσο θαζψο θαη ησλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο απηήο. Μέζα απφ παξαδείγκαηα πνπ 

ππάξρνπλ ζηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη ηεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο ζα 

θαηαλνήζνπκε  ηε δπλακηθή ησλ νξγαληζκψλ, ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ νη θξίζεηο 

θαη ζα επηθεληξσζνχκε ζηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζρέζε ησλ νξγαληζκψλ κε ηα ηξίηα 

εκπιεθφκελα κέξε. 

 

2.1 Γηαρείξηζε Κξίζεσλ θαη νη Θεκειηώδεηο έλλνηεο 

 

2.1.1 Κξίζεηο θαη Αληηκεηώπηζή ηνπο 

 

Ζ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ζηηο 11 επηεκβξίνπ  2001 ήηαλ ε αθνξκή γηα ηε δεκηνπξγία 

λέσλ κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ απφ πιεπξάο δηαρείξηζεο-δηνίθεζεο πνιχπινθσλ 

ζπζηεκάησλ αιιά θαη θαηαζηάζεσλ. Απηνί νη λένη ηξφπνη ππνζηεξίδνπλ ηνπο 

απνθαζίδνληεο (Decision Makers) λα ιακβάλνπλ άκεζα ζεκαληηθέο απνθάζεηο ψζηε 

λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο εκθάληζεο δπζάξεζησλ απνηειεζκάησλ. Ζ 

Γηαρείξηζε Κξίζεσλ (Crisis Management) νξίδεηαη σο ε κεζνδνινγία εθείλε πνπ 

πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλν ζρέδην, νξγάλσζε, θαζνδήγεζε, θαη έιεγρν θαηά ηελ 

ζεκαληηθή πεξίνδν αθξηβψο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα, θαη κεηά απφ κία θαηαζηξνθή, 

ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη ηπρφλ απψιεηεο ησλ πφξσλ ελφο νξγαληζκνχ απφ απηή 

ηελ θαηαζηξνθή θαη νη νπνίνη ζεσξνχληαη άθξσο απαξαίηεηνη γηα ηελ πιήξε 

επαλφξζσζε ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ (Parsons)1. Κάζε γεγνλφο ην νπνίν δχλαηαη λα 

ζπγθεληξψζεη ην δεκφζην αξλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζε κία επηρείξεζε θαη λα 

δεκηνπξγήζεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε, ζηηο 

ζρέζεηο ηεο κε ηνπο πειάηεο ηεο ή ζηε θήκε ηεο νξίδεηαη σο θξίζε (Lajtha, Robert)2. 

ηε Γηαρείξηζε Κξίζεσλ εκπιέθνληαη πνιιά δηνηθεηηθά επίπεδα ηεο επηρείξεζεο 

http://en.wikipedia.org/wiki/Decision_maker
http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Crisis_management
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φπσο ε δηεχζπλζε πεξηβάιινληνο, ε δηεχζπλζε πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, ε δηεχζπλζε 

πξνζσπηθνχ, νη δεκφζηεο ζρέζεηο, ην ηκήκα κάξθεηηλγθ, ην λνκηθφ ηκήκα θ.α. 

(Muller)3. 

Ο ζηφρνο ηεο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ είλαη λα επηβηψζεη ε εηαηξεία έπεηηα απφ κία 

ελδερφκελε θξίζε κε ηελ θήκε ηεο άζπηιε θαη φια ηα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο αλέπαθα. 

Πνιινί νξγαληζκνί δηαζέηνπλ θάπνην γξαπηφ ρέδην Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ (ΓΚ). 

Απιψο, ε νλνκαζία απηψλ ησλ ρεδίσλ κπνξεί λα δηαθέξεη: ρέδην Άκεζεο Γξάζεο 

(Emergency Response Plan), Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην πλνρήο (Business Continuity 

Plan), ρέδην Καηαζηξνθψλ (Disaster Plan) θαη ρέδην Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ (Crisis 

Management Plan). Έλα ρέδην Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ, ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ, ηελ θαηάζηξσζε ηνπ ζρεδίνπ, 

ηελ άκεζε αληίδξαζε, ηελ “αλάξξσζε” θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ζρεδίνπ. Θα πξέπεη λα 

αλαθέξνπκε, φηη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο ελφο ρεδίνπ 

Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ είλαη απαξαίηεην λα νξηζζεί ην πξφζσπν ην νπνίν ζα θέξεη ηελ 

απνθιεηζηηθή επζχλε πινπνίεζεο νιφθιεξνπ ηνπ ζρεδίνπ. Σν πξφζσπν απηφ ζα 

πξέπεη λα είλαη ν ζπληνληζηήο ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ θαη λα 

έρεη ηελ απαξαίηεηε εμνπζία ψζηε λα πηζηνπνηεί ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ 

Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ. (Mitroff, Alpaslan)4 

 

Ζ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ κπνξεί λα είλαη είηε πνηνηηθή είηε πνζνηηθή – εθφζνλ απηφ 

είλαη εθηθηφ – θαη ζθνπφο ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ πξέπεη λα είλαη ε πιήξεο 

ππνζηήξημε ηνπ απνθαζίδνληα (Decision Maker). ηε θάζε απηή ζπλήζσο 

πξαγκαηνπνηείηαη θαη ν νηθνλνκηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ζρεδίνπ έπεηηα απφ κία 

αλάιπζε θφζηνπο-θέξδνπο (cost-benefit analysis). (Rosenthal, Kouzmin)5 

Σν πην θξίζηκν απφ φια ηα ζηνηρεία ζηε Γηαρείξηζε Κξίζεσλ είλαη ε επαθή κε ηα 

Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. 

Σν ρέδην Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε γξαπηή κνξθή θαη λα 

πεξηιακβάλεη φια ηα πξναλαθεξζέληα ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο θαη ηελ εθηίκεζή 

ηνπο. Σν θείκελν πξέπεη λα θαζνξίδεη επαθξηβψο ππεπζπλφηεηεο θαη ξφινπο (Mitroff, 

Alpaslan)6. Σν ζηνηρείν απηφ ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθφ θαζψο ππάξρεη ν θίλδπλνο 

κεζνχζεο θάπνηαο θξίζεο δηάθνξα άζρεηα κε ην αληηθείκελν ζηειέρε ηεο εηαηξείαο λα 

πξνζπαζνχλ λα πάξνπλ ηνλ έιεγρν θαηαζηάζεσλ θαζψο απηνί δελ είλαη ζσζηά θαη 

πιήξσο ελεκεξσκέλνη. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cost-benefit_analysis
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Ζ εθπαίδεπζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε απηά ηα δεηήκαηα θαη ε πεξηνδηθή 

επαλεμέηαζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζρεδίνπ ζεσξνχληαη πνιχ ζεκαληηθά 

δεηήκαηα ψζηε ηαπηφρξνλα λα επηηπγράλεηαη θαη ε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε (evaluation) 

ηνπ ζρεδίνπ. (Mitroff, Alpaslan)7  

χκθσλα κε ηνλ Barton8 γηα ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Υεηξηζκνχ 

Κξίζεσλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη: 

-Πξνζδηνξηζκφο ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο νη πηζαλφηεηεο εθδήισζεο ηνπ 

θηλδχλνπ κπνξνχλ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ. 

-Αλάπηπμε ελφο ξεαιηζηηθνχ πιάλνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη ζα ειέγρεη ηηο 

πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο αληηκεηψπηζεο, φζν πην άκεζα γίλεηαη. 

-ρεδηαζκφο θαη αζθήζεηο αληηκεηψπηζεο ελδερνκέλσλ εθηάθησλ θξίζεσλ 

-πγθεθξηκέλν άηνκν, ην νπνίν ζα επσκηζζεί φιν ην βάξνο ηεο επηθνηλσλίαο κε ηα 

ΜΜΔ. 

-Έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ ή ρέδην Γξάζεο, πνπ ζα δίλεη 

απαληήζεηο ζε ζεκαληηθά εξσηήκαηα. 

-Πξφβιεςε δπλαηφηεηαο επηθνηλσλίαο κε άιια ηα ζηειέρε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

νκάδεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ (ηειέθσλα, email). 

-Καηάζηαζε κε ηηο πηζαλέο πεγέο πιεξνθνξηψλ (αξρεία, ζπλεξγαδφκελεο ππεξεζίεο, 

αλνηθηέο πεγέο, θιπ.). 

-Οξγαλσκέλν ζχζηεκα πνπ ζα ηξνθνδνηεί κε πιεξνθνξίεο ηελ νκάδα δηαρείξηζεο 

θξίζεσλ.  

Σν ζηάδην ηεο “αλάξξσζεο” ηεο επηρείξεζεο απφ κία πηζαλή θξίζε είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ. ε απηφ ην ζηάδην πξέπεη λα ηίζεληαη νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα ζρέδηα ηεο 

επηρείξεζεο γηα ηελ κεηά-ηελ-θξίζε-πεξίνδν (Post Crisis Recovery Period) θαη λα 

θαζνξίδεηαη ην κήθνο απηήο ηεο πεξηφδνπ (Smith)9. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη 

πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί ζπλήζσο ππνεθηηκνχλ απηφ ην ρξφλν αλάξξσζεο. 

Έλαο αθφκε ζεκαληηθφο παξάγνληαο ν νπνίνο ζπλήζσο ππνεθηηκάηαη είλαη ε 

ςπρνινγηθή πίεζε ε νπνία πθίζηαληαη νη εξγαδφκελνη ηεο εηαηξείαο έπεηηα απφ κία 

θξίζε (Pierre, Hofinger, Buerschaper)10. ε ςπρνινγηθή πίεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

πεξαηηέξσ πεξηπέηεηεο ηελ εηαηξεία εμαηηίαο ησλ ιαλζαζκέλσλ απνθάζεσλ πνπ 

ζπλήζσο ιακβάλνπλ ηα πςειφβαζκα ζηειέρε ηεο ιφγσ θαηάζιηςεο, πίεζεο θαη 

θνχξαζεο. πλήζσο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζπλίζηαηαη ε παξνρή ςπρνινγηθήο 

ππνζηήξημεο απφ εηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο θαη πξέπεη λα πξνβιέπεηαη απφ ην 

ρέδην Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ (Pierre, Hofinger, Buerschaper)11. 
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Σν πην θξίζηκν απφ φια ηα ζηνηρεία ζηε Γηαρείξηζε Κξίζεσλ είλαη ε επαθή κε ηα 

Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. Όηαλ ε θξίζε ρηππήζεη ηελ πφξηα ηεο εηαηξείαο, νη 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο κπνξνχλ λα θαιχςνπλ πηζαλέο δεκηέο απφ κία θαηαζηξνθή 

αιιά δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ ηίπνηε γηα ηελ απνιεζζείζα θήκε ηεο εηαηξείαο θαη ηελ 

ρακέλε αμηνπηζηία ηεο ζηελ αγνξά (Coombs)12. Ζ επζχλε απηή θέξεη θαζαξά ηελ ίδηα 

ηελ εηαηξεία θαη πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππ‟ φςηλ. Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο 

εηαηξείαο πξέπεη λα είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ νκάδσλ εθείλσλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία θαη ηε θήκε ηεο π.ρ. πειάηεο, 

πξνκεζεπηέο/πηζησηέο, ζπλδηθάηα, ΜΜΔ, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, κέηνρνη, 

αθηηβηζηηθέο νκάδεο θιπ. Ο θαζνξηζκφο ελφο θαη κφλνπ αηφκνπ ην νπνίν ζα έξρεηαη 

ζε επαθή κε ηα ΜΜΔ θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη κεηά ηελ θξίζε ζεσξείηαη απαξαίηεηε 

(Coombs)13. Όζν πην πνιχ γίλεη θαηαλνεηή ε δχλακε ησλ ΜΜΔ θαη ε δπλαηφηεηα 

πνπ έρνπλ λα ειέγρνπλ ηελ Κνηλή Γλψκε ηφζν πην κηθξέο ζα είλαη νη απψιεηεο απφ 

κία θξίζε. 

Ο ρεηξηζκφο κηαο θξίζεο δελ πξέπεη λα εθιεθζεί φηη έρεη πάληνηε σο επηζπκεηφ 

ζηφρν ησλ δχν πιεπξψλ ηελ απνθιηκάθσζε. Πξαγκαηηθφο ζηφρνο ρεηξηζκνχ είλαη ε 

επηηπρία ησλ ζηφρσλ ηεο θάζε πιεπξάο. 

χκθσλα κε ηνλ  Parsons14 ν ρεηξηζκφο κηαο θξίζεο απνηειεί κηα ιεπηή δηαδηθαζία 

πνπ πεξηιακβάλεη δχζθνιεο απνθάζεηο. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη ππφ ζπλζήθεο 

πίεζεο ρξφλνπ θαη δπλακηθψλ εμειίμεσλ, απφ αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη ζηελ 

νκίριε ησλ ακθηβνιηψλ. 

πλνπηηθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε Γηαρείξηζε Κξίζεσλ είλαη κία πνιχπινθε 

θαη δπλακηθή κεζνδνινγία πνπ απαηηεί πνιπεπίπεδε πξνζέγγηζε. Σα εξγαιεία πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε Γηαρείξηζε ησλ Κξίζεσλ είλαη πνιιά. Αλ ηα 

εξγαιεία απηά ρξεζηκνπνηεζνχλ βέιηηζηα, νη απψιεηεο απφ κία ελδερφκελε θξίζε ζα 

ειαρηζηνπνηεζνχλ. Κάζε επηρείξεζε δηαθέξεη απφ ηηο ππφινηπεο ζε ππνδνκή θαη 

νξγάλσζε. Αληηζηνίρσο, θάζε ρέδην Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ πνπ ζα έρεη ν θάζε 

νξγαληζκφο δηαθέξεη απφ ηα άιια. Γελ ππάξρεη έλα γεληθφηεξα απνδεθηφ πξφηππν, 

φπνπ φινη ζα κπνξνχζαλ λα ην αθνινπζήζνπλ θαη λα απνηειέζεη παλάθεηα γηα θάζε 

είδνπο θξίζε θαη νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα πξνεηνηκάδνληαη πξηλ ε νπνηαδήπνηε 

θξίζε ρηππήζεη ηελ πφξηα ηνπο. Ζ Γηαρείξηζε Κξίζεσλ είλαη επηηαθηηθή αλάγθε ηφζν 

ζε επίπεδν ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη ζηνλ επξχηεξν Γεκφζην ηνκέα ζε 

επίπεδν Κξαηηθφ θαη ζπλεπψο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη Δζληθήο Κπξηαξρίαο. 

 



8 
 

2.1.2 Οξηζκνί – Κξίζε 

2.1.2.1 Οξηζκόο-ηη είλαη θξίζε 

Ζ θξίζε ιέμε πξνέξρεηαη απφ ηελ ειιεληθή ιέμε «θξίζηο», πνπ ζεκαίλεη θξίζε, 

επηινγή ή απφθαζε. Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ, σζηφζν, πνηθίιιεη αλάινγα κε ην πιαίζην 

εληφο ηνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε πεηζαξρία ηνπ εξεπλεηή (Preble)15. ηελ 

νξγαλσηηθή ινγνηερλία, θξίζε νξίδεηαη σο εμήο: 

Οξγαλσηηθή θξίζε είλαη έλα κηθξήο-πηζαλφηεηαο, κε κεγάιν αληίθηππν, γεγνλφο ην 

νπνίν απεηιεί ηε βησζηκφηεηα ελφο νξγαληζκνχ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ αζαθή αηηία, 

απνηειέζκαηα θαη ηξφπνπο εμεχξεζεο ιχζεο, θαζψο θαη απφ ηελ πεπνίζεζε φηη νη 

απνθάζεηο πξέπεη λα γίλνπλ γξήγνξα. (Pearson θαη Clair, ζ. 60)16 .Μία θξίζε είλαη 

έλα κεγάιν θαη απξφβιεπην γεγνλφο πνπ απεηιεί λα βιάςεη έλαλ νξγαληζκφ θαη ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο (stakeholders). Αλ θαη νη θξίζεηο είλαη απξφβιεπηεο, δελ 

είλαη θαη απξφζκελεο. Μπνξνχλ λα επεξεάζνπλ φινπο ηνπο ηνκείο κηαο θνηλσλίαο θαη 

πξνθαινχληαη απφ πνιινχο θαη δηάθνξνπο ιφγνπο. (Fink Steven)17 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Fink18, (ζει. 20-28), κηα θξίζε κπνξεί λα απνηειείηαη απφ 

ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο θαη δηαθξηηέο θάζεηο:  

α)Πξφδξνκε θάζε θξίζεο 

β) Σελ νμεία θάζε ηεο θξίζεο 

γ)Σε ρξφληα θάζε ηεο θξίζεο 

δ)Κξίζε ζηε θάζε ηεο επίιπζεο. 

Βέβαηα ην νπνηνδήπνηε εγρείξεκα απφδνζεο ελφο «νξηζκνχ» ζα κπνξνχζε λα 

νδεγήζεη ζε επηθαλεηαθέο ή εζθαικέλεο πξνζεγγίζεηο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε 

ρξεζηκνπνηνχκελε γηα ηε πξνζέγγηζε κεζνδνινγία, δελ ζα ήηαλ απφιπηα ζπκβαηή 

κε ηελ πθή ηνπ θαηλνκέλνπ, ζην νπνίν ν νξηζκφο ζα αλαθεξφηαλ. Δλ ηνχηνηο ε έλλνηα 

ηεο θξίζεσο σο πνιπδηάζηαηε πνπ είλαη έρεη απνδνζεί πνηθηινηξφπσο, θαη ζπλνπηηθά 

ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη έλα δχζθνιν πξφβιεκα, κία πεξίνδνο αλσκαιίαο 

ή κηα θξίζηκε θάζε. 

Παξαηεξνχκε, φηη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο νξηζκνχο γηα ηε θξίζε ηξία ζηνηρεία είλαη 

θνηλά ζε απηνχο: 

α) κηα απεηιή γηα ηνλ νξγαληζκφ 
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β) ην ζηνηρείν ηεο έθπιεμεο 

γ) έλα κηθξφ δηάζηεκα ιήςεο απφθαζεο, (Smith)19 

Έηζη ζπκπεξαίλνπκε, φηη κε ηνλ φξν θξίζε, πεξηγξάθεηαη ζπλήζσο κία απξφβιεπηε 

θαηάζηαζε ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ έληαζε θαη αλαζθάιεηα ζηνλ εαπηφ καο, ζηελ 

νηθνγέλεηά καο, ζηελ επηρείξεζε, ζηνλ νξγαληζκφ ζηε θνηλσλία θ.α., φπνπ εάλ δελ 

απνθεπρζεί ζα πξνθαιέζεη, ζρεδφλ πάληα δπζκελή απνηειέζκαηα. 

Καηά ηε θξίζε, κεηαβάιιεηαη ε ζπλήζεο ξνή ησλ πξαγκάησλ θαη εηζεξρφκαζηε ζε κία 

κεηαβαηηθή πεξίνδν κε δπζρέξεηεο θαη θηλδχλνπο. Κάζε θξίζε ιεηηνπξγεί σο δνθηκή 

ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη εάλ ηε ηέκλνπκε, ζε κηθξφηεξα δηαρεηξίζηκα 

ηκήκαηα, κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε, ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο. 

2.1.2.2.Οξηζκνί-Γηαρείξηζε Κξίζεο 

Ζ ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ απνθπγή θξίζεσλ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ 

ζε έλαλ νξγαληζκφ ή γηα ηε δηνίθεζε ησλ θξίζεσλ πνπ έρνπλ ήδε εκθαληζηεί ζηα 

πιαίζηα ηνπ νξγαληζκνχ νλνκάδεηαη δηαρείξηζε θξίζεσλ. (www.crisis-management-

and-disaster-recovery.com) 20    

Ζ δηαρείξηζε θξίζεο είλαη έλαο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ απεηιψλ πνπ ππάξρνπλ, 

αλαγλσξίδνληαο ηε πηζαλφηεηα κηαο θξίζεο θαη δνπιεχνληαο θαηά ηξφπν πνπ ηελ 

πξνιακβάλεη θαη ηελ απνηξέπεη (Smith)21. Έηζη έρνπκε γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή 

αληίδξαζε απέλαληη ζε νπνηαδήπνηε θξίζε εκθαλίδεηαη. 

Άξα, ζα ιέκε φηη δηαρείξηζε θξίζεσλ είλαη κηα ζπζηεκαηηθή αληίδξαζε ζε απξφβιεπηα 

γεγνλφηα πνπ απεηινχλ ηνπο αλζξψπνπο, ηελ επεκεξία ηνπο θαη ηε ιεηηνπξγηθή 

ζπλέρεηα ελφο νξγαληζκνχ. 

ηφρνο ηεο Γηνίθεζεο θξίζεσλ είλαη : 

 Ζ αλάιπζε θαη ε εθηίκεζε ησλ απεηιψλ 

 Ζ βειηίσζε θαη εθαξκνγή ελαιιαθηηθψλ αληαπνθξίζεσλ 

 Ζ πεηζαξρεκέλε επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη απνθάζεσλ 

 πλεξγαζία φισλ κεηαμχ ζηνλ νξγαληζκφ θαη επαλαθνξά ζηηο θαλνληθέο 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο φηαλ ε θξίζε έρεη επέιζεη. 

Δπίζεο, ε δηνίθεζε θξίζεσλ, αζρνιείηαη κε πξνζπάζεηεο λα αλαγλσξηζηνχλ θαη λα 

πξνβιεθζνχλ πεξηνρέο ελδερφκελσλ θξίζεσλ, κε ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ θαη κέηξσλ 

http://www.crisis-management-and-disaster-recovery.com/
http://www.crisis-management-and-disaster-recovery.com/
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ζρεδηαζκέλσλ λα απνηξέςνπλ ηε πξαγκαηνπνίεζε θξίζεσλ θαη γεγνλφησλ πνπ 

κπνξεί λα εμειηρζνχλ ζε θξίζεηο θαζψο θαη κε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ 

επηπηψζεσλ απφ κηα θξίζε πνπ δελ είλαη εθηθηφ λα απνηξαπεί. (Smith)22 

2.1.3 Σύπνη Κξίζεσλ 

χκθσλα κε ην Ηλζηηηνχηνπ γηα ην Crisis Management, νη θξίζεηο δηαθξίλνληαη σο 

εμήο: 

 Φπζηθέο Καηαζηξνθέο, φπσο ζεηζκνί, ππξθαγηέο, πιεκκχξεο θ.α. 

 Καηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο π.ρ. ε κφιπλζε ηνπ πδξφβηνπ 

νξίδνληα απφ παξάγσγα ελφο νξγαληζκνχ 

 Δμσηεξηθή νηθνλνκηθή θξίζε πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ επηρείξεζε θαη ηελ 

νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε. 

 Αηχρεκα κε απψιεηεο, πνπ κπνξεί λα ζπκβεί απφ ιάζνο ρεηξηζκφ ελφο 

κεραλήκαηνο απφ θάπνην εξγαδφκελν. 

 Καθή δηαρείξηζε πνπ νδεγεί ηελ επηρείξεζε ζε δεκία ε αθφκα θαη ζε 

θαηαζηξνθή. 

 Διαηησκαηηθά πξντφληα πνπ νδεγνχλ ζηελ απφζπξζε ελφο πξντφληνο απφ 

ηελ αγνξά. 

 Απάηε φπσο γηα παξάδεηγκα κηα δσξνδνθία ζηα πιαίζηα κηαο επηρείξεζεο. 

 Δμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ επηρείξεζε. 

 Απψιεηα ζηειερψλ ιφγσ παξαίηεζεο ή απφιπζεο, είηε ζπληαμηνδφηεζεο είηε 

ιφγσ άιισλ αηηηψλ. 

 Βηαηφηεηα. 

 Οξγαλσκέλεο Αληηδξάζεηο εξγαδνκέλσλ (απεξγίεο,δηακαξηπξίεο). 

 Γηαξξνή Δπηρεηξεζηαθψλ Πιεξνθνξηψλ. 

 Γηαθφξνπ ηχπνπ δηαθξίζεηο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Ννκηθέο δηακάρεο κε πειάηεο, εξγαδνκέλνπο ε άιινπο νξγαληζκνχο. θ.α., 

(Institute for Crisis Management)23 
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2.1.4  Αηηίεο Δλδερόκελσλ Κξίζεσλ 

Ζ θαηαλφεζε θάπνησλ βαζηθψλ θαηεγνξηψλ θξίζεσλ, ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη 

ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ηχπσλ ησλ θξίζεσλ θαη γηα ην πψο κηα επηρείξεζε ζα πξέπεη 

λα είλαη πξνεηνηκαζκέλε. Πνιινί θίλδπλνη θαζνξίδνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, έλαο θαηαζθεπαζηήο ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ κπνξεί λα είλαη 

ηδηαίηεξα εθηεζεηκέλνο ζε αγσγέο αζηηθήο επζχλεο γηα ηα πξντφληα πνπ παξάγεη 

θαζψο κπνξεί ρξήζηεο απηψλ ησλ κεραλεκάησλ λα ππφθεηληαη ζε ηξαπκαηηζκνχο ε 

παξελέξγεηεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ε εηαηξεία 

Robins, θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ραπηνχ αληηζχιιεςεο, φπνπ δελ ππάξρεη πιένλ. 

Έλαο ηεξάζηηνο αξηζκφο αγσγψλ, ιφγσ ηξαπκαηηζκψλ ηελ νδήγεζε ζε ρξενθνπία. 

(Heath)24 

Πνιιέο εηαηξείεο έρνπλ κάζεη κέζσ ηεο εκπεηξίαο ηνπο, λα πξνζέρνπλ ηνπο 

παξάγνληεο ησλ θηλδχλσλ, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν θιάδν, θαη λα 

αλαπηχζζνπλ ζρέδηα γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο. Γηα παξάδεηγκα: 

 Δηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ησλ αεξνγξακκψλ. Βάζεη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, έλαο 

επηβάηεο πνπ ηαμηδεχεη κε έλα κεγάιν αεξνκεηαθνξέα είλαη πην αζθαιήο απφ φηη 

άιιν κεηαθνξηθφ κέζν αλ ρξεζηκνπνηνχζε. Παξφια απηά, κηα θαη κφλν ζπληξηβή ζα 

είλαη θαηαζηξνθηθή. Αλαγλσξίδνληαο ηελ επάισηε ζέζε ηνπο, νη κεγάιεο 

αεξνγξακκέο εζηηάδνπλ ζηε πηζαλφηεηα ησλ ζπληξηβψλ, ζην πσο ζα κπνξέζνπλ λα 

ηηο απνηξέςνπλ θαη λα αληαπεμέζνπλ κεηά απφ έλα ηέηνην πεξηζηαηηθφ. Οη 

πεξηζζφηεξεο επίζεο είλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλεο γηα λα αληηκεησπίζνπλ θαη ηηο 

αεξνπεηξαηείεο. 

 Δηαηξείεο ρεκηθψλ θαη πεηξειαηνεηδψλ. Απηέο νη εηαηξείεο πξέπεη πάληνηε λα 

βξίζθνληαη ζε επηθπιαθή γηα ην ελδερφκελν εθξήμεσλ θαη δηαξξνήο ξππνγφλσλ θαη 

ηνμηθψλ νπζηψλ ζην πεξηβάιινλ. Οπνηνδήπνηε ηέηνην πεξηζηαηηθφ ζα πξνθαινχζε 

θξίζε. 

 Δηαηξείεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ. Οη ρξεκαηηζηέο έρνπλ ζπλήζσο 

πξνβιήκαηα ζηηο δεκφζηεο ζρέζεη θαη εκθαλίδνπλ θξίζεηο εκπηζηνζχλεο κε ηνπο 

πειάηεο ηνπο. Οη πην δεκηνγφλεο πεξηπηψζεηο απνξξένπλ απφ ηελ απνηπρία ησλ 

ρξεκαηηζηψλ λα αζθήζνπλ ηελ απαηηνχκελε επηκέιεηα ζηηο επελδχζεηο, ηηο νπνίεο 

ελζαξξχλνπλ ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο λα ζπζηήλνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο. Έηζη, 
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νδεγήζεθαλ ζην λα θαηαβάινπλ απνδεκηψζεηο εθαηνληάδσλ εθαηνκκπξίσλ ζηνπο 

δεκησζέληεο πειάηεο. (Heath)25 

ε γεληθέο γξακκέο, αηπρήκαηα θαη θπζηθέο θαηαζηξνθέο, πεξηβαιινληηθέο 

θαηαζηξνθέο θαη πξνβιήκαηα πγείαο, ηερληθέο βιάβεο, δπλάκεηο ηεο αγνξάο θαη ηεο 

νηθνλνκίαο θαη αλεμέιεγθηνη ππάιιεινη ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμχ ησλ 

ελδερφκελσλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο. Καζψο γίλεηαη ν έιεγρνο 

γηα ελδερφκελεο θξίζεηο, ζα έπξεπε λα αλαδεηεζεί κηα επξχηεξε βάζε απφςεσλ. 

πλήζσο νη άλζξσπνη πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηε ιεηηνπξγία ηεο θάζε κνλάδαο είλαη 

νη θαηαιιειφηεξνη γηα λα εληνπίζνπλ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ θξίζεηο, 

σζηφζν, θάπνηνη θίλδπλνη ρξίδνπλ ηεο πξνζνρήο ηεο δηνίθεζεο, πεξηζζφηεξν απφ 

θάπνηνπο άιινπο. (Heath)26 

 

2.1.5 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ θξίζεσλ 

Ζ θάζε θξίζε, αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή ηεο θαη ηνλ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν 

αλαθχπηεη, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα εμήο: 

1) Είλαη θιηκαθνύκελε ζε έληαζε.  

Ζ θαηάζηαζε ζε κία θξίζε είλαη δπλακηθή. Όζν παξέξρεηαη ν ρξφλνο πιεζαίλνπλ νη 

πιεξνθνξίεο, απμάλεηαη ε γλψζε. Έηζη νη εκθαληδφκελεο θξίζεηο ζπλήζσο δελ 

εθδειψλνληαη πνηέ απφ ηε πξψηε ζηηγκή κε ηε κεγαιχηεξε ηνπο έληαζε αιιά 

θιηκαθσηά. 

2) Επηθξαηεί πςειό αίζζεκα αλαζθάιεηαο θαη θηλδύλνπ 

Καηά ηε πεξίνδν πνπ κηα θξίζε αλαθχπηεη νη εκπιεθφκελνη δηαθαηέρνληαη απφ άγρνο, 

λνηψζνπλ αλαζθαιείο θαη πσο θηλδπλεχνπλ γηα ην ρεηξφηεξν κε απνηέιεζκα λα: 

3) Επεξεάδνληαη νη ζπλήζεηο ιεηηνπξγίεο θαη ξπζκνί. 

Ζ έληαζε θαη ε αλεζπρία γηα ηε ρεηξφηεξε εθδνρή, αλαζηαηψλνπλ, δηαηαξάζζνπλ θαη 

κεηαβάιινπλ ηε ζπλήζε ξνή ησλ πξαγκάησλ θαζψο:  

4) Δηαθηλδπλεύεη λα πιεγεί ε δεκόζηα/δηεζλήο εηθόλα ηεο κνλάδαο. 

Κάζε εκθαληδφκελε θξίζε πνπ ελδερνκέλσο νδεγήζεη ζε αξλεηηθέο επηπηψζεηο, είλαη 

επφκελν φηη ζα επηθέξεη πιήγκα ζηελ «εηθφλα». 
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5) Θα θαηαιήμεη ζε έιεγρν από ηα αξκόδηα θξαηηθά-δηαθξαηηθά όξγαλα ε/θαη ηα 

Μέζα Μαδηθήο Ελεκέξσζεο. 

Πάληνηε, ε εθδήισζε κηαο θξίζεο, είλαη πνιχ πηζαλφ λα πξνθαιέζεη ηε παξέκβαζε 

νξηζκέλσλ θξαηηθψλ θνξέσλ, ε ηνπ δηεζλή παξάγνληα θαη ησλ Μ.Μ.Δ. 

6) Έηζη νδεγνύκαζηε ζε πνηθίιεο βιάβεο θαη πιηθέο δεκίεο. 

Πξνθαιείηαη ζπλήζσο εζηθή βιάβε, ε νπνία δεκηψλεη ηελ ηζρχ ηεο ρψξαο, ην πξνθίι 

ηεο εηαηξείαο θαη ηξαπκαηίδεη κε θάζε ηξφπν ηε δηάζεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο. 

(Parsons)27 

 

2.1.6 Πσο ηαμηλνκνύληαη νη θξίζεηο. 

Γηα λα αληηκεησπηζηεί κηα θξίζε ζα πξέπεη αξρηθά λα δνχκε πνπ κπνξεί λα 

ηαμηλνκεζεί θαη εθφζνλ δελ είλαη απηφ εθηθηφ, λα δεκηνπξγήζνπκε έλα ηππνιφγην κε 

πεξηπηψζεηο θξίζεσλ. Κάπνηεο πεξηπηψζεηο δηαρσξίδνληαη ηειείσο θπζηθά, 

θεξ‟εηπείλ ε δηάθξηζε κεηαμχ θξίζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κε αλζξψπηλε επζχλε θαη 

απηψλ απφ θπζηθά αίηηα. Άξα βαζηθφ κέιεκά καο είλαη λα δηαρσξίζνπκε ηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ θξίζεσλ θαζψο έηζη, ζα κπνξνχκε λα ηηο ειέγρνπκε πην εχθνια θαη 

πιένλ ζα κπνξνχλ λα νλνκαζηνχλ θαη λα αλαιπζνχλ. 

 

2.1.6.1 Πξνβιεςηκόηεηα 

Κάζε θνξά πνπ μεζπά κηα θξίζε ην πξψην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη εάλ ζα 

κπνξνχζε λα είρε πξνβιεθζεί. 

«Μία Κξίζε είλαη πξνβιέςηκε, εάλ ν ηόπνο, ν ρξόλνο ή ν ηξόπνο ηνπ πεξηζηαηηθνύ 

είλαη αλαγλσξίζηκνη ηνπιάρηζηνλ ζε έλα ηξίην κέξνο, ην νπνίν είλαη ηθαλό λα ην 

αληηιεθζεί θαη ε πηζαλόηεηα πνπ έρεη ην πεξηζηαηηθό λα μαλαζπκβεί δελ πξόθεηηαη λα 

παξακειεζεί» ,  (Gundel)28 

Γχν πξφζζεηεο ηδηφηεηεο ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη, πξνηνχ θάπνηνο κπνξέζεη λα 

ηαμηλνκήζεη κηα θξίζε σο πξνβιέςηκε. Πξψηνλ, ην είδνο ηεο θξίζεο ζα πξέπεη λα 

είλαη αλαγλσξίζηκν. (Gundel)29 

Έπεηηα, ε πηζαλφηεηα ηνπ λα ζπκβεί ην πεξηζηαηηθφ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη θάπνηεο 

θαηψηαηεο αμηαθέο αλαθνξέο, νη νπνίεο είλαη επξέσο απνδεθηέο θαη κε ζηαζεξέο ηηκέο 
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(Gundel)30. Βάζεη απηψλ, ην θξηηήξην ηεο πξνβιεςηκφηεηαο είλαη εθαξκφζηκν θαη 

ειαζηηθφ γηα ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο. 

Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ιίγεο είλαη νη θξίζεηο πνπ είλαη πξνβιέςηκεο, 

δεδνκέλνπ φηη αθνξνχλ νξηζκέλα γεγνλφηα, ηα νπνία ιακβάλνπλ ηφπν ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Μφλν απηά ηα 

πεξηζηαηηθά ηα νπνία είλαη γλσζηά θαη έρνπλ ηδηαίηεξε πηζαλφηεηα λα ζπκβνχλ 

κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ. 

2.1.6.2 Γπλαηόηεηα επηξξνήο  

Δθηφο ηεο πξνβιεςηκφηεηαο, ε δπλαηφηεηα ηεο επηξξνήο είλαη έλα αθφκε 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ θξίζεσλ. Έρεη παξαηεξεζεί, φηη κφλν ζε πεξηπηψζεηο 

θξίζεσλ ε θαηαζηξνθψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ κε ζρεηηθή επθνιία 

έρνπλ θαηαθέξεη νη εηδηθνί ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ λα επηζηξέςνπλ αληηδξψληαο ζηελ 

θαλνληθή θαηάζηαζε, κέζα ζε έλα ινγηθφ ρξνληθφ πιαίζην. 

«Μηα θαηαζηξνθή ή κηα θξίζε κπνξεί λα επεξεαζηεί από ηελ αληίδξαζε πνπ ζα 

ππάξμεη γηα ηε κείσζε ηεο δεκίαο πνπ ζα κπνξνύζε λα επηθέξεη, κε ην 

αληηκεησπίδνληαη πξνθιεηηθά νη ήδε γλσζηέο αηηίεο ηεο θξίζεο.», (Gundel)31 

Γειαδή, ην επηρεηξεκαηηθφ ξίζθν ζα πξέπεη λα έρεη εθιερζεί πξσηίζησο θαη λα είλαη 

ήδε γλσζηά ηα απνηειέζκαηα ηνπ, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ. Μηα θξίζε κπνξεί λα κελ 

επεξεάδεηαη εχθνια, ε λα είλαη αθφκε θαη αδχλαην λα επεξεαζηεί, αιιά ε παξέκβαζε 

πνπ ζα ππάξμεη ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη φια ηα κέηξα. (Gundel)32 
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2.1.6.3 Οη 4 ηύπνη ησλ Κξηζεσλ 

 

 

Απροζδόκηηες Κρίζεις 
 
 

2 

Θεμελιώδεις Κρίζεις 
 
 

          4 

Σσμβαηικές Κρίζεις 
 
 

      1 

Ανσπάκοσες Κρίζεις 
 
 

3 

 

 

 

 Στέδιο 1: Πίνακας Κρίζεων 

 

 

Εύκολα 

 

 

Προβλέψιμα 

 

 

 

Δύζκολα 

Εύκολα                    Επιρροή                 Δύζκολα 

          

Γηάγξακκα 1: Πίλαθαο ησλ Κξίζεσλ 

Πεγή: Gundel, S., 2005, Towards a New Typology of Crises, Journal Compilation, 

Vol.:13, Iss.:3, pp.112 
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ύκθσλα κε ηνλ Gundel33, νη θξίζεηο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο νη εμήο 

ηέζζεξηο επηκέξνπο: 

 πκβαηηθέο Κξίζεηο:  

Δίλαη πξνβιέςηκεο θαη επεπεξέαζηεο απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Πεξηθιείνπλ 

θξίζεηο πνπ νθείινληαη ζε θαθνδνκεκέλα ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα, ελψ νη θνηλσληθέο 

θαη θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ζπάληα ηαμηλνκνχληαη σο ζπκβαηηθέο θξίζεηο. 

 Απξνζδόθεηεο Κξίζεηο: 

Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο θξίζεσλ, είλαη εχθνιν λα επεξεαζηεί απφ εμσηεξηθνχο 

δηνξζσηηθνχο ρεηξηζκνχο αιιά είλαη δχζθνιν ζην λα πξνβιεθζνχλ. Ζ δπζθνιία 

έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη παξφιν πνπ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ, ππάξρεη έιιεηςε 

εηνηκφηεηαο ιφγσ κε έγθαηξεο πξφβιεςεο ηνπο. 

 Αλππάθνπεο Κξίζεηο(intractable): 

Μπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ επαξθψο αιιά ε παξέκβαζε είλαη ζρεδφλ αδχλαηε ιφγσ 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ελ ιφγσ ζπζηεκάησλ, θαζηζηψληαο δχζθνιεο ηηο 

δηνξζσηηθέο θηλήζεηο θαη ην βαζκφ εηνηκφηεηαο πνπ ππάξρεη γηα λα αληηκεησπηζηνχλ, 

θαζψο θαη ηα ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα πνπ ηηο πεξηβάιινπλ εκπνδίδνληαη κε 

πξνιεπηηθά αληίκεηξα. πλεπψο, ραξαθηεξίδνληαη σο άθξσο θαηαζηξνθηθέο θξίζεηο. 

 Θεκειηώδεηο Κξίζεηο: 

Απνηεινχλ ηε πην επηθίλδπλε θαηεγνξία θξίζεσλ, ιφγσ ηνπ φηη δελ είλαη νχηε 

πξνβιέςηκεο, νχηε δηαηξέρνπλ θηλδχλνπο. Γελ ππάξρεη επαξθήο αληηκεηψπηζε ηνπο 

θαη εθφζνλ παξνπζηάδνληαη εληειψο μαθληθά ε εηνηκφηεηα δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί.  
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2.2 Κύθινο Εσήο ησλ Κξίζεσλ 

2.2.1 Δηζαγσγή 

Σν κνληέιν ηνπ Κχθινπ Εσήο ησλ Κξίζεσλ (Crisis Life Cycle), ην νπνίν πξψηνο 

δηαηχπσζε ην 1986 ν Fink, έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζην θχθιν δσήο ελφο πξντφληνο. Ζ 

έλλνηα, φηη ε πξφνδνο ησλ θξίζεσλ γίλεηαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, ή φηη αθνινπζεί 

έλα ζπγθεθξηκέλν θχθιν δσήο αλαπηχρζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη 

εκθαλίδεηαη ζηε βηβιηνγξαθία ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Κξίζεσλ απφ εθείλε ηε πεξίνδν 

θαη έπεηηα ( Fink,1986, Barton,1993, Mitroff,1994, Sturges,1994, Coombs, 2000). Ο 

Fink ην 1986 αλέπηπμε απηή ηελ ηδέα θαη παξήγαγε ην κνληέιν ηνπ Κχθινπ Εσήο ησλ 

Κξίζεσλ (Crisis Life Cycle), (Li, Wang)34. Όπσο αθξηβψο νη εξεπλεηέο ηνπ Marketing 

εθήξκνζαλ ην Κχθιν Εσήο ησλ Πξντφλησλ γηα λα εξκελεχζνπλ ηε δπλακηθή ηνπο θαη 

απηή ησλ αγνξψλ, έηζη θαη ν Fink εθήξκνζε ην  Κχθινπ Εσήο ησλ Κξίζεσλ γηα ηε 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο (ρξνληθά) ησλ θξίζεσλ. Σν κνληέιν ηνπ απηφ 

(1986)35 παξαζέηεη ηέζζεξηο (4) δηαθξηηέο θάζεηο, νη νπνίεο παίξλνπλ ηελ 

νλνκαηνινγία ηνπο απφ ηαηξηθνχο φξνπο θαη είλαη νη εμήο:  

1. Ζ Πξφδξνκε Φάζε ηεο Κξίζεο (The Prodromal Crisis) 

2. Ζ Ομεία Φάζε ηεο Κξίζεο (Acute Crisis) 

3. Ζ Υξφληα Κξίζε (Chronic Crisis)  

4. Δπίιπζε ηεο Κξίζεο (Crisis Resolution) 

 

Έηζη, ν Fink παξνπζίαζε ηέζζεξα αλαγλσξίζηκα ζηάδηα κηαο θξίζεο θαη φξηζε θάζε 

ζηάδην κε ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο, θαζψο θαη θίλεζε έλα πξφγξακκα Management γηα 

θξίζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν ηνπ Κχθινπ Εσήο ησλ Κξίζεσλ (Crisis Life 

Cycle Model)36. Σα κνληέια δηαρείξηζεο θξίζεσλ πνπ αθνινχζεζαλ, απηφ ησλ 

ηεζζάξσλ ζηαδίσλ ηνπ Barton (1993) θαη ησλ 5 ζηαδίσλ ηνπ Mitroff (1994), 

αλαπηχρζεθαλ σο απάληεζε ζηελ νξηνζέηεζε πνπ είρε επηβάιεη ην κνληέιν ηνπ 

Crisis Life Cycle ηνπ Fink (Howell)37. Οη Fean - Banks ην 1996 επηθαηξνπνίεζαλ ην 

κνληέιν ηνπ Barton θαζψο θαη ν Coombs to 2000, αλαλέσζε, ηα ήδε ππάξρνληα 

κνληέια  (Howell)38. 

Ηζηνξηθά ν Fink39 αλέπηπμε ην Κχθιν Εσήο ησλ Κξίζεσλ, απφ ην κάξθεηηλγθ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα απφ ην θχθιν δσήο ησλ πξντφλησλ. Ζ έλλνηα απηή, ρξεζηκνπνηείηαη 

ζην κάξθεηηλγθ γηα λα εξκελεπηεί έλα πξντφλ θαη ε δπλακηθή ησλ αγνξψλ. Οη 
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πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο ηνπ θχθινπ δσήο ησλ πξντφλησλ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

πσιήζεηο ελφο πξντφληνο ή δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηε θαηαλάισζή ηνπ, γηα λα 

θαηαγξάςνπλ ηε πνξεία ηνπ ζην ρξφλν. Ο Kotler40, ζεκειησηήο ηνπ θχθιν δσήο ελφο 

πξντφληνο ηνλίδεη ηα 4 ζηάδηά ηνπ: Δηζαγσγή ζηελ αγνξά (Introduction), αλάπηπμε 

(growth), σξίκαλζε (maturity) θαη  ε παξαθκή (decline). Ο Kotler41, βεβαηψλεη φηη, 

ρξεζηκνπνηψληαο ην ζρέδην ηνπ θχθινπ δσήο ησλ πξντφλησλ νη δηαθεκηζηέο, 

κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ επηηπρψο πξντφληα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 2: ρεδηαζηηθή Αλαπαξάζηαζε ησλ 4 ζηαδίσλ ηνπ κνληέινπ ηνπ Fink Πεγή: 

Fink, S., 2002, Crisis Management: Planning for the Inevitable, Authors Guild 

Backprint.com, NY, pp.15. 

 

2.2.2  ηάδηα ηνπ Κύθινπ Εσήο ησλ θξίζεσλ 

Ο Fink, ην 1986, γηα ηε θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη ηε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ θαιψλ 

πξαθηηθψλ ζηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ, αλέπηπμε ην κνληέιν ηνπ Κχθινπ Εσήο ησλ 

Κξίζεσλ (Crisis Life Cycle). ηφρνο ηνπ ήηαλ λα εθαξκνζηεί ην κνληέιν απηφ γηα ηε 

θαηαλφεζε απφ πιεπξάο ησλ νξγαληζκψλ, ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θξίζεο, φπσο αθξηβψο είραλ εθαξκφζεη νη αλαιπηέο ηνπ Μάξθεηηλγθ ην θχθιν δσήο 

ησλ πξντφλησλ γηα ηε δπλακηθή ησλ αγνξψλ (Fink)42. Σν κνληέιν απηφ καο 

παξνπζηάδεη ηηο ηέζζεξηο δηαθξηηέο θάζεηο, ηηο νπνίεο πξναλαθέξακε, δειαδή ηε 

 
Πρόδρομη 

φάςη 

Οξεία φάςη 

Χρόνια 

Φάςη 

Επίλυςη 

τησ κρίςησ 
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Πξφδξνκε Φάζε ηεο θξίζεο (The Prodromal Crisis), ηελ Ομεία Φάζε (Acute Crisis), 

ηε Υξφληα Φάζε (Chronic Crisis) θαη ηελ Δπίιπζε ηεο Κξίζεο (Crisis Resolution). 

χκθσλα κε ηνλ Fink43, δελ πξφθεηηαη φιεο νη θξίζεηο λα πεξάζνπλ απφ φια ηα 

ηέζζεξα ζηάδηα θαη φινο ν θχθινο είλαη πηζαλφλ λα παξέιζεη κέζα ζε 24 ψξεο. 

Σφληζε επίζεο φηη νη θξίζεηο είλαη δπλακηθά θαη αζηαζή γεγνλφηα. Σα νπνία δελ γίλεηαη 

λα είλαη ίδηα κεηαμχ ηνπο. Πεξαηηέξσ, εμήγεζε φηη νη θξίζεηο δελ είραλ αλαγλσξηζηεί 

σο θξίζεηο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απφ ηνπο νξγαληζκνχο ηνπιάρηζηνλ έσο φηνπ λα 

πεξάζνπλ ζηε νμεία θαηάζηαζε (Acute Crisis), ηνπ Κχθινπ Εσήο ησλ θξίζεσλ 

(Fink)44. 

Α. Η ππόδπομη θάζη ηηρ κπίζηρ (The Prodromal Crisis): ζχκθσλα κε ηνλ Fink 

απνηειεί ηε «πξνεηδνπνίεζε ή ην ζηάδην πξν ηεο θξίζεσο» (Fink)45. ε απηφ ην 

αξρηθφ ζηάδην, ν νξγαληζκφο δελ έρεη μεθηλήζεη αθφκε λα δέρεηαη ηηο επηπηψζεηο ηεο 

θξίζεο. Οη εθ ησλ πζηέξσλ ελέξγεηεο ηνπ νξγαληζκνχ, νη νπνίεο ιακβάλνπλ ηφπν γηα 

ηελ απνηξνπή ηεο επεξρφκελεο θξίζεο, ζπκβαίλνπλ πνιχ αξγά γηα λα κελ 

εμαπισζεί ζε φιν ηνλ νξγαληζκφ. Ο φξνο πξν-θξίζε (Pre-crisis), ρξεζηκνπνηείηαη 

κφλν φηαλ ε θξίζε έρεη πξνρσξήζεη ζηελ νμεία θάζε ηεο Acute Crisis Stage, 

(Mitroff)46. 

Ο Fink47, ηζρπξίδεηαη φηη ηα Πξφδξνκα ζεκάδηα (Prodromes) δηαθέξνπλ σο πξνο ην 

ηξφπν πνπ εκθαλίδνληαη. Αθφκε πην δχζθνια λα αληρλεπηνχλ είλαη ηα Prodromes, ηα 

νπνία αθνξνχλ ζπκβάληα ή δξάζεηο ηα νπνία δελ είλαη γλσζηά απφ ηε δηνίθεζε ή 

δελ γίλνληαη αληηιεπηά σο απεηιή γηα ηνλ Οξγαληζκφ. Δπίζεο ππάξρεη ην ελδερφκελν 

ηα Prodromes λα είλαη εκθαλψο νξαηά, αιιά ε Γηνίθεζε λα κε θξνληίδεη λα δξάζεη 

γη‟απηά. 

Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο ελδείμεηο ή ππαηληγκνί αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη 

ζηνλ Οξγαληζκφ, ζρεηηθά κε κηα πηζαλή θξίζε. Οη ελδείμεηο απηέο ή αιιηψο ηα 

πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα, εκθαλίδνληαη σο ζέκαηα (Kelly)48, ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ηα 

ζπκπηψκαηα ή ηηο πξφηεξεο ελδείμεηο (Precursors)49, ηα νπνία ε βηβιηνγξαθία ηα 

νλνκάδεη σο ηνπο «Μεραληζκνχο εθππξζνθξφηεζεο» (“Trigger Themes” ή 

“Triggers”). Οη «εθππξζνθξνηεηέο» (Triggers)50 αθνξνχλ επαλαιακβαλφκελα 

κελχκαηα, ή ππνδείμεηο, ηα νπνία εθφζνλ αλαγλσξηζηνχλ, κπνξνχλ αλ βνεζήζνπλ 

ηνλ νξγαληζκφ λα εθαξκφζεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηε πξφβιεςε κηαο 

θξίζεο θαη λα εθκεηαιιεπηνχλ έηζη ηα νθέιε ηνπο ή ηνπιάρηζηνλ λα κεηψζνπλ ηηο 

αξλεηηθέο ηνπ επηπηψζεηο. 
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χκθσλα κε ηνλ Fink51, ε αλαγλψξηζε θαη ε δηαρείξηζε ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ 

ζεκάησλ (Prodromes), είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο, θαζφηη είλαη αξθεηά πην εχθνιε ε 

δηαρείξηζε ηεο θξίζεο ζηα αξρηθά ηεο ζηάδηα ηνπ Κχθινπ Εσήο ησλ Κξίζεσλ (Crisis 

Life Cycle). Δάλ ε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο δελ είλαη εθηθηή κέζσ ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ 

ζεκάησλ (Prodromes) ν Fink (1986) ππνζηεξίδεη φηη ε γλψζε πνπ απνθηήζεθε απν 

απηά ζα βνεζήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ζηαδίσλ ηνπ Κχθινπ Εσήο 

ησλ Κξίζεσλ (Crisis Life Cycle). 

Ο Barton52 ππνζηεξίδεη φζνλ αθνξά ηε Γηαρείξηζε ησλ Κξίζεσλ, νη νξγαληζκνί νη 

νπνίνη παξακέλνπλ επαίζζεηνη ζην πεξηβάιινλ ηνπο, είλαη ζε θαιχηεξε ζέζε, ψζηε 

λα αλαγλσξίδνπλ ηηο θξίζεηο. Οη Gonzalez-Herrero θαη Pratt53 επηβεβαηψλνπλ φηη κε 

ηελ ελεξγφ δηαρείξηζε (Proactive Management), ε έγθαηξε παξέκβαζε κπνξεί λα 

ειαρηζηνπνηήζεη ηε δεκία γηα ηνλ νξγαληζκφ. 

Ο Fink54, ηνλίδεη φηη εθφζνλ ν νξγαληζκφο έρεη ηνλ απφιπην έιεγρν ζηε πξφδξνκε 

θάζε, κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ αληίθηππν ηεο πηζαλήο δεκίαο ζηνλ Οξγαληζκφ. Δθφζνλ 

ε θξίζε έρεη εμειηρζεί ζηελ νμεία θάζε ηεο, Acute ηνπ Κχθινπ Εσήο ησλ Κξίζεσλ 

(Crisis Life Cycle), ε κνλαδηθή επηινγή γηα ηε δεκφζηα εηθφλα ηνπ Οξγαληζκνχ είλαη νη 

δηαδξαζηηθέο ζηξαηεγηθέο. Οη  Barton, Mitroff, Fean- Banks, θαη νη Seymour & Moore, 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε δηαρείξηζε ηνπ κελχκαηνο κπνξεί λα κεηψζεη ηηο επηπηψζεηο ηεο 

επηθείκελεο θξίζεο θαη επηηξέπεη ζηνπο εληεηαικέλνπο απφ ηνλ νξγαληζκφ 

επαγγεικαηίεο δηαρείξηζεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ λα κεηψζνπλ ην πηζαλφ αληίθηππν πνπ 

έρνπλ πξνθαιέζεη ηα πξνεηδνπνηεηηθά κελχκαηα (Prodromes). (Howell)55 

Ο Shrivastava56 ην 1993 παξνπζίαζε ην κνληέιν ησλ 4C‟s ηνπ Framing. Όξηζε 

ηέζζεξηο βαζηθέο πηπρέο ησλ θξίζεσλ σο «αηηίεο, ζπλέπεηεο, πξνζνρή θαη 

αληηκεηψπηζε», (causes, consequences, caution and coping), (Shrivastava,1993 

ζ.30). Δπίζεο ρξεζηκνπνίεζε θαη ηνλ φξν “Triggering event”, δειαδή ην γεγνλφο πνπ 

εθππξζνθξνηεί ηε θξίζε, γηα λα εμεγήζεη ην θαηαιχηε γηα ηηο θξίζεηο νη νπνίεο 

ζπκβαίλνπλ. 

Οη Pearson θαη Clair57 επέζηεζαλ ηε πξνζνρή ηνπο ζηελ έξεπλα ηνπ Shrivastava θαη 

ρξεζηκνπνίεζαλ θαη νη ίδηνη ηελ έλλνηα ηνπ «γεγνλφηνο θαηαιχηε (Triggering event)», 

νξίδνληάο ην σο παξάγνληα πνπ πξνθαιεί ηε κεηάβαζε ηεο θξίζεσο απφ ηε 

πξφδξνκε θάζε ζηελ νμεία (Acute). 

ηε βηβιηνγξαθία καο απφ ηνλ Fink αλαθέξεηαη φηη ηα «γεγνλφηα θαηαιχηε (Triggering 

events)» ζην κνληέιν ηνπ Crisis Life Cycle έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα: 



21 
 

Α) θιηκαθψλνληαη ζε έληαζε 

Β) λα απμήζνπλ ην ζηελφ έιεγρν ησλ Μ.Μ.Δ. θαη ησλ θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ 

Γ) λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε ζεηηθή δεκφζηα εηθφλα πνπ έρεη ν νξγαληζκφο 

Γ) λα παξεκπνδίδνπλ ηελ νκαιφηεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ 

Δ) λα επεξεάζνπλ δπζκελψο ηε θεξδνθνξία ηνπ νξγαληζκνχ. 

(Fink ζ.42)58 

 

Β. Οξεία θάζη ηηρ κπίζηρ (Acute Crisis) : εκθαλίδεηαη ακέζσο κεηά ην Πξφδξνκν 

ζηάδην. Ο Fink, ππνζηεξίδεη φηη νη νξγαληζκνί ζα ππνζηνχλ θάπνηα δεκία, ε έθηαζε 

ηεο νπνίαο εμαξηάηαη απφ ην ηξφπν ηνλ νπνίν ζα δηαιέμεη ε ηειεπηαία λα δηαρεηξηζηεί 

ηε θξίζε. χκθσλα κε ηνλ Fink, ην ζηάδην απηφ είλαη θαη ην ζπληνκφηεξν ζε δηάξθεηα 

αιιά θαη ην πην έληνλν. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην πξνεηδνπνηεηηθφ, ή αιιηψο , Πξφδξνκν 

ζηάδην ηειείσζε, ε δεκηά απφ ηε θξίζε ζε έλαλ νξγαληζκφ, εμαξηάηαη απφ ην πψο ν 

νξγαληζκφο δηαρεηξίδεηαη ην ζέκα, αιιά θαη πσο ην θνηλφ αληηδξά (Fink)59. Ζ απνηπρία 

ηεο δξάζεο, απφ πιεπξάο ηνπ νξγαληζκνχ, εμαζθαιίδεη φηη ε επηρείξεζε ράλεη ηνλ 

έιεγρν ηνπ κελχκαηνο. 

χκθσλα κε ηνλ Pines, ε δηνίθεζε ζε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα εζηηάζεη κφλνο ηε 

θξνληίδα ησλ απσιεηψλ ηνπ νξγαληζκνχ, ζηνλ έιεγρν ησλ δεκηψλ θαη ηελ επηζηξνθή 

ηνπ νξγαληζκνχ ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, φζν ην δπλαηφ ζπληνκφηεξα. Ζ 

απνηπρία, ψζηε λα αληαπνθξηζεί ν νξγαληζκφο απνηειεζκαηηθά ζηε θξίζε κπνξεί αλ 

θέξεη αξθεηέο θνξέο αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο. (Pines)60. 

χκθσλα κε ηνπο Ogrizek & Guillery61, ειιείςεη ηεο «Γηαρείξηζεο ηνπ Μελχκαηνο 

(message management)» ν έιεγρνο ζα ηεζεί απφ ηα ΜΜΔ ηα νπνία θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο ζα θαζνδεγνχλ ηελ αηδέληα ζχκθσλα κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

ζθνπνχο ηνπο θαη ζηφρνπο ηνπο. 

Καηά ην ζηάδην απηφ, ησλ επηπηψζεσλ παξαηεξείηαη φηη είλαη ζπλήζσο ην 

ζπληνκφηεξν αιιά θαη ην πην θαηαζηξνθηθφ θαη ζπκβαίλεη φηαλ έλαο απφ ηνπο 

θαηαιχηεο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ ελεξγνπνηείηαη, αλαπηχζζεηαη θαη ε θξίζε 

εκθαλίδεηαη. Οη εμ' απνηειέζκαηνο θπζηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεκίεο 

ζε έλαλ νξγαληζκφ είλαη πνιχ ζεκαληηθέο. 
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Γ. Σηάδιο ηηρ Φπόνιαρ Κπίζηρ (Chronic Crisis) : Ζ θαηά ηνλ Fink62 Chronic Crisis, 

ε αιιηψο ην ζηάδην ηεο Υξφληαο Κξίζεο εκθαλίδεηαη φηαλ ν νξγαληζκφο πξνβαίλεη ζε 

έιεγρν ησλ εθδειψζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ αληηδξάζεσλ γηα ηε θξίζε. 

Απηφ ην ζηάδην ηεο θξίζεο κπνξεί αλ είλαη ρξνλνβφξν θαη κε δηαθνξέο θαζψο, θαη ζα 

παξαηείλεη ηε ρξνληθή πεξίνδν «κεηά ηε ζθαγή» (Post-mortem),(Barton)63. 

Ζ Fearn-Banks64 ππνζηεξίδεη, φηη απηφ είλαη ην ζηάδην ηεο ζπγθξάηεζεο, φπνπ νη 

νξγαληζκνί παζρίδνπλ λα ειαηηψζνπλ ηνλ αληίθηππν ηεο θξίζεο. Ο Barton65 

ππνζηεξίδεη φηη νξγαληζκνί, νη νπνίνη έρνπλ κηα ζεηηθή δεκφζηα εηθφλα πξνηνχ ζπκβεί 

ε θξίζε ζα έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα επεμεγήζνπλ ζηα ελδηαθεξφκελα 

κέξε (stakeholders) κε κεγαιχηεξε επηείθεηα ηηο πξάμεηο ηνπο, ελ αληηζέζεη κε απηνχο 

ησλ νπνίσλ ε θήκε έρεη ήδε ππνπέζεη ζε απζηεξφηεξν έιεγρν. 

εκαληηθφ είλαη εδψ λα ηνλίζνπκε ηε δχλακε πνπ έρνπλ ηα ΜΜΔ. Μαο αλαθέξεη ν 

Fink66, φηη: 

Σν πεξηερφκελν ησλ ΜΜΔ ζα: 

 Απνλείκεη ην θηαίμηκν ζε ζπγθεθξηκέλα άηνκα θαη νξγαληζκνχο γηα ηε δεκηνπξγία 

ηεο θξίζεο  

 Πξνζπαζήζεη λα δηεξεπλήζεη γηαηί ζπλέβε ε θξίζε θαη εάλ νθείιεηαη ζε ακέιεηα 

θαη αδηαθνξία θπζηθψλ πξνζψπσλ ή νξγαληζκψλ 

 Καζνξίζεη εάλ ε θξίζε νθείιεηαη ζε αλζξψπηλν ιάζνο ή «πξάμε απφ ην Θεφ» 

 Αλαιάβεη εμαληιεηηθέο αλαιχζεηο γηα ηνλ αληίθηππν πνπ ζα έρεη ε θξίζε 

 Αλαζέζεη επζχλεο γηα ηνλ ππαίηην ηεο θξίζεο  

Σν ζπγθεθξηκέλν ζηάδην ηεο Υξφληαο θξίζεο (Chronic Crisis Stage) αλαθέξεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ηα απνηειέζκαηα κηαο θξίζεο κπνξνχλ λα ππάξρνπλ θαη λα 

ηαιαηπσξνχλ ηνλ νξγαληζκφ γηα ρξφληα. Γε ζα πξέπεη λα ακεινχκε φηη ε θπζηθή 

απνθαηάζηαζε, νη λνκηθέο ελέξγεηεο θαη ν δεκφζηνο αθηηβηζκφο κπνξνχλ λα 

δηαηεξνχλ κηα ζπλερή θάιπςε ηεο θξίζεο απφ ηα ΜΜΔ. 

Γξάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο φπσο απηέο πνπ κφιηο αλαθέξακε παξαηείλνπλ ηηο 

επηπηψζεηο ηεο θξίζεο. ε απηέο ηηο πεξηφδνπο ηα ελδηαθεξφκελα κέξε (stakeholders) 

επηδηψθνπλ λα ιάβνπλ απαληήζεηο ζην «γηαηί» ζπλέβε ε θξίζε θαη λα απνλείκνπλ 

επζχλεο (Fearn-Banks)67. 
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Γ. Δπίλςζη ηηρ κπίζηρ (Crisis Resolution) : Σν ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ζηάδην είλαη 

απηφ ηνπ Crisis Resolution (επίιπζεο ηεο θξίζεο), φπνπ ν νξγαληζκφο αλαδεηά ηελ 

επίιπζε ζεκάησλ ηα νπνία δεκηνχξγεζε ε θξίζε θαη ηηο επαθφινπζεο επηπηψζεηο ηνπ 

ζηνλ νξγαληζκφ, ζηε θνηλσλία θαη ζην θπζηθφ θαη νξγαλσζηαθφ πεξηβάιινλ (Fink)68. 

Ζ ρξήζε ησλ ΜΜΔ, γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ νξγαληζκνχ κε ηε θνηλσλία, φζνλ αθνξά 

ηελ επίιπζε ηεο θξίζεο είλαη έλα δσηηθφ αληηθείκελν ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ (Fearn-

Banks)69.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειηθνχ απηνχ ζηαδίνπ, νη εηδηθνί πνπ δηαρεηξίδνληαη ηελ εηθφλα 

ηεο θξίζεο επηδηψθνπλ ζηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ επίιπζεο ζην πεξηερφκελν ησλ 

ΜΜΔ. Δθφζνλ δελ ππάξμεη επίιπζε πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, ην ήδε 

ππάξρνλ πξφβιεκα δπλεηηθά ζα γίλεη αθφκε πην δεκηνγφλν γηα ηνλ νξγαληζκφ φηαλ 

ζα επαλελεξγνπνηεζεί (Fink)70. 

Οη θξίζεηο κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ηδηψηεο θαη ελψ 

ζην ζηάδην ηεο Ομείαο Κξίζεσο (Acute Crisis)  ε πξνβνιή απφ ηα ΜΜΔ κπνξεί λα 

δηαξθέζεη θάπνηεο εκέξεο ν απφερνο θαη ε ζπλερή θάιπςε κπνξνχλ λα δηαξθέζνπλ 

ρξφληα Fink (2002). 

 Απνηπρία ζην λα επηιπζεί άκεζα ε θξίζε, ζα επηηξέςεη ην ζέκα λα γίλεη ιαλζάλσλ, 

λα επαλεκθαληζηεί κεηέπεηηα θαη λα πξνμελήζεη κεγαιχηεξε δεκία ζηνλ νξγαληζκφ. 

Οη Fink (1986), Barton (1993) θαη νη Fearn-Banks,(1996) ζπληζηνχλ σο επηηαθηηθή 

ιχζε ηελ άκεζε επίιπζε ηεο θξίζεσο άκα ηε εκθαλίζεη ηεο (Howell, Miller)71. 

Λφγσ ηεο δηαδξαζηηθήο θχζεσο ηνπ Crisis Management, βαζηθφ αληηθείκελν ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο θξίζεο είλαη ν έιεγρνο ησλ πξνθαινπκέλσλ απφ ηε θξίζε δεκηψλ γηα 

ηνλ νξγαληζκφ δειαδή ην  “damage control”, (Burson)72. Οη Howell θαη Miller73 

ηνλίδνπλ φηη θχξην αληηθείκελν ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Κξίζεσλ είλαη ε απνηξνπή ησλ 

δξαζηηθψλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ, νη νπνίεο πξνθαινχληαη απφ ηε θξίζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αξλεηηθήο θάιπςεο ηεο ππφζεζεο απφ ηα ΜΜΔ (Fink, 

Barton, Mitroff). 

Δαλ εθαξκφζεη έλαο νξγαληζκφο κεραληζκνχο θαη ζηξαηεγηθέο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ, ζηε πξφδξνκε θάζε θαηά ην κνληέιν ηνπ Fink74, ζα 

κπνξεί λα ειέγμεη ηνπο θαηαιχηεο (triggers) θαη έηζη λα απνηξέςεη, ζηα πιαίζηα ηνπ 

δπλαηνχ ην αξλεηηθφ θιίκα πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηα κίληηα. 
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2.2.3  Θεσξεηηθά Μνληέια θαη ύγθξηζή ηνπο 

Οη ζπλερείο απνηπρίεο είηε είλαη θπζηθέο είηε επηρεηξεζηαθέο ζηε δηαρείξηζε εθηάθησλ 

αλαγθψλ, ζα κπνξνχζαλ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ή λα απνθεπρζνχλ εάλ πεξηιεθζεί 

κέζα ζηε «Γηαρείξηζε Δθηάθησλ Αλαγθψλ (Emergency Management)» ε έλλνηα ηνπ 

θχθινπ δσήο ησλ θξίζεσλ. χκθσλα κε ηνλ Coombs75, «κηα θξίζε δελ ηπγράλεη 

απιά, αιιά εμειίζζεηαη». 

Έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ππφ ηνλ Turner76  θαη ηνλ Vaugan77, καο 

δείρλνπλ φηη ε νη θξίζεηο ζπρλά πεξλνχλ καθξέο πεξηφδνπο επψαζεο κέρξη λα 

μεζπάζνπλ. Δθεί πνπ ζα πξέπεη λα θεληξίζνπκε ην ελδηαθέξνλ καο είλαη ζηα 

ιεγφκελα «ζεκάδηα», δειαδή ηνπ πξνδξφκνπο ηνπ θηλδχλνπ, ηα νπνία ζπρλά 

πεξλνχλ απαξαηήξεηα ή αγλννχληαη (Lauge)78, ηα νπνία ιέγνληαη «απαξαίηεηεο 

κεηαβιεηέο» θαη «άζρεηα γεγνλφηα. Βάζεη έξεπλαο απνδεηθλχεηαη φηη νη δηαρεηξηζηέο 

ησλ θξίζεσλ, ή άιισλ εθηάθησλ γεγνλφησλ αληηδξνχλ, κφιηο μεζπάζεη κηα θξίζε 

βάζεη ησλ δηθψλ ηνπο εκπεηξηψλ θαη ηεο θνηλήο αληίιεςεο πνπ ππάξρεη γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηε πξφδξνκε ηεο θξίζεο θάζε θαη 

εθηηκψληαο ιαλζαζκέλα ην γεγνλφο. 

ε απηφ νδεγνχληαη, ιφγσ ηεο ιαλζαζκέλεο αληίιεςεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη 

δηαρεηξηζηέο γχξσ απφ ηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ, θαζψο 

εζηηάδνπλ κφλν ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο θξίζεο θαη ζρεηίδνπλ ηε πνξεία ηεο κε 

απνθάζεηο πνπ κπνξεί λα ειήθζεζαλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, παξαιείπνληαο 

λα ην ζπλδπάζνπλ κε παιαηφηεξα ηπρφλ ζπκβάληα. 

πλεπψο είλαη απαξαίηεην λα νξίζνπκε ην θχθιν δσήο ηεο θξίζεο θαζψο, εάλ 

αληρλεπζεί θάπνην απφ ηα πξνεηδνπνηεηηθά ζεκάδηα ζηε πεξίνδν ηεο πξν-θξίζεσο, 

ζα έρεη σο ζεηηθφ απνηέιεζκα ην κεηξηαζκφ ησλ ζπλεπεηψλ πνπ πηζαλφλ ζα 

πξνθχςνπλ. ην ζηάδην κεηά ηε θξίζε, νη δηαρεηξηζηέο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ 

ππφςε ηελ εμέιημε ηεο θξίζεο, έηζη ψζηε λα βγάινπλ ζπκπεξάζκαηα, αλαθνξηθά κε 

ην πψο πξνθιήζεθε ε θξίζε θαη ην πψο κπνξεί λα απνηξαπεί γηα λα κελ 

επαλαιεθζεί. χκθσλα κε ηε Lauge, εθφζνλ γίλεηαη λα δηαρεηξηζηεί ην ζηάδην ηεο 

κεηά-θξίζεο κε ζσζηφ ηξφπν, ζα πεξηνξηζηνχλ νη δηαηαξαρέο θαη δελ ζα πξνθιεζεί 

θάπνηα άιιε θξίζε ή άιιε πξν-θξίζε ζε θάπνηνλ άιιν ηνκέα. (Lauge, Sarriegi, 

Torres)79 

χκθσλα κε ηνπο Lauge, Sarriegi, Torres80, ε θξίζε απαξηίδεηαη απφ ηξία κέξε, ηνπο 

πξφδξνκνπο- δειαδή ηα πξνεηδνπνηεηηθά ζηνηρεία πξνηνχ μεζπάζεη κηα θξίζε, ηελ 

εμάπισζε ηεο θαη ηέινο ηε δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο ηνπ νξγαληζκνχ απφ ηε 
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ηειεπηαία. Όπσο αλαθέξεη θαη ν Coombs, «κηα θξίζε δελ ζπκβαίλεη απιά, αιιά 

εμειίζζεηαη ζπλερψο», (Coombs)81. 

Ο Coombs82 ηνλίδεη φηη, εάλ αλαηξέμνπκε ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζα βξνχκε 

φηη ν θχθινο δσήο ησλ θξίζεσλ ηαμηλνκείηαη ζε ηξηψλ εηδψλ θπξίσο, ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο είλαη νη εμήο: 

 

 Ζ ζεσξία ησλ ηεζζάξσλ ζηαδίσλ ηνπ θχθινπ δσήο ησλ θξίζεσλ (Four Stages 

Crisis Lifecycle) ηνπ Fink.  

 Ζ ζεσξία ησλ πέληε ζηαδίσλ ηνπ θχθινπ δσήο ησλ θξίζεσλ (Five Stages 

Lifecycle) ε νπνία αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Mitroff.  

 Σν κνληέιν ησλ ηξηψλ βαζηθψλ ζηαδίσλ (Basic Three Stages Model) ηνπ 

Coombs. 

 

Σν ζεσξεηηθφ κνληέιν πνπ αλέπηπμε πξψηνο ν Fink είλαη ην πην παιαηφ απφ φια ηα 

ήδε ππάξρνληα. Ο Fink83 ρσξίδεη θαη θαηεγνξηνπνηεί κηα θξίζε ζε ηέζζεξα ζηάδηα: 

1) Σν ζηάδην φπνπ πξνθχπηνπλ ελδείμεηο κηαο πηζαλήο θξίζεο, 

2) Σν ζηάδην φπνπ μεθηλά λα αλαπηχζζεηαη ε θξίζε θαη ε εμαξζή ηεο, 

3) Σα απνηειέζκαηα ηεο θξίζεο γηα ηνλ νξγαληζκφ θαη, 

4) Σν ηειηθφ ζηάδην φπνπ γίλεηαη ν έιεγρνο φισλ ησλ παξακέηξσλ έηζη ψζηε νη 

κέηνρνη θαη ε δηνίθεζε λα βεβαησζνχλ φηη ε θξίζε ζηνλ νξγαληζκφ έρεη 

παξέιζεη. 

 

Σν κνληέιν ηνπ Mitroff84 γηα ηηο θξίζεηο πξνζδηνξίδεη πέληε ζηάδηα: 

1) Αλίρλεπζε ζεκάησλ- πξνπνκπψλ ηεο θξίζεο, 

2) Έξεπλα ησλ παξαγφλησλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ έλα θίλδπλν θαη 

κεησζή απηψλ, 

3) Πξφιεςε ηεο δεκηάο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη κηα θξίζε, 

4) Φάζε απνθαηάζηαζεο ηνπ νξγαληζκνχ απφ ηε θξίζε θαη, 

5) Αλαζθφπεζε ηεο θξίζεο απφ ηε δηνίθεζε, αλάπηπμε πξνηάζεσλ θαη θξηηηθή, 

έηζη ψζηε ν νξγαληζκφο λα κάζεη απφ απηήλ. 
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Ζ νπζηαζηηθή δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηα δχν απηά ζεσξεηηθά κνληέια, 

άπηεηαη ζηε ηειεπηαία θάζε ηνπ θχθινπ δσήο ησλ θξίζεσλ. Ο Fink εζηηάδεη ζηε 

πξφνδν πνπ παξνπζηάδεη ε εμέιημε ησλ θξίζεσλ, ελψ ν Mitroff ελδηαθέξεηαη 

πεξηζζφηεξν γηα ηε πξφνδν ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ θάλεη ε δηνίθεζε γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ (Lauge)85. 

Σν ηειεπηαίν κνληέιν απνηειεί κηα πξνζέγγηζε ηξηψλ ζηαδίσλ θαη πξνηείλεηαη ζηε 

βηβιηνγξαθία απφ αξθεηνχο εξεπλεηέο κε θπξηφηεξν ηνλ Coombs86. Σα παξαπάλσ 

ζηάδηα πνπ παξαζέζακε, ηνπ Fink θαη ηνπ Mitroff, ελζσκαηψλνληαη ζηηο θάζεηο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ. Ο Coombs νλφκαζε απηέο ηηο θάζεηο σο : 

α)Φάζε Πξν-θξίζεσο (Pre Crisis): Αλαθέξεηαη ζηε πεξίνδν επσάζεσο ηεο θξίζεο, 

φπνπ εκθαλίδνληαη κηα ζεηξά πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ ζηνλ νξγαληζκφ πξνηνχ 

μεζπάζεη ε θξίζε. 

β) Γεγνλφο ηεο Κξίζεσο (Crisis Event): Μηα ζεηξά γεγνλφησλ πνπ ιακβάλνπλ ηφπν 

ζε κηα αζηαζή ή θξίζηκε ρξνληθή πεξίνδν, φπνπ παξαηεξνχληαη απνθαζηζηηθέο 

αιιαγέο. 

γ) Φάζε κεηά-θξίζεσο (Post Crisis): Ζ πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ην επίπεδν 

αζθαιείαο απνθαζίζηαηαη θαη εθαξκφδνληαη κεραληζκνί κάζεζεο (learning) θαη 

εηαηξηθήο ζπλέρεηαο (continuity mechanisms). 

 

2.2.3.1 Γξαζηεξηόηεηεο ηεο Γηνίθεζεο ζην κνληέιν ησλ ηξηώλ θάζεσλ ηνπ 

Coombs  

Φάζε Πξν-θξίζεσο: Οη δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζηηο 

ελέξγεηεο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηε κείσζε ησλ γλσζηψλ θηλδχλσλ ,νη 

νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε κηα θξίζε. Απηφ ζεκαίλεη άκεζα ηελ 

αλίρλεπζε πηζαλψλ ζεκάησλ- πεγψλ θξίζεο, ηε πξφιεςε απνηξνπήο ηεο θξίζεο, 

θαη ηε πξνεηνηκαζία ηνπ νξγαληζκνχ γηα κηα ελδερφκελε θξίζε. 

Αλίρλεπζε ζεκάησλ ηεο θξίζεο (signal detection): Ζ νκάδα δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη 

νη δηεπζπληέο εθηάθησλ αλαγθψλ (Emergency Managers), ζα πξέπεη λα αληρλεχνπλ 

ηπρψλ πξνεηδνπνηεηηθά ζεκάδηα, λα ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο γηα απηά θαη ελ 

ζπλερεία, λα ηηο αλαιχνπλ. 

Απνηξνπή ησλ θξίζεσλ: Ζ νκάδα δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη νη δηαρεηξηζηέο εθηάθησλ 

αλαγθψλ, ζα ρξεηαζηεί λα απνθχγνπλ ηε κεηαηξνπή ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ 
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ζεκαδηψλ ζε θξίζε, ε εάλ δελ κπνξνχλ, ηνπιάρηζηνλ λα κεηξηάζνπλ ηα επίπεδα 

επηθηλδπλφηεηαο ηεο θξίζεο. 

Πξόιεςε γηα ηε θξίζε: Ζ νκάδα δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη νη δηαρεηξηζηέο εθηάθησλ 

αλαγθψλ ζα πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηε ζηηγκή πνπ ζα πξνθχςεη ε 

θξίζε. Απηφ ζεκαίλεη ηελ αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη ηε ζπλερή 

ηνπ ελεκέξσζε. Ζ επηινγή ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο θξίζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη 

πξνζεθηηθή θαη λα ιάβεη ηε θαηάιιειε εθπαίδεπζε κε ηελ εθαξκνγή αζθήζεσλ πάλσ 

ζην πιάλν δηαρείξηζεο θξίζεσλ, έηζη ψζηε λα δνθηκαζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα ηξσηά ζεκεία ηνπ νξγαληζκνχ 

(vulnerability) θαη λα ρηηζηεί έλα δνκεκέλν ζχζηεκα ηειεπηθνηλσληψλ (structuring 

communications). 

Γεγνλόο ηεο θξίζεσο: Οη δηαρεηξηζηέο, ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θξίζεσο, έσο φηνπ ζα ζεσξείηαη φηη επηιχζεθε. Όηαλ ζπκβαίλεη κηα 

θξίζε, ε αληίδξαζε ζα πξέπεη λα έξρεηαη άκεζα κε αθξηβή ηξφπν θαη κε ζπλέπεηα. 

Απηή ε θάζε αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ηεο θξίζεο θαη ηελ απάληεζε- αληίδξαζε ζε 

απηήλ (crisis response). 

Αλαγλώξηζε ηεο θξίζεο: Ζ νκάδα δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ θαη νη δηαρεηξηζηέο 

εθηάθησλ αλαγθψλ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπλ ηε θξίζε θαη ην κέγεζνο ηεο, θαζψο 

θαη πσο ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα εμειίζζνληαη ψζηε λα αληηδξάζνπλ φζν θαιχηεξα 

γίλεηαη θάζε ρξνληθή πεξίνδν πνπ δηαλχεη ε θξίζε. 

Αληίδξαζε ζηε θξίζε: Αλάινγα κε ην ηη είδνπο ζα είλαη ε εθάζηνηε θξίζε, νη 

δηαρεηξηζηέο ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απνηππψλνληαη ζην 

ζρέδην δηαρείξηζεο θξίζεσλ, έηζη ψζηε λα κεηξηαζηνχλ νη άκεζεο ζπλέπεηεο θαη νη 

παξελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη κηα θξίζε ζηνλ νξγαληζκφ. 

Φάζε κεηά ηε θξίζε: Ζ δηνίθεζε ζα πξέπεη λα αλαιάβεη δξάζεηο αλάθακςεο ηνπ 

νξγαληζκνχ απφ ηε θξίζε, ην νπνίν ζεκαίλεη ηελ εθαξκνγή ησλ δηεξγαζηψλ 

αλάθακςεο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ θξίζεσλ θαη ηε πξνεξγαζία γηα ηελ εηνηκφηεηα ηεο επφκελεο, πηζαλήο 

δηαρείξηζεο θξίζεσλ. 

Αλάθακςε: χκθσλα κε ηνλ Coombs, απηή ε θάζε απνηειείηαη απφ δηνξζσηηθέο 

ελέξγεηεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα επηιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα, ηα νπνία έρνπλ ηπρφλ 

δεκηνπξγεζεί απφ ηελ θξίζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε θάζε δηαξθεί κεγαιχηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ ηε πεξίνδν, ηελ νπνία μεζπά ε θξίζε, δηφηη νη ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ 
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επέιζεη ζηνλ νξγαληζκφ απφ ηε θξίζε, είλαη πην δχζθνιεο ζηελ επίιπζε ηνπο θαη 

εθηελείο. 

Αμηνιόγεζε ηεο Δηαρείξηζεο Κξίζεσλ: Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε θξίζε έρεη μεπεξαζηεί, 

είλαη ζεκαληηθφ ε δηνίθεζε λα εξεπλήζεη ην ηη ζπλέβε, γηαηί απηφ ζπλέβε θαη πψο 

κπνξεί λα ην εκπνδίζεη ή λα ην κεηξηάζεη απφ ην λα μαλαζπκβεί. Υξεηάδεηαη νη 

δηαρεηξηζηέο λα αλαιχζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο θαη λα ηηο βειηηψζνπλ, έηζη ψζηε λα 

ππάξρεη κεγαιχηεξνο βαζκφο εηνηκφηεηαο ζην κέιινλ. Σέινο απαξαίηεηε είλαη ε 

αλαζθφπεζε ησλ ιαζψλ πνπ βξέζεθαλ ζην ρεηξηζκφ ηεο θαηάζηαζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο, έηζη ψζηε λα κειεηεζνχλ θαη λα βγνπλ ηα απαξαίηεηα 

ζπκπεξάζκαηα. 

Πξνεηνηκαζία γηα ηελ επόκελε δηαρείξηζε θξίζεσλ: Οη δηαρεηξηζηέο ζα πξέπεη λα 

πξνεηνηκάδνληαη γηα ηελ επφκελε θξίζε, έηζη ψζηε λα βειηηψζνπλ ηε δηαρείξηζή ηεο. 

(Coombs)87 
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Προ-κρίση 

 

Ανίσνεςζη ζημάηυν 

Αποηποπή ηυν κπίζευν 

Ππόλητη για ηη κπίζη 

Κρίση 

 

Ανηίδπαζη ζηη κπίζη 

Αναγνώπιζη ηηρ κπίζηρ 

 

Μετά-κρίση 

 

Ανάκαμτη 

Αξιολόγηζη ηηρ Διασείπιζηρ 

Κπίζευν 

Πποεηοιμαζία για ηην 

επόμενη διασείπιζη κπίζευν 

 

Γηάγξακκα 3: Πίλαθαο Φάζεσλ θαηά ηε Γηάξθεηα ηεο Κξίζεο, ζε Πξαγκαηηθέο 

Πεξηπηώζεηο θαη Παξαηεξήζεηο Απηώλ 

 

Πεγή: Lauge, A., Sarriegi, J., Torres, J., 2008, The Dynamics of Crisis Lifecycle for 

Emergency Management, Technun, University of Navarra, pp.16 (1-20) 

 

2.2.4  ρνιηαζκόο 

ε έξεπλα πνπ έρεη δηεμάγεη ε Lauge88, βιέπνπκε ηηο παξαηεξήζεηο ζην άλσζη 

γξάθεκα. Μέζα απφ ηα παιαηφηεξα παξαδείγκαηα αληηιακβαλφκαζηε, φηη ππάξρνπλ 

πνιιά είδε απφ αλάγθεο κε δηαθνξεηηθέο αληηδξάζεηο απφ πιεπξάο ησλ νξγαληζκψλ. 

Αθνχ αλαιπζνχλ νη ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο απφ απηά ηα αιεζηλά ζελάξηα, 

θαηαιαβαίλνπκε φηη ελψ ε θάζε ηεο θξίζεο, εμεγείηαη επξέσο, νη θάζεηο ηεο πξν-

θξίζεσο θαη απηή κεηά ηεο θξίζεσο είλαη καθξάλ νη πην ζχληνκα θαηαγεγξακκέλεο. 

Παξαηεξείηαη επίζεο, φηη ππάξρεη έλα θελφ κεηαμχ ηνπ νξηζκνχ ηνπ θχθινπ δσήο ησλ 

θξίζεσλ θαη ηη έρνπκε θαηαγεγξακκέλν ζε θάζε πεξίπησζε. Μφλν ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο είκαζηε ηθαλνί λα πάξνπκε κέηξα γηα ηηο θάζεηο ηεο πξν-θξίζεο θαη ηεο 

κεηά-θξίζεο. 
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Σν δηάγξακκα 3 καο δείρλεη πφζεο θνξέο κπνξνχκε λα ζπλδέζνπκε ηηο αιεζηλέο 

πιεξνθνξίεο κε ηε βαζηθή ηδέα ηνπ θχθινπ δσήο ησλ θξίζεσλ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

παξαζέηεη ε Lauge89 ζηελ εξεπλά ηεο, θαίλεηαη φηη εμεγνχληαη νη θάζεηο ηεο 

αλίρλεπζεο ζεκάησλ ηεο θξίζεο, αλαγλψξηζεο ηεο θξίζεο, αληίδξαζεο ζηε θξίζε θαη 

νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 

 

 

  

Προ-κρίση 

Πεπιοπιζμένερ 

Πληποθοπίερ 

Πποπομποί: 

- Απαπαηήπηηοι 

- Έσοςν 

ανισνεςθεί αλλά 

αγνοήθηκαν 

Κρίση 

Πολύ Λεπηομεπείρ 

Μέηπα ανηίδπαζηρ 

Δίνεηαι έμθαζη μόνο ζε 

γεγονόηα πιο κονηά ζηη 

κπίζη 

 

Μετά-κρίση 

Δεν ςπάπσει ενημέπυηρ ηος 

κοινού 

Ο μόνορ ζηόσορ είναι να 

αποκαηαζηαθεί ηο επίπεδο 

αζθαλείαρ (δεν ςπάπσει 

αξιολόγηζη, ούηε 

πποεηοιμαζία) 

 

 

Γηάγξακκα 4: Πίλαθαο Φάζεσλ ηνπ Κύθινπ Εσήο ηεο Κξίζεο θαη Παξαηεξήζεηο πνπ 

εκθαλίδνληαη θαηά ηε Γηάξθεηα Απηώλ. 

Πεγή: Lauge, A., Sarriegi, J., Torres, J., 2008, The Dynamics of Crisis Lifecycle for 

Emergency Management, Technun, University of Navarra, pp.17 (1-20) 

 

χκθσλα κε ηε Lauge90 θαη ηελ έξεπλα πνπ δηεμήγαγε, παξαηεξείηαη φηη ζπρλά ε 

δηνίθεζε παξαθάκπηεη κεηαβιεηέο φπσο ηε πίζηε (confidence) ζην ππάξρνλ 

ζχζηεκα θαη ηελ επζξαπζηφηεηα (vulnerability) ηνπ ζπζηήκαηνο, παξακέηξνπο, νη 

νπνίεο είλαη δχζθνιν λα αληρλεπηνχλ θαη λα κεηξεζνχλ. 

Μηα αθφκα ζεκαληηθή πηπρή, είλαη ε γλψζε πνπ απνθηάηαη φζνλ αθνξά ηε ζρέζε 

κεηαμχ ησλ πξνπνκπψλ (precursors) κε ηηο θξίζεηο. 
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{Σν δηάγξακκα 4 ζπιιέγεη θαη πξνζδηνξίδεη ηηο απνηπρίεο ηεο δηνίθεζεο ησλ 

παξαδεηγκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηελ εξεχλα ηεο ε Lauge} 

 

2.2.5 πκπεξάζκαηα 

Ζ Γηαρείξηζε Κξίζεσλ δελ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη κφλν ζηα βήκαηα θαη ηηο δξάζεηο, 

νη νπνίεο εθαξκφδνληαη φηαλ ζπκβαίλεη ε θξίζε ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο κηα 

δηδαθηηθή δηεξγαζία. Ζ κε θαηαλφεζε απφ πιεπξάο ηεο δηνίθεζεο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θάζεσλ ηνπ Κχθινπ Εσήο ησλ Κξίζεσλ, ζα έρεη σο ζπλέπεηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή αληίδξαζε θαηά ηε δηάξθεηα αληηκεηψπηζεο ησλ θξίζεσλ. 

Ζ Lauge91 ηνλίδεη φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ε δηνίθεζε λα ελζσκαηψζεη ζην Κχθιν 

Εσήο ησλ Κξίζεσλ, ζηε θάζε ηεο πξν-θξίζεσο ηελ αλάπηπμε πφξσλ θαη ζηε θάζε 

ηεο κεηά-θξίζεσο ηελ νκαιή εθηέιεζε ελεξγεηψλ απνθαηάζηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

ηε θάζε ηεο πξν-θξίζεσο, νη δηαρεηξηζηέο ζα ρξεηαζηεί λα εξεπλήζνπλ θαη λα 

ζπλδέζνπλ κεηαμχ ηνπο, ηνπο πξνπνκπνχο ηεο θξίζεο, έηζη ψζηε εάλ κπνξνχλ λα 

ηελ απνθχγνπλ, ή ηνπιάρηζηνλ λα απνηξέςνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο. Δπηπξνζζέησο, 

ζηε θάζε ηεο κεηά-θξίζεσο, αθνχ ην επίπεδν αζθαιείαο ηνπ νξγαληζκνχ έρεη 

απνθαηαζηαζεί, ρξεηάδεηαη λα αλαιπζεί ε θξίζε θαη λα αμηνινγεζνχλ νη ελέξγεηεο πνπ 

έγηλαλ, έηζη ψζηε ε δηνίθεζε λα είλαη πξνεηνηκαζκέλε γηα ηηο επφκελεο έθηαθηεο 

θαηαζηάζεηο. 

Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ δήηεκα είλαη θαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. Ζ δηάδνζε ησλ 

γλψζεσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πξηλ, θαηά θαη κεηά ηε θξίζε, απνηειεί δσηηθή 

αλάγθε γηα ηε θνηλσλία. Έηζη ινηπφλ, ζα ρξεηαζηεί λα δνζεί έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ, κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, ηα 

νπνία ζπκκεηέρνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηε θξίζε πνπ αθνξά ηνλ νξγαληζκφ. 
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2.3.Αλαγλώξηζε επηθείκελσλ θξίζεσλ (Πξνβιήκαηα, Μειέηεο 

πεξηπηώζεσλ) 

 

Ζ ππνηίκεζε ησλ πξνβιεκάησλ, ε δηνηθεηηθή χβξηο θαη ε αδπλακία ζχλδεζεο ησλ 

γεγνλφησλ είλαη ραξαθηεξηζηηθέο πιεπξέο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ 

εκπνδίδνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα αλαγλσξίδνπλ ηηο θξίζεηο ελ ηε γελέζεη ηνπο. Σα 

βιέπνπκε λα επαλαιακβάλνληαη θαη ην εξψηεκα, είλαη ηη κπνξεί λα γίλεη γη‟απηέο ηηο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ηη κπνξεί λα γίλεη γη απηέο, ψζηε λα θαηαζηεί πηζαλφηεξε, ε 

αλαγλψξηζε ησλ θξίζεσλ. 

Γηα ηνλ εληνπηζκφ κηαο θξίζεο πξηλ απηή μεζπάζεη ε ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο 

ρξεηάδνληαη νξγαλσηηθνί κεραληζκνί γηα: 

 Σελ αλαγλψξηζε ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ ηεο θξίζεο. 

 Σε θξνχζε ηνπ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ ζηνπο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ ηελ εμνπζία 

λα ελεξγήζνπλ. 

Ο Robert Heath92 ηνλίδεη φηη, είλαη απαξαίηεην θάπνηνο λα πξνζέμεη ηηο εμήο ηξεηο 

ζπζηάζεηο: 

 Ζ εμνπζία πξέπεη λα εθρσξεζεί ζηνπο ρακειφβαζκνπο ππαιιήινπο. Ζ 

αλψηαηε δηνίθεζε είλαη απνξξνθεκέλε κε ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 

θαη ζπρλά βξίζθεηαη ζηε ρεηξφηεξε ζέζε γηα λα εληνπίζεη θάπνηα 

επηθείκελε θξίζε. Σα πξνεηδνπνηεηηθά ζεκάδηα ησλ κειινληηθψλ θξίζεσλ 

γίλνληαη ζπρλά αληηιεπηά απφ ηνπο ρακειφβαζκνπο ππαιιήινπο, ηνπο 

αλζξψπνπο ηεο πξψηεο γξακκήο ηεο επηρείξεζεο: ηνπο πσιεηέο, ηνπο 

ινγηζηέο θαη ην ηερληθφ πξνζσπηθφ. ε απηνχο πξέπεη αλ δνζνχλ εμνπζίεο 

θαη λα ππάξμεη παξφηξπλζε ψζηε λα κηινχλ φηαλ παξαηεξνχλ φηη θάηη δελ 

πάεη θαιά. Απηφ δελ ζα ζπκβεί φηαλ νη ππάιιεινη παξνηξχλνληαη λα κε 

κηινχλ θαη λα αθνινπζνχλ ηηο εληνιέο. 

 Δίλαη ζεκαληηθφ θάπνηνο λα βξίζθεηαη ζε εγξήγνξζε ψζηε λα αληηιεθζεί 

ηηο πξνεηδνπνηήζεηο. Οη επφπηεο θαη νη δηεπζπληέο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ 

σο ζηαζκνί αθξφαζεο. Απηφ ζπκβαίλεη ηδηαίηεξα, φηαλ ε εγεζία θαη νη 

δηεπζπληέο, απνηεινχλ ην πξφβιεκα. «Σν λα ξσηάο ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηελ απνηξνπή θάπνηνπ πξνβιήκαηνο εάλ ππάξρεη ή 

φρη πξφβιεκα, είλαη ζαλ λα βάδεηο έλα θνπλέιη λα παξαδψζεη καξνχιη» 
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(King)93. Οη κέηξηνη ή αδέμηνη επφπηεο θαη δηεπζπληέο ίζσο είλαη 

αλαπνηειεζκαηηθνί ψο ζηαζκνί αθξφαζεο. Δπνκέλσο, είλαη ζπλεηφ λα 

αληηθαηαζηαζνχλ απφ αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε εγξήγνξζε έλαληη 

ελδερφκελσλ πξνβιεκάησλ θαη ιακβάλνπλ ππφςε, απηά πνπ ιέλε νη 

πθηζηάκελνη ηνπο. 

 Θα πξέπεη λα ζπγθξνηεζεί κηα νκάδα θξίζεσλ. Όπσο έρνπκε αλαθέξεη 

θαη ζε παξαπάλσ θεθάιαην, πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί κηα νκάδα θξίζεσλ – 

κηα κηθξή νκάδα αλζξψπσλ κε αιιεινζπκπιεξνχκελεο εηδηθφηεηεο, 

θαηαξηηζκέλνπο λα εθπνλνχλ ζρέδηα εθηάθηνπ αλάγθεο θαη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο θξίζεηο θαζψο απηέο εμειίζζνληαη. Αλ νη δηεπζπληέο 

δελ αθνπγθξάδνληαη, νη εμνπζηνδνηεκέλνη ππάιιεινη πξέπεη λα είλαη ζε 

ζέζε λα πξνζθνκίδνπλ ζε απηή ηελ νκάδα ηηο πξνεηδνπνηήζεηο ηνπο, φζνλ 

αθνξά ηηο επηθείκελεο θξίζεηο. Μηα κεγάιε εηαηξεία ρξεηάδεηαη έλα ζεκείν, 

έλα θέληξν πιεξνθνξηψλ, φπνπ ζα ζπιιέγνληαη ηα δηάθνξα εζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά ζήκαηα θηλδχλνπ θαη πνπ ζα ζπλδένληαη κε ηα γεγνλφηα 

(King)94. Ο Vincent P. Barabba θαη ν θαζεγεηήο ηνπ Harvard Gerard 

Zaltman πξφηεηλαλ ηε δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ ζεκείνπ ζην βηβιίν ηνπο 

«Hearing the voice of the Market»95. Αλ θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο είρε 

επηθεληξσζεί απζηεξά ζηηο πιεξνθνξίεο ηεο αγνξάο θαη ζηα ζήκαηα πνπ 

έζηειλε, ε πξφηαζε ησλ ζπγγξαθέσλ γηα έλα θέληξν πιεξνθνξηψλ ηζρχεη 

θαη γηα ηηο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε θξίζεηο. Έλα ηέηνην 

θέληξν ζα κπνξνχζε λα ήηαλ κηα κνλάδα κε πιηθή ππφζηαζε, κέζα ζηελ 

νπνία έλα κηθξφ επηηειείν κε δηαθιαδηθή θαηάξηηζε ζα ζπγθέληξσλε θαη ζα 

εμέηαδε κφλν ηα ζηνηρεία. Μφλν έλαο κεγάινο νξγαληζκφο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα δηαζέηεη κηα ηέηνηα κνλάδα. ηηο κηθξφηεξεο εηαηξείεο, κηα 

κφληκε κνλάδα δηαρείξηζεο θξίζεσλ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηνλ ίδην 

ζθνπφ κε ρακειφηεξν θφζηνο. 

 

2.3.1 Γηα ηελ αλαγλώξηζε επηθείκελσλ θξίζεσλ 

Πνιινί δηεπζπληέο δηζηάδνπλ λα έξζνπλ αληηκέησπνη κε δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο, 

είηε δελ πηζηεχνπλ ηηο θαθέο εηδήζεηο, είηε δελ ζέινπλ λα αζρνιεζνχλ κε απηέο. 

Γε ζεκαίλεη φηη θάζε πξφβιεκα ζα αλαδεηρζεί ζε θξίζε. Σα ζηειέρε ζα 

ζπαηαινχζαλ φιε ηνπο ηελ ελέξγεηα αλ αληηκεηψπηδαλ ηα πξνβιήκαηα ηνπο σο 

θξίζεηο. Οη ηξφπνη αλαγλψξηζεο κηαο θξίζεο είλαη νη εμήο: 
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 Αληηκεηψπηζε ησλ αλεζπρεηηθψλ γεγνλφησλ θαζψο εμειίζζνληαη. Γελ 

πξέπεη λα ππνηηκνχληαη, λα αγλννχληαη, αληίζεηα ζα πξέπεη λα 

εξεπλνχληαη εμ αξρήο. 

 Θα πξέπεη νη ζπλέπεηεο λα εξεπλεζνχλ αλ ηα αλεζπρεηηθά κελχκαηα 

επαιεζεπζνχλ (δειαδή νηθνλνκηθέο απψιεηεο, ηξαπκαηηζκνχο, 

δπζθήκηζε θ.α.) 

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαδεηεζεί ε ζπκβνπιή άιισλ, εηδηθφηεξα απηψλ 

πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηε θαηάζηαζε.  

 Θα πξέπεη νη αμίεο λα θαζνδεγήζνπλ ηε πνξεία. Ση είλαη ζεκαληηθφ, ηη 

είλαη ζσζηφ λα γίλεη, αλ θάπνηνο ππεξγνιάβνο ελαπνζέηεη παξαλφκσο ηα 

απφβιεηα κηαο εηαηξείαο βιάπηνληαο ην πεξηβάιινλ θαη ελδερνκέλσο 

ζέηνληαο ζε θίλδπλν δσέο, ζα ρξεηαζηεί ε ελέξγεηεο λα γίλνπλ κε βάζε ην 

ζχζηεκα αμηψλ, ηε θνπιηνχξα. Μηα θξίζηκε θαηάζηαζε πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηεί θαη λα κελ αγλνεζεί. (Kash, Darling)96 

Κάπνηα απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα θαηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θξίζεσλ είλαη: ε 

ηάζε ππνηίκεζεο ησλ πξνβιεκάησλ, ε χβξηο θαη ε αδπλακία ζχλδεζεο ησλ 

γεγνλφησλ (Smith)97. Πνιιέο θξίζεηο δεκηνπξγνχληαη απφ ηερληθέο αζπλέπεηεο ή 

ελαληίσζε ηνπ θνηλνχ ζε ζπγθεθξηκέλε θαηλνηνκία ζηελ νπνία ε εηαηξεία έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη κεγάιεο επελδχζεηο. Υαιαξά πξφηππα πνπ αθνξνχλ ζηηο 

πξνζιήςεηο, ζηελ επνπηεία θαη ζηηο πξαθηηθέο πσιήζεσλ ζπρλά νδεγνχλ ζε 

κεγάιεο θπξψζεηο θαη αγσγέο. Οη εηαηξείεο απμάλνπλ ηε πηζαλφηεηα λα δνζεί 

ζεκαζία ζηα πξνεηδνπνηεηηθά ζεκάδηα φηαλ εμνπζηνδνηνχλ ηνπο ππαιιήινπο, 

δηαζθαιίδνπλ φηη θάπνηνο αξκφδηνο βξίζθεηαη ζε εγξήγνξζε φζνλ αθνξά ζηηο 

πξνεηδνπνηήζεηο ησλ ππαιιήισλ θαη ζπγθξνηνχλ κηα θχξηα νκάδα θξίζεσλ 

(Mitroff, I., Arpaslan)98. 

Αλ αθεζνχλ αλεμέιεγθηεο, θάπνηεο θξίζεηο ζα εμειηρζνχλ απφ θαθέο ζε 

ρεηξφηεξεο. Ζ θξίζε ζε έλα ηνκέα, αλ δελ πεξηνξηζηεί γξήγνξα κπνξεί επίζεο λα 

δεκηνπξγήζεη θξίζε θαη αιινχ. Γηα παξάδεηγκα, αλ απνθαιπθζεί φηη έλα εμέρνλ 

ζηέιερνο θαηαρξάζηεθε, ηα κέζα ζα πξνβάινπλ ηελ ηζηνξία. Δλψ ε δηνίθεζε είλαη 

απαζρνιεκέλε κε ηα λνκηθά δεηήκαηα ηεο θαηάζηαζεο, ζπκβαίλνπλ άιια άζρεκα 

πξάγκαηα (Fink)99. Λφγσ ηεο δεκηάο πνπ έγηλε ζηε θήκε ηεο εηαηξείαο, νη 

αληαγσληζηέο κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ επθαηξία θαη λα πάξνπλ ηα πην 

ηαιαληνχρα ζηειέρε, νη πνιιά ππνζρφκελνη ππνςήθηνη ππάιιεινη κπνξεί λα 

πξνηηκήζνπλ λα εξγαζηνχλ αιινχ θαη νη πσιεηέο ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα 
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αλαθέξνπλ φηη θάπνηνη βαζηθνί πειάηεο έδσζαλ παξαγγειίεο ζε άιινπο 

πξνκεζεπηέο. ην κεηαμχ, νξγηζκέλνη κέηνρνη κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ αθφκε θαη 

αγσγέο θαηά ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, επηθαινχκελνη ηελ αδπλακηα 

ηνπο λα εθπιεξψζνπλ ηε θαηαπηζηεπκαηηθή ηνπο επζχλε (Baraba, Zaltman)100. 

2.3.2 Καλόλεο δξάζεο-Πεξηζηνιή θξίζεσλ. 

1ορ κανόναρ 

Ο πξψηνο θαλφλαο ηεο πεξηζηνιήο θξίζεσλ (Barton)101 είλαη ηα ζηειέρε λα 

ελεξγνχλ γξήγνξα θαη απνθαζηζηηθά. Απηφ έθαλαλ θαη νη αξκφδηνη ηεο 

JOHNSON&JOHNSON ην 1982 φηαλ γηα πξψηε θνξά ζπλδέζεθαλ νη αζζέλεηεο 

θαη νη ζάλαηνη ρξεζηψλ ηνπ Tylenol, ηνπ πξψηνπ ζε πσιήζεηο παπζίπνλνπ πνπ 

παξήγαγε ε εηαηξεία θαη ρνξεγνχληαλ ρσξίο ζπληαγή γηαηξνχ, κε ηε ρξήζε ηνπ 

θαξκάθνπ. ε δηάζηεκα ηξηψλ εκεξψλ πέζαλαλ επηά άλζξσπνη έπεηηα απφ ηε 

ρξήζε ηνπ Tylenol. Όινη ήζαλ ζχκαηα ελφο ηξνκνθξάηε, φ νπνίνο πξφζζεζε ζηε 

θηάιε ηνπ πξντφληνο θάςνπιεο κε θπαλνχρν άιαο. Πφζεο παξαπνηεκέλεο θηάιεο 

θπθινθνξνχζαλ; Θα πέζαηλαλ θαη άιινη; Θα ππήξραλ θάπνηνη πνπ ζα κηκνχληαλ 

ηε πξάμε ηνπ ζε άιια κέξε ηεο ρψξαο; Οη ππεχζπλνη ηεο εηαηξείαο δελ είραλ 

ηξφπν λα απαληήζνπλ ζε απηά ηα εξσηήκαηα, έηζη ελήξγεζαλ απνθαζηζηηθά 

απνζχξνληαο φια ηα πξντφληα  Tylenol απφ ηα ξάθηα ησλ θαξκαθείσλ. Σν 

πξντφλ δελ θπθινθφξεζε, κέρξη πνπ ε εηαηξεία δεκηνχξγεζε κηα αζθαιή 

ζπζθεπαζία κε ηελ νπνία θαη ε εηαηξεία θαη ην θνηλφ αηζζάλνληαλ αζθάιεηα. Απηή 

ε ελέξγεηα θφζηηζε ζηελ εηαηξεία βξαρππξφζεζκα, εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα 

δνιάξηα, αιιά πεξηφξηζε ηε θξίζε θαη έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζην εκπνξηθφ ζήκα 

λα αλαθηήζεη ηε θήκε θαη ηελ θεξδνθνξία ηνπ καθξνπξφζεζκα. Απηή ε 

αζηξαπηαία ελέξγεηα απέηξεςε κηα εγθιεκαηηθή πξάμε λα ππνλνκεχζεη 

πεξηζζφηεξν ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ ζηε παγθφζκηα δξαζηεξηνπνίεζε θαη 

ζηα πνιιά πξντφληα ηεο J&J (Lauge, Sarriegi, Torres)102. 

H πεξίπησζε ηεο J&J ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο γξήγνξεο θαη απνθαζηζηηθήο 

ελεξγνπνίεζεο ζε θαηαζηάζεηο θξίζεσλ. Σα θαιά ζηειέρε γλσξίδνπλ φηη νη 

πνηνηηθέο απνθάζεηο εμαξηψληαη απφ ηελ χπαξμε κηαο ζηεξεήο βάζεο 

πιεξνθνξηψλ θαη κηαο νξζήο αλάιπζεο ηεο θαηάζηαζεο. ΄Όκσο θαη ηα δχν απηά 

ζηνηρεία απνπζηάδνπλ ζε κηα θξίζε. Οη πιεξνθνξίεο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη δελ 

ππάξρεη ρξφλνο λα ζπγθεληξσζνχλ φζεο ρξεηάδνληαη. Ο ζηφρνο ηεο Γηαρείξηζεο 

Κξίζεσλ είλαη λα επηβηψζεη ε εηαηξεία έπεηηα απφ κηα ελδερφκελε θξίζε κε ηε 

θήκε ηεο άζπηιε θαη φια ηα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο αλέπαθα. χκθσλα κε ηνλ 
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Bob Darretta, CEO ηεο JOHNSON&JOHNSON ην 1999 «ε θήκε ηεο εηαηξείαο 

είλαη ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ηεο». Ο θνο Darretta έθαλε απηή ηε δήισζε, 

αθνχ ε εηαηξεία ηνπ είρε μνδέςεη πεξηζζφηεξν απφ 17 εθ.δνιάξηα γηα λα 

αλαθαιέζεη, πεξάζεη απν ειέγρνπο θαη ηειηθά θαηαζηξέςεη θάπνηα ειαηησκαηηθά 

πξντφληα ηεο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80. (Preble)103 

Ζ πεξηνξηζκέλε πιεξνθφξεζε ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ πξέπεη λα 

απνηξέπεη ηα ζηειέρε απφ ην λα αληηδξνχλ γξήγνξα, ηδηαίηεξα εάλ ν ζρεδηαζκφο 

εθηάθηνπ αλάγθεο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί. 

2ορ κάνοναρ 

Ο 2νο θαλφλαο αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ είλαη λα ηεζνχλ σο πξνηεξαηφηεηα νη 

άλζξσπνη. (Heath)104 

Ζ πεξίπησζε ηνπ Tylenol απεηθνλίδεη ηνλ δεχηεξν θαλφλα πεξηζηνιήο θξίζεσλ. Ζ 

πξψηε κέξηκλα πξέπεη λα είλαη νη άλζξσπνη, θαζψο νχησο ή άιισο ηα πιηθά 

πξάγκαηα κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ θαη ηα πεξηζζφηεξα είλαη αζθαιηζκέλα. 

Κάπνηνο κπνξεί λα ππνζηεξίδεη φηη ε δαπάλε γηα κηα θξίζε δελ είρε εγθξηζεί κέζσ 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φκσο νη δαπάλεο ησλ θξίζεσλ δελ πξνβιέπνληαη πνηέ 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ.( Lauge, Sarriegi, Torres)105 

3ορ Κανόναρ 

Ο 3νο Καλφλαο πεξηζηνιήο θξίζεσλ ππνζηεξίδεη φηη, ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηε 

θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην ηφπν ησλ γεγνλφησλ, δηα ηεο 

θπζηθήο ηνπο παξνπζίαο φζν ην δπλαηφλ πην γξήγνξα. Ζ θπζηθή παξνπζία 

ζηέιλεη έλα ερεξφ θαη ζαθέο κήλπκα φηη απηνί νη άλζξσπνη ζεσξνχλ πσο ε 

θαηάζηαζε είλαη άθξσο ζεκαληηθή (Heath)106. Ζ απνπζία ηνπο ζηέιλεη ην αληίζεην 

κήλπκα, φηη δειαδή έρνπλ άιιεο πξνηεξαηφηεηεο απηή ηε ζηηγκή. Ο Laurence 

Barton107, σο ζπγγξαθέαο θαη επαγγεικαηίαο, ην έζεζε απεξίθξαζηα: «Οη 

άλζξσπνη ζε κηα θξίζε ζέινπλ λα βιέπνπλ ηνπο εγέηεο ηνπο». 
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4ορ Κανόναρ 

Οη ππξθαγηέο, νη δηαθνπέο ξεχκαηνο, νη επηζεηηθέο εμαγνξέο, νη κεγάιεο απνηπρίεο 

πξντφλησλ θαη άιιεο δεκηνγφλεο θαηαζηάζεηο δεκηνπξγνχλ ηε μαθληθή θαη 

νπζηαζηηθή αλάγθε γηα πιεξνθφξεζε.( Heath)108 

Ο θφζκνο ζέιεη λα γλσξίδεη ηη ζπλέβε, πψο ζπλέβε, πνην είλαη ην επφκελν 

πξάγκα πνπ ζα ζπκβεί θαη πψο ζα πξέπεη λα αληηδξάζεη. Ο  4νο Καλφλαο ηεο 

πεξηζηνιήο θξίζεσλ απαηηεί αλ απαληεζνχλ απηά ηα εξσηήκαηα ζηελ έθηαζε πνπ 

ππάξρνπλ δηαζέζηκεο απαληήζεηο, δειαδή λα ππάξρεη παξνρή πιεξνθφξεζεο. 

Κάζε ζρέδην εθηάθηνπ αλάγθεο θαη θάζε νκάδα δηαρείξηζεο θξίζεσλ πξέπεη λα 

δηαζέηεη έλα ζρέδην επηθνηλσλίαο έηνηκν λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο θαζψο απηέο 

γίλνληαη δηαζέζηκεο. Πξνθαλψο, απηφ ην ζρέδην δελ κπνξεί λα δηαζέηεη έλα 

ζχλνιν ζηεξεφηππσλ απαληήζεσλ, αιιά κπνξεί θαη πξέπεη λα έρεη έηνηκνπο 

φινπο ηνπο επηθνηλσληαθνχο κεραληζκνχο. Απηνί νη κεραληζκνί πεξηιακβάλνπλ: 

1.Έλα ιεπηνκεξέο ζρέδην γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ. 

2.Έλα δηνξηζκέλν εθπξφζσπν ηχπνπ. 

3.Ολφκαηα θαη ηειεθσληθνχο αξηζκνχο ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ 

ηδξπκάησλ κε ηα νπνία πξέπεη λα ππάξμεη επηθνηλσλία κε ην μέζπαζκα 

κηαο θξίζεο (Γηεπζπληέο, επηζηάηεο, ππξνζβεζηηθή θαη αζηπλνκία, ΜΜΔ 

θ.α.). 

4.Μηα απεπζείαο ηειεθσληθή γξακκή πιεξνθνξηψλ ζηελ νπνία ν θφζκνο 

κπνξεί  λα θαιεί γηα πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο.  

5.Μηα δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα ηελ νκαδηθή θαη 

ηαπηφρξνλε απνζηνιή κελπκάησλ ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο. 

6.Έλα εμσηεξηθφ θέληξν επηθνηλσληψλ εθνδηαζκέλν κε ζηαζεξά θαη θηλεηά 

ηειέθσλα θαη κε ζχλδεζεο ην δηαδίθηπν (ε εμσηεξηθή εγθαηάζηαζε εί λαη 

ζεκαληηθή ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο ελφο θηεξίνπ, ελψ ηα θηλεηά 

ηειέθσλα είλαη ζεκαληηθά αθνχ νη ζηαζεξέο γξακκέο κπνξεί λα κε 

ιεηηνπξγνχλ). 

7. Οη δηαδφζεηο θαη νη εηθαζίεο πξέπεη λα αληηθξνπζηνχλ κε ζηνηρεία. 

(Coombs)109 
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Μηα αηθλίδηα θξίζε πξνθαιεί έλα θελφ πιεξνθφξεζεο. Κάηη ζπλέβε, αιιά 

θαλέλαο δελ γλσξίδεη ηη- ηνπιάρηζηνλ αξρηθά. Οη άλζξσπνη δηςνχλ γηα 

πιεξνθνξίεο. Όπσο αθξηβψο ε θχζε απνζηξέθεηαη ην θελφ, έηζη θαη έλα θελφ 

ζηε πιεξνθφξεζε ηείλεη λα γεκίζεη κε νηηδήπνηε πξνθχςεη, αθφκε θαη αλ απηφ 

δελ είλαη ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ εηθαζίεο, ή δηαδφζεηο.( Coombs)110 

Ο ηέηαξηνο θαλφλαο ζηε πεξηζηνιή ησλ θξίζεσλ είλαη ε κεηάδνζε ησλ γεγνλφησλ 

σο έρνπλ. Απηφ βνεζά ζην λα γεκίζεη ην θελφ πιεξνθφξεζεο πνπ ππάξρεη, 

αθήλνληαο ιηγφηεξν ρψξν γηα δηαδφζεηο θαη εηθαζίεο. Κάπνηνο πνπ επηθνηλσλεί κε 

ζσζηφ ηξφπν κπνξεί λα αλαθφςεη ακέζσο ηηο δηαδφζεηο. Δίλαη θαιχηεξν θαη 

εληηκφηεξν φηαλ επηθνηλσλνχκε λα αλαθνηλψλνπκε ακέζσο, φιεο ηηο θαθέο 

εηδήζεηο, απφ ην λα δίλνπκε ζην θνηλφ κηα ζπλερή ξνή θαθψλ εηδήζεσλ. Όηαλ 

παξαηεζνχλ φκσο, φια ηα θαθά λέα είλαη ζαλ λα έρεη ηξαβερηεί έλαο 

απηνθφιιεηνο επίδεζκνο, πνλά πξνο ζηηγκήλ αιιά κεηά ν πφλνο θεχγεη 

(Kouzmin)111. Παξνκνίσο, απφ ηε ζηηγκή πνπ φιεο νη θαθέο εηδήζεηο γίλνπλ 

γλσζηέο, ζηηο επφκελεο επηθνηλσλίεο ελδερνκέλσο λα ππάξρνπλ θαιά λέα. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη επηθνηλσλία κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη κε ην θνηλφ 

(Coombs)112. Καηά ηε πεξηζηνιή κηαο θξίζεο, νη ππάιιεινη θπζηθά απνηεινχλ κηα 

αξρηθή κέξηκλα, αιιά δελ πξέπεη αλ αγλνεζνχλ κέηνρνη, πξνκεζεπηέο, πειάηεο, 

ζηξαηεγηθνί επηρεηξεκαηηθνί εηαίξνη, κεηαμχ πνιιψλ άιισλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα 

ην θνηλφ ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία. Έλα δειηίν 

ηχπνπ είλαη ν πην ζχληνκνο θαη εχθνινο ηξφπνο ψζηε λα ελεκεξσζνχλ νη άκεζα 

ελδηαθεξφκελνη. ηφρνο είλαη ε πεξηζηνιή ηεο θξίζεο ζην ζχλνιν ηεο θαη φρη 

απιψο λα βειηησζεί ην θιίκα ζηε παξνχζα ζηηγκή (Coombs)113. 

Όηαλ ππάξρεη ακθηβνιία γηα ην ηξφπν αληηκεηψπηζεο κηαο θξίζεο είλαη ζεκαληηθφ 

νη αμίεο θαη ην έλζηηθην λα θαηεπζχλνπλ ηηο απνθάζεηο (Coombs)114. Αλ ππάξρεη 

έλα ζρέδην εθηάθηνπ αλάγθεο, ην νπνίν είλαη δνθηκαζκέλν ζε πξνζνκνηψζεηο θαη 

εθπαηδεπηηθέο αζθήζεηο, ζίγνπξα ζα δεκηνπξγεζεί παξάιιεια έλα ζχλνιν 

εθηθηψλ επηιφγσλ γα άκεζε δξάζε. Αλ ην ηνπίν είλαη δνθεξφ, ηφηε ην αίζζεκα 

εζηθήο γηα ην ηί είλαη ζσζηφ θαη ηη ιάζνο απνηειεί ηζρπξή ππμίδα. 

Ο ρξφλνο δελ είλαη θίινο ζηε δηάξθεηα κηαο θξίζεο. Κάζε κέξα πνπ κηα θξίζε 

ζπλερίδεηαη δεκηνπξγεί αξλεηηθή εηθφλα γηα ηελ εηαηξεία θαη παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ζε απηή ηελ εηθφλα λα εμαπισζεί. Έηζη, αθνχ πεξηνξηζηεί ε θξίζε, 

πξέπεη νη θηλήζεηο λα γίλνπλ γξήγνξα θαη απνθαζηζηηθά γηα λα επηιπζεί (Boin, 

Lagadec)115. 
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Σα δεδνκέλα ηεο θξίζεο ζα αιιάδνπλ θαζψο ε θξίζε επηιχεηαη. Ζ ζπγθέληξσζε 

πιεξνθνξηψλ πξέπεη αλ είλαη ζπλερήο. Με απηφ ην ηξφπν ε νκάδα θξίζεσλ ζα 

δηαηεξήζεη κηα ζαθή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο. 

Ζ αδηάθνπε επηθνηλσλία ζα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη ζα 

εμαιείςεη δηαδφζεηο θαη εηθαζίεο. Ζ θξίζε πξέπεη αλ ηεθκεξησζεί θαη ζα επηιπζεί 

ζηε ζπλέρεηα. Με απηφ ην ηξφπν ζα αμηνινγεζεί ε απφδνζε κηαο νκάδαο θξίζεσλ 

θαη ε εκπεηξία ζα απνηειέζεη δηδαρή γηα ην κέιινλ (Ulmer, Sellnow, Seeger)116. 

Πνιιέο θξίζεηο κπνξνχλ λα επηιπζνχλ κε ηελ εθαξκνγή ηερληθψλ δηαρείξηζεο 

θξίζεσλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηνλ νξηζκφ θαη ηελ αλάγλσζε, ην ζρεδηαζκφ, 

ηε δηαρείξηζε ηεο εθηέιεζεο θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ (Bertand, Lajtha)117. 

Οη άλζξσπνη ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ ζηξέθνληαη ζε ηζρπξνχο θαη έκπεηξνπο 

εγέηεο, νη νπνίνη θάλνπλ νξαηή ηε παξνπζία ηνπο. 

2.3.3  Αληηκεηώπηζε θξίζεσλ- ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο 

Κάπνηνη θίλδπλνη είλαη ρεηξφηεξνη θαη πεξηζζφηεξν δαπαλεξνί απφ άιινπο θαη 

πνιιέο θξίζεηο μεθηλνχλ σο κηθξά πξνβιήκαηα. Παξαθνινπζψληαο ηα ζεκάδηα 

ησλ θξίζεσλ πνπ ππνβφζθνπλ, είλαη επθνιφηεξν λα εμνπδεηεξσζνχλ πξνηνχ 

εμειηρζνχλ ζε επηθίλδπλα θαη πνιπδάπαλα. Σν πηζαλφηεξν είλαη ε δηνίθεζε λα 

κελ κπνξεί λα κεηψζεη ζε απνδεθηά επίπεδα ηηο ελδερφκελεο ζπλέπεηεο θάπνησλ 

θξίζεσλ ή ηε πηζαλφηεηα λα ζπκβνχλ (Kash, T., Darling)118. Σν ζρέδην εθηάθηνπ 

αλάγθεο πεξηιακβάλεη ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιήςε φζν ην δπλαηψλ πεξηζζνηέξσλ 

απνθάζεσλ, πξνηνχ ζπκβεί ε θξίζε. Ο ζρεδηαζκφο πξηλ ηε θξίζε δίλεη ζηνπο 

αλζξψπνπο ην ρξφλν πνπ ρξεηάδνληαη ψζηε λα εμεηάζνπλ φιεο ηηο δπλαηφηεηεο, 

λα επαλεμεηάζνπλ ηα πξάγκαηα, λα ζπδεηήζνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ 

δηαθφξσλ αληηδξάζεσλ, αθφκε θαη λα δνθηκάζνπλ ηελ εηνηκφηεηά ηνπο λα 

δξάζνπλ. Κάζε κηα απφ ηηο ζεκαληηθέο απηέο εξγαζίεο είλαη πνιχ εχθνιν λα 

πινπνηεζεί ζε θαλνληθέο πεξηφδνπο, ελψ ε πινπνίεζε ηεο είλαη δχζθνιε θαη 

πηεζηηθή ζηε δηάξθεηα κηαο θξίζεο (Carmmeli, Shaubroeck)119. 

ρεδφλ θάζε εηαηξία εθαξκφδεη θάπνηαο κνξθήο ζρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο. 

Έρνληαο επίγλσζε ησλ θηλδχλσλ κηαο ππξθαγηάο, γηα παξάδεηγκα νη επηρεηξήζεηο 

δηνξίδνπλ θχιαθεο ζε θάζε φξνθν ηνπ θηηξίνπ πνπ ζηεγάδνληαη ηα γξαθεία ηνπο 

θαη θάλνπλ πεξηνδηθέο αζθήζεηο θαηάζβεζεο ππξθαγηάο. Παξνκνίσο, ν δήκνο ηνπ 

Λνλδίλνπ έρεη θαηαξηίζεη ζρέδηα εθηάθηνπ αλάγθεο γηα ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο 

ζην κεηξφ (Carmmeli, Shaubroeck)120. 
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Σα ζρέδηα εθηάθηνπ αλάγθεο δελ απνζθνπνχλ ζηε πξφιεςε θξίζεσλ. Αληηζέησο, 

ελεξγνπνηνχληαη θαη ηίζεληαη ζε εθαξκνγή αθνχ ζπκβνχλ ηα γεγνλφηα. Μπνξνχλ 

λα κεηψζνπλ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ θξίζεσλ θαη λα επαλαθέξνπλ ηα 

πξάγκαηα γξεγνξφηεξα ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε. 

Σα 5 βήκαηα εθπφλεζεο ηνπ ζρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ, έρνπλ πξνζαξκνζηεί απφ ην Harvard ManageMentor, κηα Online 

παξνρή ηνπ Harvard Business School Publishing. 

 Βήκα 1ν. Οξγάλσζε κηαο νκάδαο ζρεδηαζκνχ 

 Βήκα 2ν. πλνιηθή αμηνιφγεζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

 Βήκα 3ν. Δθπφλεζε ελφο ζρεδίνπ 

 Βήκα 4ν. Γνθηκή ηνπ ζρεδίνπ 

 Βήκα 5ν. Δλεκέξσζε ηνπ ζρεδίνπ 

Βήκα 1ν 

Ίζσο ε κεγαιχηεξε ζπλεηδεηνπνίεζε ζην ηνκέα ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ ηε 

ηειεπηαία δεθαεηία είλαη φηη νη νκάδεο κπνξνχλ λα θαλνχλ άθξσο 

απνηειεζκαηηθέο ζην ρεηξηζκφ πεξίπινθσλ, κε ηαθηηθψλ εξγαζηψλ. Ζ δεκηνπξγία 

ελφο ζρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο είλαη κηα απφ απηέο ηηο εξγαζίεο. Μηα θαιά 

επηιεγκέλε νκάδα εληζρχεη ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ κε ηηο επηδεμηφηεηεο θαη ηε 

δηνξαηηθφηεηα πνιιψλ αλζξψπσλ. Ο εγέηεο ηεο νκάδαο πξέπεη λα 

επηζηξαηεχζεη αλζξψπνπο κε πείξα ή ηδηαίηεξα ηαιέληα πνπ λα θαιχπηνπλ θάζε 

πιεπξά κηαο ελδερφκελεο θξίζεο. Έηζη εμαζθαιίδεηαη φηη ηίπνηα ζεκαληηθφ δελ ζα 

παξαιεθζεί. 

Βήκα 2ν 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζπγθξνηεζεί ε νκάδα, πξέπεη λα αμηνινγήζεη ζπλνιηθά ην 

πξφβιεκα. Απηφ ζεκαίλεη πσο πξέπεη λα αλαινγηζηεί φια εθείλα ηα πξάγκαηα 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πάλε ζηξαβά θαη ζα ρξεηάδνληαλ θξνληίδα, αλ ε θξίζε 

ζπλέβαηλε. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη κεξηθέο ππνδείμεηο γηα ηε ζπλνιηθή 

αμηνιφγεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 Πνιιέο απφςεηο είλαη θαιχηεξεο απφ κηα. 
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 Οξγάλσζε άηππσλ ζπλεδξηψλ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ γηα ην πξνζδηνξηζκφ 

φισλ ησλ ζεκαληηθψλ δεηεκάησλ είλαη απαξαίηεηε. 

 Έλα κέινο ηεο νκάδαο είλαη ρξήζηκν λα νξηζηεί θαη λα ζπιιέγεη ηηο ηδέεο 

ησλ αλζξψπσλ, θαηαγξάθνληαο ηηο, ζε έλα πίλαθα. Δπίζεο πξέπεη λα 

νξηζηεί θνηλφο ηίηινο γηα ζπλαθείο εξσηήζεηο (π.ρ. νη απαληήζεηο ζε 

εξσηήκαηα πειαηψλ θαη ε αληηκεηψπηζε εξσηεκάησλ απφ ξεπφξηεξ ζα 

έκπαηλαλ θάησ απφ ην ηίηιν «επηθνηλσλία»). 

 Μφιηο ε νκάδα αμηνινγήζεη ηα πξνβιήκαηα, θξίλεηαη θξφληκν λα 

κνηξαζηνχλ νη ηδέεο, θαζψο νη άιινη ππάιιεινη κπνξεί λα γλσξίδνπλ 

πξάγκαηα πνπ νη ππφινηπνη έρνπλ παξαβιέςεη. 

Βήκα 3ν 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζπγθεληξψζεθαλ νη ηδέεο θαη έρνπλ απνιήμεη θάπνηνη εθηθηνί 

ζηφρνη, είλαη θαηξφο λα εθπνλεζεί έλα ζρέδην ψζηε λα αλαπηπρζεί θαη λα 

πξνεηνηκαζηεί έλα ζχλνιν ελεξγεηψλ πνπ ζα εμνπδεηεξψζεη ή ζα πεξηνξίζεη θάζε 

ζεκαληηθή πηπρή ελδερφκελεο θξίζεο. Καη απηφ πξέπεη λα γίλεη απφ ηελ νκάδα κε 

ηηο ζπκβνπιέο θαη ηε ζπγθαηάζεζε ησλ άιισλ δηεπζπληψλ θαη ππαιιήισλ. 

Βήκα 4ν 

Σν ζρέδην πνπ έρεη θαηαξηηζηεί ζην ραξηί δελ είλαη ζίγνπξν φηη ζα ιεηηνπξγήζεη 

ζηε πξάμε, επνκέλσο πξέπεη λα δνθηκαζηεί ζε ζπλζήθεο εμνκνίσζεο. Απηφ 

αθξηβψο ζπκβαίλεη φηαλ γηα παξάδεηγκα πξαγκαηνπνηνχκε αζθήζεηο ππξθαγηάο 

ζηα γξαθεία θαη ζηα ζρνιεία ή απηφ αθξηβψο θάλνπλ νη έλνπιεο δπλάκεηο φηαλ 

εηζάγνπλ λένπο εμνπιηζκνχο θαη ηαθηηθέο. Ζ δνθηκή ηνπ ζρεδίνπ εθηάθηνπ 

αλάγθεο δείρλεη ην θαιχηεξν ηξφπν γηα λα εληνπηζηνχλ νη αδπλακίεο θαη νη 

επθαηξίεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζρεδίνπ. Δίλαη επίζεο έλαο πνιχ θαιφο ηξφπνο γηα 

ηελ νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο ζηελ ηθαλφηεηα ηεο εηαηξείαο λα ειέγμεη θαη λα 

θαηαηξνπψζεη κηα δηαθαηλφκελε θξίζε. 

Βήκα 5ν 

Αλ θάπνηα εηαηξεία δηαζέηεη έλα ζρέδην εθηάθηνπ αλάγθεο γηα πεξηπηψζεηο 

ππξθαγηάο, ηφηε πηζαλφηαηα έρεη νξίζεη έλαλ ε δχν επηζηάηεο ζε θάζε φξνθν θαη 

ηνπο έρεη εθπαηδεχζεη πσο λα αληηδξάζνπλ, θαηά ηνλ ίδην ηξφπν ν θάζε 

ππάιιεινο έρεη εθπαηδεπηεί ψζηε λα βγαίλεη απφ ην θηίξην, γξήγνξα θαη κε 
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αζθάιεηα. Ζ ελεκέξσζε ηνπ ζρεδίνπ είλαη αλαγθαία, αιιά ζρεδφλ πάληνηε είλαη 

επθνιφηεξε απφ ηελ εθπφλεζε ελφο ζρεδίνπ απφ ηελ αξρή. 

Κάζε ζρέδην εθηάθηνπ αλάγθεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη έλα ζρέδην 

επηθνηλσλίαο, ην νπνίν λα θαζηζηά ην θνξέα ηθαλφ λα κηιά πξνο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο. Ζ απνηειεζκαηηθή εζσηεξηθή επηθνηλσλία ηνλψλεη ην εζηθφ ησλ 

ππαιιήισλ θαη βάδεη θξαγκφ ζηηο δηαδφζεηο πνπ απνκπδνχλ ηελ ελέξγεηα θαη 

ζπκβαδίδνπλ κε θάζε ζνβαξή θξίζε. Ζ απνηειεζκαηηθή εμσηεξηθή επηθνηλσλία 

βάδεη ηέινο ζηηο δηαδφζεηο θαη ζηηο εηθαζίεο, ελψ θαζηζηά γλσζηφ ζην θνηλφ φηη ε 

δηνίθεζε είλαη ελήκεξε ηνπ πξνβιήκαηνο, ην έρεη ιάβεη ζνβαξά ππφςε ηεο θαη 

εξγάδεηαη γηα ηελ επίιπζή ηνπ. Οη ζπκβνπιέο γηα ζσζηή επηθνηλσλία είλαη: 

 Πξέπεη λα δηαβηβαζηεί έλαο κηθξφο αξηζκφο πξνζεθηηθά επηιεγκέλσλ 

κελπκάησλ ηα νπνία απεηθνλίδνπλ πξνζεθηηθά ην πξφβιεκα θαη ηελ 

αληίδξαζε ηεο εηαηξείαο. Ο κεγάινο αξηζκφο κελπκάησλ ζα 

πξνθαιέζεη ζχγρπζε ζην αθξναηήξην. 

 Κάπνην κεγάιν ζηέιερνο- φρη θαη‟αλάγθε ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο- 

πξέπεη λα νξηζζεί γηα λα πεξηγξάςεη ηε γεληθφηεξε εηθφλα. Σα ηερληθά 

δεηήκαηα, είλαη θαιφ λα ρεηξηζζνχλ άιινη εθπξφζσπνη, νη νπνίνη ζα 

γλσξίδνπλ πεξηζζφηεξα γη‟απηά ηα ζέκαηα θαη ζα εκθαλίδνπλ 

κεγαιχηεξε αμηνπηζηία. 

 Γελ ζα πξέπεη θαλείο λα πξνζπαζήζεη λα ππνηηκήζεη ηε θαηάζηαζε 

θαη δελ ζα πξέπεη λα θαηεγνξνχληαη ηα ζχκαηα. Ζ εηαηξεία Firestone 

δελ σθειήζεθε απφ ηε ζέζε πνπ ηήξεζε φηαλ αξρηθά θαηεγφξεζε 

ηνπο πειάηεο ηεο γηα θαθή δηαρείξηζε ησλ δηθψλ ηεο ειαηησκαηηθψλ 

ειαζηηθψλ. ε αληίζεζε, θάπνηνη θαηαζθεπαζηέο ζρνιηθψλ 

ιεσθνξείσλ κε έδξα ην Όξεγθνλ δέρηεθαλ ηελ επζχλε ηνπο γηα ηα 

ειαηησκαηηθά θξέλα, ηα νπνία παξνπζίαδαλ πξφβιεκα, θαη έδσζαλ 

φιε ηνπο ηε πξνζνρή ζην πξφγξακκα αληηθαηάζηαζήο ηνπο. 

 Δίλαη θαιχηεξν φιεο νη θαθέο εηδήζεηο λα αλαθνηλψλνληαη ακέζσο θαη 

λα κελ θινλίδεηαη ε αμηνπηζηία ηεο εηαηξείαο.(Harvard Business 

School)121 
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2.4 Γηαρείξηζε ηεο Αληηκεηώπηζεο Κξίζεσλ 

Απηφ ην ππoθεθάιαην κεηαθέξεη  ηελ επηθέληξσζε απφ ηε κείσζε θαη ηελ εηνηκφηεηα, 

ζηελ αληηκεηψπηζε. Θα εξεπλεζνχλ νη ζπιινγηζκνί ζρεηηθά κε ηε θξίζε, ηηο 

εθαξκνγέο ηεο δηαρείξηζεο αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο δηαρεηξηζεο 

θξίζεσλ ζηηο επηρείξεζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηα δηνηθεηηθά ζέκαηα 

ησλ θξηζίκσλ θαηαζηάζεσλ θαη ζα πεξηγξάςνπκε ηα ζπζηήκαηα, ηηο εξγαζηαθέο 

πξαθηηθέο, ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη ηνπο ηξφπνπο κείσζεο ησλ θξίζηκσλ 

θαηαζηάζεσλ θαη επηπηψζεσλ ηνπο ζηηο επηρεηξεζεηο. 

2.4.1 Οη ζπιινγηζκνί ζρεηηθά κε ηε θξίζε 

Έλα κεγάιν πξφβιεκα, πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δηαρεηξηζηέο ησλ θξίζεσλ είλαη ε 

επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο αληηκεηψπηζεο, φηαλ πξψηνλ δνπιεχνπλ κε 

πεξηνξηζκέλν ρξφλν θαη αβέβαηεο πιεξνθνξίεο θαη δεχηεξνλ φηαλ γλσξίδνπλ, φηη 

ίζσο νη πφξνη θαη νη άλζξσπνη θηλδπλεχνπλ απφ ηε θξίζε ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο. 

Οη ζπιινγηζκνί ζρεηηθά κε ηε Κξίζε είλαη κηα πξνζέγγηζε, ε νπνία βνεζά ηνπο 

δηαρεηξηζηέο λα επηθεληξσζνχλ ζε εθείλα ηα ζηνηρεία κέζα ζε κηα θξίζηκε θαηάζηαζε, 

ηα νπνία πξνηείλνπλ ηελ άξηζηε δηαρεηξηζηηθή πξνζέγγηζε. (Spillan, Hough)122  

 Οη ζπιινγηζκνί ζρεηηθά κε ηε Κξίζε ρξεζηκνπνηνχλ ηξεηο βαζηθέο δηαλνεηηθέο 

εξσηήζεηο, νη νπνίεο πξέπεη λα εκθαλίδνληαη θαη λα επαλεκθαλίδνληαη εκηαπηφκαηα 

ζην κπαιφ ηνπ δηαρεηξηζηή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο. Απηέο είλαη: 

 Πσο κπνξώ (ή κπνξνύκε) λα θεξδίζνπκε πεξηζζόηεξν ρξόλν; 

 Πσο κπνξώ (ή κπνξνύκε) λα θεξδίζνπκε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο; 

 Πσο κπνξώ (ή κπνξνύκε) λα κεηώζνπκε ηηο απώιεηεο ή ην θόζηνο ησλ 

πόξσλ; (Spillan, Hough)123  

Απηφο ν αλαιπηηθφο ππνινγηζκφο βνεζά ζην λα ραιαξψλνπλ νη ρξήζηεο, ελψ 

ηαπηφρξνλα δηαηεξνχλ ηε πξνζνρή ηνπο ζε ζέκαηα θεληξηθά κε ηηο δηαρεηξηζηηθέο 

επζχλεο ηνπο. Απ‟απηήλ ηελ άπνςε νη πιινγηζκνί ζρεηηθά κε ηε θξίζε, είλαη έλαο 

δηαθφπηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηηο ηξεηο εξσηήζεηο, νη νπνίεο 

θαηεπζχλνληαη πξνο ηε δξάζε, γηα λα πξνσζήζνπλ κηα πην ήξεκε θαη πην ζθεπηηθή 

απάληεζε ζην εξέζηζκα ηεο θαηάζηαζεο. (Spillan, Hough)124 
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Υσξίο εθπαηδεπκέλεο αληηδξάζεηο αληηκεηψπηζεο, νη δηαρεηξηζηέο είλαη εχθνιν λα 

ράζνπλ ηνλ έιεγρν ηεο θξίζηκεο θαηάζηαζεο. Με ηελ εθπαίδεπζε ζέινπκε λα πνχκε, 

φηη εμνηθεησλφκαζηε κε απηά πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, ηελ αχμεζε ησλ ηθαλνηήησλ ψζηε 

λα κπνξνχκε λα εθηειέζνπκε απηά ηα θαζήθνληα θαη ηελ αλαδήηεζε ησλ θαηάιιεισλ 

πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο καο βνεζνχλ ζην λα πξνβιέςνπκε θαιχηεξα ηε θαηάζηαζε. 

Καηά ζπλέπεηα, ε εθπαίδεπζε θαη νη αζθήζεηο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, λα βξνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν, ψζηε λα αλαθαιχςνπλ αιιά θαη λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο, πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ κηα θξίζε. (Lagadec)125 

Οη δηαρεηξηζηέο ηεο θξίζεο πξέπεη λα εμαζθεζνχλ ζε πξνζεγγίζεηο, φπσο νη 

πιινγηζκνί ζρεηηθά κε ηε θξίζε, γηα λα ηνπο βνεζήζνπλ λα ζπγθεληξψλνληαη θαηά 

ηε δηάξθεηα έληνλνπ άγρνπο θαη λα ηνπο βνεζήζνπλ λα θαζνξίζνπλ ηε πην απνδεθηή 

ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο θαζψο θαη ηηο αλάινγεο ελέξγεηεο. (Spillan, J., Hough)126 

2.4.1.1 Δθαξκόδνληαο ηνπο πιινγηζκνύο ζρεηηθά κε ηε Κξίζε. 

Οη πιινγηζκνί ζρεηηθά κε ηε Κξίζε, είλαη κηα απιή δηαδηθαζία πνπ βνεζά ηνπο 

ρξήζηεο λα βειηηψζνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπο. Αλ ζέινπκε, κηα 

πιεζψξα ζηξαηεγηθψλ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ επηθέληξσζε ζηελ απφθηεζε 

ρξφλνπ θαη πιεξνθνξηψλ, φπσο επίζεο θαη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο απφ ηε ρξήζε ή 

ηελ απψιεηα ησλ πφξσλ. (Heath)127 

Ζ έξεπλα γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν κπνξεί λα εκπεξηέρεη ηε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ηεο κείσζεο ηνπ ρξόλνπ θαη ηεο θαζπζηέξεζεο ηνπ γεγνλόηνο. Ζ έξεπλα γηα 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο 

αλαξξόθεζεο θαη ησλ γεγνλόησλ νκηιίαο. Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ πφξσλ κπνξεί 

λα βνεζεζεί απφ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ ζηεγαλνπνηεκέλνπ εδάθνπο θαη ηνπ ζεηηθνύ 

θέξδνπο. (Mitroff, I., Pauchant, T., Shrivastava)128 

2.4.2 Ζ απόθηεζε πεξηζζόηεξνπ ρξόλνπ 

Ο ρξφλνο είλαη ην πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηε δηαρείξηζε κηαο θξίζεο. Οη θξίζηκεο 

θαηαζηάζεηο είλαη ζηε πξαγκαηηθφηεηα κφιηο δχζθνια πξνβιήκαηα, αλ ππάξρεη 

αξθεηά δηαζέζηκνο ρξφλνο γηα αλάιπζε θαη αληηκεηψπηζε. Καηά ζπλέπεηα, νη 

δηεπζπληέο θαη ηα ζηειέρε πξέπεη λα αλαδεηνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν κεηαμχ ησλ 

πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ  κηαο θξίζεο θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο θξίζηκεο 

θαηάζηαζεο. Πνιιά απφ απηά ηα θέξδε κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ, κε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ πξηλ ηε θξίζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο 

αληηκεηψπηζεο. Υξφλνο κπνξεί λα θεξδεζεί κε ην λα εμνηθεησζνχκε κε ηνπο ξφινπο, 
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ηηο ελέξγεηεο θαη ηα θαζήθνληα πνπ ζθηαγξαθνχληαη ζηα ζρέδηα θαη εμαζθνχληαη ζηηο 

αζθήζεηο εηνηκφηεηαο (Elsubbaugh, S., Fildes, R., Rose)129. Ζ εμάζθεζε ζηελ 

πξνεηνηκαζία θαη ζηα αξρηθά θαζήθνληα, βνεζά ζηε κείσζε ηεο ζπαηάιεο ρξφλνπ 

θαη θαηά ζπλέπεηα απμάλεη ην ρξφλν γηα ηελ εμέηαζε ηεο θαηάζηαζε θαη ηεο ιήςεο 

απνθάζεσλ. 

2.4.2.1 Οη ζηξαηεγηθέο ζρεηηθά κε ηε κείσζε ρξόλνπ 

Μεηψλνληαο ην ρξφλν, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πξνεηδνπνηήζεηο θαη ηελ αλάπηπμε 

ησλ ζρεδίσλ, νη δηαρεηξηζηέο ησλ θξίζεσλ απμάλνπλ ην δηαζέζηκν ρξφλν (αλ θαη είλαη 

πεπεξαζκέλνο) κέζα ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα δξάζνπλ θαη λα αληηδξάζνπλ πξνο ηε 

θξίζηκε θαηάζηαζε. Οη δχν ζηξαηεγηθέο πνπ κεηψλνπλ ηελ απψιεηα ηνπ ρξφλνπ είλαη:  

 Ζ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία, ψζηε λα θαιχςνπλ ηε θαηάζηαζε, θαη 

 Να θηάζνπλ ζηε πεξηνρή ηεο θξίζεο, φζν ην δπλαηφλ πην γξήγνξα (Heath)130 

2.4.2.2 Καηάιιειε Πξνεηνηκαζία 

Ζ πξνεηνηκαζία ζπρλά αληηκεησπίδεηαη σο κηα ζηαηηθή απφθαζε, ε νπνία απνηειείηαη 

απφ δχν ζπζηαηηθά: 

 Σε ηνπνζέηεζε ησλ πφξσλ ζηηο βάζεηο ή ζηηο πεξηνρέο ησλ νκάδσλ, θαη 

 Σε πξνεηνηκαζία ησλ πφξσλ, φηαλ κηα θξίζηκε θαηάζηαζε ζπκβαίλεη 

Οη δνκέο ηεο θνηλφηεηαο θαη ηνπ νξγαληζκνχ αιιάδνπλ κε ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη 

ην ίδην ηζρχεη γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε απηέο ηηο δνκέο. 

Καηά ζπλέπεηα, απηέο νη αιιαγέο κεηαηξέπνπλ ηελ έθζεζε ζηνπο θηλδχλνπο θαη ην 

βαζκφ εππάζεηαο ζε δεκηέο. Σα ζρέδηα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο θαη ε 

πξνεηνηκαζία ησλ πφξσλ δελ αιιάδνπλ ηφζν ζπρλά. Καζψο ε αληίζεζε κεγαιψλεη 

κεηαμχ ησλ αιιαγψλ ζηηο δνκέο ε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ησλ ζρεδίσλ γηα ηε θξίζηκε θαηάζηαζε, αιινηψλεηαη ε ηθαλφηεηα γη απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε. (Heath)131 

Οη ζηξαηεγηθέο πνπ αθνξνχλ ηε θαιχηεξε πξνεηνηκαζία, μεθηλνχλ κε ηε ηαθηηθή 

επίβιεςε ησλ αιιαγψλ ζηνπο νξγαληζκνχο θαη ζηηο θνηλφηεηεο θαη ηε 

ζπλεπαθφινπζε πξνζαξκνγή ησλ ζρεδίσλ θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ πφξσλ, ψζηε 

λα θαιχςνπλ απηέο ηηο αιιαγέο. Οη δηαρεηξηζηέο ηεο θξίζεο πξέπεη λα ζθεθηνχλ 

εθιεπηπζκέλεο πξνζεγγίζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξνεηνηκαζίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ αληηκεηψπηζεο, ησλ 
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πξνηεξαηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηε ζηξαηεγηθή ηνπ 

δπλακηθνχ απνζέκαηνο. (Carmeli, A., Shaubroeck)132 

2.4.2.3 ηξαηεγηθέο ηεο θαζπζηέξεζεο ηνπ γεγνλόηνο 

Απηέο νη ζηξαηεγηθέο πεξηιακβάλνπλ ηηο ελέξγεηεο, πνπ είλαη ζρεδηαζκέλεο λα 

θαζπζηεξήζνπλ ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζηκεο θαηάζηαζεο, κε ζθνπφ λα απνθηεζνχλ 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, λα δηαζσζνχλ πφξνη, λα γίλεη θαιχηεξε παξάηαμε θαη λα 

ιεθζνχλ θαιχηεξεο απνθάζεηο. Καηά ζπλέπεηα, νη πεξηζζφηεξεο ζηξαηεγηθέο 

επηθεληξψλνληαη ζηελ: 

 Αλαβνιή ησλ επηπηψζεσλ ή 

 Σελ επηβξάδπλζε απηψλ ησλ επηπηψζεσλ. 

Οη ζηξαηεγηθέο ηεο αλαβνιήο θαη ηεο επηβξάδπλζεο, αλ ζπλδπαζηνχλ κε ηελ 

θαιχηεξε πξνεηνηκαζία κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηηο επηπηψζεηο. (Heath)133 

Αλαβνιή ησλ επηπηώζεσλ 

Πηζαλφηαηα, νη πην θαλεξέο θαη νη πην νξαηέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θξίζεο, είλαη εθείλεο πνπ αλαβάινπλ ή παξαθάκπηνπλ ηηο επηθείκελεο επηπηψζεηο 

κηαο θξίζεο. Απηέο νλνκάδνληαη ζηξαηεγηθέο πεξηθξνχξεζεο. Οη ζηξαηεγηθέο 

πεξηθξνχξεζεο είλαη ρξήζηκεο φηαλ αληηκεησπίδνπκε επηπηψζεηο απφ ηνπο ζεηζκνχο 

ε ηνπο αλεκνζηξφβηινπο – ζηακάηεκα ή επηβξάδπλζε ηεο ππξθαγηάο, δηαξξνή 

ρεκηθψλ θαη πιεκκχξεο απφ θαηεζηξακκέλεο απνζήθεο (Carmeli, A., Shaubroeck)134. 

Γηα παξάδεηγκα, ην Σφθην, έρεη ην πνιχ νξαηφ ζχκπιεγκα δηακεξηζκάησλ Shirahige-

higashi, ην νπνίν έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα δξάζεη, σο έλαο ηνίρνο γηα ηε θσηηά, ζηε 

πεξίπησζε πνπ ζπκβεί έλαο κεγάινο ζεηζκφο (Hadfield)135. 

Οη ζηξαηεγηθέο ηεο παξάθακςεο, πηνζεηνχλ πξνζεγγίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηνίρνπο γηα λα δξνκνινγήζνπλ ζε κηα δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε ηηο ζπλέπεηεο. Οη 

αζπίδεο θαη ηα θαλάιηα γηα ηα εθαίζηεηα είλαη παξαδείγκαηα ηέηνησλ ζηξαηεγηθψλ 

(Robinson)136. 

Οη ζηξαηεγηθέο ηεο πεξηθξνχξεζεο θαη ηεο παξάθακςεο έρνπλ πνιιέο κνξθέο, ζε 

κε πιηθέο θξίζηκεο θαηαζηάζεηο. Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ 

αζθαιηζηηθά κέηξα, ζπλαληήζεηο κε ηνπο κεηφρνπο, αιιαγή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

ηεο εηαηξείαο. Αλάθιεζε ησλ πξντφλησλ, ή αληηθαηάζηαζε ηνπο, κείσζε ή αλαζηνιή 

ηνπ εκπνξίνπ γηα λα αλαβάινπλ ή λα επαλαδξνκνινγήζνπλ ηηο θξίζηκεο θαηαζηάζεηο 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο-εμαγνξά ηεο εηαηξείαο, μαθληθή απψιεηα ζηηο ιεηηνπξγίεο, 
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απεξγίεο, πξνβιήκαηα κε ηα πξντφληα θαη πξνβιήκαηα ειιείκκαηνο κε ηα έζνδα. 

(Carmeli, A., Shaubroeck)137 

Επηβξάδπλζε ηνπ γεγνλόηνο 

Οη ζηξαηεγηθέο ηεο επηβξάδπλζεο πεξηιακβάλνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ελδπλάκσζεο, ηεο 

δεκηνπξγίαο εκπνδίσλ θαη ηεο κείσζεο ηεο έθζεζεο ησλ πφξσλ θαη ησλ αλζξψπσλ, 

ζηηο πεγέο ηεο θξίζηκεο θαηάζηαζε. Οη ζηξαηεγηθέο πεξηιακβάλνπλ ηελ νηθνδφκεζε 

καθξηά απφ ηηο πεξηνρέο πςεινχ θηλδχλνπ, ηελ νηθνδφκεζε θαιχηεξσλ θαη πην 

αλζεθηηθψλ θηηξηαθψλ δνκψλ, ηα νπνία είλαη θαιά θαη γηα ηε ρξήζε θαη γηα ηελ 

απνθπγή ηεο απεηιήο (ε ζηξαηεγηθή νηθνδφκεζεο απηή νλνκάδεηαη «Μαθξηά, 

Καιχηεξν, πκβαηφ» (ΜΚ) γηα ηελ ειάηησζε). (Blatz, Haughani)138 

Ζ επηβξάδπλζε επίζεο εληζρχεηαη κέζσ ησλ ζηξαηεγηθψλ εθθέλσζεο. Απηέο νη 

ζηξαηεγηθέο έρνπλ σο ζθνπφ λα επηβξαδχλνπλ ηελ έλαξμε κηαο θξίζεο ή ηηο 

ζπλέπεηεο απηήο, κε ην λα αληηκεησπίζνπλ ηελ απεηιή, καθξηά απφ ηε πεξηνρή ηεο 

πηζαλήο θξίζηκεο θαηάζηαζεο. (Blatz, Haughani)139 

Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο επηβξάδπλζεο ελάληηα 

ζπγθεθξηκέλσλ απεηιψλ θαη θαηαζηάζεσλ. Δπηδξνκέο ζην ρξεκαηηζηήξην ζηηο 

κεηνρέο κηαο εηαηξείαο, ε νπνία θάλεη θηλήζεηο ερζξηθήο εμαγνξάο, κπνξεί λα 

επηβξαδχλεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο εμαγνξάο. Αληίζεζε κε πξνζθπγή ζην δηθαζηήξην 

κπνξεί λα επηβξαδχλεη ηηο λνκηθέο ελέξγεηεο, απμάλνληαο ην βάξνο ζηα άηνκα πνπ 

έθαλαλ ηελ αξρηθή πξνζθπγή λα εδξαηψζνπλ ηε ζέζε ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα θάλνπλ 

ηε δηαδηθαζία πην δαπαλεξή θαη πην ρξνλνβφξα. (Blatz, Haughani)140 

2.4.3 Ζ απόθηεζε πεξηζζνηέξσλ πιεξνθνξηώλ 

Έλαο ηξφπνο γηα λα απμήζνπκε ηε πξφβιεςε θαη ηελ εμνηθείσζε κε κηα θξίζηκε 

θαηάζηαζε, είλαη κε ην λα απμήζνπκε ηη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γη‟ απηή ηε 

θαηάζηαζε. Υσξίο πιεξνθνξίεο νη επηινγέο δξάζεο ζπάληα είλαη ζσζηέο. Οη 

δηαρεηξηζηέο ηεο θξίζεο ρξεηάδνληαη ζηξαηεγηθέο, νη νπνίεο λα απμάλνπλ ηε ζπιινγή 

θαη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ. Οη δχν βαζηθέο ζηξαηεγηθέο είλαη ηεο 

αλαξξόθεζεο (extraction strategies) θαη ησλ γεγνλόησλ νκηιίαο (talk of events 

strategies). (Preble)141 

2.4.3.1 Οη ζηξαηεγηθέο αλαξξόθεζεο (extraction strategies)  

Ζ πξνζέγγηζε ζα πξέπεη λα: 

 Δίλαη εχθνιε ζηε ρξήζε 
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 Υξεζηκνπνηείηαη ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο πεγέο 

 Δίλαη ηθαλή λα ζπλερίδεη κφλε ηεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα μεθηλήζεη, θαη 

 Έρεη ζρεδηαζηεί έηζη, ψζηε λα θαηεπζχλεη ηα δεδνκέλα κέζα ζε έλα 

κνλαδηθφ θαη θεληξηθφ ζπγθεληξσηηθφ ζεκείν 

Σέηνηεο ζηξαηεγηθέο είλαη νη ζηξαηεγηθέο ηεο «ππνθινπήο» θαη ηεο απνξξόθεζεο, κε 

ζηφρν λα απνζπάζνπλ πιεξνθνξίεο ηφζν απφ κέζα, φζν θαη απφ έμσ απφ ην 

θξίζηκν ή ην θαηεζηξακκέλν πεξηβάιινλ. (Preble)142 

Οη ζηξαηεγηθέο ηεο «ππνθινπήο» 

Οη ζηξαηεγηθέο ηεο ππνθινπήο είλαη γλσζηέο πξνζεγγίζεηο αιιά ρξεζηκνπνηνχληαη 

ειάρηζηα. Πεξηιακβάλνπλ ηελ «ππνθινπή» πιεξνθνξηψλ απφ ηα ζπζηήκαηα 

επηθνηλσλίαο ηεο θνηλφηεηαο, φπσο ηα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα ξαδηνθσληθά 

πξνγξάκκαηα, ηα άξζξα ησλ εθεκεξίδσλ θ.η.ι. «ππνθιέπηνληαο» κέζα ζηα 

ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο, ηα ζηειέρε, νη δηεπζπληέο θαη νη δηαρεηξηζηέο ηεο θξίζεο 

κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ εηθφλα πνπ ππάξρεη γηα ηε θξίζε, ηηο αληηιήςεηο θαη ηα 

πηζηεχσ ησλ κειψλ κηαο θνηλφηεηαο, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζην πεξηβάιινλ ηεο 

θξίζεο. (Preble)143 

Οη ζηξαηεγηθέο ηεο «ππνθινπήο» πξέπεη λα είλαη ζπληνληζκέλεο θαη ζπζηεκαηηθέο. Οη 

γλψκεο ησλ κεηφρσλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηαθηηθά ππφςηλ, ψζηε λα είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο. 

ηξαηεγηθέο απνξξόθεζεο  

Απηέο νη ζηξαηεγηθέο πεξηιακβάλνπλ ην «θαζάξηζκα» ή ηελ απνξξφθεζε ησλ 

δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ. Γεκηνπξγψληαο έλα θελφ, νη πιεξνθνξίεο 

«απνξξνθνχληαη» κέζα ζην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο θαη ππνινγηζκνχ. Οη 

επηρεηξεκαηηθνί νξγαληζκνί κπνξεί λα αζθήζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο απνξξφθεζεο κέζσ 

ηνπ ηειεθσληθνχ ηνπο θέληξνπ. Έηζη κπνξνχλ λα εμαρζνχλ πιεξνθνξίεο απφ απηνχο 

πνπ ηειεθσλνχλ ζηνλ νξγαληζκφ ή πνπ ζηέιλνπλ e-mail. (Preble)144 

 

2.4.3.2 Γεγνλόηα Οκηιίαο (talk of events strategies) 

Απηέο νη ζηξαηεγηθέο θεξδίδνπλ πιεξνθνξίεο απφ ηα ζχκαηα θαη ηνπο απηφπηεο 

κάξηπξεο. Οη πξνζεγγίζεηο ησλ γεγνλφησλ νκηιίαο, κπνξνχλ επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, γηα λα ελεκεξσζνχλ νη αληαπνθξηλφκελνη θαηά ηε δηάξθεηα (θαη 
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κεηά) ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε θξίζηκε θαηάζηαζε. Τπάξρνπλ δχν βαζηθέο ηερληθέο, 

ε ιήςε ησλ ππνδεηγκάησλ απόθξηζεο (απφ ηνπο αληαπνθξηλφκελνπο ζηε πεξηνρή) 

θαη ε αλάπηπμε ηνπ ππνδείγκαηνο ηεο θαηαγξαθήο, πνπ δίλεη ηελ ηθαλφηεηα ζηα 

άηνκα λα πάξνπλ πιεξνθνξίεο απφ ηηο επαθέο ηνπο κε ηα άηνκα ηα νπνία δελ 

αληηκεησπίδνπλ νη ίδηνη ηε θαηάζηαζε. (Heath)145 

Τπόδεηγκα απόθξηζεο  

Σα ππνδείγκαηα απφθξηζεο είλαη δηαδνρηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε κεηάδνζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ, πξνο ηα άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηε θξίζε θαη ηηο νπνίεο 

ρξεηάδνληαη λα έρνπλ. Ζ έκθαζε δίλεηαη ζηε παξνπζίαζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ ζε ζπκθσλεκέλε κνξθή. Σν ππφδεηγκα απφθξηζεο παξέρεη 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πνηνο θάλεη ηελ αλαθνξά, πνηεο 

πιεξνθνξίεο πξέπεη λα κεηαδψζνπλ θαη ηη ζα θάλνπλ ζηε ζπλέρεηα. 

Τπόδεηγκα θαηαγξαθήο  

Σα ππνδείγκαηα θαηαγξαθήο βαζίδνληαη ζηε κνξθή ησλ ππνδεηγκάησλ απφθξηζεο. 

Έλα θαιφ ππφδεηγκα θαηαγξαθήο είλαη θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε, δηαδνρηθφ θαη εχθνιν 

λα ην ζπκπιεξψζεηο. 

Σα ππνδείγκαηα θαηαγξαθήο παξέρνπλ ηέζζεξα νθέιε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Σα νθέιε απηά είλαη: 

 Οη ηαπηφζεκνη ηξφπνη θαηαγξαθήο ζεκαίλνπλ, φηη ε αμηνιφγεζε ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ν έιεγρνο κπνξεί λα γίλεη πην γξήγνξα, θαζψο νη εθηηκεηέο 

κπνξνχλ λα ειέγμνπλ γξήγνξα ηελ πεγή ηεο πιεξνθνξίαο. 

 Ζ ρξήζε απηψλ ησλ πξνζεγγίζεσλ εμαζθαιίδεη, φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

πιεξνθνξίεο θαηαγξάθνληαη. 

 Ο ηξφπνο κπνξεί λα καζεπηεί απφ απηνχο, πνπ ζα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη 

έηζη κεηψλεηαη ν ρξφλνο αληαιιαγήο ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 Ζ ζσζηή ρξήζε κπνξεί λα εξεκήζεη ηνπο αλζξψπνπο θαη λα βνεζήζεη ζηε 

δηαηήξεζε κηαο πην ήξεκεο θαη ζπγθεθξηκέλεο κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ, γηα 

ηε δηαρείξηζε ηνπ γεγνλφηνο. (Heath)146 
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2.4.4 Ζ πξνζηαζία ησλ πόξσλ 

Σν ηξίην ζπζηαηηθφ ησλ πιινγηζκψλ ζρεηηθά κε ηε Κξίζε, επηθεληξψλεη ηελ 

πξνζνρή ησλ δηαρεηξηζηψλ ηεο θξίζεο, ζηε πξνζηαζία θαη ηε παξάηαμε ησλ πφξσλ. 

Απηφ δηαηξείηαη ζε ηξία ηκήκαηα: 

 Σε δηάζσζε ησλ πφξσλ, πνπ απνηεινχληαη απφ κηα θξίζε ή ηνλ 

αληίθηππν κηαο θξίζεο  

 Σε πξνζηαζία εθείλσλ ησλ πφξσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

επίιπζε κηαο θξίζεο θαη ησλ επηπηψζεσλ κηαο θξίζε, θαη 

 Σε παξάηαμε ησλ πφξσλ γηα λα επηιπζεί κηα θξίζε θαη νη επηπηψζεηο 

απηήο.(Mitleton-Kelly)147 

 

2.4.4.1 Ζ πξνζηαζία ησλ πόξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ επίιπζε κηαο 

θξίζεο  

Ζ βαζηθή εμηζνξξφπεζε ηνπ θφζηνπο ησλ πφξσλ κε ην θέξδνο, θαίλεηαη ζηηο 

ζηξαηεγηθέο ηνπ ζεηηθνχ θέξδνπο. Απηέο νη ζηξαηεγηθέο ζηαζεξνπνηνχλ ηε πξνζνρή 

ηεο δηαρείξηζεο ζηελ εμηζνξξφπεζε ηνπ ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο έλαληη ηνπ θφζηνπο, 

πνπ ε επίηεπμε ελφο ηέηνηνπ απνηειέζκαηνο κπνξεί λα επηθέξεη. Οη ζηξαηεγηθέο 

ζεηηθνχ θέξδνπο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο, αθνχ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζηξαηεγηθή 

ζηεγαλνπνηεκέλνπ εδάθνπο. 

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο, νη ζηξαηεγηθέο ζηεγαλνπνηεκέλνπ εδάθνπο κπνξεί λα 

ζπκπεξηιακβάλνπλ: 

 

 Σελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ κεγαιχηεξεο αθξίβεηαο. 

 Σε δεκηνπξγία πξνζηαζίαο ζε ζηεγαλνπνηεκέλεο δψλεο αλάκεζα ζε πεξηνρέο 

κε επηθίλδπλεο δξαζηεξηφηεηεο. 

  Σελ απνκάθξπλζε φισλ ησλ πξντφλησλ πνπ απεηινχληαη κε κφιπλζε ή 

απνηπρία, έηζη ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ πεξαηηέξσ δεκίεο. (Heath)148 
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2.4.4.2 Δπηθέληξσζε ζην θέξδνο ηνπ απνηειέζκαηνο  

Μηα ζηξαηεγηθή ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο είλαη απιά ε εμηζνξξφπεζε ηνπ θέξδνπο κε 

ηε πξνζπάζεηα, αλαδεηψληαο έλα ζεηηθφ θέξδνο, φηαλ ηα νθέιε ππεξζθειίδνπλ ην 

θφζηνο (Preble)149. Όηαλ ν ρξφλνο θαη νη θαηαζηάζεηο ην επηηξέπνπλ, ην θφζηνο ησλ 

πφξσλ κπνξεί λα ππνινγηζηεί ζε κηα αλάιπζε θφζηνπο- σθέιεηαο ε θαη αθφκε κε 

ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο αληηζηαζκίδνπλ ηηο πξαγκαηηθέο νηθνλνκηθέο 

δαπάλεο έλαληη ησλ αλακελφκελσλ απνδφζεσλ ή θεξδψλ. 

 

2.4.4.3 Ζ πξνζηαζία ησλ πόξσλ κέζσ ηεο άξηζηεο πξνεηνηκαζίαο  

Οη δηαρεηξηζηέο ησλ θξίζεσλ κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ πεξηνρέο ή δξαζηεξηφηεηεο, 

ζηηο νπνίεο ε θξίζηκε θαηάζηαζε κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν επάισηε θαη λα 

ζπγθεληξψζνπλ ηνπο πφξνπο ηνπο ζε απηή ηε πεξηνρή, έηζη ψζηε ε δχλακε ησλ 

ηνπηθψλ πφξσλ λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ απεηιή ηεο θξίζεο. 

Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ πιεπξέο κηαο θξίζηκεο θαηάζηαζεο, νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηηο απεηιέο θαη ηε δεκία κε ηε ζπγθεληξσκέλε 

παξάηαμε ησλ πφξσλ. Ζ απφθηεζε κεηνρψλ ζε έλα νξγαληζκφ, ν νπνίνο λα θάλεη 

απφ κφλνο ηνπ κία ερζξηθή εμαγνξά κπνξεί λα θαηαζηξέςεη ηελ εμαγνξά. Ζ 

ζπγθέληξσζε ησλ πφξσλ γηα ηε δεκηνπξγία πξντφλησλ, πνπ αληηζηέθνληαη ζηε 

κφιπλζε, κπνξεί λα κεηψζεη ηελ απεηιή ηεο κφιπλζεο  ησλ πξντφλησλ. Μηα 

ζπγθέληξσζε ησλ πφξσλ, γηα λα επηιπζνχλ νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ πίεζεο 

θαη ηνπ νξγαληζκνχ, κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηε πξνζβνιή ηεο εηθφλαο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Σν λα ζηακαηήζεη ν νξγαληζκφο κηα δηαξξνή κπνξεί λα είλαη πην απνηειεζκαηηθφ απφ 

ην λα παξαηάμεη ηνπο πφξνπο ηεο γηα ην θαζαξηζκφ κηαο επξχηεξεο πεξηνρήο απφ ηε 

δηαξξνή. 

 

2.4.4.4 Δλαύζκαηα γηα θιηκάθσζε ηεο αληηκεηώπηζεο ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ. 

Γηα λα ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή αληηκεηψπηζε, νη δηαρεηξηζηέο ησλ θξίζεσλ ρξεηάδνληαη 

έλα γξήγνξν ηξφπν, κέζσ ηνπ νπνίνπ ε αληηκεηψπηζε λα κπνξεί λα αλαβαζκηζηεί ή 

λα θιηκαθσζεί. Ζ δηαδηθαζία θιηκάθσζεο είλαη ζεκαληηθή γηα νπνηαδήπνηε 

ελνπνηεκέλε δηαρείξηζε ηεο αληηκεηψπηζεο, ε νπνία ελψλεη έλα ζχλνιν νκάδσλ. 

Πνιιέο επαγγεικαηηθέο νκάδεο αληηκεηψπηζεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη εζσηεξηθέο 

δηαδηθαζίεο θιηκάθσζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε ππξνζβεζηηθή ρξεζηκνπνηεί έλα ζχζηεκα 
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αλαβαζκηζκέλσλ ζπλαγεξκψλ. Με θάζε αλαβάζκηζε, είλαη δηαζέζηκνη πεξηζζφηεξνη 

πφξνη θαη έλαο αλψηεξνο δηαρεηξηζηήο ηεο θξίζεο. (Mitleton-Kelly)150 

Πνιχ ζπρλά νη απνθάζεηο θιηκάθσζεο εμαξηψληαη απφ ηελ  ππνθεηκεληθή θαη 

αληηθεηκεληθή ηθαλφηεηα απφθαζεο ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο θξίζεο. Ο πξνβιεκαηηζκφο 

ησλ δηαρεηξηζηψλ γηα ηελ απψιεηα ηνπ γνήηξνπ θαη ε έιιεηςε ησλ δηαδηθαζηψλ 

θιηκάθσζεο, κπνξνχλ λα εκπνδίζνπλ ηε ηαρεία γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηε θξίζηκε 

θαηάζηαζε (Mitleton-Kelly)151. Ζ πξνζεθηηθή κειέηε ηεο δηαξξνήο ηνπ πεηξειαίνπ ηεο 

Exxon Valdez (Harrald, Marcus, Wallace)152, δείρλεη ηα παξφκνηα ζεκάδηα ηεο 

έιιεηςεο ηαρείαο θιηκάθσζεο σο πξνο ηελ ηθαλνπνηεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ 

γεγνλφηνο. 

Μία άιιε πξνζέγγηζε ππνινγίδεη ηνπο εμσηεξηθνχο ππνινγηζκνχο κηαο θξίζηκεο 

θαηάζηαζεο. Χο έλα παξάδεηγκα, ε πξνζέγγηζε ησλ πφξσλ ηεο θξίζεο θαη ηα 

ελαχζκαηα θιηκάθσζεο ρξεζηκνπνηνχλ ππνινγηζκνχο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

άζξνηζκα. Οη ππνινγηζκνί θαιχπηνπλ: 

 Σν κέγεζνο ηεο θξίζεο 

 Σν βαζκφ ηεο απεηιήο 

 Σνπο πφξνπο πνπ ρξεηάδνληαη 

 Σε πεξηνρή πνπ εθηίζεηαη ζε θίλδπλν. 

 Σελ ππνινγηζκέλε ηθαλφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ (Mitroff)153 

Οη δηαρεηξηζηέο θάλνπλ γξήγνξα ηνλ ππνινγηζκφ, ζπλδπάδνπλ ην άζξνηζκα θαη 

ειέγρνπλ ην απνηέιεζκα ζχκθσλα κε έλα πξνθαζνξηζκέλν πίλαθα θιηκάθσζεο. Σν 

άζξνηζκα ππνδειψλεη ην πηζαλφ επίπεδν αληηκεηψπηζεο θαη ηε πνζφηεηα ησλ 

πφξσλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ. Οη δηαρεηξηζηέο κπνξνχλ λα ππνινγίζνπλ κε ιάζνο 

ηξφπν ηε θαηάζηαζε, εάλ δελ ππάξρεη ηαθηηθή εθπαίδεπζε, αλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ηα ζελάξηα θαη νη πξαγκαηηθέο θξίζηκεο θαηαζηάζεηο σο έλαλ ηξφπν θαζνξηζκνχ ησλ 

κεγάισλ, κεηξίσλ ή κηθξψλ ππνινγηζκψλ θαη ην βαζκφ ηθαλφηεηαο ηεο 

αληηκεηψπηζεο. (Mitroff)154 

2.4.4.5 ηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο θξίζεσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

Ζ βαζηθή απνζηνιή ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε δεκηνπξγία επεκεξίαο γηα φινπο ηνπο 

κεηφρνπο ηεο (πειάηεο, πξνζσπηθφ, πηζησηέο, νθεηιέηεο, ηδηνθηήηεο θαη θαηφρνπο 

κεηνρψλ). Ζ βαζηθή απνζηνιή ηεο δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ 
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επηρεηξήζεσλ είλαη θαηά ζπλέπεηα απιή- λα μαλαθέξνπλ ηελ επηρείξεζε ζε εθείλε ηε 

θαηάζηαζε ηεο δεκηνπξγίαο επεκεξίαο γηα ηνπο κεηφρνπο ηεο (Kouzmin, Jarman, 

Rosenthan)155. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε βαζηθή απνζηνιή δηαηαξάζζεηαη απφ έλα 

πην άκεζν πξφβιεκα, φπσο ε επηβίσζε ηεο επηρείξεζεο.  Ζ αιιαγή ηεο έκθαζεο σο 

πξνο ηελ απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο, απφ ηε δεκηνπξγία ηεο επεκεξίαο ζηελ 

επηβίσζε, κπνξεί λα εμαλαγθάζεη ζε κηα αζπλείδεηε θαη πηζαλά κνηξαία αιιαγή ζηελ 

επηινγή ησλ θαζεθφλησλ. Ζ επηθέληξσζε ζηελ επηβίσζε κπνξεί λα αγλνήζεη 

απνθάζεηο θαη θαζήθνληα, ηα νπνία ζα ζπλέρηδαλ ηε δεκηνπξγία επεκεξίαο γηα ηελ 

επηρείξεζε (Kouzmin, Jarman, Rosenthan)156 . 

Μπνξνχκε εχθνια λα δνχκε παξαδείγκαηα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αιιαγήο ζηελ 

απνζηνιή. Μηα επηρείξεζε, ε νπνία πνιχ εχθνια επηθεληξψλεηαη ζηελ 

επαλαζπγθξφηεζε ησλ πφξσλ ηεο θαη ζηελ αλνηθνδφκεζε ησλ δνκψλ ηεο, κεηά απφ 

κηα κεγάιε θαηαζηξνθή κπνξεί λα απνηχρεη, γηαηί νη πειάηεο απηήο ηεο επηρείξεζεο 

δελ ελδηαθέξνληαη θαη ηφζν πνιχ φζν πξηλ. Ζ ζπλεπαθφινπζε απψιεηα ηεο ξνήο ησλ 

ρξεκάησλ νδεγεί ζε «ζάλαην» ηελ επηρείξεζε (Kouzmin, Jarman, Rosenthan)157. 

Έλα παξάδεηγκα δείρλεη ηελ αμία ηνπ λα ππνινγίδνπκε ηηο απφςεηο ησλ κεηφρσλ. ηηο 

28 επηεκβξίνπ ηνπ 1982, ε Johnsons & Johnsons είρε 35% κεξίδην ζηελ αγνξά, σο 

πξνο ηα αλαιγεηηθά θάξκαθα ησλ ΖΠΑ, αμία πνπ έθηαλε θαηά πξνζέγγηζε ηα 450 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Μεηαμχ ηεο 29εο επηεκβξίνπ θαη ηεο 1εο Οθησβξίνπ, επηά 

άλζξσπνη πεζάλαλ ζην ηθάγν, αθνχ ήπηαλ ηηο θάςνπιεο Tylenol Extra Strength, νη 

νπνίεο είραλ λνζεπηεί κε άιαο πδξνθπαλίνπ. Σν ελ ιφγσ δειεηήξην είρε εηζαρζεί ζε 

απηέο ηηο θάςνπιεο, θαη έηζη κφιηο ην ζέκα έιαβε έθηαζε νη πσιήζεηο ζεκείσζαλ κηα 

πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 87%. Δπηπιένλ ην απνηέιεζκα ηεο δειεηεξηάζεσο ζηελ 

εηαηξεία ήηαλ κηα πηψζε ηεο αμίαο ηεο ζην ρξεκαηηζηήξην ηεο Wall Street ηεο ηάμεσο 

ηνπ 20%. Ζ J&J αλαθάιεζε θαη θαηέζηξεςε 22 εθαηνκκχξηα κπνπθάιηα Tylenol. 

H εηαηξεία επαλαεηζήγαγε ην πξντφλ κε θάςνπιεο πνπ είραλ ηξηπιή επηθάιπςε γηα 

απνθπγή αιινίσζεο. Έπεηηα επαλαεηζήγαγε ην πξντφλ σο κηα εληαία θάςνπια θαη 

δηαθήκηζε ηα αζθαιή ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Μέζα ζε 5 κήλεο ε J&J αλέθηεζε ην 70% 

ηνπ κεξηδίνπ ηεο ζηελ αγνξά. Ζ δηνίθεζε ηεο, έθαλε ηα δχν πην απνηειεζκαηηθά 

βήκαηα ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο θξίζεο: αλαθάιεζε νιφθιεξε 

ηε πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο θαη δηαζθάιηζε, ψζηε νη κειινληηθνί παίθηεο ή ρξήζηεο λα 

ελεκεξσζνχλ γξήγνξα. Γνπιεχνληαο απφ ηε κεξηά ηεο άπνςεο ησλ θαηαλαισηψλ 

ηνπο (θφβνο γηα ηελ έθζεζε ζε θίλδπλν ηεο δσήο ηνπο) θαη κεηά δηαθεκίδνληαο ηε 

κεησκέλε έθζεζε ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο ηνπο ζε θίλδπλν, σο έλα ζεηηθφ ζεκείν ηεο 
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επαλαδεκηνπξγίαο ηνπ πξντφληνο ηνπο, ε επηρείξεζε ήηαλ εχθνιν λα παξακείλεη 

αμηφρξεε θαη λα μαλαθεξδίζεη ην κεξίδηφ ηεο ζηελ αγνξά. (Berg, Robb)158 

Οη ζρεδηαζηέο, ηα ζηειέρε θαη νη δηεπζπληέο ζπρλά πξνγξακκαηίδνπλ θησρά, σο 

πξνο ηνλ ππνινγηζκφ απηψλ ησλ κεηφρσλ, πνπ δελ είλαη κέξνο ηεο πξνζπάζεηαο ηεο 

αληηκεηψπηζεο ή ηεο αλάθακςεο. Χο απνηέιεζκα νη νξγαληζκνί δηαθηλδπλεχνπλ λα:  

 Υάζνπλ ην ζθνπφ ηεο απνζηνιήο ηνπο   

 Να ξίμνπλ ην εζηθφ απηψλ πνπ δελ απαζρνινχληαη κε ηίπνηα θαη λα αξρίζνπλ 

λα αηζζάλνληαη φηη δελ είλαη ηφζν απαξαίηεηνη θαη ρσξίο ζθνπφ. 

 Να ράζνπλ ηε παξνπζία ησλ κεηφρσλ ηνπο, θαζψο ην πξνζσπηθφ ράλεη ην 

ζθνπφ ηνπ θαη νη πειάηεο απνζχξνπλ ηηο ζπλήζεηέο ηνπο θαη ηελ ππνζηήξημε 

ηνπο. (Calman, K., Smith)159 

Με ην λα εκπιέμνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο κεηφρνπο ζηηο ελέξγεηεο 

αληηκεηψπηζεο- αλάθακςεο, νη δηαρεηξηζηέο κπνξνχλ λα θεξδίζνπλ κεγαιχηεξα 

επίπεδα πξνζπάζεηαο θαη δέζκεπζεο απ‟ φηη αλακέλεηαη ζπλήζσο. Απηή ε 

πξνζπάζεηα κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ αμία θαη ηελ εηθφλα ηνπ νξγαληζκνχ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη δηεπζπληέο θαη ηα ζηειέρε πξέπεη λα ζθεθηνχλ πην θαιά, ψζηε 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο, πνπ δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ 

αληηκεηψπηζε θαη ηελ αλάθακςε. Απηά ηα άηνκα ζπρλά πεξηζσξηνπνηνχληαη κε ην λα 

θξαηηνχληαη ζηελ άθξε ή λα ηνπο δίλνληαη θαζήθνληα αλάθακςεο, πνπ ζα ήηαλ 

θαιχηεξα λα έρνπλ δνζεί ζε εμεηδηθεπκέλνπο ππαιιήινπο, νη νπνίνη δελ αλήθνπλ 

ζηνλ νξγαληζκφ. Οη δηαρεηξηζηέο ζα αλαθαιχςνπλ, φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αληηκεηψπηζεο ππάξρεη κεγαιχηεξε ξνή ξεπζηνχ θαη ιηγφηεξεο απψιεηεο ζην 

πξνζσπηθφ θαη ηνπο πειάηεο. (Calman, Smith)160 

Οη ζρεδηαζηέο θαη νη δηαρεηξηζηέο έρνπλ ηε ηάζε λα αγλννχλ ή λα βιέπνπλ 

επηθαλεηαθά ηελ αλάγθε γηα πξνζαξκνγή, ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ φινη ζε κηα θξίζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εαπηνχ ηνπο. Απνκαθξχλνληαο ηε βνήζεηα ή ηε 

ζπκβνπιή γηα ηε θξίζε, ηα θαζήθνληα ηεο αληηκεηψπηζεο θαη αλάθακςεο κπνξνχλ 

λα κεησζνχλ, θαζψο απηνί πνπ ζπκκεηέρνπλ κπνξεί λα απνζπαζηεί ε πξνζνρή 

ηνπο απφ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο, λα ππνινγίζνπλ θαη λα αθνκνηψζνπλ ηα 

εξεζίζκαηα πνπ έιαβαλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θξίζεο. Οη δηαρεηξηζηέο πξέπεη λα 

ελζσκαηψζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο, πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ πξνζαξκνγή θαη ηε 

«ζπκβνπιή» φπνηε θαη φπνπ ρξεηάδεηαη. (Calman, Smith)161 
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2.4.5 Γηαρείξηζε κείσζεο  ηεο Κξίζεο 

Ζ δηαρείξηζε κείσζεο ηεο θξίζεο είλαη επηθεληξσκέλε ζε νπνηνδήπνηε 

απνηειεζκαηηθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θξίζεσλ, γηαηί φηαλ κεηψλνληαη νη θίλδπλνη, ε 

ζπαηάιε ηνπ ρξφλνπ θαη ε θησρή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, ζα εκθαληζηνχλ ηειηθά 

ιηγφηεξεο θξίζηκεο θαηαζηάζεηο θαη παξφκνηα ζα κεησζνχλ θαη νη επηπηψζεηο απφ 

απηέο. Ζ πξνζέγγηζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην κνληέιν ησλ 4R πνπ έρνπκε 

αλαθέξεη θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. Μπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ηέζζεξηο 

αιιειέλδεηεο εθαξκνγέο θαηά ηελ εμέηαζε ηεο κείσζεο, ηεο εηνηκφηεηαο, ηεο 

αληηκεηψπηζεο θαη ηεο αλάθακςεο. Απηέο είλαη νη εμήο: 

 Σν πεξηβάιινλ, κέζα ζην νπνίν ζα πξνθχςεη ε θξίζε 

 Σα θηήξηα θαη νη εγθαηαζηάζεηο, πνπ παξάγνπλ ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο. 

 Σα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ησλ 

θηεξίσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. 

 Οη Άλζξσπνη πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ζπζηήκαηα θαη ηηο δνκέο 

(δηεπζπληέο, εξγάηεο, ρξήζηεο, ζεαηέο, πειάηεο, πξνκεζεπηέο), νη νπνίνη 

κπνξνχλ λα εκπιαθνχλ ζε κηα θξίζηκε θαηάζηαζε θαη ζηηο επηπηψζεηο ηεο. 

(Sapriel)162 

Δίλαη αλακελφκελν απηά ηα ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά, λα είλαη ηα ζεκεία-θιεηδηά γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνιφγεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ θαη ησλ αηηηψλ πνπ 

νδεγνχλ ζε κηα θξίζηκε θαηάζηαζε. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί απηά είλαη ηα ζεκαληηθά 

ζηνηρεία πνπ είλαη παξφληα, φηαλ ζπκβαίλεη κηα θξίζε. 

Όηαλ ηα ηέζζεξα απηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπνζεηνχληαη κέζα ζηα ζπζηαηηθά ηνπ 

κνληέινπ 4R, κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ ζε 16 πηζαλέο δξαζηεξηφηεηεο, κε ζθνπφ 

ηε δηαρείξηζε ηεο κείσζεο. Σν απιφ κήλπκα ηεο δηαρείξηζεο ηεο κείσζεο είλαη: 

κεηψζηε ηηο πεγέο ησλ θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ θαη έηζη ζα κεησζεί ην θφζηνο γηα ηνλ 

νξγαληζκφ. (Sapriel)163 

2.4.5.1 Σν θπζηθό θαη ην αξρηηεθηνληθό πεξηβάιινλ (θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο) 

Οη ζηξαηεγηθέο κε ζθνπφ ηνλ θαηεπλαζκφ, δεκηνπξγνχλ ηε πξσηαξρηθή πξνζέγγηζε 

γηα ηε κείσζε ησλ θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ επηπηψζεσλ ηνπο. Απηφ γίλεηαη κε 

ζθνπφ, ν νξγαληζκφο λα είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλφο λα ιεηηνπξγεί ζπλερψο θαη κε 

αζθάιεηα θαη θαηά ζπλέπεηα ηα πξντφληα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ, λα 

ζπλερίζνπλ λα παξάγνληαη (είηε πξφθεηηαη γηα ππεξεζία, θέξδνο ή ηξφπν δσήο). 
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 Οη νξγαληζκνί επίζεο πξέπεη αλ εθπιεξψλνπλ ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ηελ θπβέξλεζε (φπσο γηα παξάδεηγκα, ην θαζήθνλ λα 

θξνληίδνπλ) ή λα πξνζηαηεχνπλ ηνπο νξγαληζκνχο απφ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο ή 

άιιεο δηθαζηηθέο ελέξγεηεο. 

Μηα ζηξαηεγηθή γηα ηε κείσζε, ε νπνία ηζρχεη γηα φιν ηνλ θφζκν θαη ηηο επηρεηξήζεηο 

είλαη νη αξρέο κείσζεο ηνπ ABC. Σν ABC αλαθέξεηαη ζην «καθξηά (Away), θαιχηεξν 

(Better), θαηάιιειν (Compatible)», ζπκίδνληαο ζηνπο δηεπζπληέο φηη ε θαιχηεξε 

δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ ζα ήηαλ ην λα ρηηζηνχλ θηήξηα έηζη ψζηε: 

 Μαθξηά απφ ηηο πεγέο θηλδχλνπ ή ηεο απεηιήο. 

 Καιχηεξα απφ ην αλακελφκελν επίπεδν, γηα λ αληηζηαζνχλ ζηηο πεγέο ηνπ 

θηλδχλνπ ε ηεο απεηιήο. 

 Καηάιιεια γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρεδηαζκνχ, πνπ ζα αληηζηαζεί ή ζα 

εμνζηξαθίζεη θαιχηεξα ηηο πεγέο ηνπ θηλδχλνπ ή ηεο απεηιήο. (Bayrak)164 

Ζ ρξήζε απηψλ ησλ ηξηψλ βεκάησλ είλαη πην θαλεξή γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ κέζα 

ζην νπνίν ππάξρνπλ νη νξγαληζκνί. Δμεηάδνληαο ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν 

βξίζθεηαη ν νξγαληζκφο (ή ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ν νξγαληζκφο) 

νη δηεπζπληέο κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηα κέξε, πνπ δηαηξέρνπλ ηνπο κηθξφηεξνπο 

θηλδχλνπο λα αληηκεησπίζνπλ θξίζεηο. Απφ γεσθπζηθήο πιεπξάο, νη ηνπνζεζίεο πνπ 

αληηζηέθνληαη ζηηο ζεηζκηθέο δνλήζεηο (φπσο βξαρψδεηο πεξηνρέο) είλαη πξνηηκφηεξεο 

απφ ηηο ηνπνζεζίεο πνπ εληζρχνπλ ηέηνηνπ είδνπο δνλήζεηο (άξγηινο, άκκνο, 

ρσκαηεξέο). Οη πεξηζζφηεξεο κεγάιεο πφιεηο έρνπλ ρηηζηεί πάλσ απφ πξνεγνχκελεο 

θαη έηζη εθζέηνπλ ηνπο θαηνίθνπο ηνπο ζε απμαλφκελε απεηιή απψιεηαο ησλ πφξσλ 

ηνπο θαη ηεο δσήο ηνπο. 

Καηά ζπλέπεηα, πνιιέο θπβεξλήζεηο πξνζπαζνχλ λα ρηίζνπλ («Καιχηεξα») θαη πην 

θπζηθά («Καηάιιεια») θηήξηα. Καηαζθεπάδνπλ αληηζεηζκηθά θηήξηα, αλαιακβάλνπλ 

πξνγξάκκαηα απνρέηεπζεο θαη ρηίδνπλ θξάγκαηα (ηα νπνία σθεινχλ ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ηνλ πδξνειεθηξηζκφ θαη ηε πξνκήζεηα λεξνχ). Σέηνηεο ελέξγεηέο δελ 

απνκαθξχλνπλ νχηε κεηψλνπλ πάληα ηηο πεγέο ησλ θηλδχλσλ ή ησλ απεηιψλ. Σα 

θξάγκαηα, γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα πιεκκπξίζνπλ ηηο πεξηνρέο πίζσ απφ ην 

ζεκείν ηνπ θξάγκαηνο ζε ηέηνην βαζκφ, πνπ πνηέ πξηλ δελ είρε μαλαγίλεη. Μεξηθά 

θξάγκαηα είραλ σο απνηέιεζκα αθφκε θαη ηε ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο κπνξεί λα έρεη ζπλέπεηεο αθφκε θαη ζηελ 

ζχλζεζε κηαο θξίζεο. Σξνπνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαιχηεξε θαηαζθεπή 
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θηεξίσλ, κπνξνχλ λα απμήζνπλ ην άκεζν θφζηνο θαζψο απαηηνχληαη θαιχηεξα κέζα 

θαη θαιχηεξε πνηφηεηα απηψλ ησλ θηεξίσλ. Απηή ε πξνζέγγηζε επίζεο, αλ ηα θηήξηα 

δελ αληαπνθξηζνχλ ζηε θξίζε, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έκκεζε αχμεζε ηνπ θφζηνπο. 

Σα θηήξηα π.ρ. πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί γηα λα αληέμνπλ ζηνπο ζεηζκνχο, κπνξνχλ 

αθφκε θαη απηά λα πιεγνχλ θαη λα ρξεηάδνληαη επηδηφξζσζε ε θαη αληηθαηάζηαζε. Δμ 

αηηίαο ηεο απμεκέλεο ζηεξεφηεηαο απηψλ ησλ θηεξίσλ, ε επηδηφξζσζε ή ε 

θαηεδάθηζε είλαη πην δαπαλεξή. (Bayrak)165 

Καηάιιειεο ζεσξνχληαη νη ζηξαηεγηθέο, φηαλ νη δηεπζπληέο αλαδεηνχλ ιχζεηο γηα ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο πεγέο ησλ θηλδχλσλ θαη γηα ην πεξηβάιινλ, έηζη ψζηε λα κεησζνχλ νη 

επηπηψζεηο απφ ηηο απεηιέο θαη ηα αηπρήκαηα. 

Οη θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο αλαδεηνχλ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζαλ λα 

εμνζηξαθηζηνχλ ή λα απνθεπρζνχλ νη επηπηψζεηο απφ ηε δεκηά, ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

ζρήκαηα θαη ηα πιηθά, πνπ ππάξρνπλ θπζηθά ζην πεξηβάιινλ. 

Μέρξη ζηηγκήο, έρνπκε εμεηάζεη ην πεξηβάιινλ θαη ηηο απεηιέο απφ ηελ άπνςε ηεο 

γεσθπζηθήο ηνπο ζέζεο  θαη ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. Χζηφζν νη ίδηεο ηξεηο αξρέο 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ εχθνια ζηηο δνκέο ησλ θηεξίσλ θαη ζε ιηγφηεξν απηέο 

ηνπνζεζίεο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη αμηνινγεζεί ε δνκή ηνπ θηεξίνπ, ε νπνία 

θηινμελεί ηνλ νξγαληζκφ έλαληη ηνπ ηξηγχξσ πεξηβάιινληνο, κπνξνχλ λα 

αμηνινγεζνχλ επίζεο κέξε κέζα ζηελ ίδηα ηε δνκή. πγθεθξηκέλα κέξε κπνξνχλ λα 

απνκαθξπλζνχλ απφ ηε πεξηνρή ησλ απεηιψλ απηψλ ησλ ηνπνζεζηψλ. Οη 

επηθίλδπλεο βηνκεραλίεο θαη νη ηνπνζεζίεο ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη απνζήθεο ρεκηθψλ 

πξντφλησλ, είλαη θαιχηεξα λα είλαη απνκαθξπζκέλεο απφ ηηο πφιεηο. Οη δηεπζπληέο 

κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηηο πεξηνρέο, πνπ δελ έρνπλ επηπξφζζεηα ηξσηά ζεκεία- 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο, πνπ είλαη θνληά ζε αεξνδξφκηα ή ζε επηθίλδπλεο πεξηνρέο. 

Έηζη ινηπφλ, νη ζηξαηεγηθέο «Υηίζηε Μαθξηά» ηζρχνπλ θαη εδψ θαη ζα πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη γηα ην έλα δσκάηην κεηά ην άιιν, γηα ην έλα πάησκα κεηά ην άιιν, γηα 

ην έλα θηήξην κεηά ην άιιν. (Bayrak)166 

Τπάξρνπλ αθφκε ιίγεο θξίζηκεο θπζηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ κπνξνχλ λα 

επεξγεηεζνχλ απφ ηηο αξρέο ηνπ ABC. Ζ ερζξηθή εμαγνξά ηεο εηαηξείαο γηα 

παξάδεηγκα, κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξν πηζαλή, εάλ νη νξγαληζκνί απνθχγνπλ ηηο 

δειψζεηο πνπ ηνπο θάλνπλ πην ειθπζηηθνχο γηα ηνπο αγνξαζηέο (ζπλήζσο φηη 

εθηεινχλ ζε κηθξφ βαζκφ ηα θαζήθνληα ηνπο θαη φηη έρνπλ κεγάιε πεξηνπζία) 

(Bayrak)167. Οη επηπηψζεηο απφ ηηο βίαηεο θαη ηηο ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

κπνξεί λα κεησζνχλ αλ ρξεζηκνπνηήζνπλ πην αζθαιή ζρέδηα θαη αλ νηθνδνκήζνπλ 

καθξηά απφ ηεο πεγέο ελφο ηέηνηνπ θηλδχλνπ. Ζ απνηπρία ησλ πξντφλησλ θαη ε 
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λφζεπζε κπνξνχλ λα κεησζνχλ κε ηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ, αλ 

πξνζηαηεπζνχλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο θαη θαηαζθεπαζηεί ε ζπζθεπαζία, 

έηζη, ψζηε λα είλαη αδχλαηνλ λα αιινησζεί (Bayrak)168. Ζ απψιεηα ηεο ππφιεςεο θαη 

ηεο εηθφλαο ηνπ νξγαληζκνχ κπνξεί λα κεησζεί αλ απνθεπρζνχλ ηα ζέκαηα θαη νη 

πξαθηηθέο πνπ εμάπηνπλ ηηο νκάδεο πίεζεο, αλ δεκηνπξγεζεί κεγαιχηεξε απνδνρή 

γηα ην εκπνξηθφ είδνο θαη αλ ν νξγαληζκφο δνπιεχεη κε ηηο νκάδεο ηεο γχξσ 

θνηλφηεηαο λα θαίλεηαη φηη δείρλεη ελδηαθέξνλ γηα ηηο επηζπκίεο απηψλ ησλ νκάδσλ. 

2.4.5.2 πζηήκαηα 

πζηήκαηα είλαη εθείλεο νη δηαδηθαζίεο πνπ εγθαζηδξχνπλ θαη ξπζκίδνπλ ηηο 

ιεηηνπξγίεο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ αλαιακβάλνπλ νη νξγαληζκνί (Jordan)169. 

Οινθάλεξα είλαη ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθνξηθήο (ππνινγηζηέο) θαη 

νπνηαδήπνηε γξακκή παξαγσγήο ζε κηα βηνκεραλία. Απηέο νη δηαδηθαζίεο κπνξεί λα 

γίλνπλ πην αλζεθηηθέο θαη πην αζθαιείο σο πξνο ηηο θξίζεηο, εμεηάδνληαο ην πσο: 

 Απηά ηα ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ εκθάληζε θξίζηκσλ 

θαηαζηάζεσλ 

 Κάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο ζα απνηχρνπλ απηά ηα ζπζηήκαηα. 

 Πνίεο επηπηψζεηο δεκηψλνπλ ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ φπσο 

ην πεξηβάιινλ, ηα θηήξηα, νη άλζξσπνη. 

 Ση κπνξεί λα γίλεη γηα λα εμαιεηθζνχλ, λα κεησζνχλ ή λα αληηζηαζκηζηνχλ νη 

αηηίεο, νη απνηπρίεο ζηηο ηερληθέο θαη ε δεκία ζηα πξνεγνχκελα ηξία ζεκεία. 

(Bayrak)170 

Σα ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν αλζεθηηθά ζηηο θξίζεηο θαη κπνξνχλ 

λα κεησζνχλ ή λα εμαιεηθζνχλ νη πεγέο ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο απεηιήο, φηαλ ν 

ζρεδηαζκφο, ε εθαξκνγή θαη ε δηαηήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ ελζσκαηψλνπλ έλαλ 

αξηζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ. ε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

 Ζ δηαηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ή ηνπ ζπζηήκαηνο  ζε απιή θαη άκεζε 

κνξθή. Όπνπ είλαη εθηθηφ, ζα πξέπεη λα γίλεη ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ 

πνπ είλαη αθνζησκέλα ζε έλα κφλν ζέκα αληί ησλ πνιχπινθσλ, πνιχ-

ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ. 

 Σν πξνζσπηθφ ρξεηάδεηαη εθπαίδεπζε θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη 

πξαθηηθέο ζσζηήο ρξήζεο ησλ ζπζηεκάησλ. 
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 Όπνπ είλαη εθηθηφ λα εμαζθαιηζηεί ε ππεξαθζνλία ηνπ ζπζηήκαηνο 

(κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα ιεηηνπξγίαο θαη παξαπάλσ απφ έλαο ηξφπνο 

αλάιεςεο ηεο δηαδηθαζίαο. 

 Θα πξέπεη λα γίλεη δηαζθάιηζε φηη ην πεξηβάιινλ θαη ην θηήξην δελ 

κεηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

πξαθηηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. (Bayrak)171 

Παξαηεξψληαο απηέο ηηο βαζηθέο αξρέο θαη αλαπηχζζνληαο άιιεο αξρέο, πνπ 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο εηδηθέο ιεηηνπξγίεο ελφο νξγαληζκνχ, νη δηεπζπληέο κπνξνχλ λα 

εμαιείςνπλ θαη λα κεηψζνπλ ηηο πεγέο ηεο θξίζεο πνπ κπνξεί λα είλαη παξνχζεο 

κέζα ζηα ζπζηήκαηα (ή λα ηα απεηινχλ). 

2.4.5.3 Άλζξσπνη 

Ζ δηαρείξηζε κείσζεο ηεο θξίζεο κπνξεί λα βξεη απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο κείσζεο 

ηεο παξνπζίαο θαη ησλ επηπηψζεσλ κηαο θξίζηκεο θαηάζηαζεο, παξαηεξψληαο ην 

πψο ηα άηνκα πνπ αιιειεπηδξνχλ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ ή πνπ είλαη κέιε ηνπ 

νξγαληζκνχ, κπνξνχλ λα εθπαηδεπηνχλ θαη λα βνεζνχλ ηνπο άιινπο ζηα θαζήθνληά 

ηνπο. Όπσο ηζρχεη γηα ηα ζπζηήκαηα θαη ηηο δνκέο, νη δηεπζπληέο ρξεζηκνπνηνχλ 

παξφκνηεο πξνζεγγίζεηο φπσο κε ηελ αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ γηα ηνπο κεηφρνπο, 

ψζηε λα πξνζδηνξίζνπλ θαη κεηά λα δηαρεηξηζηνχλ απηνχο ηνπο παξάγνληεο. 

Σέζζεξηο βαζηθέο πεξηνρέο δξάζεηο είλαη: 

 Οη εξγαζηαθέο πξαθηηθέο. 

 Ζ απφθηεζε ηθαλνηήησλ 

 Σα κέηξα πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο, θαη 

 Ζ νκαδηθή εθπαίδεπζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θαζεθφλησλ. 

Δλψ θαη άιιεο πεξηνρέο κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ, ε 

πξνζπάζεηα ησλ δηεπζπληψλ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο κπνξεί λα κεηψζεη ηηο επηπηψζεηο 

θαη ηε θχζε ησλ θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ. (Smith)172 

2.4.5.3.1 Οη εξγαζηαθέο πξαθηηθέο  

Με ην λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη εξγαζηαθέο πξαθηηθέο ειέγρνληαη ηαθηηθά σο πξνο ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ, νη δηεπζπληέο κπνξνχλ 

λα κεηψζνπλ ηηο απψιεηεο, φρη κφλν απφ ηελ άπνςε ησλ κεησκέλσλ πεξηζηαηηθψλ 
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ησλ θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ αιιά επίζεο απφ ηελ άπνςε ησλ ρακέλσλ εξγαηνσξψλ, 

ησλ αηειψλ πξντφλησλ θαη πφξσλ, πνπ κπνξεί λα ραζνχλ απφ ηηο δεκησκέλεο 

εγθαηαζηάζεηο θαη πιηθά. Οη έιεγρνη βνεζνχλ ζηελ εγθαζίδξπζε αζθαιψλ πξαθηηθψλ 

θαη κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ αλ νη εγθαηαζηάζεηο θαη ηα θηήξηα κπνξνχλ λα 

ζρεδηαζηνχλ θαιχηεξα γηα λα θαιχςνπλ ηα θαζήθνληα θαη ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο. 

Μέξνο απηήο ηεο πξνζέγγηζεο ζεκαίλεη φηη ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθά εθπαηδεπκέλα, φηη φινη είλαη πξνζηαηεπκέλνη απφ ηνπο θηλδχλνπο θαη 

φηη νη εππαζείο ηνπνζεζίεο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ είλαη θαηάιιεια δηαζθαιηζκέλεο 

απφ κηα απζαίξεηε παξνπζία. (Smith)173 

2.4.5.3.2 Απόθηεζε ηθαλνηήησλ 

Οη άλζξσπνη ρξεηάδνληαη θαηάιιειε εθπαίδεπζε φρη κφλν γηα ηηο εξγαζηαθέο 

πξαθηηθέο αιιά επίζεο θαη γηα ηηο ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο. Απηφ κπνξεί 

λα ζπκπεξηιακβάλεη ηθαλφηεηεο επηβίσζεο θαη ηθαλφηεηεο αιιειεπίδξαζεο 

(αληηκεησπίδνληαο κηα απεηιεηηθή θαηάζηαζε). Οη δηεπζπληέο πξέπεη λα 

δηαζθαιίζνπλ φηη νη ηθαλφηεηεο, πνπ απαηηνχληαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα 

παξαγσγήο θαη απφ ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο δηαηεξνχληαη ζηα επηθπξσκέλα ή 

ξπζκηζκέλα πξφηππα θαη φηη γίλεηαη ηαθηηθά ε εμάζθεζε ηεο απφθηεζεο ησλ 

ηθαλνηήησλ. (Smith)174 

2.4.5.3.3 Μέηξα πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο 

Οη νξγαληζκνί αλακέλνπλ απφ ηνπο κεηφρνπο ηνπο λα δηαηεξήζνπλ ηηο αζθαιείο 

εξγαζηαθέο πξαθηηθέο θαη λα αλαιάβνπλ ηα θαηάιιεια θαζήθνληα, ρξεζηκνπνηψληαο 

ηα απαξαίηεηα εξγαιεία θαη θνξψληαο ή ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ απαηηνχκελν 

εμνπιηζκφ αζθαιείαο. Οη δηεπζπληέο πξέπεη λα αλαδεηνχλ εγθαηαζηάζεηο θαη θηήξηα 

πνπ λα είλαη αλζεθηηθά ζηηο θξίζεηο, φπσο επίζεο λα αλαπηχζζνπλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηθαλφηεηεο δξάζεο γηα κείσζε ην αληίθηππνπ ζηνπο αλζξψπνπο, 

πνπ αλήθνπλ ή ζρεηίδνληαη κε ηνλ νξγαληζκφ. (Smith)175 

Έλα βαζηθφ κέηξν είλαη ην λα έρεη πξνβιεθηεί ε δηαδηθαζία εθθέλσζεο ηνπ ρψξνπ, 

πην ιεπηνκεξεηαθά θαη πην απνηειεζκαηηθά απφ ηε πνιηηηθή πνπ ζπλήζσο 

αθνινπζείηαη (Smith)176. Μηα πξνζέγγηζε είλαη ε πηνζέηεζε κηαο θάζεο εμέιημεο πνπ 

λα πεξηγξάθεη φιε ηε δηαδηθαζία εθθέλσζεο ηνπ ρψξνπ. 

Με απηνχο ηνπο θαλφλεο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, ην θφζηνο κηαο θπζηθήο 

θαηαζηξνθήο κπνξεί λα κεησζεί εληππσζηαθά θαη λα απμεζεί ε αζθάιεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο (Smith)177. 
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2.4.5.3.4 Οκαδηθή εθπαίδεπζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θαζεθόλησλ 

Πνιινί νξγαληζκνί βαζίδνληαη ζηελ νκαδηθή δνπιεηά ησλ αλζξψπσλ γηα λα 

απνθηήζνπλ πνιχπινθα ή θαη δπλεηηθά επηθίλδπλα πξντφληα ή ζθνπνχο. Σα 

πιεξψκαηα πηήζεσλ ζηα αεξνπιάλα, νη εξγάηεο ζηηο πιαηθφξκεο πεηξειαίνπ θαη ην 

πξνζσπηθφ, πνπ εξγάδεηαη ζε πεξηνρέο ππξεληθήο ελέξγεηαο είλαη παξαδείγκαηα 

ηέηνησλ νκάδσλ (Nikolic, Savic, Stankovic)178. Παξνκνίσο ηα πξαθηνξεία γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή αληηκεηψπηζε θαη νη νκάδεο δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο κπνξνχλ επίζεο 

λα επσθειεζνχλ απφ ηελ νκαδηθή εθπαίδεπζε. 

Γηα λα ζθεθηνχλ νπνηαδήπνηε ηέηνηα εθπαίδεπζε, νη δηεπζπληέο πξέπεη λα ζθεθηνχλ 

πξνζεθηηθά: 

 Σν ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο. 

 Σν πνηνο αλαιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε θαη 

 Σηο ρξήζεηο φπνπ ζα εθαξκνζηεί ε εθπαίδεπζε (εθηφο ηεο βειηίσζεο ηεο 

νκάδαο). 

Θα πξέπεη αλ ππάξμεη κεγάιε θξνληίδα, δηαθνξεηηθά απηνί πνπ ζα αλαιάβνπλ απηή 

ηελ εθπαίδεπζε κπνξεί λα αληηζηαζνχλ εμ‟ αηηίαο ηνπ φηη δελ εκπηζηεχνληαη θαη 

πεξηθξνλνχλ απηφ πνπ ζπρλά ζεσξείηαη επίπνλε θαη αζαθήο ηδέα  (Nikolic, Savic, 

Stankovic)179. 

Ζ εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηελ θαιχηεξε εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ  

ρξεζηκνπνηψληαο φινπο ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο θαη ιακβάλνληαο απφ ηελ νκάδα 

ην κέγηζην ησλ ηθαλνηήησλ ηεο. Οη εθπαηδεπηέο ζα πξέπεη λα θαηαλννχλ ηηο αξρέο 

πνπ εκπεξηέρνληαη θαη λα έρνπλ θαηαλφεζε γηα ην πψο νη άλζξσπνη αληηδξνχλ θάησ 

απφ ζηξεο κέζα ζηνπο νξγαληζκνχο. Γελ είλαη αξθεηφ ην λα έρνπλ κηα αθαδεκατθή ή 

νξγαλσηηθή γλψζε. Οη δηεπζπληέο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ φηη ε εθπαίδεπζε 

ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα νκαδηθή εξγαζία θαη πξνζσπηθή εμχςσζε θαη φρη γηα 

αμηνιφγεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο (γηα πξναγσγέο ή απνιχζεηο). Σν λα 

επηηξαπεί ε δηαθνξεηηθή ρξήζε ησλ κέζσλ αμηνιφγεζεο απφ απηά ηα καζήκαηα, ζα 

απμήζεη ηελ αληίζηαζε θάπνησλ αλζξψπσλ, ζα θάλεη άιινπο λα δψζνπλ ςεχηηθεο 

εθθξάζεηο ζεβαζκνχ θαη ζα κεηψζεη νπνηαδήπνηε κάζεζε ρξεζηκνπνηψληαο 

δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη πξνζεγγίζεηο. (Nikolic, Savic, Stankovic)180 
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Μηα πξνζέγγηζε είλαη λα κεηαηξαπεί ε δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε δηαρείξηζε 

νκάδαο. 

2.4.5.4 Γηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνύ/ δηαρείξηζε ηεο νκάδαο  

Ζ δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ή ηεο νκάδαο έρεη σο ζθνπφ λα απμήζεη ηελ νκαδηθή 

εξγαζία κέζσ ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο θαηαλφεζεο, φπσο επίζεο θαη λα βνεζήζεη 

ην θάζε κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ λα ειέγμεη ηα θαζήθνληα ηνπο ζηε δνπιεία. 

Απμάλνληαο ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ επαγξχπλεζε, ηα ιάζε εμ‟ ακειείαο ή νη 

απεξηζθεςίεο κπνξνχλ λα κεησζνχλ, θαη λα απμεζνχλ ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε 

αζθάιεηα. (Doyle)181 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε βηνκεραλία πεηξειαίνπ, ζηε 

βηνκεραλία ηεο αεξνπνξίαο θ.α. Έξεπλεο πνπ έγηλαλ απφ ηε NASA επηβεβαίσζαλ 

επίζεο ηελ αλάγθε γηα ηε κε ηερληθή εθπαίδεπζε, ε νπνία ήηαλ επηθεληξσκέλε πάλσ 

ζηελ εγεζία, ηελ εμνπζία, ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ νκαδηθή 

εξγαζία πνπ ζηνρεχεη ην πείξακα. (Doyle)182 

Πνιιέο κεγάιεο δηεζλείο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηα παξαιιαγή 

ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, πεξηιακβάλνληαο αξρηθά καζήκαηα ηξηψλ εκεξψλ, 

ζπλερνχο εθπαίδεπζεο θαη επίβιεςεο ησλ ηθαλνηήησλ ζε θαηαζηάζεηο αμηνιφγεζεο 

βαζηζκέλεο ζην πξνζσπηθφ, φπσο ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηηο πηήζεηο. 

Σν βαζηθφ κάζεκα δηαρείξηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο British Airways, θαιχπηεη έμη 

κεγάια ζέκαηα ηθαλφηεηαο γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ: 

1)Δπηινγή ζπκπεξηθνξάο 

2)Δπηθνηλσλίεο 

3)Λήςε απνθάζεσλ 

4)Αλακεηάδνζε πιεξνθνξηψλ 

5)Ηαηξηθή 

6)Δπίπεδν επίγλσζεο (Heath)183 

Δλψ κεξηθά απφ απηά ηα ζέκαηα έρνπλ θάπνηα αμηνπηζηία, ε αλακεηάδνζε 

πιεξνθνξηψλ είλαη πηζαλφλ λα αληηκεησπηζηεί επηθαλεηαθά θαη ρσξίο λα δνζεί 

κεγάιε ζεκαζία. 
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Οη ζεσξεηηθέο έλλνηεο (πξφηππα ιήςεο απνθάζεσλ, θαηεγνξεκαηηθφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθέο ηερληθέο επηθνηλσλίαο) είλαη ζπλδεδεκέλεο κε αζθήζεηο παημίκαηνο 

ξφινπ θαη εμνκνίσζε πεξηζηαηηθψλ πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο 

πνπ έρνπλ ζπκβεί. Γηα λα δνχκε εάλ έρεη θεξδεζεί θάπνην ζεηηθφ απνηέιεζκα απφ 

απηνχ ηνπ είδνπο ηελ εθπαίδεπζε κπνξεί λα γίλεη ρξήζε δηαγσληζκάησλ, ηα νπνία ζα 

πεξηιακβάλνπλ κηα θιίκαθα κε πέληε ζεκεία ζπκθσλίαο θαη δηαθσλίαο (Kouzmin, 

Jarman, Rosenthal)184. 

Ο Helmreich ππνζηεξίδεη φηη έλαο κεγάινο ζηφρνο απηήο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ην λα 

κπνξέζεη κηα νκάδα λα δνπιέςεη νκαδηθά κε ζθνπφ λα κεηψζεη ηα ιάζε. Δπίζεο έρεη 

επίγλσζε γηα ηνλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ηνπ ζηξεο, ην νπνίν κπνξεί λα κεηψζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο. Έλα πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ινηπφλ, κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε κείσζε απηψλ ησλ ζπκπεξηθνξψλ, 

δίλνληαο έκθαζε ζηα φξηα πνπ ην θάζε άηνκν έρεη θαη ζην φηη ηα ιάζε, ζπλεπψο είλαη 

αλαπφθεπθηα αλ δελ δηνξζσζνχλ απηά ηα φξηα  θαη αλ δελ κεησζνχλ κέζσ ηεο 

ακνηβαίαο αιιειεπίδξαζεο (Helmreich, Wilhelm, Klinect, Meritt)185. 

Σέηνηα πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ γηα 

δηάθνξα είδε εξγαζηψλ, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εληαηηθή νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Σα πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, πνπ είλαη επηθεληξσκέλα ζηελ 

αλζξψπηλε αιιειεπίδξαζε θαη ζηα ζέκαηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο κπνξνχλ λα 

απνξξίπηνπλ απφ κεξηθά κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ είλαη επεξέζηζηα θαη ηα νπνία 

δελ είλαη θαη ζρεηηθά. 

Σν λα ιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο απφ άιινπο γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο 

αξλεηηθέο επηδφζεηο, κπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα αθνπζηνχλ. Πνιινί κπνξεί λα 

θαηαθχγνπλ ζηελ αξλεηηθή θαη ακπληηθή ζπκπεξηθνξά αληί λα απνδερηνχλ απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά σο κέξνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο, ηα νπνία ή ζα ηα πξνζέμνπλ 

θαη ζα δνπιέςνπλ κε απηά ή ζα ηα ηξνπνπνηήζνπλ. Αλ νη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ ηηο 

αλάινγεο ηθαλφηεηεο, ηα πξνγξάκκαηα κπνξεί λα εδξαηψζνπλ αθξαίεο ζέζεηο  θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα λα εηζρσξήζνπλ κέζα ζην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηε θνπιηνχξα θαη ηε λννηξνπία ηνπ νξγαληζκνχ (αληί λα 

αθήζεη ην πξφγξακκα λα αιιάμεη ηε ζπκπεξηθνξά, ε νπνία ζεσξείηαη επηθίλδπλε) θαη 

ηέινο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ αξλεηηθή βαζκνινγία θαη ηηο αξλεηηθέο πεξηγξαθέο 

ζρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα λα δηψμεη απηνχο πνπ δελ ζέιεη (Helmreich, 

Wilhelm, Klinect, Meritt)186. 

Γηα λα είλαη ρξήζηκε ε δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ έρνπκε ζπγθεληξψζεη ηα εμήο 

παξαθάησ νθηψ ζεκεία: 
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 Θα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί, φηη απηνί πνπ παξέρνπλ ηελ εθπαίδεπζε (θαη 

απηνί πνπ εθπαηδεχνπλ ηνπο εθπαηδεπηέο) λα έρνπλ ηε θαηάιιειε γλψζε θαη 

ηηο πξαγκαηηθέο ηθαλφηεηεο γηα λα εθαξκφζνπλ απηή ηε γλψζε. 

 Θα ρξεηαζηεί λα εμεηαζηνχλ κε αθξίβεηα ηα θαζήθνληα, γηα ηα νπνία ε 

δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζέιεη λα ζπλδέζεη ηηο βειηηψζεηο ηεο δηαρείξηζεο 

θαη ηηο αλακελφκελεο βειηηψζεηο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θαζεθφλησλ 

θαη λα επαλειέγρνληαη ηαθηηθά. 

 Να δηαζθαιίδεηαη φηη ην πξφγξακκα δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε πξναγσγή ή 

γηα άιιεο απνθάζεηο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαξηέξα, θαζψο νη 

ζπκκεηέρνληεο ζα αιιάμνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο αλ θαηαιάβνπλ φηη γίλεηαη θάηη 

ηέηνην. Γελ ζα δψζνπλ θακία ζεκαζία θαη δελ ζα αξπάμνπλ ηελ επθαηξία λα 

απμήζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο. 

 Ζ δηαζθάιηζε φηη, ην πξφγξακκα αληηθαηνπηξίδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ ζηε 

πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα. Άλζξσπνη κε θάπνηα θαιιηέξγεηα είλαη πην εχθνιν λα 

απνδερηνχλ απηφ ην πξφγξακκα απφ θάπνηνπο άιινπο. 

 Θα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη ην πξφγξακκα επηθεληξψλεηαη ζηα νθέιε, πνπ 

κπνξεί λα ππάξμνπλ απφ ην γλψζη ζ‟ εαπηφλ  αληί λα επηθεληξψλεηαη ζην 

«πφζν θαθφο» ην άηνκν κπνξεί λα είλαη ζε απηφ πνπ θάλεη. 

 Όηη νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ρξφλν ψζηε λα αθνκνηψλνπλ ηα επξήκαηα ηφζν 

κε ηνλ εαπηφ ηνπο, φζν θαη ε ίδηα ε νκάδα. 

 Ζ εθπαίδεπζε, ζα πξέπεη λα ζπλερίδεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε νη βαζηθέο 

αξρέο λα εληζρχνληαη. 

 Οη αιιαγέο πνπ ππνινγίδνληαη βάζεη ηεο βαζκνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο 

δηαρεηξηζηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην θαζήθνλ- θαη φηη 

αλαδεηνχλ πξαγκαηηθή θαη φρη ζπκβαηηθή επηβεβαίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. (Helmreich, Wilhelm, Klinect, 

Meritt)187 
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2.4.5.5 Οη ζηξαηεγηθέο κείσζεο θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ θαη ην κνληέιν ηεο 

εηνηκόηεηαο. 

Πεξηβάιινλ 

Ζ εηνηκφηεηα ππνλνεί, φηη ππάξρεη κηα θαηάζηαζε πξνεηνηκαζίαο απφ ηε πιεπξά ησλ 

αλζξψπσλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο θξίζηκεο θαηαζηάζεηο. πλεπψο, νη ζηξαηεγηθέο 

ειάηησζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηαζθαιίζνπλ φηη έρνπλ εγθαζηδξπζεί θαη 

δηαηεξεζεί ηα θαηάιιεια πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα. Απηέο νη ζηξαηεγηθέο επίζεο 

κπνξνχλ λα επηθεληξσζνχλ ζηελ αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ, πνπ είλαη θηιηθέο 

(«Καηάιιειεο») πξνο ην πεξηβάιινλ. 

Τπνδνκέο 

Οη ζηξαηεγηθέο ειάηησζεο έρνπλ ζρέζε κε ηε δηαζθάιηζε, φηη ν ζσζηφο εμνπιηζκφο 

βξίζθεηαη ζηε ζέζε ηνπ θαη φηη νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απηφ ηνλ 

εμνπιηζκφ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ν εμνπιηζκφο πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί ή λα 

επεθηαζεί κε θάπνηνλ εηδηθφ ηξφπν, ψζηε λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο. Ζ 

δηαρείξηζε ηεο ειάηησζεο πξέπεη επίζεο λα δηαζθαιίζεη φηη νη ζσζηέο επηγξαθέο θαη 

νη θαηάιιειεο, επθνινδηάβαζηεο θαη θαηαλνεηέο νδεγίεο, δηαθπιάζζνληαη κε 

αζθάιεηα καδί κε ηνλ εμνπιηζκφ. Απηή ε ηειεπηαία ελέξγεηα ζπκθσλεί κε ηηο αξρέο, 

νπ πεξηγξάθνληαη κε ηηο δηαθεξχμεηο ηνπ ISO (ζεηξέο 4000 θαη 9000). 

πζηήκαηα 

Δθηφο ηνπ λα έρνπλ ηα ζσζηά ζπζηήκαηα ζηε ζσζηή ζέζε, φπσο επίζεο θαη αθζνλία 

ζε απηά (φπνπ είλαη εθηθηφ), νη δηεπζπληέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

ζηξαηεγηθέο ειάηησζεο γηα λα εγθαζηδξχζνπλ λέα ηξνπνπνηεκέλα ή ελδπλακσκέλα 

ζπζηήκαηα, αλ απνηχρνπλ ηα ζπζηήκαηα επαχμεζεο ηεο εηνηκφηεηαο (ηα 

πξνεηδνπνηεηηθά ζπζηήκαηα, ηα ζπζηήκαηα επηζηξάηεπζεο θαη παξάηαμεο γηα 

αληηκεηψπηζε). 

Άλζξσπνη 

Έλα ζηνηρείν θιεηδί γηα ηε κείσζε ησλ θξίζηκσλ πεξηζηαηηθψλ θαη ησλ επηπηψζεσλ 

ηνπο, έξρεηαη ζηελ επηθάλεηα φηαλ ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ είλαη ππεχζπλα ηα 

ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ αλάθακςε έρνπλ κεγάιε ηθαλφηεηα  ζην λα ιεηηνπξγνχλ 

απνηειεζκαηηθά. Απηή ε ηθαλφηεηα επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

εμάζθεζεο πνπ απμάλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ λα πξνβιέπνπλ ηα 

γεγνλφηα, ηνπο εμνηθεηψλνπλ κε ηηο θξίζηκεο θαηαζηάζεηο θαη ηνπο παξέρνπλ ηηο 



66 
 

ηθαλφηεηεο λα ηηο επηιχνπλ κε επηηπρία. εκεηψζηε φηη νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ επνηθνδνκεηηθέο ελεκεξψζεηο γηα λα θαζνξίζνπλ ην πψο νη 

ιεηηνπξγίεο αληηκεηψπηζεο θαη αλάθακςεο κπνξνχλ λα βειηησζνχλ θαη αθφκε λα 

αλαθαιχςνπλ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη πεγέο ηνπ θηλδχλνπ θαη ησλ απεηιψλ 

κπνξνχλ λα εμαιεηθζνχλ ή λα κεησζνχλ.(Heath)188 

2.4.5.6 Οη ζηξαηεγηθέο κείσζεο θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ θαη ην κνληέιν 

αληηκεηώπηζεο. 

Πεξηβάιινλ 

Οη ζηξαηεγηθέο κείσζεο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηξφπσλ, κε ηνπο 

νπνίνπο ην πεξηβάιινλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αληηκεηψπηζε. Με ηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ ζρεδίσλ θαη ησλ θαζεθφλησλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο, νη δηεπζπληέο κπνξνχλ λα 

επηηαρχλνπλ ην ρξφλν αληηκεηψπηζεο θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Δνκέο 

Οη δηεπζπληέο πξέπεη αλ δηαζθαιίζνπλ φηη είλαη δηαζέζηκνο ν ζσζηφο εμνπιηζκφο 

αληηκεηψπηζεο. Οη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ ειάηησζε ζπκπεξηιακβάλνπλ επίζεο ηελ 

εγθαζίδξπζε ηεο νκνηνγέλεηαο ζηνπο εμνπιηζκνχο θαη ζηα ζπζηήκαηα, έηζη ψζηε νη 

πξνζπάζεηεο αληηκεηψπηζεο λα είλαη πεξηζζφηεξν εληαίεο θαη ζπλερείο κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ πνπ ζα αληαπνθξηζνχλ.  

πζηήκαηα 

Όπσο θαη κε ηνλ εμνπιηζκφ, νη ζηξαηεγηθέο ειάηησζεο ρξεηάδεηαη λα επηθεληξσζνχλ 

ζην λα έρνπλ ηα ζσζηά ζπζηήκαηα γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηε δηαρείξηζε ηεο 

αληηκεηψπηζεο (θαη φπνπ είλαη εθηθηφ ηελ αθζνλία ησλ ζπζηεκάησλ). Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ηα επηηεχγκαηα ζηηο επηθνηλσλίεο θαη ηα θαζήθνληα απμάλνληαη θαη γίλνληαη 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά, ηα ζεκεία έκθξαμεο κπνξνχλ λα κεησζνχλ θαη νη 

δεκηέο απφ ηηο επηπηψζεηο λα ειαρηζηνπνηεζνχλ απφ ηελ έιιεηςε ρξφλνπ, κε ηνλ 

νπνίν ε αληηκεηψπηζε ζα ζπληνληζηεί θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί. 

Άλζξσπνη 

Σα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ, πνπ έρνπλ ηηο θαηάιιειεο ηθαλφηεηεο θαη ηε γλψζε 

κεηψλνπλ ηε πηζαλή δεκία απφ ηηο επηπηψζεηο κέζσ ησλ έγθπξσλ θαη θαηάιιεισλ 

ελεξγεηψλ. Σα ζηειέρε θαη νη δηεπζπληέο επίζεο, ρξεηάδεηαη λα ζθεθηνχλ ηελ 

ππνζηήξημε θαη ηελ αζθάιεηα ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο απηά επηκεθχλνπλ 
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ηε δηάξθεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο θαη αλάθακςεο φπσο επίζεο κεηψλνπλ 

ηνπο ηξαπκαηηζκνχο θαη ηα ιάζε (Heath)189 

2.4.5.7 Οη ζηξαηεγηθέο κείσζεο θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ θαη ην κνληέιν 

αλάθακςεο   

Πεξηβάιινλ 

ηε δηαρείξηζε ηεο αλάθακςεο, νη ζηξαηεγηθέο ειάηησζεο μεθηλνχλ κε ελεξγεηηθφ 

ζρεδηαζκφ αλάθακςεο, ν νπνίνο ζπκπεξηιακβάλεη ηελ εξγαζία κε ηε θχζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο αληί λα πεγαίλεη ελαληίνλ ηνπ. Ζ κείσζε ηεο απψιεηαο ηνπ ρξφλνπ θαη 

ν αλεπαξθήο θαηακεξηζκφο ησλ πφξσλ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηελ 

αλάπηπμε ηεο ιίζηαο ησλ επηζπκηψλ γηα ηελ αλάθακςε. Οη θαηαζηάζεηο αλάθακςεο 

κπνξνχλ αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε κείσζε ησλ κειινληηθψλ εθζέζεσλ ζε 

θηλδχλνπο θαη απεηιέο. 

Τπνδνκέο  

Σν θφζηνο ησλ πφξσλ κπνξεί λα κεησζεί αλ δηαζέηνπκε ην ζσζηφ εμνπιηζκφ ζην 

ζσζηφ κέξνο. Υξεηάδεηαη πξνιεπηηθή ζθέςε ησλ πηζαλψλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ 

επηινγψλ, έηζη ψζηε λα κεησζνχλ νη απψιεηεο ηνπ θφζηνπο θαη λα ειαρηζηνπνηεζνχλ 

νη βιάβεο θαη νη δεκηέο ζηνλ εμνπιηζκφ.  

Άλζξσπνη 

Όπσο αθξηβψο ηα ζπζηήκαηα, ε επίπησζε απφ ηελ θξίζε θαη ε κείσζε ησλ 

επηπηψζεσλ έρνπλ δπν βαζηθέο πξννπηηθέο. Πξψηνλ, νη δηεπζπληέο ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίζνπλ φηη νη ζσζηνί άλζξσπνη έρνπλ ηηο θαηάιιειεο ηθαλφηεηεο, εμνπιηζκφ, 

ππνζηήξημε θαη πξνζηαζία ψζηε λα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ηαρεία θαη 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο αλάθακςεο. Γεχηεξνλ, νη δηεπζπληέο πξέπεη λα 

επηθεληξσζνχλ ζηελ αλζξψπηλε πξννπηηθή, ε νπνία έρεη επίζεο δχν βαζηθά 

ζηνηρεία. Σν πξψην, είλαη ε παξνρή βνήζεηαο ζηνπο αλζξψπνπο πνπ αλαξξψλνπλ 

απφ νπνηνδήπνηε ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ςπρνινγηθφ ηξαχκα πνπ πξνθιήζεθε απφ κηα 

θξίζε. Σν δεχηεξν ζηνηρείν είλαη λα βξεζνχλ νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη επηπηψζεηο 

ηεο θξίζεο κπνξνχλ λα κεησζνχλ κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο ςπρνινγηθήο αληνρήο. Αλ 

βειηησζεί ε δηαρείξηζε ηεο εηνηκφηεηαο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο (θαη απμεζεί ε 

ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο επηπηψζεηο ησλ θξίζηκσλ 

θαηαζηάζεσλ) απμάλνληαη νη δηαδηθαζίεο αλάθακςεο.(Heath)190 
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2.4.6 Γηαρείξηζε ηεο κείσζεο  

Ζ θαιή δηαρείξηζε, θαη εηδηθά ε ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο θξίζεο, 

μεθηλά απφ ηε ζηηγκή πνπ αξρίδεη λα ππάξρεη ν νξγαληζκφο. Απηή ε θαιή δηαρείξηζε 

εκπεξηέρεη ηελ αμηνιφγεζε έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν θαη ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο απφ 

απηή ηελ έθζεζε ψζηε: 

 Ζ δηαρείξηζε κείσζεο ηεο θξίζεο λα είλαη βαζηζκέλε ζε έλα πεξηβάιινλ, 

φπσο είλαη νη δνκέο, ηα ζπζηήκαηα θαη νη άλζξσπνη. 

 Όπνπ ππάξρνπλ ήδε ην πεξηβάιινλ, νη δνκέο, ηα ζπζηήκαηα θαη νη 

άλζξσπνη, ηφηε ε κείσζε ηεο θξίζεο γίλεηαη κέξνο ησλ δηαδηθαζηψλ 

αλαλέσζεο θαη αιιαγήο. 

 Ζ δηαρείξηζε ηεο θξίζεο θαη ηεο αλάθακςεο λα γίλνληαη νη βαζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζηνπο νξγαληζκνχο. 

Όηαλ έλαο νξγαληζκφο θαηαζηήζεη φια απηά κέξνο ησλ ζπλερφκελσλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

ηεο δηαρείξηζεο, κεηψλεη ηελ έθζεζε ζε θηλδχλνπο θαη απεηιέο, κεηψλεη ην θφζηνο ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο δεκηάο θαη απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο ηεο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο. 

(Heath)191 

2.4.7. πκπεξάζκαηα Γηαρείξηζεο ηεο Αληηκεηώπηζεο 

Έρνληαο αλαιχζεη ηα δνκηθά ζηνηρεία ελφο νξγαληζκνχ θαη ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο 

απηψλ, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα εμαιεθζνχλ νπνηαδήπνηε πηζαλφηεηεο εκθάληζεο 

θξίζεσλ, παξαζέζακε θάπνηεο ζηξαηεγηθέζ- ελέξγεηεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

επηβξαδχλνπλ θαη λα νπδεηεξνπνηήζνπλ ηηο θξίζηκεο θαηαζηάζεηο νχησο ψζηε ν 

νξγαληζκφο κπνξεί λα πνξεπηεί ζην δξφκν ηεο αλάθακςεο. 

Δίδακε φηη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο απνηειεί έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά θεθάιαηα 

ελφο νξγαληζκνχ θαη ε δηαρείξηζε ηνπ θαη εθπαίδεπζε ηνπ έρεη ηελ ίδηα βαξχηεηα κε 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. Όιν απηφ ην ζθεληθφ ζπλζέηεη ηνπο ηνκείο ηνπ 

νξγαληζκνχ, νη νπνίνη αιιειεπηδξνχλ κέζσ  ιεηηνπξγηψλ θαη δχλαληαη λα 

ειιαρηζηνπνηήζνπλ ηνπο θηλδχλνπο θαη λα κεηψζνπλ ηη θξίζεηο.  

Ζ δηαρείξηζε θαη κεηέπεηηα ε ειιάησζε ησλ θξίζεσλ κπνξεί λα βαζίδεηαηο ηελ 

πξφιεςε θαη ζηελ αληηκεηψπηζε. Ζ πξφιεςε ζπκπεξηιακβάλεη ηε κείσζε ησλ 

θηλδχλσλ κέζσ ηνπ ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο, ηνπ θαιχηεξνπ ζρεδηαζκνχ ηεο 

δηαρείξηζεο, ηεο θαιπ΄ηεξεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαιχηεξεο εμαζθάιηζεο 

ππνζηεξηθηηθήο βνήζεηαο. Ζ αληηκεηψπηζε ζχκπεξηιακβάλεη ηε πξνζεθηηθή αλάιπζε 
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ηεο θξίζηκεο θαηάζηαζεο απφ ηελ άπνςε ησλ πξνππαξρφλησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη 

απηψλ πνπ απνξξένπλ κεηέπεηηα, γηα ην πεξηβάιινλ, ηηο δνκέο, ηα ζπζηήκαηα θαη 

ηνπο αλζξψπνπο. Ο θαιπ΄ηεξνο θαη αζθαιέζηεξνο ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή, ηα 

ζπζηήκαηα θαη νη πξνζεγγίζεηο δηαρείξηζεο, κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ 

πξνζπαζψληαο λα θαζνξίζνπκε πσο ην θάζε έλα απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ζπλέβαιαλ ζηελ έλαξμε ηεο θξίζεο, ζηε δεκηά απφ ηηο επηπηψζεηο θαη ζηε δηαρείξηζε 

ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ δεκηψλ απφ ηηο επηπηψζεηο.  

Κάηη ηέηνην βνεζά ζηε κείσζε ηεο έθζεζεο ζε θηλδχλνπο θαη απεηιέο, φπσο επίζεο 

θαη ζηε κείσζε ησλ δεκηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο επηπηψζεηο θαη ζηελ άπμεζε ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο αληηκεηψπηζεο. 
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2.5 Ζ Γηαρείξηζε ηεο θξίζεο 

Σν θεθάιαην απηφ εμεηάδεη ηνπο παξάγνληεο,πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ηξίην «R» ηνπ 

κνληέινπ ησλ 4R – Response, ηελ Αληηκεηψπηζε (Heath)192. Δδψ, ζα εμεξεπλήζνπκε 

ηνπο ηέζζεξηο βαζηθνχο παξάγνληεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ: 

 Σηο δνκέο θαη ηηο θνπιηνχξεο ησλ νξγαληζκψλ. 

 Σηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο ηαθηηθέο ηεο δηαρείξηζεο. 

 Σε ζηξαηεγηθή ηεο δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο, θαη 

 Σηο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ εγθαζηδξπζεί απηά ηα ζηνηρεία, είλαη πνιχ πην εχθνιν λα 

θαηαλνεζνχλ νη ηερληθέο θαη νη πξνζεγγίζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ. 

2.5.1 Ζ δηαρείξηζε θαη νη νξγαλσηηθέο δνκέο  

Οη νξγαληζκνί έρνπλ θάπνηα ζηνηρεία, ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ αιιά θαη εκπνδίδνπλ 

ηελ αληηκεηψπηζε κηαο θξίζηκεο θαηάζηαζεο. Δλψ νη πεξηζζφηεξνη δηαρεηξηζηέο ησλ 

θξίζεσλ ζπλήζσο είλαη αλψηεξνη δηεπζπληέο ή ζηειέρε κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ, 

άιινη αλψηεξνη δηεπζπληέο θαη ζηειέρε κπνξνχλ λα πεξηνξηζηνχλ, σο πξνο ηελ 

ειεπζεξία λα δξάζνπλ, φηαλ κηα θξίζε εκθαλίδεηαη. Οη δηαρεηξηζηέο ησλ θξίζεσλ, 

θαηά ζπλέπεηα, πξέπεη λα θαηαιάβνπλ φηη νη δνκέο θαη νη θνπιηνχξεο ηνπ 

νξγαληζκνχ, κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κηα θξίζε κπνξεί λα 

αληηκεησπηζηεί (Muller)193 

 . 

Υσξίο απηή ηε θαηαλφεζε, νη δηαρεηξηζηέο ησλ θξίζεσλ κπνξεί λα εκπνδηζηνχλ απφ 

ηηο ελέξγεηεο άιισλ δηεπζπληψλ θαη κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ. Μεξηθά εκπφδηα κπνξεί 

λα απνθεπρζνχλ ελεκεξψλνληαο φια ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηηο ελέξγεηεο ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη θαζνξίδνληαο ηνπο ηξφπνπο, 

πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θσιχκαηα, φηαλ ζρεδηάδεηαη θαη πξνεηνηκάδεηαη ε 

δηαρείξηζε κηαο θξίζηκεο θαηάζηαζεο. 

Σν πψο έλαο νξγαληζκφο αληηδξά ζε κηα θξίζηκε θαηάζηαζε, δηαθέξεη αλάινγα κε ην 

κέγεζνο, ηε θνπιηνχξα, ηελ εκπεηξία θαη ηελ πξνεηνηκαζία. Πνιιέο επαγγεικαηηθέο 

νκάδεο αληηκεηψπηζεο π.ρ. νη δηθεγφξνη, αληεπεμέξρνληαη πνιχ θαιά κε κηθξά θαη 

ηνπηθά θξίζηκα πξνβιήκαηα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία, πνπ έρεη κηα 
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θξίζε, αιιά δελ έρνπλ απαηηήζεηο γηα πεξηζζφηεξνπο πφξνπο, απφ ηνπο ήδε 

δηαζέζηκνπο. (Muller)194 Με κεγάιεο θαη θαηαζηξνθηθέο θξίζεηο- απηέο πνπ απαηηνχλ 

πεξηζζφηεξνπο πφξνπο απφ ηνπο δηαζέζηκνπο- νη νκάδεο αληηκεηψπηζεο ζπλήζσο 

δελ αληαπνθξίλνληαη θαιά. Ζ θησρή πξνζαξκνζηηθφηεηα πξνέξρεηαη απφ ηε λνζεξή 

γξαθεηνθξαηία ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ λνκηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ηνπο 

πεξηβάιιεη, φπσο επίζεο θαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά αληίδξαζεο, πνπ ζεκαίλεη φηη ην 

πξνζσπηθφ έρεη ηελ ηάζε λα αληηδξάζεη, ζαλ λα αληηκεησπίδεη έλα κηθξφηεξν θξίζηκν 

πξφβιεκα 195 

Ο Stallings196 εηζήγαγε έλα βαζηθφ ζχλνιν πνπ εδξαησκέλεο, δηεπξπκέλεο, 

αλεπηπγκέλεο θαη έθηαθηεο δνκέο ηνπ νξγαληζκνχ, νη νπνίεο θαίλεηαη φηη είλαη 

παξνχζεο, φηαλ πξνθχπηεη κηα θξίζηκε θαηάζηαζε. Οη εδξαησκέλνη νξγαληζκνί είλαη 

εθείλνη νη νξγαληζκνί αληηκεηψπηζεο ησλ θξίζεσλ, πνπ είλαη δηαζέζηκνη ζε 

θαζεκεξηλή βάζε, φπσο νη δηθεγφξνη, ππξνζβέζηεο θ.α. Οη δηεπξπκέλνη νξγαληζκνί 

είλαη εθείλνη νη νξγαληζκνί, φπνπ ην πξνζσπηθφ ηνπο είλαη εζεινληέο θαη πνπ 

ιεηηνπξγνχλ σο «εθεδξείεο» γηα λα βνεζήζνπλ ή γηα λα ρεηξηζηνχλ ζπγθεθξηκέλα 

ζηνηρεία κηαο θξίζεο. Οη κνλάδεο απηέο «επεθηείλνληαη», φπσο απαηηεί ε έθηαθηε 

θαηάζηαζε θαη νη εζεινληέο ζπγθεληξψλνληαη γηα ηα θαζήθνληα ηνπο, σο πξνο ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. 

Οη αλεπηπγκέλνη νξγαληζκνί είλαη εθείλνη πνπ θαινχληαη γηα λα βνεζήζνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο. Απηνί κπνξεί λα είλαη νξγαληζκνί πνιηηψλ, πνπ 

παξέρνπλ πξνζσπηθφ γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο ή ηνλ θαζαξηζκφ ή κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ νκάδεο ηεο θνηλφηεηαο. Οη αλεπηπγκέλεο κνλάδεο είλαη νξγαληζκνί, νη 

νπνίνη ζπλήζσο δελ έρνπλ θάπνηα ζεκαληηθή απνζηνιή αιιά φηαλ ηνπο ην δεηείηαη 

θαιχπηνπλ θάπνηνπο εηδηθνχο ή ππνζηεξηθηηθνχο ξφινπο. Οη έθηαθηνη νξγαληζκνί είλαη 

πξνζσξηλνί ή θαηά πεξίπησζε «νξγαληζκνί», νη νπνίνη εκθαλίδνληαη ιφγσ ησλ 

ζπλζεθψλ ηεο θξίζηκεο θαηάζηαζεο. Απηνί νη νξγαληζκνί ή νη νκάδεο αλαδχνληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, γηα λα αζρνιεζνχλ κε ηελ αληηκεηψπηζε.197 

Απφ απηά ηα ηέζζεξα είδε ησλ νξγαληζκψλ, ν Stallings198 επηζεκαίλεη κεξηθά 

ελδηαθέξνληα ζέκαηα. Πξψηνλ, ν πηζαλφο αξηζκφο ησλ νξγαληζκψλ αληηκεηψπηζεο 

πνπ ζα εκπιαθεί εμαξηάηαη απφ ηε ζνβαξφηεηα ηεο θξίζηκεο θαηάζηαζεο. Καζψο ε 

ζνβαξφηεηα (ε ην κέγεζνο) ηεο θξίζεο απμάλεη, απμάλεηαη θαη ε πηζαλφηεηα λα 

ζπκκεηέρνπλ δηάθνξα είδε νξγαληζκψλ. 

Δλψ νη εδξαησκέλνη νξγαληζκνί κπνξεί λα αλαθαιχςνπλ, φηη ην πξνζσπηθφ ηνπο 

πξνζαξκφδεηαη ιηγφηεξν εχθνια ζηελ αληηκεηψπηζε κεγάισλ θξίζηκσλ 

θαηαζηάζεσλ, ε δηεπξπκέλνη νξγαληζκνί ζπρλά αληηκεησπίδνπλ έλα πξφβιεκα 
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εμαηηίαο ηνπ ξφινπ ηνπο, σο εθεδξείεο θαη εζεινληέο. Ο ξφινο πνιιψλ δηεπξπκέλσλ 

νξγαληζκψλ είλαη ζπλήζσο πξνζδηνξηζκέλνο πνιχ ραιαξά, ηα φξηα ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ηνπο είλαη πνιχ ακπδξά θαη ηα θαλνληθά κέιε ηνπο ή ηα κέιε πιήξνπο απαζρφιεζεο 

κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθά, φηαλ κεηαθηλνχληαη απφ έλα θαλνληθφ ζε 

έλα θξίζηκν πεξηβάιινλ. ηνπο δηεπξπκέλνπο νξγαληζκνχο, νη θαλνληζκνί είλαη 

αζαθείο θαη πεξηνξηζκέλνη, θαζψο ππάξρεη πνιχ ιίγνο ρξφλνο γηα λα 

ζηαζεξνπνηήζνπλ ηνπο λένπο θαλφλεο, ελψ παξακέλνπλ ζηνπο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο, 

πνπ είραλ θαη πξηλ ηε θξίζε. (Preble)199 

Ζ αλεπηπγκέλνη νξγαληζκνί έρνπλ πξφβιεκα κε ηε ζπλάζξνηζε  ησλ κειψλ ηνπο θαη 

δχζθνια ειέγρνληαη απφ άιινπο νξγαληζκνχο. Απηνί νη νξγαληζκνί ζπλήζσο 

επηθεληξψλνληαη ζε ηνπηθά πξνβιήκαηα. 

χκθσλα κε ηνλ Stallings 200 νη έθηαθηνη νξγαληζκνί είλαη πην πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ 

απφ ηελ επαθή κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ, πνπ ζα αληαπνθξηζνχλ, παξά απφ ην είδνο 

ηεο θξίζεο ή ηεο θαηαζηξνθήο. Οη έθηαθηνη νξγαληζκνί ή νκάδεο, εκθαλίδνληαη εθεί 

φπνπ ππάξρεη έιιεηςε πιεξνθνξηψλ θαη εθεί φπνπ θαίλεηαη φηη ππάξρεη έιιεηςε 

ζπληνληζκνχ θαη έιεγρνο ή εθεί φπνπ νη άλζξσπνη είλαη απνκνλσκέλνη απφ ηελ 

επαγγεικαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ νξγαληζκψλ. Οη έθηαθηεο νκάδεο κπνξεί λα είλαη 

πνιχ νξαηέο, φηαλ θπξηαξρνχλ νη εξγαζίεο δηάζσζεο. Απηέο νη νκάδεο κπνξνχλ λα 

εκθαληζηνχλ φηαλ νη γξακκέο επηθνηλσλίαο δηαζηαπξψλνληαη, φηαλ ππάξρεη κηα θνηλή 

αληίιεςε γηα ηελ αλάγθε ζπληνληζκέλεο δξάζεο θαη εθεί φπνπ νη πιεξνθνξίεο 

θαίλνληαη αβέβαηεο θαη πξνβιεκαηηθέο.  

Οη δηαρεηξηζηέο ησλ θξίζεσλ πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο πηζαλνχο ηχπνπο ησλ 

νξγαληζκψλ, πνπ ζα εκπιαθνχλ θαηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ. 

Με ην λα ην πξάμνπλ απηφ, νη δηαρεηξηζηέο ησλ θξίζεσλ κπνξνχλ λα ππνινγίζνπλ ηα 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ ζε θάζε είδνο δνκήο θαη λα βξνπλ 

ηξφπνπο λα αληεπεμέιζνπλ κε απηνχο, φηαλ κηα θξίζηκε θαηάζηαζε εκθαληζηεί. 

 

2.5.2 Οη πιεπξέο ζρεηηθά κε ηε δνκή θαη ηε θνπιηνύξα 

Ζ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ κπνξεί λα πξνζζέζεη πνιππινθφηεηα ζηε δηαρείξηζε 

ησλ θξίζεσλ. Δλψ κεξηθέο θνπιηνχξεο επλννχλ ηελ αηνκηθή αληηκεηψπηζε, άιιεο 

ρξεηάδνληαη ηελ απφ θνηλνχ απφθαζε, πνπ έρεη βγεη απφ κηα νκάδα. Σξεηο είλαη νη 

βαζηθέο ζπληζηακέλεο: 
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 Αηνκηθή/πιινγηθή. Ζ θνπιηνχξα επηθεληξψλεηαη γεληθά ζηελ αηνκηθή 

ιήςε ησλ απνθάζεσλ, ησλ δξάζεσλ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ή ελζαξξχλεη 

πεξηζζφηεξν ηελ νκαδηθή νκφθσλε απφθαζε ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Αβεβαηόηεηα/βεβαηόηεηα. Ζ θνπιηνχξα ζπλήζσο ιεηηνπξγεί κε ην λα είλαη 

εληαία θαη ζίγνπξε ζρεηηθά κε ην πψο δηεμάγνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ή κε 

ην λα πνηθίιιεη, λα είλαη αβέβαηε θαη λα απνδέρεηαη ηνπο δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο, πνπ δηεμάγνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο. 

 Η απόζηαζε ηεο εμνπζίαο. Ζ θνπιηνχξα δίλεη έκθαζε ζηελ επίζεκε 

εμνπζία θαη έηζη δηαρσξίδεη ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηνπο δηεπζπληέο 

θαη ηνπο πθηζηάκελνπο δηεπζπληέο απφ ηνπο πξντζηάκελνπο δηεπζπληέο ή 

δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε πξνζσπηθή δχλακε θαη έηζη κεηψλεη ηηο 

απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ελφο νξγαληζκνχ. (Pauchant, Mitroff)201 

Οη δηαρεηξηζηέο ησλ θξίζεσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηά ηα εξγαιεία φηαλ 

αληηκεησπίδνπλ πξαγκαηηθέο θξίζηκεο θαηαζηάζεηο, φηαλ αλαιχνπλ ηελ αληίδξαζε 

ζηηο θξίζεηο θαη φηαλ αζρνινχληαη κε ηηο δηεζλείο ή παγθφζκηεο αληηκεησπίζεηο ησλ 

θξίζεσλ. Πνιινί πνιπεζληθνί νξγαληζκνί έρνπλ νκάδεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

θηλδχλνπ, πνπ είλαη γεσγξαθηθά απνκαθξπζκέλεο απφ ηε πεξηνρή ηεο θξίζηκεο 

θαηάζηαζεο θαη είλαη επαλδξσκέλεο κε πξνζσπηθφ απφ δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο. ε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη δηεπζπληέο θαη ηα ζηειέρε, πξέπεη αλ είλαη επαίζζεηνη ζηνπο 

ηξφπνπο, πνπ ην πξνζσπηθφ επηιχεη θαη πξνζεγγίδεη ηα πξνβιήκαηα.(Smith)202 

2.5.3 Ζ αδξάλεηα ησλ εμνπιηζκώλ θαη ησλ νξγαληζκώλ 

Καζψο νη νξγαληζκνί απμάλνπλ ζε κέγεζνο, θαίλνληαη λα γίλνληαη πην λσζξνί ηφζν 

ζηε ιήςε θαη ηε κεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ φζν θαη ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Απηή 

ε λσζξφηεηα κπνξεί αλ πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα, φηαλ αληηκεησπίδνπλ κηα θξίζε. 

Αθφκα θαίλεηαη λα απμάλεη: 

 Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν βαζκφο ηεο δπζθακςίαο θαη ηεο ηππηθφηεηαο ζηε 

θνπιηνχξα ελφο νξγαληζκνχ θαη 

 Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν θφβνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ελεξγεηψλ θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, κφιηο ε θξίζε αληηκεησπηζηεί. 

Δπηπιένλ κπνξεί λα θάλεη ηελ εκθάληζε ηεο εμαηηίαο ησλ απξφζκελσλ θαη 

απξφβιεπησλ πξνεηδνπνηήζεσλ θαη επηθνηλσληψλ, ζηα αξρηθά ζηάδηα κηαο θξίζεο. 

(Pauchant, Mitroff)203 



74 
 

Ο Drabek θαη ν Perry αλαθάιπςαλ, φηη έλα μαθληθφ θαη απξφζκελν κήλπκα (εηδηθά γηα 

απεηιή ζε πφξνπο ή αλζξψπνπο) κπνξεί αλ δεκηνπξγήζεη δπζπηζηία. Γεδνκέλεο 

κηαο ηέηνηαο δπζπηζηίαο, απηνί πνπ ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο θαη απηνί πνπ είλαη 

ππεχζπλνη ησλ επηθνηλσληψλ (δει. απηνί πνπ ιακβάλνπλ θαη κεηαδίδνπλ ηα 

κελχκαηα), κπνξεί λα απνθχγνπλ ηελ επηινγή νπνηαζδήπνηε άιιεο ελέξγεηαο, απφ 

ην λα αγλνήζνπλ ηελ επηθνηλσλία, λα πεξηκέλνπλ ή λα αλαδεηήζνπλ επηβεβαίσζε ηεο 

πξνεηδνπνίεζεο ή ηεο απεηιήο. Πνιιέο θξίζηκεο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά.204 

Οη αξρηθέο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα είλαη ζπγθερπκέλεο θαη αληηθξνπφκελεο, θάηη πνπ 

εληζρχεη ηε λσζξφηεηα ζηελ αληηκεηψπηζε. Οπνηαδήπνηε απψιεηα ζηα κέζα ησλ 

επηθνηλσληψλ, εμαηηίαο ηνπ θξίζηκνπ γεγνλφηνο, κπνξεί λα κεηψζεη ηηο πηζαλφηεηεο 

ηεο επηβεβαίσζεο ή ηεο απνζαθήληζεο ηνπ αξρηθνχ πξνεηδνπνηεηηθνχ ζήκαηνο. 

Με ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε έιιεηςε ηεο ηθαλφηεηαο επηθνηλσλίαο κπνξεί λα απμάλεη, 

θαζψο ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο κπνξνχλ λα ραιάζνπλ ιφγσ ππεξθφξησζεο 

(πάξα πνιιά κελχκαηα) θαη απφθξαμε (ηα εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα κελχκαηα 

θξάζζνπλ ηα θαλάιηα ηεο επηθνηλσλίαο, κε απνηέιεζκα θαλέλα λέν κήλπκα λα κελ 

κπνξεί λα κεηαδνζεί) (Coombs)205. Ο εμνπιηζκφο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ επίζεο 

κπνξεί λα ραιάζεη, ελδπλακψλνληαο έηζη αθφκε πεξηζζφηεξν ηε λσζξφηεηα. Ο 

Allinson π.ρ., αλαθέξεη φηη: «κηα θξίζε ή κηα θαηαζηξνθή ζα ρηππήζεη ηηο πην 

αδχλακεο ζπλδέζεηο ελφο νξγαληζκνχ θαη νη πην αδχλακεο ζπλδέζεηο είλαη εθείλεο 

ζηηο νπνίεο ππάξρεη απνζήθεπζε ηεο ξνήο πνιιψλ πιεξνθνξηψλ» (ζει.43)206. 

Μηα εληαία αληηκεηψπηζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη δηάθνξνπο νξγαληζκνχο ή 

εκηαπηφλνκα ηκήκαηα κέζα ζε έλα νξγαληζκφ, κπνξεί λα εκπνδηζηεί ιφγσ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ εμνπιηζκψλ, νξνινγίαο, κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ ή ησλ ηκεκάησλ. 

Δπίζεο νη επηθνηλσλίεο απνηπγράλνπλ, φηαλ εκπιέθνληαη μέλνη ή φηαλ πξνζπαζνχλ 

λα κεηαδψζνπλ δσηηθέο πιεξνθνξίεο άλζξσπνη πνπ ζπάληα έξρνληαη ζε επαθή κε 

άιινπο. Οη δηαρεηξηζηέο ησλ θξίζεσλ πξέπεη λα ππνινγίζνπλ ην πψο ε λσζξφηεηα 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηε δηαρείξηζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. Με ην λα 

απμήζνπλ ηελ εμνηθείσζε κε ηα αζπλήζηζηα ζήκαηα νη δηαρεηξηζηέο κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ην αλάινγν πξνζσπηθφ ηνπ νξγαληζκνχ, λα θαηαζηεί πεξηζζφηεξν 

πξφζπκν λα δξάζεη, φηαλ αθνχζνπλ κηα πξνεηδνπνίεζε γηα επεξρφκελε θξίζε. 

Παξφκνηα αθφκα ε λσζξφηεηα εμαηηίαο ηεο απνηπρίαο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ 

κπνξεί λα κεησζεί, αλ έρνπλ έλαλ ζηάληαξ εμνπιηζκφ θαη νξνινγία θαη αλ ηα 

ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο έρνπλ πνιχ κεγάιε ρσξεηηθφηεηα θαη αλ είλαη φζν ην 

δπλαηφλ πην άκεζα. (Allinson)207 
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2.5.4 ηξαηεγηθή πξνεηνηκαζία  

Σα απνηειέζκαηα ηεο νξγαλσηηθήο λσζξφηεηαο ηεο θαζπζηέξεζεο ηνπ ρξφλνπ θαη 

ηνπ κεγέζνπο ηεο θξίζεο, κπνξεί λα κεησζνχλ κε ην λα πξνζέμνπλ πεξηζζφηεξν ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηε πξνεηνηκαζία ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν (Moore)208. Ζ ζηξαηεγηθή 

βνήζα ζηε κείσζε απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ, κε ην λα αλαπηχμνπκε ηελ 

θαηάιιειε, πξν ηνπ γεγνλφηνο πξνεηνηκαζία. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο δηαρείξηζεο ηεο 

θξίζεο κπνξνχκε λα πνχκε, φηη είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ έρεη ζρέζε κε ηε ιεπηνκεξή 

εμέηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θηλδχλνπ, ην ζρεδηαζκφ ησλ 

απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ, ηε δηάζεζε ησλ πφξσλ αληηκεηψπηζεο θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ (Kouzmin, Jarman, Rosenthal)209. Απηά ηα 

ζηνηρεία αιιειεπηδξνχλ, είλαη δπλακηθά θαη πξνθαινχλ αιιαγέο ην έλα ζην άιιν. Με 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ηα πεξηβάιινληα, νη θίλδπλνη θαη νη πφξνη είηε κεηψλνληαη 

είηε αθζνλνχλ. Απηέο νη αιιαγέο επεξεάδνπλ ηε θαηάζηαζε ελφο νξγαληζκνχ, σο 

πξνο ηελ εηνηκφηεηα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αληηκεηψπηζεο. 

Ο Robbins (1994) αλαθέξεη φηη ηα ζηειέρε θαη νη δηεπζπληέο «δηαζέηνπλ ιίγν ρξφλν 

ζε πνζνηηθά θαη ιεπηνκεξή ζρέδηα θαη αληί γηα απηφ δεκηνπξγνχλ πνιιαπιά ζελάξηα 

γηα ην κέιινλ» (ζει. 193)210. Σα γεγνλφηα πνπ είλαη πνιχπινθα, θαζίζηαληαη ιηγφηεξα 

πξνβιέςηκα θαη έηζη ζα πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ απφ ηελ άπνςε ησλ ππνζεηηθψλ θαη 

ησλ ρεηξφηεξσλ ζελαξίσλ. Ζ θξίζηκεο θαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ, ιφγσ 

θάπνησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζε έλα πεξηβάιινλ. Καηά ζπλέπεηα ε πνζφηεηα 

ηεο αληίζηαζεο ζε κία θξίζε (ή ηεο αλζεθηηθφηεηαο), πνπ αζθείηαη απφ έλαλ 

νξγαληζκφ, κπνξεί λα θαζνξίζεη ην αλ ε θξίζε ζα αλαδπζεί φπσο επίζεο θαη ηε 

ζνβαξφηεηα ηεο θξίζεο. Σα πεξηβάιινληα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνπο 

νξγαληζκνχο θαη νη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηα πεξηβάιινληα 

(Richardson)211. 

Γηα παξάδεηγκα νη δνκέο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ε ζηξαηεγηθή δηάζεζεο ησλ πφξσλ, 

επεξεάδεη ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αληηκεηψπηζεο. Όηαλ νη 

πφξνη θαη νη άλζξσπνη, πνπ ζα ρεηξηζηνχλ ηε θαηάζηαζε, ηνπνζεηνχληαη θνληά, εθεί 

φπνπ ζπκβαίλεη κηα θξίζηκε θαηάζηαζε, ππάξρεη κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα γηα γξήγνξε 

θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο- δεδνκέλνπ φηη ε βάζε ησλ πφξσλ είλαη 

ζρεηηθά αλέπαθε. Ζ εγγχηεηα θαη ε ηθαλφηεηα (αξθεηνί πφξνη θαη εθπαηδεπκέλα 

άηνκα) κεηψλνπλ ηα απνηειέζκαηα κηαο θξίζεο (Richardson)212. 

2.5.4.1 Ζ ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο  

Ζ ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε ηεο θξίζεο πεξηιακβάλεη δχν βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο:  
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 Σε δεκηνπξγία κηαο απνδεθηήο δηάζεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο, 

κέζα ζηε «κεγάιε εηθφλα» ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ θπζηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο, θαη 

 Σελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο λα αληαπνθξηζεί ν νξγαληζκφο ζε 

πηζαλέο θξίζηκεο θαηαζηάζεηο θαζψο απηέο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ 

(Pearson, Claire)213. 

Απηέο νη δχν δξαζηεξηφηεηεο κνηάδνπλ ρνληξηθά κε ην κνληέιν ησλ 4R, δειαδή κε 

ηελ ειάηησζε (Reduction), ηελ εηνηκφηεηα (Readiness), ηελ αληηκεηψπηζε 

(Response) θαη ηελ αλάθακςε (Recovery) (Heath)214. Παξφκνηα, νη δχν 

δξαζηεξηφηεηεο θαιχπηνπλ αληίζηνηρα ηε πξνεηνηκαζία πξηλ ηε θξίζε θαη ηελ 

ηθαλφηεηα λα αληηκεησπίζνπλ θαη λα αλαθάκςνπλ, κφιηο εκθαληζηεί κηα θξίζε. 

ηηο απνηειεζκαηηθέο πξνεηνηκαζίεο πξηλ ηε θξίζε πεξηιακβάλνληαη:  

 Ο θαζνξηζκφο ηνπ θηλδχλνπ θαη ησλ αλαγθψλ πνπ εκπιέθνληαη. 

 Ο θαζνξηζκφο ησλ πνιηηηθψλ, πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ έλαλ απνηειεζκαηηθφ 

ηξφπν αληηκεηψπηζεο απηψλ ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ αλαγθψλ. 

 Ζ επηλφεζε θαη νηθνδφκεζε ηεο βάζεο γηα ηε δηαρείξηζε αληηκεηψπηζεο ηεο 

θξίζεο, θαη  

 Ζ θαηάιιειε δηάζεζε ησλ πφξσλ γηα ηε δηαρείξηζε αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο, 

κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ. (Elsubbaugh, S., Fildesn,  R., 

Rosenn)215. 

Έηζη, νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο πξηλ απφ ηε θξίζε, αλαδεηνχλ 

ην άξηζην ζπληαίξηαζκα κεηαμχ ηεο δηαζέζηκεο ηθαλφηεηαο αληηκεηψπηζεο κηαο 

θξίζεο, ηνπ θαζεκεξηλνχ νξγαλσηηθνχ πεξηβάιινληνο, κέζα ζην νπνίν ππάξρνπλ ηα 

βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο, ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ηεο 

πξνζπάζεηαο αληηκεηψπηζεο θαη ησλ πςειψλ απαηηήζεσλ ησλ φξσλ, ψζηε λα 

αληηκεησπίζνπλ ηε θξίζε. Ζ απνηειεζκαηηθή ηθαλφηεηα θαη επηδεμηφηεηα, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θαη αλάθακςε απφ κηα θξίζε ζπκπεξηιακβάλεη: 

-Σελ απφθηεζε ησλ αλαγθαίσλ φξσλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζηκεο 

θαηάζηαζεο. 

-Σελ αλάπηπμε ζρεδίσλ, πνπ βνεζνχλ ηελ επίιπζε ησλ θξίζηκσλ 

θαηαζηάζεσλ 
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-Σε δηαζθάιηζε κηαο γξήγνξεο θαη απνηειεζκαηηθήο κεηάβαζεο ησλ 

ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ αλάθακςε, ζε ελέξγεηεο ηαθηηθήο 

κέζα ζηε θξίζηκε θαηάζηαζε, θαη 

-Σε παξνρή εθπαίδεπζεο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πξφσλ θαη ησλ 

θαηάιιεισλ ελεξγεηψλ ζηηο θξίζηκεο θαηαζηάζεηο. (Elsubbaugh, S., Fildesn,  

R., Rosenn)216 

Έηζη νη δξαζηεξηφηεηεο, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ επηδεμηφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα, 

ρξεηάδνληαη πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο κέζα απφ ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα 

δηαρεηξηζηνχκε απνηειεζκαηηθά ηε θξίζηκε θαηάζηαζε (Elsubbaugh, S., Fildesn,  R., 

Rosenn)217. Δλψ νη δξαζηεξηφηεηεο πξηλ ηε θξίζε αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο 

γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ κέζα ζε έλαλ 

νξγαληζκφ, νη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ επηδεμηφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα επηθεληξψλνληαη 

ζηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ αλάθακςε απφ κηα θξίζηκε θαηάζηαζε (Elsubbaugh, S., 

Fildesn,  R., Rosenn)218. Ο ηειηθφο ζθνπφο θαη ησλ δχν δξαζηεξηνηήησλ είλαη νη 

δηαρεηξηζηέο λα αληαπνθξηζνχλ θαη αλ βνεζήζνπλ ζηελ αλάθακςε, απαιιάζζνληαο 

ηνπο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ηε δνκή θαη ηηο πξνκήζεηεο, ψζηε λα 

αληηκεησπίζνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηε θξίζηκε θαηάζηαζε. 

Οη θαιέο ζηξαηεγηθέο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ, πξέπεη λα εθθξάδνπλ ην φξακα 

ηεο ιακπξήο ζηξαηεγηθήο γηα ηε γξήγνξε γεληθή δηαρείξηζε ηεο θξίζεο. Σν κήλπκα ζα 

πξέπεη λα κεηαδίδεη ηνπο αθξηβείο ζηφρνπο θαη λα κεηαθέξεη ηελ άδεηα ζηνπο 

πθηζηάκελνπο, λα ρεηξηζηνχλ ζηε ζπλέρεηα ηε θαηάζηαζε φζν θαιχηεξα κπνξνχλ 

αλάινγα κε ηα αλαηεζεηκέλα θαζήθνληα ηνπο θαη αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ κέζα ζην 

νπνίν ζα επηηειέζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο. 

 

2.5.4.2 Πνία ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη ζηε ζηξαηεγηθή ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

θξίζεσλ 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο δηαρείξηζεο έρεη δχν επίπεδα λα ιάβεη ππφςηλ ηεο. Σν πςειφηεξν 

επίπεδν, ζπρλά νλνκάδεηαη «πςειφ επίπεδν ζηξαηεγηθήο» (ΤΔ), πεξηιακβάλεη ην 

θαζνξηζκφ ηεο γεληθήο ζηξαηεγηθήο κέζα ζηελ νπνία ζα ζρεδηαζηνχλ πεξηζζφηεξεο 

ζηξαηεγηθέο, νη νπνίεο ζα αθνξνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο σο εθ ηνχηνπ ε 

«ΤΔ» ζθέςε πεξηιακβάλεη δχν ζηνηρεία: 

 Σνλ θαζνξηζκφ ηνπ γεληθνχ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ, θαη 
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 Σνλ θαζνξηζκφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ ρξεηάδεηαη ψζηε λα 

πεηχρνπκε ην ζηφρν. 

Σν δεχηεξν επίπεδν ηεο ζηξαηεγηθήο ζθέςεο πεξηιακβάλεη ηελ επηλφεζε ησλ 

κεζφδσλ (ηνπ πψο), πνπ νη «ΤΔ» κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ. Απηφ ζεκαίλεη ηε 

κεηαηξνπή ησλ «ΤΔ» ζε ιεηηνπξγηθέο ζηξαηεγηθέο, πνπ πξνζαξκφδνληαη θαη πνπ 

δνπιεχνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ «ΤΔ» αξρψλ.  

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα αλαθνηλσζνχλ νη ιεηηνπξγηθέο ζηξαηεγηθέο, νη δηαρεηξηζηέο ησλ 

θξίζεσλ κεηαηξέπνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ζε ελέξγεηεο ηαθηηθήο. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο 

δηαρείξηζεο εληνπίδεη ηνπο πφξνπο θαη ζπληνλίδεη ηνπο ππνινγηζκνχο θαη ηηο 

πξνκήζεηεο, ελψ ε δηαρείξηζε ηεο ηαθηηθήο αζρνιείηαη κε ηηο θαηάιιειεο ηνπηθέο 

ελέξγεηεο, πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ. (Mitroff)219 

2.5.5 Ζ δηαρείξηζε ηεο θξίζεο  

Έρνπκε πεξηγξάςεη κέρξη ζηηγκήο ηέζζεξηο κεγάιεο πεξηνρέο ηεο δηαρείξηζεο ηεο 

θξίζεο, ην κνληέιν ησλ 4R. Απηέο νη πεξηνρέο είλαη νη εμήο:  

 Διάηησζε 

 Δηνηκφηεηα 

 Αληηκεηψπηζε  

 Αλάθακςε 

Σν κνληέιν απηφ παξέρεη ην ζεκέιην ηνπ «ηη λα θάλνπλ» γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

θξίζεσλ (Heath)220. Οη δηαρεηξηζηέο θαη ηα ζηειέρε ρξεηάδνληαη κηα δνκή (είηε 

πξφθεηηαη γηα κηα θπζηθή θαη/ή κηα έλλνηα) κέζα ζηελ νπνία κπνξεί λα νξγαλσζεί ε 

δηαρείξηζε ηεο θξίζεο. Σν λα βαζηζηνχκε απιά ζηηο ήδε ππάξρνπζεο νξγαλσηηθέο 

δνκέο θαη δηαδηθαζίεο, είλαη απίζαλν λα είλαη ηθαλνπνηεηηθέο. Όπσο ζεκεηψζακε θαη 

άλσζη, νη ππάξρνπζεο δνκέο ηείλνπλ λα εκπνδίδνπλ ηηο απνθάζεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θαη ηελ αλάθακςε. Οη θαηαζηξνθέο ή νη θξίζηκεο θαηαζηάζεηο πξέπεη 

λα αληηκεησπηζηνχλ, σο θάηη πεξηζζφηεξν απφ κεγάια αηπρήκαηα. Απηέο νη 

θαηαζηάζεηο κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ κηα δηαθνξεηηθή θνηλσληθή ηάμε πξαγκάησλ 

θαη δελ κπνξνχκε λα ηηο δηαρεηξηζηνχκε κε ηηο ίδηεο νξγαλσηηθέο δνκέο, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηηο θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο θαη ηα αηπρήκαηα (Quarantelli)221. 
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Βαζηδφκελνη ζηα ινγηθά ζπκπεξάζκαηα ηνπ Quarantelli, θαηαιήγνπκε ζην φηη ε 

δηαρείξηζε ηεο θξίζεο ρξεηάδεηαη κηα ξεπζηή θαη εππξνζάξκνζηε δνκή, ε νπνία ζα 

θαιχπηεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θάζε θξίζηκεο θαηάζηαζεο. 

Δίηε νη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ην κνληέιν Πξφιεςεο, ηεο Πξνεηνηκαζίαο, 

Αληηκεηψπηζεο θαη Αλάθακςεο ή ησλ 4R, ππάξρεη πνιχ κεγάιε πηζαλφηεηα λα 

δίλεηαη πνιχ κεγάιε έκθαζε ζηελ νκάδα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ 

αληηκεηψπηζε θαη ηελ αλάθακςε, ζε βάξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνλ θαηεπλαζκφ 

θαη ηε πξφιεςε. Μηα ηέηνηα έκθαζε δείρλεη ηελ αληηδξαζηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο, ε νπνία δελ είλαη ε άξηζηε. Ο Allinson222 επηζεκαίλεη φηη κηα 

ηέηνηα έκθαζε ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ 

αλάθακςε, είλαη νπζηαζηηθά κηα πξνζσξηλή ιχζε. Τπνζηεξίδεη φηη ε κεγαιχηεξε 

πξνζνρή ζηελ επηθνηλσλία θαη ηα κέζα πξνζηαζίαο ζα κεηψζνπλ πνιιέο 

επηρεηξεκαηηθέο θξίζεηο. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο απηφ είλαη κηα κεγάιε αιήζεηα. 

Όπσο θαη λα έρεη νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη ηα αλζξψπηλα ιάζε είλαη πηζαλφλ λα 

ρξεηάδνληαη δηαρείξηζε βάζεη ησλ πξνζσξηλψλ ιχζεσλ ζε κηα ηαθηηθή βάζε. 

 

2.5.5.1 Κξίζηκα ζεκεία γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε ηεο θξίζεο  

 ρεδφλ νπνηνζδήπνηε ζπκκεηέρεη ζηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ, έρεη θάπνηα 

ηδέα ζρεηηθά κε ην πψο λα δεκηνπξγήζεη θαη λα επαλδξψζεη κηα νκάδα 

δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο ηδέεο έρνπλ θάπνηα 

θνηλά θξίζηκα ζηνηρεία, ηα νπνία κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ(Bronn, Olson)223: 

 Μηα πξνηίκεζε, ψζηε ν αλψηεξνο δηαρεηξηζηήο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην 

αλψηεξνο. 

 Μηα πξνηίκεζε, ψζηε ν αλψηεξνο δηαρεηξηζηήο λα είλαη ηθαλφο λα δηαρεηξηζηεί 

ηε θξίζε. 

 Σελ αλάγθε γηα θαζνξηζκέλεο ηδηφηεηεο κέινπο, ψζηε ν θαζέλαο λα γλσξίδεη ηη 

θάλεη. 

 Σελ αλάγθε γηα ειαζηηθφηεηα ή πξνζαξκνζηηθφηεηα εμαηηίαο ησλ απαηηήζεσλ 

ηεο θξίζηκεο θαηάζηαζεο. 

 Μηα ηζρπξή ζπγθέληξσζε ζηηο εληνιέο θαη ηηο δνκέο ειέγρνπ. 
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 Σελ αλάγθε ζπληνληζκνχ πξνζπαζεηψλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ζε κία θξίζηκε 

θαηάζηαζε κεγάιεο θιίκαθαο.  

Γελ καο εθπιήζζεη πνπ απηά ηα θξίζηκα ζηνηρεία ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο. Ζ 

αλσηεξφηεηα ηνπ πφζηνπ δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα θαη ηθαλφηεηα ζην ρεηξηζκφ ηεο 

θξίζεο, νχηε θαη νη θαζνξηζκέλεο ηδηφηεηεο κέινπο νδεγνχλ ζε ειαζηηθέο 

πξνζεγγίζεηο (ε θαη αληίζηξνθα). Οη πεξηζζφηεξνη δηαρεηξηζηέο κε ηζηνξηθφ εμνπζίαο 

θαη ειέγρνπ- ζηξαηησηηθνί, δηθεγφξνη, ππξνζβέζηεο, θ.α.- βξίζθνπλ ην ζπληνληζκφ 

δχζθνιν. Σείλνπλ λα εμνπζηάδνπλ θαη λα ειέγρνπλ ηε ζπλνιηθή πξνζπάζεηα. Μέζα 

ζην δηθφ ηνπο νξγαληζκφ, ε θνπιηνχξα ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε, κπνξεί λα 

απνδέρεηαη ηελ εμνπζία θαη ηνλ έιεγρν. Απφ ηε ζηηγκή φκσο, πνπ εκθαλίδνληαη νη 

ζπληνληζκέλεο ππεξεζίεο, ρξεηάδνληαη κεγάια επίπεδα ηθαλφηεηαο, σο πξνο ηε 

δεμηφηεηα θαη ηελ επηθνηλσλία. Οη εληνιέο δελ είλαη αξθεηέο ζε κηα επηρείξεζε αλ ε 

δηαρείξηζε γίλεηαη κφλν κέζσ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο εμνπζίαο, πηζαλφηαηα ζα απνηχρεη, 

θαζψο είλαη πηζαλψλ λα εκπιαθνχλ πάξα πνιιέο αλεμάξηεηεο νκάδεο κε πην 

ραιαξέο δνκέο (Loosemore)224. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο 

ρξεηάδεηαη γξήγνξεο θαη απνθαζηζηηθέο θηλήζεηο απνθάζεσλ, νη νπνίεο δελ 

πθίζηαληαη φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη νκφθσλεο θαη ζπλεξγαηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε 

δηαρείξηζε. ε απηφ ην ζεκείν ππάξρεη έλα θεληξηθφ πξφβιεκα ζηε δηαρείξηζε ηεο 

θξίζεο (Bronn, Olson)225. 

Ζ γξήγνξε ιήςε ησλ απνθάζεσλ είλαη πην πηζαλφ λα ζπκβεί απφ άηνκα, πνπ 

απνθαζίδνπλ κφλνη ηνπο θαη νη νπνίνη αζθνχλ εμνπζία ζηηο θεληξηθέο δνκέο. Με άιια 

ιφγηα, νη θξίζηκεο θαηαζηάζεηο απαηηνχλ ηε παξνπζία ελφο θεληξηθνχ δηνηθεηή, ζηνλ 

νπνίν (θαη κέζσ ηνπ νπνίνπ) φιεο νη πιεξνθνξίεο θαη νη απνθάζεηο κεηαθέξνληαη. 

Απηή ε πξνυπφζεζε ζεκαίλεη φηη ν αλψηεξνο δηαρεηξηζηήο πνπ ζα δηαρεηξηζηεί 

ειέγρνληαο θαη εμνπζηάδνληαο κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα αλζξψπσλ, ζα παξέρεη ηε 

θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο. (Penrose)226 

Οη πεξηζζφηεξεο θξίζηκεο θαηαζηάζεηο, παξφια απηά, δελ αθνξνχλ κφλν ζηε 

δηαρείξηζε απφ έλαλ θαη κφλν άλζξσπν ή κηα κηθξή νκάδα. Δπηπιένλ, πνιιέο 

θξίζηκεο θαηαζηάζεηο απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλεο ελέξγεηεο απφ δηαθνξεηηθέο νκάδεο 

αλζξψπσλ. Οη αλφκνηεο νκάδεο αλζξψπσλ, είλαη πηζαλφλ λα αληηζηαζνχλ θαη λα 

αγαλαθηήζνπλ κε ηελ εμνπζία θαη ηνλ έιεγρν ελφο αλζξψπνπ, πνπ ζα είλαη εθηφο ηεο 

δηθήο ηνπο νκάδαο θαη είλαη πηζαλφλ λα θηλεηνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξν, φηαλ 

ζπκκεηέρνπλ θαη νη ίδηνη ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Οη νκάδεο πνπ έρνπλ ζεκαληηθή 

εμεηδίθεπζε είλαη πηζαλφλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο εμεηδίθεπζεο 

ηνπο, ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ, φπσο εθείλνη πηζηεχνπλ θαιχηεξα, αληί φπσο ζα 
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δεηήζεη λα ιεηηνπξγήζνπλ έλαο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο. Απφ απηήλ ηελ άπνςε, ε 

αληηκεηψπηζε ησλ θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ απαηηεί ηηο ζπκβνπιεπηηθέο θαη 

απνθεληξσηηθέο  απνθάζεηο, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πιήξσο θαη απνηειεζκαηηθά 

φιεο νη νκάδεο (King)227. Απηή ε πξνυπφζεζε ζεκαίλεη, φηη ν δηαρεηξηζηήο ηεο θξίζεο, 

πνπ ρξεζηκνπνηεί απνθεληξσηηθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο  απνθάζεηο φπσο θαη 

ζπλεξγαζία, αληί λα εμνπζηάδεη θαη λα ειέγρεη, ζα δψζεη ην έλαπζκα θαη ην ζθνπφ ζε 

φινπο ηνπο αληαπνθξηλφκελνπο  γηα ηε θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο (King)228. 

Ζ πξαγκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ, έρεη ζρέζε κε ηελ αλάγθε, ψζηε φιεο 

νη νκάδεο πνπ ζα αληαπνθξηζνχλ λα έρνπλ ηα απαξαίηεηα θίλεηξα θαη λα 

ιεηηνπξγνχλ ζε έλα πεξηβάιινλ ειαζηηθψλ θαη δπλαηψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο 

πεγάδνπλ θαη απφ ηελ  εμνπζία ελφο αλζξψπνπ αιιά θαη απφ δεκνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο. Ζ ηθαλφηεηα είλαη λα βξεζεί ε ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο ηαρχηεηαο ησλ 

απνθάζεσλ θαη ε αλάκεημε ζηηο απνθάζεηο φισλ φζσλ ζπλδένληαη κε απηήλ, θαη λα 

δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ πεδίσλ, λα δηαρεηξηζηνχλ κέξνο ησλ 

θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ θαη αλ δνπιεχνπλ πξνο ηνλ ίδην θεληξηθφ ζθνπφ. Έλαο 

βαζηθφο ηξφπνο γηα λα ζπλδπαζηνχλ απηέο νη θαηλνκεληθά αληίζεηεο πξνυπνζέζεηο, 

είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζπκκεηνρηθή δηαρείξηζε ζηα ζηάδηα ηεο κείσζεο θαη ηεο 

εηνηκφηεηαο- ηα ζηνηρεία ηεο δηαρείξηζεο πξηλ ηε θξίζε. Με ηελ απνηειεζκαηηθή 

ζπκκεηνρή ζηα ζηάδηα ζρεδηαζκνχ, ηα ζηνηρεία αληηκεηψπηζεο θαη αλάθακςεο 

κπνξνχλ λα γίλνπλ ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο ησλ ήδε επηιεγκέλσλ θαη 

ζπκθσλεκέλσλ θαζεθφλησλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε, πνπ απνδέρνληαη ηε 

θαζνδήγεζε θαη ηελ ππνζηήξημε απφ ηηο νκάδεο (King)229 .  

Απηή ε ζχληνκε αλαθνξά επηζεκαίλεη έλα απφ ηα θεληξηθά πξνβιήκαηα πνπ 

εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ- ηε ιήςε ησλ έγθαηξσλ θαη θαηάιιεισλ 

απνθάζεσλ ζε έλα πεξηβάιινλ, πνπ είλαη γεκάην απφ πεξηζπαζκνχο, ζνξχβνπο θαη 

αλαζηαηψζεηο. Σα ζηειέρε θαη νη δηαρεηξηζηέο, πξίλ θαλ αζρνιεζνχλ κε ηε θαηάιιειε 

πξνζέγγηζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπλ ην είδνο ηεο 

ιήςε απνθάζεσλ, πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ (Andersen)230. 

2.5.6 Οδεγόο γηα ηα κνληέια ηεο ιήςεο απόθαζεο  

Ζ δηαρείξηζε ηεο θξίζεο πεξηιακβάλεη δχν είδε ιήςεο απνθάζεσλ – ηηο απνθάζεηο 

πξηλ ηε θξίζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο. Ζ απφθαζε πξηλ ηε θξίζε ρξεηάδεηαη λα 

είλαη ζπκκεηνρηθή θαη άξηζηε. Ζ απφθαζε γηα ηε θξίζε πξέπεη λα είλαη φζν ην 

δπλαηφλ πην θαιή, είλαη πηζαλφ λα είλαη πεξηνξηζηηθή, απφ ηελ άπνςε ηνπ πφζα 

άηνκα ζα εκπιαθνχλ ζ‟ απηήλ θαη κπνξεί λα ρξεηαζηεί βνήζεηα ζηηο απνθάζεηο. Δλψ 
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ζηηο κε θξίζηκεο θαηαζηάζεηο κπνξεί λα ππάξρεη ν ρξφλνο γηα ηνλ πξνζεθηηθφ 

ππνινγηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ εθδνρψλ, ζε κηα θξίζηκε θαηάζηαζε ν 

ρξφλνο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλνο. Οη δηαδηθαζίεο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ πξέπεη: 

 Να πεξηνξίδνπλ ηελ απψιεηα ρξφλνπ, ψζηε λα έρνπλ αξθεηφ θαηξφ γηα ηε 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ. 

 Να βνεζνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εθδνρψλ, θαη 

 Να νδεγνχλ ζε κηα απνδεθηή απφθαζε. (Andersen)231 

Σα εξγαιεία ησλ απνθάζεσλ, φπσο ην πξνθίι πξνηεξαηνηήησλ αληηκεηψπηζεο θαη ν 

ππνινγηζκφο ηεο δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ βνεζνχλ ηνπο δηαρεηξηζηέο, λα 

ππνθαηαζηήζνπλ ηηο πξνζρεδηαζκέλεο ελέξγεηεο θαη ηηο εθδνρέο ησλ απνθάζεσλ, γηα 

ηηο πνιχπινθεο θαη ρξνλνβφξεο δξαζηεξίνηεηεο. Απηά ηα ππνθαηάζηαηα πξέπεη λα 

ζρεδηαζηνχλ πξνζεθηηθά θαη λα θαηαζθεπαζηνχλ γεξά γηα ηε ρξήζε ηνπο. (Milburn, 

Schuler, Watman)232 

 

2.5.6.1 Ζ ιήςε ησλ απνθάζεσλ πξηλ ηε θξίζε 

Όπνπ ππάξρεη άθζνλνο ρξφλνο θαη νη πιεξνθνξίεο είλαη αξθεηά ζπγθεθξηκέλεο θαη 

πιήξεηο, νη απνθάζεηο πξέπεη λα είλαη άξηζηεο, κέζσ ησλ ζπλαηλεηηθψλ θαη 

ζπλδπαζηηθψλ ππνινγηζκψλ. Απηή ε κνξθή ηεο ιήςεο απνθάζεσλ αθνινπζεί ηα 

εμήο νθηψ ζηάδηα: 

1) Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο ή ηελ αλάγθε γηα απφθαζε. 

2) Πξνζδηνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ ή ησλ «δεδνκέλσλ» γηα ηελ απφθαζε. 

3) Καζνξηζκφο ησλ ηξφπσλ ππνινγηζκνχ ησλ θξηηεξίσλ ή ησλ δεδνκέλσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο «βαξχηεηαο». 

4) Καζνξηζκφο θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ ελαιιαθηηθψλ. 

5) Αλάιπζε ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ. 

6) Δπηινγή κηαο ελαιιαθηηθήο ιχζεο. 

7) Δθαξκνγή ηεο ελαιιαθηηθήο επηινγήο  

8) Αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο απνθάζεσλ θαη ηνπ αληίθηππνπ ηνπ απνηειέζκαηνο. 
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Απηή ε δηαδηθαζία αληηπξνζσπεχεη κηα ηππηθή πξνζπάζεηα, ψζηε λα ιακβάλνληαη 

ζπζηεκαηηθά νη απνθάζεηο. (Mitroff, Pearson, Pauchant)233 

Πξνζδηνξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο ή ηελ αλάγθε γηα απόθαζε 

Οη πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο μεθηλνχλ κε ην πξφβιεκα, φηη ζπρλά ππάξρεη έλα 

θαηλνκεληθφ ράζκα κεηαμχ ηεο επηζπκεηήο θαη ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο. Σα 

άηνκα πνπ ζα πάξνπλ ηηο απνθάζεηο κπνξνχλ:  

 Να πάξνπλ κηα απφθαζε ή επηινγή 

 Να δηαιέμνπλ λα κελ πάξνπλ κηα απφθαζε ή επηινγή, ή 

 Να αγλνήζνπλ ηελ αλάγθε γηα ηε ιήςε απφθαζεο. 

Δπνκέλσο, θάζε πξνζδηνξηζκφο ηεο αλάγθεο γηα απφθαζε είλαη πηζαλφηεξν λα είλαη 

ππνθεηκεληθφο ζηε θχζε ηνπ, βαζηδφκελνο ζηα άηνκα πνπ ζα πάξνπλ ηελ απφθαζε, 

νη νπνίνη γλσξίδνπλ ην πξφβιεκα. 

Πξνζδηνξηζκόο ησλ θξηηεξίσλ ή ησλ «δεδνκέλσλ» γηα ηελ απόθαζε ηνπ ηξόπνπ 

αληηκεηώπηζεο ηεο θξίζεο. 

Σα άηνκα πνπ ζα πάξνπλ ηελ απφθαζε πξέπεη λα ηελ πξνζδηνξίζνπλ θαη λα 

πξνζέμνπλ ηηο εξσηήζεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην πξφβιεκα. Οη αιιαγέο ζηηο 

ιέμεηο, ε έκθαζε ή ηα δεδνκέλα κπνξνχλ αλ νδεγήζνπλ ζε δηαθνξεηηθέο εθδνρέο θαη 

επηινγέο.  

Σα άηνκα πνπ παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο, ζπρλά βηάδνληαη λα κεηψζνπλ ηηο 

ελαιιαθηηθέο ή ηηο επηινγέο, πξηλ θαηαιάβνπλ πιήξσο θαη πξηλ εμεξεπλήζνπλ ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο. (Mitroff, Pearson, 

Pauchant)234 

Οη δηαρεηξηζηέο ηεο θξίζεο ζπρλά πεξηπιέθνπλ κηα απφθαζε κε ην λα αλαδεηνχλ έλα 

απεξηφξηζην ζχλνιν απφ θξηηήξηα. Υξήζηκα θξηηήξηα είλαη εθείλα ηα ζηνηρεία, πνπ 

ζπκβάιινπλ ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Δλψ είλαη απαξαίηεηε ε έξεπλα φισλ ησλ 

πηζαλψλ θξηηεξίσλ, ηα νπνία πξέπεη λα αμηνινγνχληαη σο πξνο ηε ζπλεηζθνξά ηνπο 

ζην απνηέιεζκα. 

Τπνινγηζκόο ησλ θξηηεξίσλ 

Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ίδηα κέηξα θαη ζηαζκά γηα φιεο ηηο ελαιιαθηηθέο ή 

ηηο επηινγέο. Παξφια απηά, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη δηαρεηξηζηέο ησλ απνθάζεσλ 
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ππνινγίδνπλ έλα ή κεξηθά θξηηήξηα ή αμηνινγνχλ φια ηα θξηηήξηα καδί θαη ηα 

ζπγθξίλνπλ κε κία εληαία αμία. Ζ άξηζηε ιχζε είλαη, ζε απηή ηε πεξίπησζε ε εθδνρή 

κε ηε κεγαιχηεξε ελνπνηεκέλε αμία. 

Καζνξηζκόο θαη πξνζδηνξηζκόο ησλ ελαιιαθηηθώλ επηινγώλ γηα ηε ιήςε ηεο 

απόθαζεο αληηκεηώπηζεο ηεο θξίζεο. 

Σν επφκελν βήκα γηα ηε ζπζηεκαηηθή ιήςε ησλ απνθάζεσλ, είλαη ζην λα 

δεκηνπξγεζεί έλα φζν ην δπλαηφλ πην επξχ ζχλνιν ελαιιαθηηθψλ ή επηινγψλ. ε 

θάπνην βαζκφ απηφ ην ζχλνιν απνθαιχπηεηαη απφ ηελ αλάιπζε ηεο ζηηγκηαίαο 

απφθαζεο θαη απφ ηελ επηινγή ησλ θξηηεξίσλ. Μεξηθέο ελαιιαθηηθέο ή επηινγέο 

εκθαλίδνληαη άκεζα, ελψ άιιεο πξέπεη λα απνθαιπθζνχλ θαη λα ππνινγηζηνχλ. 

Σξεηο εξσηήζεηο  βνεζνχλ  ζην λα δηακνξθψζνπκε έλα πιεξέζηεξν ζχλνιν 

ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ: 

 Πξέπεη φλησο λα πάξνπκε απηή ηελ απφθαζε; 

 Πξέπεη φλησο λα πάξνπκε απηή ηελ απφθαζε ηψξα; 

 Μπνξνχκε λα απνθαζίζνπκε λα κελ πάξνπκε απηή ηελ απφθαζε; 

Απηέο νη ηξεηο εξσηήζεηο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηα άηνκα πνπ ιακβάλνπλ ηηο 

απνθάζεηο λα ηζνξξνπήζνπλ απφ ηε ξνπή πνπ έρνπλ λα πάξνπλ απνθάζεηο απιά 

θαη κφλν γηαηί είλαη δηαζέζηκεο νη επηινγέο γηα ηε δξάζε. Οη εξσηήζεηο πξνζθέξνπλ 

ηελ επηινγή ηεο άξλεζεο, ηεο αλαβνιήο θαη ηεο απφθαζεο λα κελ απνθαζίζνπλ. 

Γεληθά ν ζθνπφο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ είλαη ην λα δεκηνπξγήζεη φιεο ηηο πηζαλέο 

ελαιιαθηηθέο, εθδνρέο θαη επηινγέο. Απηφ κπνξεί αλ επηηεπρζεί κε ηε ηερληθή πνπ 

νλνκάδεηαη θαηαηγηζκφο ηδεψλ κε ην λα ξσηάκε θηιηθέο νκάδεο γηα ζπκβνπιέο, φπσο 

θαη κε άιιεο πην ηππηθέο δηαδηθαζίεο. (Pearson, Clair, Misra, Mitroff)235 

Αλάιπζε ησλ ελαιιαθηηθώλ επηινγώλ γηα ηε ιήςε ηεο απόθαζεο αληηκεηώπηζεο ηεο 

θξίζεο. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη βξεζεί ην πην πιήξεο ζχλνιν ησλ ελαιιαθηηθψλ ή ησλ 

επηινγψλ, πξέπεη λα ηα αμηνινγεζνχλ σο πξνο ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ 

απνηειεζκαηηθή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηα άηνκα πνπ παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο ρξεζηκνπνηνχλ απιά 

κέηξα γηα λα θαζξεθηίζνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ θξηηεξίσλ, πνιιαπιαζηάδνληαο ηε 

βαζκνινγία κε ην αληίζηνηρν βάξνο θαη κεηά αζξνίδνπλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηνλ 
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πνιιαπιαζηαζκφ γηα θάζε ελαιιαθηηθή ή επηινγή ζπκπεξηιακβάλνληαο φια ηα 

θξηηήξηα. (Pearson, Clair, Misra, Mitroff)236 

Εθαξκνγή ηεο θαιύηεξεο ελαιιαθηηθήο επηινγήο 

Μεξηθέο θνξέο νη δηαρεηξηζηέο ησλ απνθάζεσλ ζεσξνχλ,φηη ην θαζήθνλ ηνπο έρεη 

ηειεηψζεη απφ ηε ζηηγκή ηεο ιήςεο ηεο απφθαζεο. Δθαξκνγή ζεκαίλεη, κεηάδνζε 

ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο απφθαζεο ζε απηνχο πνπ έρνπλ ζηγεί θαη ζε απηνχο πνπ ζα 

αλαιάβνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο απφθαζεο. Δθαξκνγή 

επίζεο ζεκαίλεη ηνλ έιεγρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο πνπ έρεη ιπζεί. 

Υξεηάδεηαη λα γίλεη ε Αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο απνθάζεσλ θαη ηνπ αληίθηππνχ ηνπ 

απνηειέζκαηνο. 

Πνιιά άηνκα πνπ παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο, μερλνχλ λα αθηεξψζνπλ ρξφλν ζην λα 

θξίλνπλ ηα δχν πξντφληα ηεο ζπζηεκαηηθήο δηαδηθαζίαο ιήςεσο απνθάζεσλ. 

(Pearson, Clair, Misra, Mitroff)237 

Πξψηνλ, πξέπεη λα θξίλνπλ ηε δηαδηθαζία –εο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, γηα λα 

παξάγνπλ ην απνηέιεζκα ηεο απφθαζεο. Σν θαζέλα απφ ηα άλσζη ζηάδηα, 

ρξεηάδνληαη πξνζεθηηθή ζθέςε έηζη ψζηε νη δηαρεηξηζηέο λα κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ 

ηε πξαγκαηνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ θαη λα θξίλνπλ θαη ην απνηέιεζκα. Οη 

εξσηήζεηο- θιεηδηά πεξηιακβάλνπλ: 

 Ση ζπλέβε; 

 Απνδείρηεθε επηηπρεκέλε ε επηινγή; 

 Πσο επεξέαζε ε επηινγή απηνχο πνπ είρα ζηγεί; 

 Αλ ε απφθαζε απνδείρηεθε ιηγφηεξν θαιή απφ ην αλακελφκελν γηαηί απηφ; 

Ο ζθνπφο είλαη λα ππάξρεη κηα αληηθεηκεληθή άπνςε γηα ην ζπλεπαθφινπζν 

απνηέιεζκα ηεο απφθαζεο. (Pearson, Clair, Misra, Mitroff)238 

2.5.6.2 Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ζε θξίζηκεο ζπλζήθεο  

Πνιιά κνληέια πξαγκαηνπνίεζεο ησλ απνθάζεσλ βαζίδνληαη ζηελ ππφζεζε, φηη ηα 

άηνκα πνπ ζα πινπνηήζνπλ ηηο απνθάζεηο ελεξγνχλ κε βάζε ηε ινγηθή. Ζ 

νξζνινγηθή πινπνίεζε ηεο απφθαζεο κε απηή ηελ έλλνηα, ππνζέηεη φηη: 

 Ζ απφθαζε ή ε δήισζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη μεθάζαξε θαη ζαθήο 
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 Αλαδεηείηαη έλαο ζσζηά πξνζδηνξηζκέλνο ζθνπφο. 

 Όια ηα δεδνκέλα θαη νη ζπλέπεηεο είλαη γλσζηέο θαη ζίγνπξεο. 

 Ζ πξνηεξαηφηεηεο είλαη μεθάζαξεο θαη ζπλεπείο ζε φιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα. 

 Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ θφζηνπο γηα ηελ πινπνίεζε 

ηεο απφθαζεο. 

 Ζ ηειηθή επηινγή ζα κεγηζηνπνηήζεη ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε. (Wittenbaum, 

Stasser)239 

Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ πξνζεγγίδεη κηα 

ηδαληθή θαηάζηαζε, πνπ δελ είλαη θαζφινπ πηζαλφ αλ ππάξρεη ζε πνιιά 

δηαρεηξηζηηθά ζθεληθά. ηηο θξίζηκεο θαηαζηάζεηο, ν ρξφλνο είλαη πεξηνξηζκέλνο, 

νη πιεξνθνξίεο είλαη ειιηπείο ή αβέβαηεο, ην θφζηνο πηζαλφηαηα ζα αλέβεη θαη ζα 

είλαη απξφβιεπην, ελψ νη απαηηήζεηο γηα πφξνπο ζα ππεξβαίλνπλ θαηά πνιχ ηνπο 

δηαζέζηκνπο. Δίλαη απίζαλν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα κνληέια ησλ νξζνινγηθψλ 

πινπνηήζεσλ ησλ απνθάζεσλ θαη ζα θαλνχλ φηη είλαη πνιχ πνιχπινθα θαη φηη 

ρξεηάδνληαη πνιχ ρξφλν ψζηε λα εθαξκνζηνχλ ζσζηά. (Wittenbaum, Stasser)240 

 

Ο νξζνινγηζκφο είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλνο ζηνπο πξαγκαηηθνχο ρψξνπο ιήςεσο 

απνθάζεσλ (Klein) 241. Οη ιχζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα ή νη απνθάζεηο ηείλνπλ λα 

κπιέθνληαη κεηαμχ ηνπο. (Klein) 242. Ζ θνπιηνχξα ελφο νξγαληζκνχ κπνξεί λα 

παξακνξθψλεη ηηο αληηιήςεηο ησλ αηφκσλ, πνπ ζα πάξνπλ ηελ απφθαζε, θαη απηφ 

νδεγεί ζε εζεινηπθιία ζε βαζκφ ηέηνην, πνπ νη δηαρεηξηζηέο θαη ηα ζηειέρε κεξηθέο 

θνξέο δελ ζα βιέπνπλ κε ηα κάηηα ηνπο απηά δελ πηζηεχνπλ φηη ζα έπξεπε λα 

βξίζθνληαη εθεί. (Klein) 243. Σα άηνκα πνπ ζα πάξνπλ ηηο απνθάζεηο κπνξεί αθφκε θαη 

λα απμήζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε κηα θησρή απφθαζε, αληί λα αλαδεηήζνπλ λέεο 

ελαιιαθηηθέο ή επηινγέο. (Koover-Misra)244 

ηα αιήζεηα ε ιήςε απνθάζεσλ είλαη πνιχ πηζαλφ λα κνηάδεη κε πεξηνξηζκέλε 

ινγηθή. Δπίζεο είλαη πην πην πηζαλφλ λα δεκηνπξγήζνπλ απινπνηεκέλα κνληέια αληί 

γηα πνιχπινθα. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα πάξνπλ ηθαλνπνηεηηθέο 

απνθάζεηο, φπνπ πηνζεηείηαη ε πξψηε ελαιιαθηηθή ή επηινγή, πνπ θαιχπηεη ηα 

απνδεθηά επίπεδα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ θξηηεξίσλ. Απηφ εμνηθνλνκεί ρξφλν θαη 

πξνζπάζεηα, παξφιν πνπ ζπζηάδεηαη ε άξηζηε επηινγή θαη ην απνηέιεζκα. (Koover-

Misra)245 
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Πξφζθαηα έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξεο θπζηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε ιήςε πξαγκαηηθψλ 

απνθάζεσλ. Ο Klein246, αλαθάιπςε φηη ηα πξφηππα παξαδνζηαθά κνληέια (φπσο 

αλαθέξνληαη παξαπάλσ) είλαη αλεπαξθή, γηαηί επηθεληξψλνληαη ζηε δεκηνπξγία 

εθδνρψλ θαη ζηελ εθηίκεζε ησλ εξεζηζκάησλ, ηα νπνία δελ αληηθαηνπηξίδνληαη ζε 

απηά πνπ νη ζπγγξαθείο έρνπλ νλνκάζεη θπζηθά πεδία ιήςεο απνθάζεσλ. Απηά ηα 

πεδία ραξαθηεξίδνληαη απφ: 

 Γπλακηθέο θαη ζπλερείο αιιαγέο ησλ ζπλζεθψλ. 

 Αιεζηλέο αληηδξάζεηο ζηηο αιιαγέο. 

 θνπνί πνπ δελ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζσζηά θαη θαζήθνληα πνπ δελ έρνπλ 

δνκεζεί ζσζηά θαη 

 Άλζξσπνη κε γλψζε. 

Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ζε ηέηνηα πεδία, εκπεξηέρεη ηα παξαπάλσ 

ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη επηπιένλ: 

 Αβέβαηα, δηθνξνχκελα θαη ειιηπή δεδνκέλα. 

 Μεηαβαιιφκελνη θαη ζπγθξνπφκελνη ζθνπνί. 

 Πίεζε ρξφλνπ. 

 Μεγάια ζπκθέξνληα. 

 Πνιιαπινί παίθηεο θαη 

 Οξγαλσηηθέο θνπιηνχξεο θαη λφξκεο. (Klein)247 

Απηή ε αληίιεςε αληηθαηνπηξίδεη πνιιέο απφ ηηο θαζεκεξηλέο απνθάζεηο καο. 

Αθφκε πην ηζρπξά, ηα δέθα απηά ραξαθηεξηζηηθά θαζξεθηίδνπλ ηηο ζπλζήθεο πνπ 

βξίζθνπκε ζηε ιήςε θξίζηκσλ απνθάζεσλ. Καηά ζπλέπεηα, κεξηθνί ζεσξεηηθνί 

θαη εξεπλεηέο (π.ρ. ν Frederico θαη ν Klein)248 πξνηείλνπλ ηε γεληθή ηδέα πνπ 

νλνκάδεηαη αλαγλώξηζε ηεο πξσηαξρηθήο ιήςεο ηεο απόθαζεο. 

Απηφ ην κνληέιν επηθεληξψλεηαη ζην πσο ηα έκπεηξα άηνκα, πνπ ζα ιάβνπλ ηηο 

απνθάζεηο, θαζνξίδνπλ ηε θαηάιιειε πνξεία δξάζεο. Ζ επηθέληξσζε ζε απηήλ 

ηελ πεξίπησζε θαηεπζχλεηαη πξνο: 

 Σνλ ππνινγηζκφ ηεο θαηάζηαζεο. 

 Σν ηθαλνπνηεηηθφ αληί γηα ην άξηζην. 
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 ηελ απμεηηθή δεκηνπξγία θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εθδνρψλ. 

 ηε δηαλνεηηθή εμνκνίσζε ηεο επηινγήο γηα λα ειεγρζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα. 

 Σε ιεπηνκεξεηαθή εμέηαζε θαη βειηίσζε ηεο εθδνρήο θαη 

 Σε πξνεηνηκαζία γηα δξάζε. (Frederico θαη ν Klein)249 

Οη ππνζηεξηθηέο ηεο αλαγλψξηζεο ηεο πξσηαξρηθήο ιήςεο ηεο απφθαζεο 

ππνζηεξίδνπλ φηη απηφο ν ζηφρνο αληηθαηνπηξίδεη ηε ιήςε απνθάζεσλ ζην 

πξαγκαηηθφ θφζκν. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα ππάξμνπλ αξθεηά εθπαηδεπηηθά 

καζήκαηα γηα ηηο επαγγεικαηηθέο νκάδεο αληηκεηψπηζεο, βαζηζκέλα ζε απηφ ην 

κνληέιν. Έρεη πνιχ ελδηαθέξνλ φηη κε απηά ηα επηρεηξήκαηα, εθεχξαλ μαλά ηνλ 

ηξνρφ ηεο «έξεπλαο γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ». 

Γηα λα αληηζηαζκίζνπκε ηε ζπιινγηθή ζθέςε, ηηο λννηξνπίεο θαη ηε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ πνπ βαζίδεηαη ζηελ πξνζσπηθή απφθαζε, πξέπεη λα πξνζηεζνχλ ηξία 

ρξήζηκα ζπζηαηηθά γηα εθπαίδεπζε θαη εμάζθεζε : 

 Γηαζθάιηζε φηη ηα άηνκα πνπ ζα πάξνπλ ηηο απνθάζεηο έρνπλ εκπεηξία ζηε 

δεκηνπξγία εθδνρψλ θαη ζηηο δηαδηθαζίεο εθηηκήζεσλ πνπ πξνηείλνληαη απφ 

πξνζεγγίζεηο, φπσο ε αλαγλψξηζε ηεο πξσηαξρηθήο ιήςεο ηεο απφθαζεο- 

ζηε πεξίπησζε πνπ ε εκπεηξία είλαη κέηξηα, εμάζθεζε ζηε γξήγνξε 

δεκηνπξγία θαη εθηίκεζε ησλ εθδνρψλ. 

 Γεκηνπξγία εθείλσλ ησλ ηερληθψλ ηθαλνηήησλ πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ 

αχμεζε ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ, έηζη ψζηε ηα άηνκα πνπ ζα 

πάξνπλ ηηο απνθάζεηο λα ςάμνπλ θαη πέξα απφ ηε πξψηε απνηειεζκαηηθή 

ελέξγεηα. 

 Αλάπηπμε ησλ εξγαιείσλ απφθαζεο, πνπ ζηνρεχνπλ ζηε ινγηθή θαη ηελ 

άξηζηε θξίζε ελψ είλαη γξήγνξα ζηε ρξήζε θαη αληηθαηνπηξίδνπλ ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηηο πξνζεγγίζεηο ηεο αλαγλψξηζεο ηεο πξσηαξρηθήο ιήςεο 

ηεο απφθαζεο. (Harkema)250 

Απηή ε έκθαζε ζηελ εμάζθεζε, νδεγεί ηηο επηινγέο δξάζεο πξνο ηε ιήςε 

θαιχηεξσλ θαη πην ακπληηθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο 

λα νδεγήζνπλ ζε πην απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο θξίζεο. 
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Ζ ιήςε απνθάζεσλ ζην πξαγκαηηθφ θφζκν ζπρλά βαζίδεηαη ζε ηεξαξρηθά 

ηκήκαηα ηα νπνία παξαιείπνπλ ηε ζεκαληηθή πιεξνθφξεζε. Δπίζεο, ηα άηνκα 

πνπ ζα πάξνπλ ηηο απνθάζεηο κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ ςπρνινγηθέο 

αληηδξάζεηο νη νπνίεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε απφζπαζε ηεο πξνζνρήο ή 

(πάγσκα) ην άγρνο πνπ πεξηέρεηαη ζε κηα θαηάζηαζε θαη ζηε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ ζε έλα θξίζηκν πεξηβάιινλ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ απφθαζε πνπ 

ζα ιεθζεί. (Smith, Sipika)251 

Ο Brehmer252 πεξηγξαθεί ηξεηο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ιήςεο απνθάζεσλ 

ππφ ηελ επήξεηα άγρνπο: 

 Πεξηπιάλεζε- Wandering (πέηαγκα απφ ηνλ έλα ζηφρν ζηνλ άιιν 

«πεηαινχδα») 

 Δγθχζησζε- Encaptulation (πγθέληξσζε ζε έλα ζηφρν εηο βάξνο ησλ 

άιισλ) 

 Άξλεζε- Denial (Γελ ιακβάλεηαη θακκία απφθαζε) 

Πεξηπιάλεζε (Wandering) 

Απηή ε παζνινγηθή θαηάζηαζε κπνξεί λα είλαη θξπκκέλε, θαζψο θαίλεηαη φηη είλαη 

είηε εγθχζησζε (ζπγθέληξσζε ζε κηα απφθαζε, πηζαλφηαηα ε πην πξφζθαηε πνπ 

ιήθζεθε) είηε άξλεζε (δελ έρεη παξζεί θακία θαλεξή απφθαζε). Σα άηνκα πνπ 

πάζρνπλ απφ απηή ηε θαηάζηαζε κνηάδνπλ λα πεδνχλ ζπαζκσζδηθά απφ ζέκα ζε 

ζέκα θαη απφ ην έλα δεδνκέλν ζην άιιν. 

 Εγθύζησζε (Encaptulation) 

Ζ Δγθχζησζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη θξίζηκεο θαηαζηάζεηο. ηε δηαρείξηζε ηεο 

αληηκεηψπηζεο πνιιά πεξηζηαηηθά ηεο εγθχζησζεο είλαη πηζαλφλ λα ζαθηνχλ θάησ 

απφ ηε δεκηά ησλ επηπηψζεσλ. Ζ αληίιεςε φηη ε λννηξνπία κηαο νκάδαο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε θαηαζηξνθέο έθαλε ηνλ Janis253 λα πξνηείλεη κηα έλλνηα, ε νπνία 

νλνκάδεηαη ζπιινγηθή ζθέςε. ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπιινγηθήο ζθέςεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη:  

 Έιιεηςε έξεπλαο γηα φια ηα δεδνκέλα θαη φιεο ηηο απαληήζεηο. 

 Γηζηαγκφο απφ φια ηα κέιε ηεο νκάδαο λα εθθξάζνπλ ηελ αληίζεζε ηνπο ζε 

κηα πνξεία δξάζεο. 
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 Δπηζεηηθή ππνζηήξημε κηαο επηινγήο απφ έλα ή πεξηζζφηεξα αλψηεξα κέιε 

κηαο νκάδαο . 

 ηεξεφηππε άπνςε ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ αλζξψπσλ. 

 Φεπδαίζζεζε ηεο νκνθσλίαο, θαη ςεπδαίζζεζε ηνπ φηη έρνπλ δίθην θαη φηη 

είλαη άηξσηνη. 

Σα ζηειέρε θαη νη δηεπζπληέο πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ ζα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο απνθάζεηο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηε ζπιινγηθή ζθέςε θαη πνπ 

πεξηιακβάλνπλ: 

 Έξεπλα ησλ βαζηθψλ ππνζέζεσλ θαη απφςεσλ. 

 Δλζάξξπλζε ηεο δηαθσλίαο, ε νπνία είλαη θάηη παξαπάλσ απφ κηα απφξξηςε 

ηεο εθδνρήο. 

 Τπνινγηζκφο ηνπ ρεηξφηεξνπ απνηειέζκαηνο γηα θάζε εθδνρή 

 Υξήζε ππν-νκάδσλ αληί κηαο βαζηθήο νκάδαο, ψζηε λα πξνηείλνπλ ιχζεηο 

θαη αλάιπζε ηνπ θαινχ θαη ηνπ θαθνχ απνηειέζκαηνο ζηηο ιχζεηο. (Janis)254 

Απηή δελ είλαη θαηά θαλέλαλ ηξφπν κηα νινθιεξσκέλε ιίζηα ζηξαηεγηθψλ, γηα λα 

αληηκεησπίζνπκε ηε ζπιινγηθή ζθέςε. 

Οη ηξεηο ζπγθεθξηκέλεο λννηξνπίεο ζπιινγηθήο ζθέςεο πνπ πξέπεη λα απνθεπρζνχλ 

είλαη:  

 Ζ «θαζηεξσκέλε» ζνθία (“established” corporate wisdom) 

 Οη θιηζέ απαληήζεηο (cliché answers) 

 Ζ εκπεηξία ηεο «πξνεγνχκελεο θνξάο» (the previous experience)  

Σν θχξην πξφβιεκα κε ηε ρξεζηκνπνίεζε νπνηαζδήπνηε ηέηνηαο λννηξνπίαο, είλαη 

φηη ηα άηνκα πνπ ζα πάξνπλ ηηο απνθάζεηο, κεηαθηλνχληαη απφ ην λα θνηηάδνπλ ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ηνπ πξαγκαηηθνχ πξνβιήκαηνο, ζην λα θνηηάδνπλ κφλν εθείλεο ηηο 

ιεπηνκέξεηεο πνπ ηαηξηάδνπλ κε ηε πξνζέγγηζε. Οη επηρεηξήζεηο ζπρλά θνηηάδνπλ γηα 

ηε «θαζηεξσκέλε» ζνθία (ην πψο πεξηζζφηεξνη «εηδηθνί» θαη ην έκπεηξν πξνζσπηθφ 

βιέπνπλ φηη πξέπεη λα δηεπζεηεζεί ε θαηάζηαζε) θαη παξαβιέπνπλ ηελ 

ηδηνζπγθξαζία θαη ηα κνλαδηθά ζηνηρεία, πνπ είλαη παξφληα ζηνπο δηθνχο ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο νξγαληζκνχο, ζην πεξηβάιινλ θαη ζηε θξίζηκε θαηάζηαζε. Ζ 

δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ, θαζηζηά αλαγθαία ηε πξνεγνχκελε εκπεηξία, ηνλ 
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ηαπηφρξνλν ζρεδηαζκφ θαη εθπαίδεπζε θαη ηελ εηνηκφηεηα λα δνπλ ηε θαηάζηαζε, 

φπσο αθξηβψο είλαη. (Bronn, Olson)254 

2.5.7 Σξόπνη γηα ηελ αλάιεςε δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ 

Θα πξνζπαζήζνπκε λα εμεξεπλήζνπκε κεξηθνχο απφ ηνπο ηξφπνπο ζρεδηαζκνχ 

ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ. 

2.5.7.1 Μεξηθέο πξνηάζεηο γηα ηηο δνκέο ηεο δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ 

Ζ δηαρείξηζε ηεο θξίζεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ έλα θεληξηθφ ζεκείν 

(ζπλήζσο ην δηαρεηξηζηή ηεο θξίζεο ή ην δηνηθεηή ηνπ πεξηζηαηηθνχ). Όηαλ ε θξίζηκε 

θαηάζηαζε είλαη πνιχπινθε θαη κεγάιε, ηφηε νη πεξηζζφηεξνη ζεσξεηηθνί 

ζπκθσλνχλ ζηελ αλάγθε κηαο δηαρεηξηζηηθήο νκάδαο, ε νπνία ζα ζπληνλίδεη θαη ζα 

ειέγρεη ηηο πξνζεγγίζεηο, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα αληηκεησπηζηεί ε θξίζε θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηεο. Σν πψο ε νξγαλσηηθή δνκή ηεο νκάδαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη 

ηε δηαρείξηζε είλαη ελζσκαησκέλε κέζα ζε κηα ηζρπξή αιιά ειαζηηθή κνλάδα, 

εμαξηάηαη απφ ην πψο νη ζεσξεηηθνί ή νη ρξήζηεο αληηκεησπίδνπλ ηελ απνζηνιή ηεο 

αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο. (Harvard ManageMentor)255 

Oη Meyers θαη Holusha 256 πξνηηκνχλ ηηο εηδηθέο νκάδεο πνπ ζπγθαινχληαη απφ ηνλ 

Γεληθφ Γηεπζπληή ή απφ ηνλ αλψηεξν δηαρεηξηζηή. Απηή ε πξνηίκεζε ππάξρεη 

εμαηηίαο ηεο ειαζηηθφηεηαο, πνπ κπνξεί λα πξνζεγγίδεη απηή ε πξνζέγγηζε. Παξφια 

απηά ππάξρνπλ κεξηθά πξνβιήκαηα. Μπνξεί αλ κελ έρνπλ φια ηα κέιε ησλ εηδηθψλ 

νκάδσλ, πνπ ζα θιεζνχλ μαθληθά, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ εθπαίδεπζε, γηα λα 

εθπιεξψζνπλ ην ξφιν ηνπο. Ο ρξφλνο πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηεί γηα ηελ επηινγή ησλ 

κειψλ απφ ηηο εηδηθέο νκάδεο, είλαη θαιχηεξα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ απφθηεζε 

πεξηζζνηέξσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε θξίζε.  

Δλψ νη νκάδεο αληηκεηψπηζεο ησλ θξίζεσλ είλαη πην κφληκεο ζηηο επηρεηξήζεηο ή ηηο 

βηνκεραλίεο, κηαο θαη νη νξγαληζκνί αληηκεησπίδνπλ ηαθηηθά θξίζηκεο θαηαζηάζεηο, νη 

Meyers θαη Holusha πηζηεχνπλ φηη ηα κέιε ησλ νκάδσλ πξέπεη:  

 Να έρνπλ ζπρλή επαθή. 

 Να δνπιεχνπλ θνληά ν έλαο ζηνλ άιινλ, θαη 

 Να έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. 

Απηά ηα κέιε ησλ νκάδσλ πξέπεη λα είλαη ηθαλά λα παξακεξίδνπλ ηηο δνπιείεο ηνπο 

θαη ηε πξνζσπηθή ηνπο δσή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο θαη ζα πξέπεη λα 
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πιεξψλνληαη θαιά γηα ηε πξνζπάζεηά ηνπο. Γηα ηνλ Meyers θαη ηνλ Holusha ε 

νκάδα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 Σν πην δεκηνπξγηθφ αλψηεξν ζηέιερνο ηεο εηαηξείαο πνπ κπνξεί λα αληέμεη 

ηελ πίεζε. 

 Έλα άηνκν κε επξεία θαη νπζηαζηηθή γλψζε γηα ηνλ νξγαληζκφ θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ. 

 Σν πην αλψηεξν ζηέιερνο πνπ είλαη δηαζέζηκν, θαη ην νπνίν ρεηξίδεηαη επηδέμηα 

ηελ εμνπζία, θαη 

 Έλα άηνκν πνπ δελ αλήθεη ζηνλ νξγαληζκφ θαη ην νπνίν είλαη γλψζηεο ηνπ 

είδνπο ησλ εξγαζηψλ, πνπ αλαιακβάλεη ν νξγαληζκφο. 

Με ιίγα ιφγηα, νη ζπγγξαθείο πξνηείλνπλ, φηη κηα νκάδα πξέπεη λα έρεη κηα 

ηθαλνπνηεηηθή εμνπζία, γηα λα επηβάιιεη ηηο νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο, 

ηθαλνπνηεηηθή θαηαλφεζε ησλ πεξίπινθσλ κνξθψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ, 

θαηλνηνκηθέο ηθαλφηεηεο θαη έλα άηνκν ην νπνίν λα δηαηεξεί έλα δηαθνξεηηθφ ζεκείν 

άπνςεο, απφ απηφ ηνπ νξγαληζκνχ. Απηφ ην ηειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθφ, κπνξεί λα 

κεηψζεη ηα απνηειέζκαηα απφ ηε ζπιινγηθή δηάζεζε θαη ζθέςε.  

Ο Barton257 αλαθέξεη φηη γηα λα θηηαρηεί κηα νκάδα δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο, πξέπεη λα 

απνζπαζηνχλ απφ ηηο ζέζεηο ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ, δηάθνξεο εηδηθφηεηεο. Απηέο 

είλαη: 

Έλαο δηθεγφξνο. 

πληνληζηήο δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 

Δηδηθφο γηα ηα ηερληθά ζέκαηα. 

Πξντζηάκελνο ησλ νηθνλνκηθψλ. 

Γηεπζπληήο ηεο ηειεπηθνηλσλίαο. 

Δηδηθφο ζηηο δεκφζηεο ππνζέζεηο, θαη 

Γεληθφο Γηεπζπληήο ή αληηπξφζσπφο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Έλα πξφβιεκα, πνπ πξνθχπηεη απφ απηφ ην είδνο ηεο νκάδαο, είλαη ε πηζαλφηεηα 

ππεξβνιηθψλ πξνθπιάμεσλ θαη νη δηαρεηξηζηηθέο επηβξαδχλζεηο.  
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Οη ελέξγεηεο ησλ νκάδσλ είλαη πάξα πνιχ σθέιηκεο, φηαλ ππάξρεη άλεζε ρξφλνπ, νη 

ίδηεο απηέο ελέξγεηεο κπνξεί λα παξεκπνδίζνπλ θαη αθφκε λα θνζηίζνπλ, φηαλ 

αληηκεησπίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ κηα θξίζηκε θαηάζηαζε, ε νπνία αιιάδεη κνξθή 

πνιχ γξήγνξα. πλεπψο, ε εξψηεζε δελ είλαη αλ πξέπεη απηφ ην πξνζσπηθφ λα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη, αιιά αλ ην είδνο ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη αλ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ νκάδα αληηκεηψπηζεο ή αλάθακςεο αληί ησλ ππννκάδσλ, 

πνπ είλαη εηδηθέο ζηε ζπκβνπιή ή ηελ ππνζηήξημε. 

2.5.7.2 Τπάξρνπζεο δνκέο  

Τπάξρνπλ δχν είδε δηαρείξηζεο: ην ζύζηεκα δηνίθεζεο ηνπ πεξηζηαηηθνύ θαη ην 

πξόηππν ζύζηεκα δηαρείξηζεο έθηαθησλ αλαγθώλ. Ζ δχλακε θαη ησλ δχν 

ζπζηεκάησλ είλαη, φηη έρνπλ δνθηκαζηεί ζε έλα κεγάιν θάζκα θπζηθψλ θξίζηκσλ 

θαηαζηάζεσλ, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη κεγάια 

αηπρήκαηα. (Mitroff, I., Pauchant, T., Shrivastava)258 

2.5.8 Σν ζύζηεκα δηνίθεζεο ηνπ πεξηζηαηηθνύ 

Σν ζχζηεκα δηνίθεζεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ είλαη κηα ακεξηθάληθε πξνζέγγηζε259, γηα ηελ 

άκεζε δηαρείξηζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ ή ηεο θξίζηκεο θαηάζηαζεο. Ζ πξνζέγγηζε 

ζπλδέεη ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίιπζε ηεο 

θξίζεο ή ηεο θαηαζηξνθήο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κέξνο ή ηνπνζεζία. Σν ζχζηεκα 

απηφ είλαη απνδεθηφ θαη πξνηείλεηαη ζε πεξηπηψζεηο θπζηθψλ θξίζηκσλ 

θαηαζηάζεσλ, πνπ είλαη ηνπηθέο θαη ζπγθεθξηκέλεο. 

Οη αξρέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ απηφ ην ζχζηεκα είλαη νη εμήο: 

 Σν ζχζηεκα είλαη αξθεηά απιφ θαη εππξνζάξκνζην. 

 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ απινχο ρξήζηεο, είηε απφ έλα βαζηθφ 

ρξήζηε, ν νπνίνο ζα έρεη θαη άιινπο γηα ππνζηήξημε είηε απφ πνιινχο 

ρξήζηεο ζε κηα εληαία δηνίθεζε. 

 Ζ νξγαλσηηθή ηνπ δνκή θαιχπηεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα νπνηαδήπνηε πηζαλή 

θξίζε ή θαηαζηξνθή θαη πξνζαξκφδεηαη εχθνια ζηε λέα ηερλνινγία. 

 Σν ζχζηεκα κπνξεί λα επεθηαζεί κε έλα γξήγνξν θαη ινγηθφ ηξφπν θαη 

ζπκπεξηιακβάλεη θνηλή νξνινγία, εληαία δνκή δηνίθεζεο, ελζσκαησκέλα 

ζρέδηα δξάζεο, ιεηηνπξγηθφ έιεγρν, πφξνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη 

ελζσκαησκέλεο επηθνηλσλίεο. 
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 Ζ δνκή κνξθνπνηείηαη αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ην είδνο ηνπ πεξηζηαηηθνχ 

θαη εθηείλεηαη (φπνπ είλαη απαξαίηεην) πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ απφ ην 

δηνηθεηή ηνπ πεξηζηαηηθνχ- ν νπνίνο έρεη ηε γεληθή εμνπζία ζηε πεξηνρή γηα 

ην πεξηζηαηηθφ θαη 

 Σα ηκήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζρεδηαζκφ, ηεο επηρεηξήζεηο, ηε δηνίθεζε, 

ηε δηνηθεηηθή κέξηκλα θαη ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ, κπνξνχλ λα 

επεθηαζνχλ ζε μερσξηζηνχο θιάδνπο, φηαλ θξηζεί απαξαίηεην. 

Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ, είλαη: 

 Να δεκηνπξγήζνπλ έλα ρψξν γηα ηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο δηνίθεζεο (ε 

ππεξεζία δηνίθεζεο ηνπ πεξηζηαηηθνύ). 

 Να δεκηνπξγήζνπλ κηα πεξηνρή γηα ηε πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη δηαηήξεζε 

ησλ πφξσλ (ηε πεξηνρή νξγάλσζεο). 

 Να δεκηνπξγήζνπλ έλα ρψξν φπνπ κπνξνχλ λα ζπληνληζηνχλ θαη λα 

δηαρεηξηζηνχλ νη βαζηθέο δηνηθεηηθέο κέξηκλεο (ε βάζε). 

 Να δεκηνπξγήζνπλ έλα ρψξν γηα παξνρή χπλνπ, ηξνθήο, λεξνχ θαη 

ππεξεζίεο πλεπκαηηθήο πγείαο (ν θαηαπιηζκόο), θαη 

 Να δεκηνπξγήζνπλ κηα πεξηνρή ή πεξηνρέο γηα αλεθνδηαζκφ θαη ζηάζκεπζε 

ησλ ειηθνπηέξσλ θαη γηα ηελ αζθαιή πξνζγείσζε θαη απνγείσζε κέζα ζην 

θξίζηκν πεξηβάιινλ. 

Απηέο νη ηνπνζεζίεο ελεξγνπνηνχληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη, φηαλ θξηζεί 

απαξαίηεην.(Smith, C., Jennings, C., Castro)260 

 

2.5.8.1 Οη πξσηαξρηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηνίθεζεο ηνπ πεξηζηαηηθνύ 

Καζψο απηφ ην ζχζηεκα έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πεδίνπ ελφο θξίζηκνπ 

πεξηζηαηηθνχ, ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ πεξηιακβάλεη έλαλ Γηνηθεηή ηνπ 

Πεξηζηαηηθνχ (ΓΠ), ν νπνίνο δηνηθεί ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. Ζ δνκή ηνπ 

νξγαληζκνχ κεηαβηβάδεηαη απφ ην ΓΠ θαη ην άκεζν πξνζσπηθφ ηνπ ΓΠ, ζε ηέζζεξα 

δηνηθεηηθά ηκήκαηα, ε δνκή ησλ νπνίσλ κνηάδεη πνιχ κε ηε δνκή ησλ θεληξηθψλ 

γξαθείσλ ηνπ ζηξαηνχ- επηρεηξήζεηο, ζρεδηαζκφο θαη θαηαζθνπεία, δηνηθεηηθή 
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κέξηκλα θαη ηα νηθνλνκηθά θαη ε δηαρείξηζε. Σν θάζε ηκήκα κπνξεί λα ρσξηζηεί αθφκε 

πεξηζζφηεξν ζε θιάδνπο, παξαξηήκαηα ή εηδηθέο κνλάδεο, φηαλ θξηζεί απαξαίηεην. 

(Rike)261 

Σν ηκήκα ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ ησλ ηαθηηθψλ, ζρεηηθά 

κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θξίζηκνπ πεξηζηαηηθνχ. ε κηθξέο θξίζηκεο θαηαζηάζεηο, ν 

ΓΠ κπνξεί αλ πάξεη ην ξφιν ηνπ δηνηθεηή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη έηζη λα επηηξέςεη 

κεγαιχηεξε επθακςία. Σν ηκήκα ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθνπίαο αθνξά ζηε ζπιινγή, 

ζηελ αμηνιφγεζε θαη ζηελ ηεθκεξίσζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε θξίζε, 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαη ηε θαηάζηαζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. ε κηθξέο θξίζηκεο 

θαηαζηάζεηο, ν ΓΠ κπνξεί επίζεο λα δηνηθήζεη απηφ ην ηκήκα. Σν ηκήκα δηνηθεηηθήο 

κέξηκλαο είλαη κηα κεγάιε ππεξεζία ππνζηήξημεο, πνπ πάξεη εγθαηαζηάζεηο, 

ππεξεζίεο, πξνζσπηθφ, εμνπιηζκφ θαη πιηθά, ψζηε λα ππνζηεξίμνπλ ηε πξνζπάζεηα 

αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο. Αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηε θχζε ηεο θξίζηκεο 

θαηάζηαζε, ην ηκήκα ηεο δηνηθεηηθήο κέξηκλαο κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη ηηο 

επηθνηλσλίεο, ηαηξηθή, εθφδηα, δηεπθνιχλζεηο, βαζηθή ππνζηήξημε θαη κεηαθνξά. Σν 

ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηεο δηαρείξηζεο, επηβιέπεη ηελ αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαη ηνπ θφζηνπο θαηά ηε δηάξθεηα αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο θαη δξα σο νκπξέια 

αληηκεησπίδνληαο νπνηαδήπνηε άιιε ιεηηνπξγία, πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηα άιια 

ηξία ηκήκαηα. (Rike)262 

Έλα άκεζα δπλαηφ ζεκείν απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, είλαη ε επίπεδε δνκή ηνπ (κηα 

απιή εληνιή ζην ηκήκα ή δνκή δχν επηπέδσλ). Απηφ ην πιενλέθηεκα βνεζά ζηε 

ηαρεία κεηάδνζε ηεο επηθνηλσλίαο. Έλα άιιν δπλαηφ ζεκείν είλαη ε απιή δηαίξεζε 

ηεο εξγαζίαο, ζε ηέζζεξα ηκήκαηα. Δπηπιένλ, ηα ηέζζεξα ηκήκαηα κπνξνχλ αλ 

ιεηηνπξγήζνπλ ηαπηφρξνλα θαη εκηαλεμάξηεηα. (Fearn-Banks)263 

Μηα κεγάιε αδπλακία ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη φηη δίλεηαη ζηε θαηαζθνπεία (ή ζηε 

ζπιινγή θαη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ). Μηα δεπηεξεχνπζα ζπνπδαηφηεηα, 

σο έλα πξνζαξηεκέλν ππφηκεκα. Ζ ηαμηλφκεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ε αμηνιφγεζε 

είλαη κηα βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο θξίζεο, πξάγκα 

πνπ ζεκαίλεη φηη ρξεηάδεηαη λα απμεζεί ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ. Μηα ηέηνηα θαηάζηαζε, 

ίζσο αληηθαηνπηξίδεη κηα πην ζεκαληηθή αδπλακία, φηη δειαδή δίλεηαη κηθξή πξνζνρή 

ζηηο επηθνηλσλίεο- εηδηθά κε απηνχο πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ νκάδα 

αληηκεηψπηζεο θαη έμσ απφ ην θξίζηκν πεξηβάιινλ. Ζ κηθξή έκθαζε ζηηο 

επηθνηλσλίεο κπνξεί λα είλαη ν έλαο ιφγνο, πνπ ην ζχζηεκα δηνίθεζεο ηνπ 

πεξηζηαηηθνχ έρεη ηε ηάζε λα θαίλεηαη, φηη έρεη ράζεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ θαη ίζσο φηη 

είλαη κπζηηθνπαζέο φηαλ έξρεηαη ζε επαθή κε αληηπξνζψπνπο ησλ Μ.Μ.Δ. θαη κε 
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νκάδεο εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκάησλ απφ ηε θξίζε). 

(Fearn-Banks)264 

Σν ζχζηεκα δηνίθεζεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιέο 

νκάδεο αληηκεηψπηζεο, κέζσ κηαο ελνπνηεκέλεο δηνηθεηηθήο δνκήο. Ζ ελνπνηεκέλε 

δηνίθεζε παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο νκάδεο αληηκεηψπηζεο, λα εγθαζηδξχζνπλ έλα 

θνηλφ ζχλνιν ζηφρσλ θαη έλα κνλαδηθφ ζρέδην δξάζεο. Ζ απνηειεζκαηηθή 

ελνπνηεκέλε δηνίθεζε απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη κεηψλεη ηε ηξηβή, πνπ 

ππάξρεη κέζα ζηηο νκάδεο. ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελνπνηεκέλνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλνληαη:  

 Ζ δεκηνπξγία κηαο ελνπνηεκέλεο δνκήο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ. 

 Ο θαηακεξηζκφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 Ζ ρξήζε κηαο κνλαδηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ην ζρεδηαζκφ. 

 Ζ δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ην πεξηζηαηηθφ. 

 Ο θαηακεξηζκφο ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο δηνηθεηηθήο κέξηκλαο θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ/δηαρεηξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Ο θαηακεξηζκφο ή ε ζπλεξγαζία ζε κηα δηαδηθαζία κε ζθνπφ ηε παξαγγειία 

εθνδίσλ. (Belbin)265 

ηα νθέιε ηεο πηνζέηεζεο ηνπ ελνπνηεκέλνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο 

πεξηιακβάλνληαη: 

 Ζ θνηλή απνζηνιή γηα νιφθιεξε ηε θξίζηκε θαηάζηαζε. 

 Βειηηψζεηο ζηε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ αληηκεηψπηζεο. 

 Μεγαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ γηα ηε 

θάζε νκάδα αληηκεηψπηζεο. 

 Μείσζε ησλ δηπιψλ δξαζηεξηνηήησλ. (Belbin)268 

ηε πξαγκαηηθφηεηα, ε ελνπνηεκέλε δηνίθεζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί πξαθηηθά αιιά 

κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξν επηηπρεκέλε, εμαηηίαο ησλ δηαθνξψλ ζηελ αληηκεηψπηζε- 

σο αλαθνξά ηεο πξνηεξαηφηεηεο ζηε δξάζε, ηε ζχγθξνπζε ηεο θνπιηνχξαο κεηαμχ 
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ησλ δηαθνξεηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ηε ρξήζε ησλ μερσξηζηψλ νξνινγηψλ, πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν θάζε νξγαληζκφο. 

2.5.8.2 Σα ζρέδηα δξάζεο γηα ην πεξηζηαηηθό 

Σα ζρέδηα δξάζεο αλαπηχζζνληαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ πεδίνπ, γηα λα 

ζθηαγξαθήζνπλ ηε ζηξαηεγηθή ή ηηο ζηξαηεγηθέο, ηηο ηαθηηθέο, ηνπο πφξνπο θαη ηε 

δηνηθεηηθή κέξηκλα, πνπ απαηηείηαη γηα λα επηιπζεί ε θξίζε, κέζα ζε κηα ρξνληθή 

πεξίνδν, ε νπνία νλνκάδεηαη ιεηηνπξγηθή πεξίνδνο (Belbin)269. Σα ζρέδηα δξάζεο 

θαιχπηνπλ: 

 Σε δήισζε ησλ ζθνπψλ. 

 Σν πσο ζα νξγαλσζεί ε δηαρείξηζε. 

 Αλαζέζεηο θαη ηαθηηθέο. 

 Ζ απαηηνχκελε ππνζηήξημε απφ ηε δηνηθεηηθή κέξηκλα, θαη  

 Τιηθά παξαπνκπψλ (ζρέδηα ηεο ηνπνζεζίαο, κέηξα αζθαιείαο, 

ζεκαληηθά κελχκαηα). 

Δλψ ηα ζρέδηα δξάζεο κπνξεί λα είλαη πξνθνξηθά, φηαλ νη θξίζεηο είλαη κηθξέο νη 

ιεπηνκέξεηεο σζηφζν ζα πξέπεη λα γίλνπλ γξαπηέο. Ζ γξαπηή ζθηαγξάθεζε ησλ 

ζρεδίσλ, βνεζά ηνπο δηεπζπληέο λα αλαπαξαζηήζνπλ ηα γεγνλφηα θαη ηηο ελέξγεηεο, 

γηα ηηο αλαθνξέο πνπ ζα γξαθηνχλ κεηά ην πεξηζηαηηθφ θαη γηα ηηο έξεπλεο θαη γηα ηηο 

αλαθξίζεηο πνπ δηεμάγνληαη. (Clark, J., Harman)270 

Ο Wenger, o Quarantelli θαη ν Dynes 271 έρνπλ αλαθαιχςεη φηη φζν νη δπλάκεηο 

αληηκεηψπηζεο κεγαιψλνπλ, ηφζν ε εγθαηάιεηςε ησλ εληνιψλ γίλεηαη ην αδχλαην 

ζεκείν απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ έιιεηςε ηζρπξήο θαη απνθαζηζηηθήο δηαρείξηζεο 

ησλ πιεξνθνξηψλ, φπσο θαη ε έιιεηςε ζρεδηαζκνχ ηεο επηθνηλσλίαο, κε ηε πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αληηκεηψπηζεο. 

Αλαθάιπςαλ φηη: «θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πνιιψλ κειεηψλ, πνπ θάλακε ν δηνηθεηήο 

ηνπ πεξηζηαηηθνχ άιιαμε απφθαζε θαη απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε πξνεγνχκελε θαηάζηαζε». Απηή ε αδπλακία 

πξνέξρεηαη απφ ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ θαηνηθνεδξεχνπλ ζην κνληέιν ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ. Σν κνληέιν απηφ πξσηαξρηθά ηαηξηάδεη ζηηο 

ηνπηθέο θαηαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο ε πξνζπάζεηα έρεη κηα βξαρππξφζεζκε θαη 

επηθεληξσκέλε δηαρείξηζε. 
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2.5.8.3 Πξνζδηνξίδνληαο ηα θαηάιιεια επίπεδα δηνίθεζεο ή δηαρείξηζεο  

Καζψο νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θξίζηκεο θαηαζηάζεηο εκπεξηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξία 

επίπεδα αληηκεηψπηζεο- ην ιεηηνπξγηθφ, ηεο ηαθηηθήο θαη εθείλν πνπ είλαη βαζηζκέλν 

ζηε ζηξαηεγηθή- νη νξγαληζκνί ζπρλά ρξεηάδνληαη έλα ηξφπν δηαθνξνπνίεζεο ηεο 

αληηκεηψπηζεο ζην πεδίν απφ ηελ αληηκεηψπηζε ζηε βάζε θαη ν νπνίνο λα βξίζθεηαη 

κέζα ζηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο ηεο ηαθηηθήο, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο. 

Έλαο ηξφπνο ππνινγηζκνχ είλαη ε ηνπνζέηεζε κηαο έγρξσκεο ή κεηαιιηθήο εηηθέηαο 

ζε θαζέλα απφ ηα ηξία επίπεδα. Ο θαζνξηζκφο ησλ επηπέδσλ επηηξέπεη ζηε 

δηαρείξηζε λα ιεηηνπξγεί ζσζηά, ζρεηηθά κε ην θαζήθνλ, ηε θαηάζηαζε θαη ην 

πεξηζηαηηθφ. Ζ ιεηηνπξγηθή δηαρείξηζε (ε αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ, ή ε δηαρείξηζε 

πνιιψλ θαζεθφλησλ, ζπλήζσο ζηε ηνπνζεζία πνπ μέζπαζε ε θξίζε) έρεη ην 

Υάιθηλν ρξψκα. Ζ δηαρείξηζε ηεο ηαθηηθήο (θαηακεξηζκφο ησλ πφξσλ θαη 

ζπληνληζκφο ηεο πξνζπάζεηαο, ζπρλά ζηελ ηνπνζεζία πνπ βξίζθεηαη ε ππεξεζία 

δηνίθεζεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ) έρεη ην Αζεκί ρξψκα. Σν επίπεδν ζηξαηεγηθήο (ε 

δεκηνπξγία πνιηηηθήο θαη ν ζπληνληζκφο ηεο θαηάζηαζεο) έρεη Υξπζφ ρξψκα. Ζ 

δνπιεία ηεο «εκπξνζζνθπιαθήο» είλαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ δηαρεηξηζηψλ κε ην 

Υάιθηλν ρξψκα, ε δηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο είλαη ε ιεηηνπξγία ησλ δηαρεηξηζηψλ κε ην 

Αζεκί θαη ν ζπληνληζκφο καθξηά απφ ηε πεξηνρή είλαη ν ρψξνο ησλ δηαρεηξηζηψλ κε 

ην Υξπζφ ρξψκα. Ζ δηαρείξηζε ησλ ζπλδέζκσλ θαη ησλ Μ.Μ.Δ. αθήλεηαη ζηνπο 

δηαρεηξηζηέο ηνπ Υξπζνχ επηπέδνπ. (Hirokawa, R., Keyton)272 

Αξρηθά θαίλεηαη φηη είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα θαη πηζαλφηαηα είλαη, αλ ην 

θξίλνπκε ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο θαη ηελ απνζηνιή ησλ νκάδσλ αληηκεηψπηζεο. 

Με κηα πην ελδειερή εμέηαζε, σζηφζν πξνθχπηνπλ ηξεηο βαζηθέο αλεζπρίεο. 

(Hirokawa, R., Keyton)273 

Ζ πξψηε έρεη ζρέζε κε ην απνηέιεζκα ησλ ηξηψλ εηηθεηψλ, εηδηθά ηεο Υξπζήο, ηεο 

Αζεκί θαη ηεο Υάιθηλεο, πάλσ ζε απηνχο πνπ πξνζδηφξηζαλ ηα ρξψκαηα θαη ζε 

απηνχο πνπ έρνπλ αξκνδηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηα ρξψκαηα. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε απηή 

είλαη πηζαλφλ λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα, φηαλ ε δηαρείξηζε κηαο θαηάζηαζεο 

επεθηείλεηαη θαη φηαλ ππάξρνπλ ζπγθξνχζεηο γηα ην δηαρσξηζκφ ηεο δνπιείαο. 

Μηα δεχηεξε αλεζπρία είλαη ε κεησκέλε έκθαζε ζηε ζχλδεζε θαη ηελ ελζσκάησζε 

ηεο αληηκεηψπηζεο πνιιψλ νκάδσλ καδί. Ζ ελζσκάησζε πξέπεη λα ηζρχεη γηα φιεο 

ηηο ελέξγεηεο, πνπ ζα γίλνπλ ζηηο ηνπνζεζίεο, γηα λα ππάξρεη κηα απνηειεζκαηηθή θαη 

αζθαιή δηαρείξηζε ηεο θξίζεο. Χζηφζν ππάξρνπλ κεξηθέο θαηαρσξεκέλεο 
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πεξηπηψζεηο, φπνπ ε ζπλεξγαζία θαη ν ζπληνληζκφο δελ απνηπγράλνπλ κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ θαη δηαρσξηζκψλ. 

Ζ Σξίηε αλεζπρία είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ ζπλδέζκνπ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ Μ.Μ.Δ. 

ζην Υξπζφ επίπεδν. Δλψ κεξηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ Υξπζνχ επηπέδνπ κπνξεί αλ έρνπλ 

ζρέζε κε ηνλ ζχλδεζκν θαη ηα θαζήθνληα πξνο ηα Μ.Μ.Δ., ε εμσηεξηθή ή εζσηεξηθή 

εληχπσζε νπ ιακβάλεηαη απφ ηε δηαρείξηζε, ε νπνία απνξξέεη απφ ηα θεληξηθά 

γξαθεία, είλαη ηεο δπγηζκέλεο θαη απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο, ε νπνία κπνξεί λα 

γίλεηαη πνιχ θαζπζηεξεκέλα ζε ζρέζε κε ην ρξφλν πνπ γίλνληαη ηα πεξηζηαηηθά. Οη 

νκάδεο πνπ απεηινχληαη ή πνπ ε θαηάζηαζε ηνπο αθνξά, βιέπνπλ απηή ηε 

δχζθακπηε θαη απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε, σο κηα απφξξηςε ησλ ηνπηθψλ θαη 

επεηγφλησλ πξνβιεκαηηζκψλ. Σν θνηλφ θαη νη κέηνρνη ηνπ νξγαληζκνχ ρξεηάδεηαη λα 

δνπλ ην ελδηαθέξνλ κε ηνπηθφ ραξαθηήξα θαη δηαρείξηζε ησλ Μ.Μ.Δ. θαη πξέπεη αλ 

έρνπλ ηελ αίζζεζε φηη κπνξνχλ λα πιεζηάζνπλ ηνπο ζσζηνχο αλζξψπνπο, εθεί πνπ 

έρεη μεζπάζεη ε θξίζηκε θαηάζηαζε. 

 

2.5.9 Οκάδεο δηαρείξηζεο Κξίζεσλ 

Θα πξνζπαζήζνπκε λα δηεξεπλήζνπκε ηελ έλλνηα ησλ νκάδσλ κέζα ζην πιαίζην 

ησλ δηεξγαζηψλ ηεο δηαρείξηζεο θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο θαη θξίζεσλ. Θα 

ρξεηαζηεί λα ηνλίζνπκε ηε ζεκαζία ησλ ζεκάησλ ηα νπνία θαζνξίδνπλ θαη 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νκάδσλ. Οη νξγαληζκνί ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ έλλνηα ησλ «νκάδσλ» ψο κέζα ηεο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο. Απηφ έρεη σο βαζε 

ηελ ππφζεζε φηη νη νκάδεο είλαη πην ηθαλέο λα ιάβνπλ θαιχηεξεο απνθάζεηο απφ ηα 

κεκνλσκέλα άηνκα. Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο απνηεινχλ νη δηεξγαζίεο δεκηνπξγίαο 

απνθάζεσλ νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη κέζα ζην πεξηερφκελν ησλ θαηαζηάζεσλ 

έθηαθησλ αλαγθψλ. Οη απαηηήζεηο ησλ γεγνλφησλ ηεο θξίζεο νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε ηαρχηεηα ηεο έμαξζεο ηνπ γεγνλφηνο, απφ ηελ έληνλε 

ζχγρπζε πνπ ηε ζπλνδεχεη θαη απφ ηνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζή 

ηεο, δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ ησλ 

νξγαληζκψλ. Ο ζρεδηαζκφο ησλ Οκάδσλ Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ, απαηηεί λα ιάβνπλ 

ππφςε απηνχο ηνπο παξάγνληεο έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη νη νξγαληζκνί 

κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά θάησ απφ ζπλζήθεο 

έληνλσλ απεηιψλ (Smith)274. 

 



100 
 

ην ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ θαη ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ, ε αμία ησλ 

νκάδσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηα δεηήκαηα ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ είλαη 

αδηακθηζβήηεηε. Ζ ηθαλφηεηα ησλ νκάδσλ λα αληηκεησπίδνπλ απηφ ην ζχλζεην 

θάζκα ησλ απαηηήζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζε απηέο ζα γίλνληαη ζπλαξηήζεη ησλ 

επηινγψλ ησλ κεκνλσκέλσλ κειψλ πνπ ζα ηηο απαξηίδνπλ θαη ηεο εθπαίδεπζεο πνπ 

ηνπο παξέρεηαη. Οη νκάδεο είλαη ζεκαληηθέο δεδνκέλνπ φηη ζεσξνχληαη γεληθψο φηη 

έρνπλ πςειφηεξεο επηδφζεηο απφ ηα κεκνλσκέλα άηνκα θαη ελψ αθφκα ε πξνζθνξά 

ηνπο αλαγλσξίδεηαη, θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνηα απξνζπκία ζηε πξάμε λα 

εθαξκνζηνχλ απζηεξά νη αξρέο ηνπο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. (Katzenbach, Smith)275 

Οη θξίζεηο απνηεινχλ έλα ρξήζηκν φρεκα κέζσ ηνπ νπνίνπ αμηνινγείηαη ε απφδνζε 

ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο. Οη θξίζεηο δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθέο απαηηήζεηο ζηελ 

νξγάλσζε ε νπνία ηηο «θηινμελεί». Απηφ γίλεηαη εκθαλέο απφ ηηο έληνλεο απαηηήζεηο 

πνπ ππάξρνπλ κέζα ζε απηή θαζψο θαη απφ ηε ζχγθιηζε ησλ πφξσλ θαη ελέξγεηαο 

ζηε πξνζπάζεηα θαηαπνιέκεζεο ελφο γεγνλφηνο (Stead, E., Smallman)277 . Σα 

δηάθνξα ζηάδηα ηεο θξίζεο ζα δεκηνπξγήζνπλ δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ζηε δηνίθεζε 

θαη ζα εκθαλίζνπλ φηη κηα απνηειεζκαηηθή νκάδα είλαη ζε ζέζε λα αληεπεμέιζεη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ γεγνλφηνο. 

Ζ θνηλή αληίιεςε, είλαη φηη ε θξίζε ζρεηίδεηαη κε ηελ «επηρεηξεζηαθή θάζε 

(operational phase)» ηνπ γεγνλφηνο θαηά ηελ νπνία ε δηνίθεζε εμαλαγθάδεηαη λα 

ζέζεη ππφ έιεγρν ηηο απαηηήζεηο ηνπ γεγνλφηνο (Smith)278.  

Ζ ιαλζαζκέλε ππφζεζε ε νπνία επηθξαηεί είλαη φηη, νη δηνηθεηηθέο νκάδεο, νη νπνίεο 

αζρνινχληαη κε ηνλ νξγαληζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο «ζηαζεξήο θαηάζηαζεο ηνπ» 

κπνξνχλ εχθνια λα αληηκεησπίζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηε θαηάζηαζε ππφ ηηο 

ζπλζήθεο ηεο θξίζεο. Δλψ ζα κπνξνχζαλ λα ππάξρνπλ κεκνλσκέλα άηνκα, ηα 

νπνία ζα αλαιάκβαλαλ απηφ ην δηηηφ ξφιν, απνδεηθλχεηαη φηη απηή ε ζεψξεζε είλαη 

ιαλζαζκέλε θαη φηη ζα πξέπεη λα επηιεγνχλ Οκάδεο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ (ΟΓΚ) γηα 

λα αληηκεησπίζνπλ ηηο απαηηήζεηο ελφο ηέηνηνπ θαζήθνληνο. 

 

2.5.9.1 Οκαδηθή εξγαζία θαη επηρεηξεκαηηθή απόδνζε 

Οη νκάδεο δηνίθεζεο απαξηίδνληαη απφ άηνκα ηα νπνία θαηέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

ζέζεηο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. Λακβάλνπλ κέξνο ζε απηέο ηηο νκάδεο εμαηηίαο ησλ 

ηθαλνηήησλ θαη ησλ ζέζεσλ ηνπο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ ηηο νπνίεο πξεζβεχνπλ. Γελ 

ππάξρεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην πνπ ζα θαζνξίδεη ηε ζχλζεζε απηψλ ησλ 
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νκάδσλ, ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη θάηη παξαπάλσ απφ κηα 

ηπραία δηαινγή δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ κε έλα επξχ θάζκα ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, φπσο ζα πεξίκελε θαλείο λα βξεη ζην ζχλνιν ελφο πιεζπζκνχ. 

(Belbin)279 

Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα ην νπνίν αληηκεησπίδεη ε ιεηηνπξγία θαη ε αλάπηπμε απηψλ 

ησλ νκάδσλ είλαη ε επηινγή ησλ ζηειερψλ θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπο. Οη πεξηζζφηεξεο 

απφ απηέο απνηεινχληαη απφ άηνκα ηα νπνία, θαηέρνπλ ζεκαληηθέο ζέζεηο κέζα ζηνλ 

νξγαληζκφ, ρσξίο λα γίλεηαη ε παξακηθξή αλαθνξά ζηηο αηνκηθέο ηθαλφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ απφδνζε ηνπ θαζελφο απφ ηα κέιε, ζην ξφιν πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί. 

Βαζηθφ ζπζηαηηθφ απηήο ηεο ηθαλφηεηαο είλαη ηα ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

κεκνλσκέλνπ αηφκνπ. Δλψ ε δηνίθεζε θαηά ηε «ζηαζεξή θαηάζηαζε» κπνξεί λα 

απαηηεί ηηο δεμηφηεηεο ελφο αλψηεξνπ ζηειέρνπο, ηέηνηα άηνκα κπνξεί λα κελ έρνπλ 

ηα απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αγρσηηθέο απαηηήζεηο κηαο 

θξίζεο. ε απηνχο ηνπο δηηηνχο ξφινπο ζα πξέπεη λα εζηηάζνπλ νη νξγαληζκνί ηε 

πξνζνρή ηνπο γηα λα αλαπηχμνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ (Smith)280. 

Ζ νκαδνπνίεζε ησλ αηφκσλ ζε κία νκάδα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα ζπλέρεηα ηεο 

δηαδξαζηηθφηεηαο θαη ηεο ζπλνρήο, κε αληίζηνηρε βειηίσζε ζηηο επηδφζεηο, σο 

απνηέιεζκα ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο. Ο McKenna 281 εληνπίδεη επηά θπξηφηεξνπο 

παξάγνληεο νη νπνίνη δηελεξγνχληαη γηα λα θαζνξηζηεί ε ζπλνρή ηεο νκάδαο. Απηνί 

είλαη νη εμήο: θνηλέο ζπκπεξηθνξέο θαη ζηφρνη, ν ρξφλνο πνπ έρνπλ πεξάζεη ηα άηνκα 

καδί, ην πφζν ε νκάδα είλαη απνκνλσκέλε απφ άιιεο νκάδεο, ην επίπεδν ηεο 

δπλεηηθήο απεηιήο, ην ρψξν ηεο νκάδαο θαη ηεο αξλεηηθήο ηνπ επίδξαζεο ζηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, ηε παξνπζία ησλ απζηεξψλ απαηηήζεσλ γηα 

ηελ είζνδν ησλ αηφκσλ ζηελ νκάδα θαη ηα επίπεδα ηεο αληακνηβήο πνπ ζα ιάβνπλ 

ηα κέιε (McKenna) 282. Ο McKenna παξαηεξεί φηη ε επέθηαζε ηεο ζπλνρήο ηεο 

νκάδαο κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ ηζρπξφ παξάγνληα γηα ην πξνζδηνξηζκφ ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο νκάδαο, ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρεη αληηζηνηρία ησλ ζηφρσλ θαη 

ησλ επηδφζεσλ αλαθνξηθά κε ηα ππάξρνληα πξφηππα. Τπφ ζπλζήθεο θξίζεο ζα 

πεξηκέλακε φηη ε έθηαζε ηεο δπλεηηθήο απεηιήο ζα είλαη κεγάιε ελψ ν ρξφλνο ηνλ 

νπνίν ζα πεξάζνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο απνδεηθλχεηαη ιίγνο. Καηά ζπλέπεηα, ε 

ζπλνρή ηεο νκάδαο είλαη έλα ζέκα πνπ ζα απαηηήζεη κεγάιε πξνζνρή απφ ηνπο 

δηαρεηξηζηέο πξψηνπ ζπκβεί νπνηαδήπνηε εθδήισζε ηεο θξίζεο. Ζ έιιεηςε ηεο 

ζπλνρήο ηεο νκάδαο κπνξεί λα δηαθηλδπλεχεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο νκάδαο  λα ιάβεη 

απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο θαη κπνξεί λα κεγηζηνπνηήζεη ηα πξνβιήκαηα, ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη κε ην πνίνο απνηειεί ηελ πςειφηεξε αξρή κέζα ζηελ νκάδα, ιφγσ ηεο 
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ζέζεο πνπ θαηέρεη ζηνλ νξγαληζκφ. Δπηπξνζζέησο, ε θπζηθή ζέζε ηεο νκάδαο θαη ηα 

θαλάιηα επηθνηλσλίαο, ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα ζε απηή κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκείν 

ζεκαληηθήο αμίαο. 

Έλα ζεκείν θιεηδί ζηηο νκάδεο δηαρείξηζεο είλαη ν ξφινο, ε ζεκαληηθφηεηα θαη ε 

αλάπηπμε ησλ «δηεπηζηεκνληθψλ νκάδσλ (interdisciplinary teams)». Απηέο νη νκάδεο 

γεληθφηεξα ελεξγνχλ κέζσ κηαο ζπκκεηνρηθήο θαη θνηλήο πξνζέγγηζεο φζνλ αθνξά 

ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Ο Cooley283 αλέθεξε ηξεηο θπξίεο πεγέο πξνβιεκάησλ νη 

νπνίεο ζηξέθνληαη γχξσ απφ ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ 

επηθνηλσλίαο. Απηά ηα πξνβιήκαηα πεξηιακβάλνπλ: ηελ απνδηνξγάλσζε κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο νκάδαο, ηε παξακφξθσζε ησλ επηθνηλσληψλ θαη άιιεο ζπλαθείο 

παξεμεγήζεηο θαη ηελ αλεπαξθή επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ρξήζε δηεξγαζηψλ 

ζρεηηθψλ κε ηε ζπκκεηνρή θαη άιισλ δηαδηθαζηψλ. 

Θέινληαο λα πξνζδψζεη ηε ζεκαζία ηεο δπλακηθήο ησλ νκάδσλ ν Belbin 284 

αλαγλψξηζε ελλέα ξφινπο θιεηδηά κέζα ζηηο νκάδεο θαη ππνζηεξίδεη φηη έλαο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο είλαη ε ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ ξφισλ ε νπνία 

αληαλαθιάηαη ζηε ζχλζεζε ηεο νκάδαο. Οη ελλέα ξφινη θαη ε ζεηηθή ζπλεηζθνξά ηνπο 

ζηελ αλάπηπμε ηεο νκάδαο θαίλνληαη ζην παξαθάησ γξάθεκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

 

Δξγαηηθφο  

 

Γεκηνπξγηθφο, επθάληαζηνο θαη αλνξζφδνμνο, ιχλεη δχζθνια 

πξνβιήκαηα 

 

Δηδηθφο 

 

 

Δηιηθξηλήο, Απηνεθθηλνχκελνο, Αθνζησκέλνο, Παξέρεη γλψζεηο 

θαη δεμηφηεηεο φπνηε ρξεηαζηεί 

 

Οινθιεξσηηθφο 

 

 

Δπηκειήο, Δπζπλείδεηνο, Φάρλεη γηα Παξαιήςεηο θαη ιάζε. Σα 

παξαδίδεη φια ζηελ ψξα ηνπο  

 

Τινπνηεηήο 

 

Πεηζαξρεκέλνο, Αμηφπηζηνο, πληεξεηηθφο θαη Απνδνηηθφο. 

Μεηαηξέπεη ηηο ηδέεο ζε πξάμεηο 

 

πλεξγαηηθφο 

 

Μεηξηνπαζήο, Ομπδεξθήο θαη Γηπισκάηεο. Αθνχεη, ζπλζέηεη, 

απνθεχγεη ηηο εληάζεηο θαη εξεκεί ηελ νκάδα 

 

Παξαθνινπζεηήο/ 

Αμηνινγεηήο 

 

Δγθξαηήο, ηξαηεγηθφο θαη Ομπδεξθήο. Βιέπεη φιεο ηηο 

επηινγέο, θξίλεη κε αθξίβεηα 

 

Γηαπιαζζψλ 

 

Γηα ηηο πξνθιήζεηο, Γπλακηθφο, επδνθηκκεί ππφ πίεζε. Έρεη ηε 

θίλεζε θαη ην ζάξξνο λα μεπεξλά ηα εκπφδηα 

 

πληνληζηήο 

 

Ώξηκνο, ίγνπξνο, Έλαο θαιφο πξφεδξνο. Ξεθαζαξίδεη 

ζηφρνπο, Πξνσζεί ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, 

πλεδξηάδεη ζσζηά 

 

Δξεπλεηήο ησλ 

Πφξσλ 

 

Δμσζηεξήο, Δλζνπζηαζηηθφο, Δπηθνηλσληαθφο, δηεξεπλά ηηο 

επθαηξίεο, Αλαπηχζζεη επαθέο  

 

Γηαγξακκα 5.: Οη ξόινη ηεο Οκάδαο θαηά ηνλ Belbin 

Πεγή: Belbin, M., 2007, The Management of Teams, Why they Succeed or Fail, Oxford, 

Elsevier Science, Butterworth Heinemann, pp.69 
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Ο Belbin 285 ππνζηεξίδεη φηη: 

«Οη ηύπνη ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξώπσλ είλαη άπεηξνη. Αιιά ην θάζκα ησλ σθέιηκσλ 

ζπκπεξηθνξώλ, νη νπνίνη επηδξνύλ απνηειεζκαηηθά ζηελ απόδνζε ηεο νκάδαο είλαη 

πξνζδηνξίζηκνη. Απηέο νη ζπκπεξηθνξέο κπνξνύλ λα νκαδνπνηεζνύλ ζε έλα ζύλνιν 

ζρεηηθώλ νκάδσλ ζηηο νπνίεο εθαξκόδεηαη ν όξνο «ξόινο ζηελ νκάδα» ». 

Ο Belbin 286, έρεη ππνζηεί θξηηηθή ιφγσ ηεο κεζνδνινγίαο πνπ επηιέγεη. Ο ηζρπξηζκφο 

είλαη φηη απηνί νη ξφινη ζα πξέπεη λα εθπξνζσπνχληαη κέζα ζηηο νκάδεο θαη φηη απηνί 

νη ξφινη ζα πξέπεη λα εθπξνζσπνχληαη κέζα ζηηο νκάδεο θαη φηη απηνί νη ξφινη ζα 

πξέπεη λα εθπξνζσπνχληαη κέζα ζηηο νκάδεο θαη φηη ε αλάπηπμε κηαο 

απνηειεζκαηηθήο νκάδαο είλαη κηα ιεηηνπξγία ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ απηψλ ησλ 

ξφισλ. Βαζηθφ ζπζηαηηθφ απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ην πφζν ζεκαληηθή είλαη ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ θαζελφο ζηελ αλάπηπμε ηεο νκάδαο θαη ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο 

κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη ησλ ξφισλ ηνπο. Ο Belbin πξνηείλεη φηη ν παξάγσλ 

πξνζσπηθφηεηα ζα έρεη επηξξνή ζηνπο ξφινπο ηεο νκάδαο θαη πεξαηηέξσ ζα 

επεξεάζεη ηηο αηνκηθέο επηδφζεηο ζηα άηνκα πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηνπο ξφινπο. 

πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη ην πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη γηα λα 

εθηειέζεη θαζήθνληα κέζα ζηηο νκάδεο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη νη απαηηήζεηο 

ηεο θάζε εξγαζίαο είλαη δπλαηφλ λα θαιπθζνχλ (Smith)287. 

 

2.5.9.2 Οκάδεο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ 

Οη Οκάδεο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ αξθεηνχο νξγαληζκνχο σο 

κέζα δηαζθάιηζεο φηη ηα κείδνλα δεηήκαηα δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά. Σν βαζηθφ 

ζηνηρείν εδψ είλαη φηη ε δήηεζε ηέηνησλ γεγνλφησλ βαζίδεηαη ζε έλα δηαθνξεηηθφ 

ζχλνιν θξηηεξίσλ γηα έλα ζηαζεξφ θαη επηρεηξεζηαθνθεληξηθφ πεξηβάιινλ. Απηέο νη 

δηαθνξέο είλαη αξθεηά ζεκαληηθέο θαη απαηηνχλ κηα ζεηηθή πξνζέγγηζε απφ ηνπο 

νξγαληζκνχο γηα ηελ επηινγή ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα 

ιεθζεί ππφςε ε ζρέζε κεηαμχ πξνζσπηθφηεηαο θαη ηνπ θαζήθνληνο, θαζψο θαη ε 

ζπλνιηθή ζπλνρή ηεο νκάδαο. πλεπψο, νη ηθαλφηεηεο ησλ αηφκσλ, ηα νπνία έρνπλ 

δηαιέγεη λα ζπκκεηέρνπλ σο κέιε ζηηο νκάδεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ ζα πξέπεη λα 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο απαηηήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην ραξηνθπιάθην ησλ νξγαληζκψλ 

γηα ηηο ελδερφκελεο θξίζεηο (Shrivastava, Mitroff)288. 
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Δμ νξηζκνχ ηεο κηα θξίζε είλαη έλα ζχλζεην θαηλφκελν ην νπνίν κπνξεί λα 

πξνβιεθζεί θαη λα απνθεπρζεί κε ηδηαίηεξε δπζθνιία. Απνηειεί έλα γεγνλφο πςειήο 

ελέξγεηαο, ην νπνίν ζπλεπάγεηαη πςειά επίπεδα άγρνπο γηα εθείλνπο πνπ πξέπεη λα 

ηε δηαρεηξηζηνχλ ή λα γίλνπλ ηα «ζχκαηα» ηεο. Οη νκάδεο νη νπνίεο δηαρεηξίδνληαη 

απηέο ηηο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα ελαιιάζζνληαη κεηαμχ πεξηφδσλ πςειήο 

έληαζεο θαη πεξηφδσλ απξαμίαο θαη φια απηά ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν (Shrivastava, 

Mitroff)289. Ζ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα ελαιιάζζνπλ εχθνια ηηο θαηαζηάζεηο θαη ν 

πηζαλφο αληίθηππνο πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηα πςειά επίπεδα ζηξεο, ζηε θξίζε απηψλ 

πνπ ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο, είλαη δεηήκαηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

ζπλππνινγηζηνχλ θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ ησλ Οκάδσλ Γηαρείξηζεο 

Κξίζεσλ. 

Παξαηεξείηαη φηη ζηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ απφ ηε κία, νη νξγαληζκνί πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ φιεο ηηο δηαζέζηκεο γλψζεηο ηνπο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

απαηηήζεηο ηεο εθδήισζεο ηεο θξίζεο θαη απφ ηελ άιιε πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ φηη 

ε ρξήζε αηφκσλ εηδηθψλ ζην αληηθείκελν ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ δελ εληζρχεη απιψο 

ηελ εζθαικέλε πεπνίζεζε, λα είλαη ηα ζηξαηεγηθά δεηήκαηα θαη νη δνκέο πνπ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί γηα ηνλ νξγαληζκφ. 

Έλα απφ ηα θχξηα δεηήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ δηαρείξηζεο θξίζεσλ αθνξά 

ην ξφιν ηεο επηθνηλσλία ζηε δηαζθάιηζε ησλ απνηειεζκαηηθψλ απνθάζεσλ πνπ 

ιακβάλνπλ νη νκάδεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ. 

Ζ πνηφηεηα ηεο απφθαζεο εμαξηάηαη απφ ηξεηο παξάγνληεο: ηε πνηφηεηα ησλ 

εηζξνψλ ησλ πιεξνθνξηψλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ηε πηζηφηεηα ηεο 

δηάξζξσζεο ηνπ ζθνπνχ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο, θαζψο θαη ηηο 

γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ηεο νκάδαο απνθάζεσλ. Ζ πνηφηεηα ησλ εηζξνψλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ κέζα ζηε δηεξγαζία ιήςεο απνθάζεσλ εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο λα απνξξνθήζεη απνηειεζκαηηθά ηηο ξνέο πιεξνθνξηψλ θαη 

ζπλεπψο λα πξνιεθζνχλ νη ππεξθνξηίζεηο θαη λα κεησζεί ν ζφξπβνο ζηα θαλάιηα 

επηθνηλσλίαο. (Smith)290 

Όζνλ αθνξά ηε θχζε ησλ νξγαληζκψλ, μερσξίδνπκε ηα δηάθνξα ζπζηαηηθά ηα νπνία 

είλαη εκθαλή ζηνπο πεξηζζφηεξνπο νξγαληζκνχο. Απηά πεξηιακβάλνπλ ηε ζηξαηεγηθή 

θνξπθή, ην κέζν επίπεδν, ηνλ ππξήλα ιεηηνπξγίαο, ηε ηερλνδνκή θαη ην 

ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ. Σν πιαίζην απηφ είλαη ρξήζηκν γηαηί καο δίδεη θάπνηα 

έλδεημε γηα ην απφ πνχ καο πξνέξρνληαη ηα κέιε ησλ Οκάδσλ Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ. 

Ζ ζηξαηεγηθή θνξπθή ζρεκαηίδεη ην κέζν επίπεδν ηνπ κεηξηθνχ νξγαληζκνχ ελψ ε 

ππφινηπε ζπγαηξηθή εθπξνζσπεί ηνλ ππξήλα ιεηηνπξγίαο θαη ηε κεηξηθή. Ζ 
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ηερλνδνκή είλαη ε πεγή ηεο ηερληθήο εμεηδίθεπζεο ε νπνία ππάξρεη ζηα δηάθνξα 

επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ. Σέηνηα εμεηδίθεπζε κπνξνχκε λα έρνπκε σο λνκηθέο ή 

νηθνλνκηθέο ζπκβνπιέο, θαζψο θαη ηερληθέο θχζεσο δήηεκα ή δεηήκαηα γηα ην 

πξνζσπηθφ. 

Μέζα ζηηο ΟΓΚ ζα κπνξνχζακε λα δηαθξίλνπκε έλαλ αξηζκφ ξφισλ. Ο αξηζκφο ησλ 

κειψλ ζα πνηθίιιεη αλάινγα κε ηνλ νξγαληζκφ θαη ηε θξίζε αλ θαη ηα θαζήθνληα ζα 

θαιχπηνληαη απφ φινπο αλεμαξηήησο αξηζκνχ. Ζ πιεξνθφξεζε ζα πξέπεη λα 

δηαρέεηαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο κεηαμχ φισλ ησλ κειψλ. Όζν πην ζηξαηεγηθά 

πξνζεισκέλε ζην ζηφρν ηεο είλαη ε νκάδα, ηφζν πην πνιχ απηφ ζα αληαλαθιάηαη 

ζηνπο ξφινπο ηνπο νπνίνπο έρνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο. 

Σειηθά, νη δηαδηθαζίεο πνπ ππάξρνπλ πεξηιακβάλνπλ εμαθξίβσζε πεξηπηψζεσλ, 

θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ, θηιηξάξηζκα θαη αλάιπζε, ιήςε απνθάζεσλ θαη 

εθαξκνγή απηψλ. 

ην παξαθάησ δηάγξακκα εληππψλνπκε ηε ηππηθή ζχλζεζε ησλ ΟΓΚ. Βάζεη ηεο 

θχζεσο ηεο θάζε εηαηξίαο, είλαη πηζαλφ φηη νη ΟΓΚ ζα απνηεινχληαη απφ δηάθνξεο 

ιεηηνπξγηθέο εηδηθφηεηεο, κε θάπνηα ζηνηρεία απφ ην «ηερληθφ ηκήκα» ή ην «ππξήλα 

ιεηηνπξγίαο» ηνπ νξγαληζκνχ. Δάλ δελ πξνζηεζεί έλα αλψηεξν κέινο ηνπ νξγαληζκνχ 

ζε κηα ΟΓΚ, απηφ ζα έρεη αληίθηππν ζηελ επίδνζε ηεο νκάδαο. Άιινη παξάγνληεο νη 

νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε είλαη γηα παξάδεηγκα θάπνηα απξφζερηα ζρφιηα 

ελφο αλψηεξνπ ζηειέρνπο, ίζσο εηπσκέλα κε θαινπξναίξεην ηξφπν, αιιά αθφκε θάηη 

ηέηνην κπνξεί λα απνβεί κνηξαίν γηα ηελ εηαηξηθή θήκε, Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, 

νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, θαη ηνπ ππφινηπνπ νξγαληζκνχ 

ζα είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα λα θαζνξηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

αληηκεηψπηζεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο θξίζεο. 
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Γηαγξακκα 6.: Σππηθή ύλζεζε Οκάδαο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ 

Πεγή: Smith, D.,2002, Crisis Management Teams: Issues in the Management of Operational 

Crises, Risk Management: An International Journal, Vol.:3, Iss.:2, pp.61 (61-78) 

 

Ο Smith 291 απέδεημε φηη ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

κηαο νκάδαο (εθθξαζκέλε ζε φξνπο εμσηεξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νκάδαο) θαη 

ηεο δηεξγαζίαο ε νπνία αληηθαηνπηξίδεη ηα ζπκπεξηθνξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

πξφηππα επηθνηλσλίαο. 

Δλψ νη δηεξγαζίεο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ δηακεζνιαβεηηθφ παξάγνληα κεηαμχ ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νκάδαο θαη ηεο επίδνζήο ηεο, ππήξμε κηα 

πεξηνξηζκέλε ζηήξημε ηνπ θαζαξά δεκνγξαθηθνχ κνληέινπ ηεο απφδνζεο ηεο 

νκάδαο απφ ηνπο εξεπλεηέο. Απηφ θπξίσο ζπλέβε, γηαηί ηα άλσζη επξήκαηα αθνξνχλ 

έλαλ νξγαληζκφ ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε ζηαζεξή θαηάζηαζε, ελ αληηζέζεη κε ηε 

θαηάζηαζε δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ. 

Έλαο άιινο παξάγνληαο ν νπνίνο πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ζην πξνζδηνξηζκφ ηεο 

απφδνζεο ησλ νκάδσλ, αθνξά ην κέγεζνο ηεο νκάδαο. Π.ρ. ν Smith 292 βξήθε φηη 

ππάξρεη αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο θαη ηεο 
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επέθηαζήο ηεο ζηελ άηππε επηθνηλσλία θαη ζηε θνηλσληθή έληαμε ηεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα:  

«Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε νκάδα, ηφζν ην ιηγφηεξν ζα ηα πεγαίλνπλ θαιά ηα άηνκα 

κεηαμχ ηνπο. Γηα λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ηνπ κεγέζνπο, νη κεγαιχηεξεο 

νκάδεο ζα πξέπεη λα θαηαθεχγνπλ ζε πην επίζεκν ηξφπν επηθνηλσλίαο. πλεπψο, ην 

κέγεζνο ηεο νκάδαο κεηψλεη έκκεζα ηελ απφδνζε κέζσ ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ 

πνπ θέξεη ε αλεπίζεκε επηθνηλσλία θαη ε πξνζπάζεηα θνηλσληθήο έληαμεο. 

Πηζαλφηαηα, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο δεκηνπξγείηαη απφζηαζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο θαη σο εθ ηνχηνπ  αλαζηέιιεηαη ε αιιειεπίδξαζή ηεο». 

Σν επηρείξεκα απηφ εγείξεη έλα ζεκαληηθφ δήηεκα ζην πιαίζην ησλ ΟΓΚ, φπσο ην φηη 

ην κέγεζνο ηεο νκάδαο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε ρξήζε ηερληθά νξζνινγηθψλ 

κνληέισλ απνθάζεσλ, φηαλ κηα πην ζπγθερπκέλε δηαδηθαζία ζα απαηηείηαη γηα λα 

αληηκεησπηζηεί ε αβεβαηφηεηα (Haleblian, Finkelstein)293. Δδψ ν ξφινο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο απνδεηθλχεηαη κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

νκάδαο. 

Τπφ ζπλζήθεο θξίζεσο, ε αβεβαηφηεηα κέζα ζηνλ νξγαληζκφ απμάλεηαη. Καηά 

ζπλέπεηα ζα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε φηη κηα πην ζπγθερπκέλε πξνζέγγηζε 

ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζα ρξεηαδφηαλ γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο απαηηήζεηο 

κηαο ηέηνηαο θαηάζηαζεο. Δδψ ππάξρεη θάπνηα έληαζε, θαζφηη νη νξγαληζκνί έρνπλ ηε 

ηάζε λα θηλνχληαη πξνο κηα ηερληθά-νξζνινγηθή ιχζε ζηα πξνβιήκαηα απηά, αθφκε 

θαη φηαλ είλαη πξνθαλέο φηη δελ έρνπλ πξνθαλείο πιεξνθνξίεο. 

Ο Butler 294 παξαηεξεί φηη: 

«Έλαο νξγαληζκφο πξέπεη λα ζρεδηάζεη κηα δνκή ησλ απαξαίηεησλ ηθαλνηήησλ, ε 

νπνία ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ειαρηζηνπνηήζεη ην ξίζθν θαη ην θφζηνο ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη λα είλαη αξθεηά αζαθήο ψζηε λα επηηεπρζεί ε πξνζαξκνζηηθφηεηα. 

Απηφ απνηειεί έλα γεληθφ νξγαλσηηθφ πξφβιεκα ζρεδηαζκνχ». 

 

Ο Butler300 πξνηείλεη φηη ε παξάηαζε ηεο αβεβαηφηεηαο κέζα ζηνπο νξγαληζκνχο 

απαηηεί κηα αζαθή πξνζέγγηζε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. Αλ ε αβεβαηφηεηα είλαη 

κεγάιε, κηα ζπγθερπκέλε δνκή απαηηείηαη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ιήςεο απνθάζεσλ, νη νπνίεο ζα ιάβνπλ ρψξα γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο. Αλ απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

αβεβαηφηεηα είλαη ρακειή νη πξνδηαγξαθέο ησλ απνθάζεσλ θαζίζηαληαη δπλαηέο θαη 
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κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ θαζαξέο δνκέο, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Ζ αλάγθε λα δηαζθαιηζηεί φηη ε απαηηνχκελε πνηθηιία ππάξρεη 

ζε έλαλ νξγαληζκφ θαη εηδηθφηεξα ζε κηα νκάδα δηαρείξηζεο θξίζεσλ είλαη έλα 

ζεκαληηθφ θξηηήξην. 

Ζ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζε ζπλζήθεο απεηιήο είλαη επνκέλσο, θαίξηαο 

ζεκαζίαο ζηε ζπδήηεζε γηα ηηο ΟΓΚ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. Τπάξρεη κηα 

ζεηξά ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ πάλσ ζε απηφ, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ: ην κέγεζνο 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκν, ηε ρξήζε ηεο αλάδξαζεο ζην πιαίζην ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηνπ άγρνπο πάλσ ζηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε αηφκνπ λα ιάβεη απνθάζεηο. (King)295 

Μέζα ζηε δηεξγαζία δηνίθεζεο ησλ ΟΓΚ, ζεκαληηθή είλαη ε δηαηήξεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ «θαηαηγηζκφ ηδεψλ» (ιεηηνπξγψληαο σο έλα είδνο βξφγρνπ κέζα 

ζηελ νκάδα) θαη ε νκάδα έρεη λα εμαζθαιίζεη φηη ηεο δίλεηαη αξθεηφο ρξφλνο πάλσ ζε 

απηή ηε δξαζηεξηφηεηα (King)296. Δδψ είλαη πνπ ε παξνπζία κηαο αλψηεξεο αξρήο ζα 

έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζην λα δηαζθαιίζεη φηη ζα δνζεί αξθεηφο ρξφλνο ζηε 

δηεξγαζία θαηαηγηζκνχ ηδεψλ. 

Έσο ηψξα πξνζπαζήζακε λα εληνπίζνπκε νξηζκέλα απφ ηα βαζηθά δεηήκαηα πνπ 

ζπλδένληαη πνπ ζπλδένληαη κε ηε πξφζιεςε, ηελ επηινγή θαη ζπληήξεζε ησλ ΟΓΚ 

κέζα ζηνπο νξγαληζκνχο. Δίδακε φηη ε δεκηνπξγία κηαο απνηειεζκαηηθήο Οκάδαο 

Γηαρείξηζεο ησλ Κξίζεσλ είλαη ζπλάξηεζε ηεο απαξαίηεηεο πνηθηιίαο θαη ηνπ 

πιενλαζκνχ πνπ ππάξρεη κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ. Δπίζεο απηέο νη νκάδεο ζα 

πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο ιήςεο απνθάζεσλ νη νπνίεο εκθαλίδνπλ ηε 

πνηθηιία ηνπ ζπζηήκαηνο, παξά αθνινπζνχλ απιά κηα ηερλνθξαηηθή πξνζέγγηζε. Οη 

ΟΓΚ παξέρνπλ φια ηα κέζα γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηελ απνηξνπή ηεο απνηπρίαο, ε 

νπνία είλαη ε ινγηθή θαηάιεμε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη 

αλαπηχζζεη έλα ζαθέο ζχλνιν ζρεδίσλ επηρεηξεκαηηθήο ζπλέρεηαο, ψζηε λα γίλνπλ 

θάπνηεο πξνζπάζεηεο γηα ηε ζπγθξάηεζε ή ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δεκηψλ. Δίλαη ζαθέο 

φηη ε επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηε πξνζρψξεζε ησλ κειψλ ζηηο ΟΓΚ πξέπεη λα 

ελζσκαηψλεη κηα ζεηξά παξαγφλησλ θαη φρη λα απνηειεί ηε ζπλάξηεζε  ηεο ζέζεο 

ηζρχνο ζε έλαλ νξγαληζκφ. 

Ζ επηινγή ησλ κειψλ ηεο ΟΓΚ ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

αηφκνπ λα κπνξεί λα εθπιεξψζεη ην θαίξην ξφιν θαη ηα θαζήθνληα πνπ ηνπ έρνπλ 

αλαηεζεί κέζα ζην πιαίζην κηαο ιεηηνπξγηθήο εηδηθφηεηαο θαη ζέζεο. (Katzenbach, 

Smith)297 
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2.5.9.3 Δηζάγνληαο ηε δνκή ηεο δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο  

Οη δνκέο, φπσο ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ θαη ην πξφηππν ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ, είλαη ηζρπξά επηθεληξσκέλα ζην ζπληνληζκφ θαη ηε 

δηαρείξηζε αθξηβψο πάλσ ζηε πεξηνρή ηεο θξίζεο. Σα ζηειέρε θαη νη δηεπζπληέο 

πξέπεη αλ αλαπηχμνπλ δνκέο ηα ηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ, νη νπνίεο βνεζνχλ ηε 

δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ, απνκαθξχλνπλ ηηο δηαηαξάμεηο απφ ηε ιεηηνπξγηθή 

δηαρείξηζε ζηηο ηνπνζεζίεο ηεο θξίζεο, φπσο θάλεη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ 

πεξηζηαηηθνχ θαη νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηε θαιχηεξε κεηαθίλεζε θαη ελαιιαγή ηεο 

δηνίθεζεο. Απηέο νη δνκέο πξέπεη λα ζρεηίδνληαη κε ηα θαζήθνληα ηεο θξίζεο θαη φρη 

κε ηα παξαδνζηαθά ηκήκαηα, ηνπο ηίηινπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο. Ζ δηαρείξηζε ησλ 

θξίζεσλ δηαθέξεη απφ ηε δηαρείξηζε ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ. (Heath)298 

Μηα δνκή, πνπ είλαη ηθαλή λα ππνζηεξίμεη ηηο επξχηεξεο απαηηήζεηο κηαο θνηλφηεηαο 

κεγάιεο θιίκαθαο θαη ηηο ιηγφηεξν ρεηξνπηαζηέο θξίζηκεο θαηαζηάζεηο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο θαη βηνκεραλίεο είλαη νη Δνκή Κέιπθνο ηεο 

Δηαρείξηζεο ηεο Κξίζεο (ΔΚΔΚ) (Heath)299. Ο ζθνπφο ηεο δνκήο έρεη ζρεδηαζηεί 

ψζηε λα θαιχςεη ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο πνιηηηθέο κηαο θξίζηκεο θαηάζηαζεο, ελψ 

δηαηεξεί μεθάζαξε ζχλδεζε κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δηνηθήζεηο ηνπ πεδίνπ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ αληηκεηψπηζεο. Ζ ΓΚΓΚ, είλαη κηα επέιηθηε δνκή, ε νπνία κπνξεί λα 

πξνζαξκνζηεί εχθνια ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο. Ζ δηνίθεζε θαη ην πξνζσπηθφ 

απνθηνχλ ηνπο ξφινπο θαη ηα πφζηα, αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα 

πξνζφληα,αληί ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ πφζησλ ή ησλ ρξφλσλ πξνυπεξεζίαο ζε 

έλαλ νξγαληζκφ. 

Ζ ΓΚΓΚ πάξεη δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ θαιχπηνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο, πνπ 

έρνπκε ήδε ζέζεη, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο θξίζεο. ε απηέο ηηο 

πξνυπνζέζεηο ζπκπεξηιακβάλεηαη: 

 Μηα απιή θαη εχθνια θαηαλνεηή δνκή. 

 χληνκα θαη απιά κνλνπάηηα επηθνηλσλίαο θαη δηνίθεζεο. 

 Δπίπεδε δηνίθεζε, πνπ κεηψλεη ηελ απψιεηα ρξφλνπ γηα ηε παξνρή 

πιεξνθνξηψλ θαη εληνιψλ. 

 πγθεληξσηηθή ιήςε απνθάζεσλ. 
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 Δμνπζηνδνηεκέλε δηαρείξηζε ηνπ θαζήθνληνο θαη ιήςε ησλ απνθάζεσλ ζην 

επίπεδν ηνπ θαζήθνληνο. 

 Δπηθέληξσζε ζην ζπληνληζκφ, αληί ζηε ηαθηηθή. 

 πιινγή, αμηνιφγεζε θαη δηαλνκή ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 Ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηηο νκάδεο, κέζα ζε έλα 

θξίζηκν πεξηβάιινλ,  

 Ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηηο νκάδεο, έμσ απφ ην 

θξίζηκν πεξηβάιινλ. (Heath)300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 7.: Ζ δνκή Κέιπθνο ηεο Γηαρείξηζεο ηεο θξίζεο. 

Πεγή: Heath, R.,  1998, Business Crises- the definite handbook to reduction, readiness, 

response and recovery,  Pearson Education Limited, UK, pp.:240 

 

Ζ ΓΚΓΚ έρεη έλα ηκήκα γηα ηηο πιεξνθνξίεο (ην δεμί ηκήκα ηεο εηθφλαο) θαη έλα 

ηκήκα γηα ηηο απνθάζεηο- ελέξγεηεο (αξηζηεξή πιεπξά ηεο εηθφλαο). Απηά ηα ηκήκαηα 

δηαηξνχληαη αληίζηνηρα ζε ζπκβνπιεπηηθά θαη πιεξνθνξηαθά, φπσο θαη ηα ηκήκαηα 

γηα ηελ απφθαζε θαη ηηο επηρεηξήζεηο. (Heath)301 

Ξεθηλψληαο κε ηε ζέζε ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο θξίζεο, ζα πεξηεγεζνχκε ζηε δνκή ηνπ 

θειχθνπο ηεο δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο, πξνζθέξνληαο καο κηα βαζηθή θαηαλφεζε ηεο 

ινγηθήο θαη ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο θάζε κνλάδαο. Οπφηε καο αξθεί λα πεξηγξάςνπκε 

ην ξφιν ηεο θάζε κνλάδαο, δειαδή: 

Τμήμα Αποφάςεων Συμβουλευτικό Τμήμα 

 

 

 

 

 

Τμημα Επιχειρήςεων 

 

 

 

 

 

Τμήμα Πληροφοριών 

Ανώτεροσ 

ιςτάμενοσ τησ 

διαχείριςησ τησ 

κρίςησ ή επόπτησ 

Διαχειριςτήσ 

τησ Κρίςησ- 

Γραφείο 

ςυνδζςμου 

τησ 

διοίκηςησ 

 

Γραφείο 

διοίκηςησ 

και 

ςυντονιςμοφ 

Προσ τισ μονάδεσ τακτικήσ 

Βαςική 

ςυμβουλευτική 

ομάδα 

Γραφείο 

διαχείριςησ 

τησ εικόνασ 

Γραφείο 

ταξινόμηςησ 

των 

πληροφοριών 

Γραφείο για 

το κοινό και 

τα Μ.Μ.Ε. 

Προσ τουσ ανιχνευτζσ πληροφοριών 



113 
 

 Ση είλαη ε κνλάδα. 

 Γηαηί βξίζθεηαη εθεί. 

 Πνίνο δνπιεχεη ζηε κνλάδα. 

 Πφηε ελεξγνπνηείηαη ε κνλάδα, θαη  

 Πνπ ηνπνζεηείηαη ε κνλάδα. 

Ο Γιασειπιζηήρ ηηρ κπίζηρ (ΓΚ) 

Ο ΓΚ είλαη ν θεληξηθφο δηεπζπληήο ηεο θξίζηκεο θαηάζηαζεο. Αλ ζπκβαίλνπλ 

ηαπηφρξνλα πνιπάξηζκεο πιηθέο θαη μερσξηζηέο θξίζηκεο θαηαζηάζεηο, ν 

πξντζηάκελνο δηαρεηξηζηήο θξίζεο κπνξεί λα δηνηθεί κηα μερσξηζηή ΓΚΓΚ, 

επηηξέπνληαο ζηνλ θάζε ΓΚ λα ειέγρεη κηα πην ζπκπαγή νκάδα ΓΚΓΚ. Ο ΓΚ παίξλεη 

φιεο ηηο απνθάζεηο ζηξαηεγηθήο, παξφιν πνπ κπνξεί λα κεηαβηβάζεη ηελ εμνπζία 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζε έλαλ αληηθαηαζηάηε, φηαλ νη θαηαζηάζεηο απαηηνχλ παξαπάλσ 

απφ νθηψ ψξεο δηνίθεζεο. 

Σνπνζεηψληαο ην ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν θάησ απφ ηελ εμνπζία ηνπ ΓΚ, απηή ε 

θεληξηθή εμνπζία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε γξεγνξφηεξε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζε κηα 

θαηαλνεηή αληίιεςε ηεο θξίζηκεο θαηάζηαζε ή ησλ επηρεηξήζεσλ αλάθακςεο. Ο ΓΚ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ζπκβνπιεπηηθέο κνλάδεο θαη αλαιπηέο ησλ πιεξνθνξηψλ, 

ψζηε λα βνεζήζνπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εγθπξφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ 

επηινγψλ θαη έηζη λα δηαηεξήζεη ηελ νκνθσλία θαη ην ζπληνληζκφ. Απηέο νη επηπιένλ 

γλψκεο κπνξεί λα κεηψζνπλ ηελ επηξξνή ηεο δηάζεζεο θαη ηεο νκαδηθήο ζθέςεο, 

πάλσ ζηηο επηινγέο γηα ηε δξάζε. 

Ο ΓΚ δελ ρξεηάδεηαη λα έρεη αξθεηή εμνπζία, ψζηε λα ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο θαη αλ 

ειέγρεη ην θξίζηκν πεξηβάιινλ. Θα πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα δηνηθεί ζε θαηαζηάζεηο 

αλαζηάησζεο. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ησλ θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ, απηέο νη 

θαηαζηάζεηο εκπεξηέρνπλ ειιηπήο ή αζαθείο πιεξνθνξίεο, δελ έρνπλ θαζφινπ 

δηαζέζηκν ρξφλν γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη αληηκεηψπηζεο, ζπλεπάγνληαη 

απαηηήζεηο γηα πφξνπο πνπ ππεξβαίλνπλ θαηά πνιχ ηνχο δηαζέζηκνπο πφξνπο, 

έρνπλ πνιχ έληνλν άγρνο θαη πξνζκνλή γηα πνιχ κεγάινπ επηπέδνπ απφδνζε. 

Πξέπεη λα έρεη ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε λα δηαρεηξηζηεί ηε 

θξίζε, Αλ ν ΓΚ είλαη έλαο κεζαίνο ή πθηζηάκελνο δηαρεηξηζηήο, ηα ζηειέρε θαη ε 

αλψηεξε δηνίθεζε πξέπεη λα απνδερηνχλ ηελ εμνπζία, πνπ έρεη παξαρσξεζεί ζην 

ΓΚ, γηα ηε πεξίνδν ηεο θξίζεο. 
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Απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη ελεξγνπνηεζεί ε αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο, ν ΓΚ έρεη ηνλ 

έιεγρν. Μφλν ν ΓΚ κπνξεί λα ηεξκαηίζεη επίζεκα ηηο επηρεηξήζεηο αληηκεηψπηζεο ηεο 

θξίζεο. Γξα ζπλήζσο ζην θέληξν δηνίθεζεο ή ζηα θεληξηθά γξαθεία, ηα νπνία 

κπνξεί αλ βξίζθνληαη κέζα ή έμσ απφ ηε πεξηνρή, θάηη πνπ εμαξηάηαη απφ ην 

κέγεζνο θαη ηε θχζε ηεο θξίζηκεο θαηάζηαζεο θαη απφ ην κέγεζνο θαη ηε δνκή ηνπ 

ηκήκαηνο αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο απφ ηνλ νξγαληζκφ. (Heath)302 

Γπαθείο Σςνδέζμος ηηρ Γιοίκηζηρ (ΓΣΓ)  

Σν ΓΓ δηνηθείηαη απφ κηθξφ αξηζκφ αλζξψπσλ, νη νπνίνη δξνχλ σο ζχλδεζκνη 

κεηαμχ ησλ αλαγθψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΚ θαη ησλ αλαγθψλ θαη ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ άιισλ κνλάδσλ, κέζα ζηε ΓΚΓΚ. Ζ απνζηνιή ηνπ ΓΓ, είλαη λα 

δηαζθαιίζεη ηε ζπλέρηζε ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηνπ ΓΚ θαη ησλ 

ππφινηπσλ ηκεκάησλ ησλ κνλάδσλ ηεο ΓΚΓΚ θαη κεηαμχ ηνπ ΓΚ θαη ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

Ζ ζπλέρηζε ηεο αληαιιαγήο ησλ πιεξνθνξηψλ βνεζά ζηε γξεγνξφηεξε επαθή θαη 

δηαζθαιίδεη ηε ζπλέρηζε ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ φηαλ ν ΓΚ δελ είλαη παξψλ. 

Απηφ απειεπζεξψλεη ηνλ ΓΚ θαη ηνπο αλψηεξνπο πθηζηάκελνπο, κεηψλεη ηηο 

κειινληηθέο ζπκθνξήζεηο ζηηο επηθνηλσλίεο θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηαπηφρξνλε 

ππνδνρή πνιιαπιψλ κελπκάησλ. 

Γεληθφηεξα ηα ΓΓ απαξηίδνληαη απφ θαηψηεξα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ, θαη νη νπνίνη 

έρνπλ ηηο ηθαλφηεηεο λα ιάβνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο πιεξνθνξίεο κε αθξίβεηα. Σν 

ΓΓ ζπγθαιείηαη, φηαλ ελεξγνπνηείηαη ε αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο θαη ην πξνζσπηθφ 

ηεο, εξγάδεηαη ζηελ ίδηα πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη θαη ν ΓΚ. (Heath)303 

Γπαθείο Ταξινόμηζηρ ηων Πληποθοπιών 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ ΣΑΠΛ είλαη ηα βαζηθά άηνκα, πνπ ηαμηλνκνχλ ηηο πιεξνθνξίεο 

θαη είλαη νη πξαγκαηνγλψκνλεο ζηε ΓΚΓΚ. Μπνξνχλ λα εμαζθαιίδνπλ ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο αληαιιαγήο ησλ πιεξνθνξηψλ κέζα ζηελ νκάδα αληηκεηψπηζεο 

ηεο θξίζεο θαη μεδηαιέγνπλ, ηαμηλνκνχλ, αμηνινγνχλ θαη θαηαγξάθνπλ πιεξνθνξίεο 

γηα ηε θξίζηκε θαηάζηαζε. 

Ζ ελ ιφγσ κνλάδα, κέζσ ησλ ελεξγεηψλ ηεο, κπνξεί λα απειεπζεξψζεη απφ ην 

θφξην εξγαζίαο ηνπ ην ΓΚ θαη ην ΓΓ, δειαδή απφ ηε ζπλερή απφθηεζε, ηελ 

ελεκέξσζε θαη ηελ εθηίκεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ πξνέξρνληαη ηφζν απφ ηελ 

εζσηεξηθή φζν θαη απφ ηελ εμσηεξηθή θξίζηκε θαηάζηαζε. Οη νκάδεο ησλ ΓΚ θαη ησλ 
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ΓΓ έηζη, εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ηα θαζήθνληα ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ή ηελ 

αλάθακςε. 

Σν πξνζσπηθφ πξέπεη αλ εθπαηδεπηεί ζηε ηαμηλφκεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη θαηαγξαθή ηνπο, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηηο 

ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο ηεο ΓΚΓΚ λα πξνζδηνξίζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο θξίζεο θαη 

ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο. Όηαλ έρνπκε κεγάιεο θξίζηκεο θαηαζηάζεηο πηζαλφλ 

ζα απαηηείηαη ε δεκηνπξγία ηξηψλ ππνκνλάδσλ- ηελ έξεπλα-ππνδνρή, ηε 

ηαμηλφκεζε-αμηνιφγεζε θαη ηε θαηαγξαθή. Ζ ελ ιφγσ νκάδα ζπγθαιείηαη φηαλ 

ελεξγνπνηείηαη ε αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο θαη ηνπνζεηείηαη ζην ρψξν δηνίθεζεο ζε 

μερσξηζηφ κέξνο απφ ηελ νκάδα ηνπ θνηλνχ θαη ηα Μ.Μ.Δ. (ΚΟΜΔ). (Heath)304 

Ανισνεςηέρ Πληποθοπιών 

Παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ νκάδα ηνπ ΣΑΠΛ. 

Υξεζηκνπνηνχληαη σο ζπιιέθηεο εμεηδηθεπκέλσλ πεγψλ (ξαδηφθσλν,ηειεφξαζε θ.α.) 

ή σο παξαηεξεηέο κέζα ζηε πεξηνρή θαη αλαδεηεηέο πιεξνθνξηψλ. Απηφ ην 

πξνζσπηθφ ιεηηνπξγεί ζαλ λα είλαη ηα κάηηα θαη ηα απηηά ηεο ΓΚΓΚ. 

Οη αληρλεπηέο πιεξνθνξηψλ παξέρνπλ αθνζησκέλε ππεξεζία γηα ηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ. Δίλαη κηα γξήγνξε θαη αθξηβήο ππεξεζία, θαζψο ην πξνζσπηθφ 

επηθεληξψλεηαη ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ κέζα, ηα νπνία είλαη 

αλεμάξηεηα απφ απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη κνλάδεο αληηκεηψπηζεο. Δπίζεο 

βνεζνχλ ζηελ επηηάρπλζε ηεο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ηεο πεηζαξρίαο ηνπο, κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ ζπγθεθξηκελνπνίεζε ζηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζην ΣΑΠΛ θαη ελ ζπλερεία ζην ΓΚ. πγθαινχληαη ζηε 

θάζε πνπ ελεξγνπνηείηαη ε αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο θαη ζπγθεληξψλνληαη ζηε 

πεξηνρή πνπ είλαη πξννξηζκέλε γηα ηα ΣΑΠΛ θαζψο θαη ηνπνζεηνχληαη αλάινγα κε 

ην κέζν ην νπνίν ηνπ έρεη αλαηεζεί λα παξαθνινπζήζνπλ. (Heath)305 

Γπαθείο για ηο κοινό και ηα Μ.Μ.Δ. (ΚΟΜΔ) 

Σν πξνζσπηθφ πνπ δνπιεχεη ζηε κνλάδα ηνπ ΚΟΜΔ αζρνιείηαη κε ηηο νκάδεο ησλ 

Μ.Μ.Δ., ηηο νκάδεο πνπ έρνπλ θάπνην εηδηθφ ελδηαθέξνλ θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

είλαη παξφληεο ζηε θξίζηκε θαηάζηαζε. Αξκνδηφηεηεο ηνπο είλαη λα ιακβάλνπλ θαη 

λα αληαπνθξίλνληαη ζε έξεπλεο, πνπ γίλνληαη έμσ απφ ηε θξίζηκε θαηάζηαζε, 

παξέρνληαο βνήζεηα θαη πιεξνθνξίεο, θαζψο θαη λα κεηαδίδνπλ νπνηεζδήπνηε 

εμσηεξηθέο πιεξνθνξίεο ζην πξνζσπηθφ ηνπ ΣΑΠΛ θαη λα παξέρνπλ ελεκεξψζεηο 

ζην πξνζσπηθφ ησλ Μ.Μ.Δ. 
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Σν ΚΟΜΔ κπνξεί λα κεηαδψζεη πιεξνθνξίεο ζην ΣΑΠΛ αιιά δελ κπνξεί λα δεηήζεη 

πιεξνθνξίεο απφ απηφ. Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην ΚΟΜΔ πξέπεη 

λα ειεγρζνχλ απφ ην ΓΚ. 

Ζ κνλάδα ΚΟΜΔ παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηα άηνκα πνπ είλαη εθηφο ηεο θξίζηκεο 

θαηάζηαζεο θαη ζε απηνχο πνπ δελ είλαη κέιε αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο. Έηζη νη πην 

εμεηδηθεπκέλεο κνλάδεο ΓΚΓΚ είλαη ειεχζεξεο λα επηθεληξψλνληαη ζηε ζπιινγή θαη 

αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ (ΣΑΠΛ), πνπ βνεζνχλ ζηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο. 

Απνκνλψλνληαο επίζεο ηα ΚΟΜΔ απφ ηηο εζσηεξηθέο πιεξνθνξίεο θαη απαηηψληαο 

απφ απηφ λα παίξλεη πξν έγθξηζε απφ ην ΓΚ γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

κεηαβηβάζεη, δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηξεηο βαζηθέο βειηηψζεηο ζηε δηαρείξηζε ηεο 

θξίζεο: 

 Γηαρσξηζκφ ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ πιεξνθνξηψλ κε απνηέιεζκα ηε 

κείσζε ησλ θεκψλ, ηεο αζπλεπνχο πιεξνθφξεζεο θαη ησλ δηαξξνψλ ηεο 

πιεξνθφξεζεο. 

 Γεκηνπξγία κηαο θεληξηθήο πεγήο γηα ηε πιεξνθφξεζε ηνπ εμσηεξηθνχ 

θφζκνπ, θαη 

 Σαρχηεξε πξνκήζεηα πιεξνθνξηψλ ζην πξνζσπηθφ ησλ ΜΜΔ θαη ζηηο άιιεο 

νκάδεο, πνπ έρνπλ θάπνην εηδηθφ ελδηαθέξνλ. 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ ΚΟΜΔ απειεπζεξψλεη ην ππφινηπν πξνζσπηθφ ηεο ΓΚΓΚ απφ 

ην λα αζρνιείηαη κε ηα ζέκαηα πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ θαη ζπγθεληξψλεηαη, φηαλ 

ελεξγνπνηείηαη ε αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ζην θέληξν δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

μερσξηζηά απφ ην ΣΑΠΛ. (Heath)306 

Γπαθείο Γιασείπιζηρ ηηρ Δικόναρ (ΓΔΙ) 

Σν πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη ζην ΓΔΗ, αλαιχεη θαη ζπκβνπιεχεη γηα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο θξίζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο, ζρεηηθά κε ηελ αληίιεςε 

πνπ δεκηνπξγείηαη γηα ηνλ νξγαληζκφ, απφ ην γεληθφ θνηλφ θαη ηηο νκάδεο εηδηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. Αζρνιείηαη θπξίσο, κε ηε δηαρείξηζε ηεο εηθφλαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

κπνξεί λα δψζεη ζπκβνπιέο ζην ΚΟΜΔ θαη ην ΓΚ, ζρεηηθά κε ην πψο κπνξνχλ λα 

δνζνχλ απνηειεζκαηηθά νη πιεξνθνξίεο ζε απηνχο πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηε 

θξίζηκε θαηάζηαζε. Θα ιέγακε, φηη είλαη κηα εμεηδηθεπκέλε νκάδα «δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ», γηα ηε βνήζεηα ησλ ζηειερψλ θαη ησλ δηεπζπληψλ, ψζηε λα θάλνπλ πην 

ηζνξξνπεκέλεο θαη πην θαηάιιειεο δειψζεηο. Δπίζεο ζπκβνπιεχεη, σο πξνο ην πψο 
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λα αληηκεησπίζνπλ ηηο θήκεο θαη ηηο εηθαζίεο πάλσ ζηνλ νξγαληζκφ θαη ην 

πξνζσπηθφ ηνπ. 

Σν ΓΔΗ πξέπεη λα ελεξγνπνηεζεί ακέζσο κφιηο ην θξίζηκν πεξηζηαηηθφ είλαη 

ρεηξνπηαζηφ ζηηο εμσηεξηθέο νκάδεο. Δπίζεο γεγνλφηα φπσο: επηζέζεηο ζηελ εηθφλα 

ηνπ νξγαληζκνχ, πξνβιήκαηα κε ηα έζνδα, ερζξηθή εμαγνξά ηεο εηαηξείαο, φπσο θαη 

κεγάιεο αιιαγέο ζηελ απνζηνιή ηνπ νξγαληζκνχ ή ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηνπ 

νξγαληζκνχ, ελεξγνπνηνχλ ηε παξνπζία ηεο νκάδαο ΓΔΗ. (Heath)307 

Βαζική Σςμβοςλεςηική Ομάδα 

Ζ ΒΑΟ παξέρεη κηα θνληηλή πεγή εμεηδηθεπκέλεο ζπκβνπιήο γηα ην ΓΚ. Απηφ 

επηηξέπεη ζην λα αθηεξσζεί πεξηζζφηεξνο ρξφλνο θαη πεξηζζφηεξεο απφςεηο ζηα 

πξνβιήκαηα ή ηα ζέκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηε θξίζε. Ζ ΒΑΟ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα: 

 ην ΓΚ λα ζπγθεληξσζεί ζηα θαζήθνληα αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο θαη 

ζην ζπληνληζκφ. 

 ε παξαπάλσ απφ έλα άηνκα λα γλσξίδνπλ ηε πιήξε εηθφλα, θαη 

 Γξήγνξε πξφζβαζε ζε εμεηδηθεπκέλεο ζπκβνπιέο. 

Σα κέιε ηεο ΒΑΟ κπνξεί λα αιιάμνπλ θαηά ηε πνξεία ηεο θξίζεο. Απηέο νη αιιαγέο 

κπνξεί αλ γίλνπλ ιφγσ ησλ αιιαγψλ ηεο θξίζηκεο θαηάζηαζεο ή ιφγσ ησλ εηδηθψλ 

αηφκσλ πνπ κεηαθηλήζεθαλ ζην πεδίν, γηα λα επνπηεχζνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο αληηκεηψπηζεο. Ζ ΒΑΟ πξέπεη αλ πεξηιακβάλεη αλψηεξνπο 

αληηπξνζψπνπο απφ φιεο ηηο νκάδεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ θξίζε εηδηθά εθείλεο 

πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηνλ νξγαληζκφ. Υξήζηκα κέιε επίζεο ζα ήηαλ ην αλψηεξν 

πξνζσπηθφ πνπ ζα  κπνξεί αλ ζπληνλίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο αλάθακςεο κεηά ηε 

θξίζε, θαζψο κπνξνχλ λα γλσξίδνπλ, ηη έρεη δεκησζεί θαη ηη έγηλε αθξηβψο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ αληηκεηψπηζεο. (Heath)308 

Ανώηεπορ Πποϊζηάμενορ Γιασείπιζηρ ηηρ Κπίζηρ (ΑΙΓΚ)/επόπηηρ  

Έλα αλψηεξν πφζην κπνξεί λα ρξεηαζηεί γηα ην ζπληνληζκφ ή γηα ηελ επίβιεςε ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο. Απηφ πξνθχπηεη γηαηί,  

 Τπάξρεη παξαπάλσ απφ κηα θξίζηκε θαηάζηαζε, 

 Μφλν έλα ηκήκα ηνπ νξγαληζκνχ έρεη αλακεηρζεί κε ηε θξίζε. 
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ηηο πεξηζζφηεξεο θξίζηκεο θαηαζηάζεηο, ν ΓΚ αλαθέξεη ζηνλ αλψηεξν πξντζηάκελν 

ηνπ, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί σο επφπηεο. Απηή ε επαθή έρεη ζρέζε κε ηελ επζχλε θαη ηε 

παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη δελ πξέπεη αλ ρξεζηκνπνηείηαη σο κηθξν-δηαρείξηζε απφ 

ηνπο αλψηεξνπο πξντζηακέλνπο. 

Ο ΑΗΓΚ παξέρεη ππνζηήξημε θαη ζπληνληζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ γηα πνιιαπιέο 

ηνπνζεζίεο ή θαηαζηάζεηο. Οη επφπηεο έρνπλ ηελ επζχλε ησλ ΓΚ θαη ησλ νκάδσλ 

ηνπο θαη ζπληνλίδνπλ ηφζν ηηο νκάδεο, πνπ έρνπλ επεξεαζηεί, φζν θαη εθείλεο πνπ 

δελ έρνπλ επεξεαζηεί κέζα ζηνλ νξγαληζκφ ή ηε θνηλφηεηα.  

πλήζσο, απαξηίδεηαη απφ αλψηεξα ζηειέρε ή δηεπζπληέο κε απαξαίηεηε εκπεηξία 

θαη εθπαίδεπζε. Δίλαη εθείλνη πνπ ηειηθά, ν ΓΚ ζα αλαθέξεη θαη κπνξεί λα είλαη 

επηθεθαιείο ηνπ νξγαληζκνχ. πλήζσο αλαιακβάλνπλ δξάζε , φηαλ ε θξίζε είλαη 

πέξα απφ ηε δηαρείξηζε ελφο θαη κφλν ΓΚ θαη φηαλ απαηηείηαη πεξηζζφηεξν 

πξνζσπηθφ θαη πφξνη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. (Heath)309 

Γπαθείο Σςνδέζμος Κανονικών Λειηοςπγιών (ΓΣΚΛ) 

ε κεξηθέο θξίζηκεο θαηαζηάζεηο θαη ζε επηρεηξήζεηο αλάθακςεο, κηα νκάδα ΓΚΛ 

εθηειεί ρξέε ζπλδέζκνπ κεηαμχ ησλ νκάδσλ, πνπ έρνπλ πιεγεί θαη εθείλσλ πνπ δελ 

έρνπλ πιεγεί. Σν ΓΚΛ δξα σο θξίθνο θαη σο αζπίδα κεηαμχ ησλ θαλνληθψλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ πεξηνρψλ πνπ έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηε θξίζε. 

Υξεζηκνπνηείηαη, γηα λα ζπλδέζεη ηνπο αληαπνθξηλφκελνπο, ην πξνζσπηθφ 

αληηκεηψπηζεο θαη ηη νκάδεο πνπ έρνπλ πιεγεί κε ην ππφινηπν ηνπ νξγαληζκνχ, 

φηαλ ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο δελ ιεηηνπξγνχλ ζσζηά ή φηαλ νη δξαζηεξηφηεηεο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ αλάθακςε απαηηνχλ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα θαη 

ζπγθέληξσζε. πλήζσο απηή ε νκάδα ζπγθεληξψλεηαη φηαλ θξηζεί απαξαίηεην. 

Βνεζά ζην: 

 πληνληζκφ θαη ζηελ ππνζηήξημε ησλ πξνκεζεηψλ γηα ηνπο πφξνπο. 

 Φξνληίδεη γηα ηηο αλάγθεο ησλ νκάδσλ, πνπ δελ έρνπλ πιεγεί  

 Να δηαηεξεί ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο έληνλεο ζπγθέληξσζεο ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ δελ εκπιέθεηαη ζηε 

θξίζε. (Heath)310 
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Γπαθείο Γιοίκηζηρ και Σςνηονιζμού (ΓΙΣΥ) 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ ΓΗΤ κεηαηξέπεη ηα ζρέδηα ζηξαηεγηθήο ηνπ ΓΚ, ζε ηνπηθέο 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο, γηα ην ζπληνληζκφ ηεο δηαρείξηζεο κέζα ζηε ηνπνζεζία. 

Σν ΓΗΤ έρεη δχν απνζηνιέο: 

 Σε κεηαηξνπή ησλ ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ ζε θαζήθνληα κέζα ζηε πεξηνρή 

θαη ηελ αλάζεζε ησλ θαζεθφλησλ ζηηο κνλάδεο ηεο ηαθηηθήο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε (ΜΣΑ) 

 Σελ επίβιεςε ηεο θαηάζηαζεο θαη ηεο δηάζεζεο ησλ πφξσλ, πνπ 

θαηακεξίδνληαη ζε κηα θξίζε.  

Σν ΓΗΤ παξέρεη άκεζν ζπληνληζκφ θαη έιεγρν ζηε πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο. ε 

κεγάιεο ΓΚΓΚ, ην ΓΗΤ απνδεζκεχεη ηνλ ΓΚ απφ ηνλ άκεζν θαη ζπλερέο έιεγρν ησλ 

ηαθηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηάζηαζε. Απηφ βνεζά ην ΓΚ λα δψζεη 

κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηα επξχηεξα ζέκαηα ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο, ηεο 

επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο ηεο κειινληηθήο ζηξαηεγηθήο. 

Σν άηνκν πνπ είλαη επηθεθαιήο ηνπ ΓΗΤ είλαη ζπλήζσο ν αλαπιεξσηήο 

δηαρεηξηζηήο ηεο θξίζεο (ΑΓΚ), ν νπνίνο πξνζσξηλά κπνξεί αλ παίμεη ην ξφιν ηνπ 

δηαρεηξηζηή ηεο θξίζεο φηαλ ν ΓΚ απνπζηάδεη. Σν πξνζσπηθφ ηνπ ΓΗΤ, ζπγθαιείηαη 

φηαλ ελεξγνπνηείηαη ε αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο, ζηα πξνζδηνξηζκέλα θέληξα 

δηνίθεζεο ή ζηα θεληξηθά γξαθεία. (Heath)311 

Μονάδερ ηηρ ηακηικήρ για ηην ανηιμεηώπιζη 

Ζ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο δηαρσξίδεηαη ζηηο γεληθέο θαη ζηηο 

εμεηδηθεπκέλεο κνλάδεο, νη νπνίεο έρνπλ ην πξνζσπηθφ θαη ηνλ εμνπιηζκφ, λα 

αληηκεησπίζνπλ ην θξίζηκν πεξηζηαηηθφ θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ πεξηζηαηηθνχ. Απηέο νη 

ΜΣΑ ζπλδένληαη κε ηελ νκάδα ηνπ ΓΗΤ, γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ηε 

κεηάδνζε ησλ νδεγηψλ. (Heath)312 

Τα οθέλη από ηη σπήζη ηηρ πποζέγγιζηρ ΓΚΓΚ 

Ζ ΓΚΓΚ είλαη κηα απιή θαη εχθνιε πξνζέγγηζε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο δνκήο, ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. Οη νκάδεο ησλ θαζεθφλησλ ηαμηλνκνχληαη ζε εηδηθά θαη 

γεληθά «γξαθεία». Αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν, ην κέγεζνο ή ηε θχζε ηεο θξίζεο, ε 

ΓΚΓΚ πξνζδηνξίδεη μεθάζαξα ην ξφιν θαη ην ζθνπφ ηεο θάζε νκάδαο ή «γξαθείσλ». 
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Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην φηη ε ΓΚΓΚ δηαρσξίδεη (θαη θξαηά ρσξηζηέο) ηηο ξνέο ηεο 

επηθνηλσλίαο κέζα ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο θαη θαζηζηά δηαζέζηκεο ηηο 

πιεξνθνξίεο ζηηο νκάδεο πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. 

Απηφο ν δηαρσξηζκφο κεηψλεη ηηο ζπγθξνχζεηο, ηηο παξεμεγήζεηο θαη ηε θησρή 

απφδνζε ηεο εηθφλαο, κέζσ ηεο παξνπζίαζεο κηαο ζπληνληζκέλεο «κνλαδηθήο» 

πεγήο πιεξνθφξεζεο. Δμαηηίαο ηεο έκθαζεο πνπ δίλεηαη ζηε ηαμηλφκεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ, ε ρξήζε ηεο ΓΚΓΚ, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηε θαιχηεξε 

θαηαγξαθή ηνπ ηη ζπλέβε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο. (Jaques)313 

Ζ πξνζέγγηζε ηεο ΓΚΓΚ επηηξέπεη ηε δηαβάζκηζε, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο θξίζηκεο θαηάζηαζεο θαη ηελ ειαζηηθή πξνζαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ 

«γξαθείσλ» θαη «κνλάδσλ» γηα απηήλ ηε θξίζε. Απηή ε πξνζέγγηζε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ πνιινχο δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο, γηαηί ε έκθαζε δίλεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο θαη φρη ζηνπο ηίηινπο 

ησλ ζέζεσλ ή ηνπο ηξφπνπο πνπ αλαιακβάλνπλ απηέο. (Eisenhardt, Kahwajy, 

Bourgeois)314 

 

2.5.9.4. Αμηνιόγεζε Οκάδσλ Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ 

Όπσο αλαθέξακε άλσζη, ηα άηνκα ηα νπνία απαξηίδνπλ ηηο Οκάδεο Γηαρείξηζεο 

Κξίζεσλ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο ηνκείο θαη έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ξφινπο 

κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. Δληνπίδεηαη, δε, φηη αλαιακβάλνπλ ηνπο ξφινπο ηνπο σο κέιε 

απηψλ ησλ νκάδσλ φηαλ γίλεηαη ε ζπγθιηζή ηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη δηαρείξηζε 

ησλ γεγνλφησλ ηεο θξίζεο. Δδψ ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη νη Οκάδεο Γηαρείξηζεο 

Κξίζεσλ ρξεηάδεηαη λα ππάξρνπλ ζε φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ νξγαληζκνχ, φρη κφλν 

θαηά ηε πεξίνδν πνπ μεζπά ε θξίζε, θαζψο εμππεξεηνχλ θαη ζπληνλίδνπλ κηα 

ιεηηνπξγία θαη αλάγθε ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία εθαξκφδεηαη παξάιιεια κε φιεο ηηο 

άιιεο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Δπνκέλσο, ηα άηνκα πνπ απαξηίδνπλ ηηο Οκάδεο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ ζα πξέπεη λα 

εληάμνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο σο κέιε απηψλ ησλ νκάδσλ 

ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο, ζηνπο ηνκείο ηνπο νπνίνπο αλήθνπλ, θαζψο ε δηαρείξηζε ησλ 

θξίζεσλ δελ είλαη θάηη ζηαηηθφ ην νπνίν παξέξρεηαη, αιιά κηα ζπλερφκελε ιεηηνπξγία 

θαη πξνεηνηκαζία ηνπ νξγαληζκνχ. 
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2.6 Αξρέο επηθνηλσλίαο 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα νξίζνπκε ηη αθξηβψο είλαη νη δεκφζηεο ζρέζεηο. Σα ΜΜΔ 

απνηεινχλ έλα ηζρπξφηαην ελδηαθεξφκελν κέξνο (stakeholder) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

θξίζεσλ, θηιηξάξνληαο θαη δηακνξθψλνληαο ηηο πξννπηηθέο, κε κηα ηάζε λα 

εληζρχνπλ ηηο ηξέρνπζεο πξνθαηαιήςεηο ηνπ θνηλνχ (Nelkin)315. Θα εμεξεπλήζνπκε ηε 

θνηλή γλψκε ζπζρεηίζεη ην πσο κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηα ΜΜΔ θαη ην πσο 

νξίδεηαη ε επηξξνή ησλ ΜΜΔ θαη ην πσο κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ηα δηάθνξα 

ζέκαηα, απφ ηα ηειεπηαία. 

2.6.1 Γεκόζηεο ζρέζεηο θαηά ηε θξίζε 

χκθσλα κε ηνπο Seymour & Moore316 νη θξίζεηο ηείλνπλ λα είλαη γεγνλφηα πςεινχ 

ελδηαθέξνληνο, φπνπ νη δεκφζηεο ζρέζεη παίδνπλ έλα απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο 

ξφινπο ζηε ζσζηή δηαρείξηζε απηψλ. Πξν ηνπ 1982, νη νξγαληζκνί επέιεγαλ λα 

θιείλνπλ ηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο κε ην θνηλφ, ηδηαίηεξα κε ηα ΜΜΔ θαηά ηε δηάξθεηα 

κηαο θξίζεο θαη επέιεγαλ λα θάλνπλ ρξήζε ηεο ζηάζεο πνπ ηνπο πξφηεηλαλ νη 

νηθνλνκηθνί ηνπο ζχκβνπινη, γλσζηή θαη σο  «νπδέλ ζρφιηνλ» (Cutlip)317. Γηα 

παξαπάλσ απφ 15 ρξφληα απηή ήηαλ ε ζηξαηεγηθή ρεηξηζκνχ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

θαηά ηε θξίζε (Marra)318. Ζ εμάπισζε, κεηέπεηηα ησλ ΜΜΔ θαη ε εμέιημε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζπιινγήο ησλ πιεξνθνξηψλ, ψζεζε ηηο επηρεηξήζεηο λα 

δηαθνξνπνηεζνχλ απφ απηέο ηνπ «θιεηζηνχ» ηχπνπ ζηξαηεγηθέο θαη λα δηεξεπλήζνπλ 

εηο βάζνο θαιέο πξαθηηθέο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαηά ηε θξίζε  (Pinsdorf)319. 

Σν ζπλερψο κεηαβαιιφκελν νηθνδφκεκα ησλ ΜΜΔ, απνηειεί πξντφλ ηεο 

επαλάζηαζεο ηεο ελεκέξσζεο θαη άιιαμε δξαζηηθά ηνπο φξνπο ησλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ (Seymour & Moore)320. Έηζη είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλάγθε γηα δεκηνπξγία 

ηζρπξψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη ηελ ελδπλάκσζε ηνπ απφερνπ ησλ ιαλζαζκέλσλ 

πξαθηηθψλ δηνίθεζεο  (Pearson & Clair)321. Aλ θαη δηαδξαζηηθφο, ν ζηφρνο ησλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαηά ηε θξίζε είλαη ε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κε δηαθνξεηηθά 

θνηλά, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεσο  (D‟Aveni, R., Macmillan)322. 

 Σν πεδίν ηεο επηθνηλσλίαο κεηαβιήζεθε, απφ ηελ επνρή φπνπ εηζήρζεζαλ κέζα 

φπσο ην ειεθηξνληθφ γξακκαηνθηβψηην θαη ην δηαδίθηπν. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα 

εμαπισζεί ε «κηληηαθή αξέλα» θαη ζε θάζε ζεκαληηθφ γεγνλφο ε θξίζε λα εμεηάδεηαη 

θαη λα αμηνινγείηαη ζπλερψο απφ ηα ΜΜΔ (Hawkins)322. ήκεξα, ηα ΜΜΔ 
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δηαζθαιίδνπλ φηη νη πιεξνθνξίεο ζρεηηδφκελεο κε ηηο θξίζεηο είλαη άκεζα δηαζέζηκεο 

(Henry)323. 

2.6.2 Ο ξόινο ησλ ΜΜΔ 

Σα ΜΜΔ παίδνπλ έλαλ πηινηηθφ ξφιν ζηηο αξρέο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ, σο βαζηθφο 

παξάγσλ θαη θχξην φρεκα ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ελφο νξγαληζκνχ θαη ηνπ θνηλνχ 

ηνπ (Fortunato)324.  

Ο φξνο «θάιπςε (coverage)» αλαθέξεηαη ζε φια ηα  ΜΜΔ θαη ν φξνο «πεξηερφκελν 

(content)» εηδηθεχεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ ΜΜΔ ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηχπν ηεο  

«θάιπςεο». πλεπψο, ε θάιπςε απνηειεί πξντφλ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ΜΜΔ, ελψ ην 

πεξηερφκελν είλαη πηπρή ηεο θάιπςεο ησλ ΜΜΔ. 

Θα κειεηήζνπκε ηε ζεσξία ησλ ΜΜΔ γηα ηε θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο δχλακεο, ηελ 

νπνία πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα δηαιέγνπλ θαη λα παξνπζηάδνπλ κε 

ην ηξφπν ηνπο ηα κελχκαηά (Gunther325, McCoombs & Shaw326). O Cohen327 

ζέινληαο λα δηεπξχλεη ηηο ζεσξίεο πνπ είραλ πξσηνπαξνπζηάζεη νη Lippmann θαη 

Bernays, ηφληζε φηη «ηα ΜΜΔ κπνξεί αξθεηέο θνξέο λα κελ παξνπζηάδνπλ 

επηηπρεκέλα απηφ πνπ ζθέθηνληαη, αιιά είλαη ζίγνπξα πνιχ επηηπρεκέλα ζην λα ιέλε 

ζην θνηλφ ηνπο ηη λα ζθέθηεηαη (ζει. 13). Δπίζεο, αλαγλψξηζε φηη ηα κίληηα ηνλίδνπλ 

ηηο πηπρέο ησλ εθηηκήζεσλ κνλφπιεπξα, εηο βάξνο ηνπ άιινπ εκπιεθφκελνπ κέξνπο 

θαη ηε παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο ησλ εηδήζεσλ κε ηξφπν ψζηε, λα ελζαξξχλνπλ ηε 

θνηλή γλψκε λα ζπληαρζεί κε έλα απφ ηα δχν κέξε, πξάγκα πνπ έρεη νδεγήζεη 

αξθεηέο θνξέο ζε δξακαηηθά απνηειέζκαηα (Gamson & Modigham)328. 

Ζ αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ ηεο παξνπζίαζεο (framing), ρξεζηκνπνηεί ηελ αξρή φηη ε 

είδεζε γεληθά δελ θηηάρλεηαη απφ ηελ απιή παξαηήξεζε θαη θάιπςε ησλ γεγνλφησλ, 

αιιά είλαη εηδηθφηεξα κηα δηεξγαζία ζπλερνχο δηαινγήο/επηινγήο θαη θαηαζθεπήο. 

Απηή ε δηεξγαζία έρεη θνηλσληθέο θαηαβνιέο, κε ηελ έλλνηα φηη ε θάιπςε ησλ 

εηδήζεσλ είλαη θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλε. Απηή ε θάιπςε απνηειείηαη απφ έλα 

ζπλδπαζκφ ξνπηηλψλ ζην νξγαλσζηαθφ επίπεδν ησλ ΜΜΔ, ελψ νη λφξκεο ησλ 

εηδήζεσλ δηαηεξνχληαη θαη αλαπαξάγνληαη ζπλερψο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

δεκνζηνγξάθνπο (Tuchman)329. Οη δεκνζηνγξάθνη αθνινπζνχλ έλαλ αξηζκφ απφ 

πξνθαζνξηζκέλεο δηεξγαζίεο φζνλ αθνξά ηελ επηινγή, ζπιινγή θαη παξαγσγή ησλ 

λέσλ θαη ησλ εηδήζεσλ (Gamson & Modigham330, Tuchman331). 

Αλ εζηηάζνπκε ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαηά ηε θξίζε, ησλ ΜΜΔ 

θαη ηνπ θνηλνχ, ηα ΜΜΔ θαηέρνπλ ηε κεγαιχηεξε δχλακε, θπξίσο ιφγσ ηεο 
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ηθαλφηεηάο ηνπο λα επεξεάζνπλ ηε θνηλή γλψκε (Birkland)332. Ο Fortunato333 ηνλίδεη 

φηη ηα ΜΜΔ έρνπλ πνιχ κεγάιε επηξξνή φζνλ αθνξά ηε ζπιινγή θαη ηε παξνπζίαζε 

κελπκάησλ, ηα νπνία είλαη ζρεδηαζκέλα γηα λα επεξεάζνπλ ην θνηλφ θαη δηεξσηάηαη 

ηνλ αληίθηππν πνπ έρνπλ νη ρεηξηζηέο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζην πεξηερφκελν ησλ 

ΜΜΔ. Απηφ ην ζπκπέξαζκα ηνπ Fortunato βξίζθνπκε λα αληηκεησπίδεηαη ζηε 

ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία θαη απνηειεί ην επίθεληξν γηα ηε δεκηνπξγία 

απνηειεζκαηηθψλ θαη πξννξαηηθψλ (proactive) ζηξαηεγηθψλ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

θαηά ηε θξίζε. 

2.6.3 Γεκόζηεο ζρέζεηο  

Οη δεκφζηεο ζρέζεηο, σο αξρή πξσηνθαζηδξχζεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ 1900 (D‟Aveni, 

R., Macmillan)334. Οη πξψηκνη νξηζκνί απηήο ηεο αξρήο εζηίαδαλ ζε δχν βαζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο αηδέληεδεο ηνπ ηχπνπ θαη ζηε δεκνζηφηεηα (Barton)335. 

ήκεξα, νη δεκφζηεο ζρέζεηο αλαγλσξίδνληαη σο επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγία 

νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο (Seymour & Moore)336. Απηή ε αλαγλψξηζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ 

ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ θνηλνχ βνήζεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο δηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο 

ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ (Cutlip)337. 

O Cornelissen338 ππνζηήξημε φηη νη δξαζηεξηφηεηεο  ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ δελ 

πεξηνξίδνληαη, νχηε αμηνπνηνχληαη απζηεξά κφλν κέζα ζην πιαίζην ησλ αθαδεκατθψλ 

γλψζεσλ. Πξνηείλεη φηη ζην πεδίν ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ππάξρεη κηα δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ αθαδεκατθψλ ζεσξηψλ θαη ηεο έξεπλαο, ηεο γλψζεο, θαη ησλ ηθαλνηήησλ 

πνπ απαηηνχληαη απφ ηνπο ρεηξηζηέο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Δπηπξνζζέησο, ν 

Cornelissen339 ηζρπξίδεηαη φηη ε έξεπλα δίλεη έκθαζε ζηηο κεζφδνπο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ρσξίο λα εζηηάδεηαη ε δηαρείξηζε ηεο  «κεγάιεο -νιηθήο εηθφλαο», 

εηδηθά ζηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη πάλσ ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο θαηά ηε θξίζε. 

Ζ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή βηβιηνγξαθία, πξνζθέξνπλ έλα επξχ θάζκα 

νξηζκψλ γηα ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο. Ο Harlow340 καο δίλεη έλαλ νξηζκφ γηα ηα βαζηθά 

ζηνηρεία ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ, βαζηδφκελνο ζε παξαπάλσ απφ ηνπο 470 ήδε 

ππάξρνληεο νξηζκνχο. ηνλ νξηζκφ ηνπ Harlow παξνπζηάδνληαη ηφζν ηα 

ελλνηνινγηθά, φζν θαη ηα ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία ηνπ ελ ιφγσ αληηθεηκέλνπ ηεο 

δηαρείξηζεο. 

«Οη δεκφζηεο είλαη δηαθξηηή ιεηηνπξγία ηεο δηαρείξηζεο, ε νπνία βνεζά ζηε 

θαζηέξσζε θαη δηαηήξεζε ακνηβαίσλ γξακκψλ επηθνηλσλίαο, ζηε θαηαλφεζε, ζηελ 

απνδνρή θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ελφο νξγαληζκνχ θαη ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θνηλνχ 

ηνπ. Δπίζεο είλαη ε ιεηηνπξγία, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε δηαρείξηζε ησλ 
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πξνβιεκάησλ ή ησλ δεηεκάησλ, βνεζά ηε δηνίθεζε λα ελεκεξψλεηαη θαη αλ 

ελεκεξψλεη αληηζηνίρσο ηε θνηλή γλψκε, λα νξίδεη θαη λα δίλεη έκθαζε ζηελ επζχλε 

ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ εμππεξέηεζεο ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ θνηλνχ, λα βνεζά ηε 

δηνίθεζε λα ελεκεξψλεηαη γηα ην πσο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη απνηειεζκαηηθά ηηο 

αιιαγέο, λα ιεηηνπξγεί σο έλα ζχζηεκα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο γηα ηελ αληίιεςε 

ησλ ηάζεσλ πνπ ππάξρνπλ θαη λα γίλεηαη ρξήζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο πγηνχο θαη 

εζηθήο επηθνηλσλίαο σο ηα θχξηα εξγαιεία ηεο». 

Όζν αλαπηπζζφηαλ απηή ε ιεηηνπξγία, νη νξγαληζκνί άξρηζαλ λα απνθηνχλ 

κεγαιχηεξε επίγλσζε πάλσ ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπο 

άιιαμαλ, νπφηε λένη φξνη εκθαλίζηεθαλ γηα λα ελζσκαηψζνπλ ηελ έξεπλα, ην 

ζρεδηαζκφ, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ (Marra)341. Οη 

πιεηνςεθία απηψλ ησλ νξηζκψλ, εμεγνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ, αιιά φρη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Σν 1988 έλα ακεξηθάληθν δηνηθεηηθφ φξγαλν, ε 

Κνηλσλία Γεκνζίσλ ρέζεσλ ησλ Πνιηηψλ ηεο Ακεξηθήο (Public Relations Society of 

America) πηνζέηεζαλ επίζεκα ηνλ εμήο νξηζκφ: 

«Οη δεκφζηεο ζρέζεηο βνεζνχλ έλαλ νξγαληζκφ θαη ην θνηλφ, λα πξνζαξκνζηνχλ κε 

ακνηβαίν ηξφπν ν έλαο κε ηνλ άιινλ» (Cutlip)342. O Cutlip343 φξηζε ηηο δεκφζηεο 

ζρέζεηο ψο ηε ζπζηεκαηηθή δηεξγαζία ηεο επηθνηλσλίαο κε πνιιαπινχο απνδέθηεο. Ο 

νξηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν  Cutlip344 γηα ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο είλαη ν εμήο: 

«Ζ ιεηηνπξγία δηαρείξηζεο πνπ ζα πξνζδηνξίδεη, θαζνξίδεη θαη δηαηεξεί ακνηβαία 

επσθειείο ζρέζεηο κεηαμχ ελφο νξγαληζκνχ θαη ηνπ θνηλνχ, απφ ηνπο νπνίνπο 

εμαξηάηαη ε απνηπρία ή επηηπρία ηνπ». 

Οη ζπιινγηθέο απφςεηο ηνπ Cutlip345 παξέρνπλ έλαλ νξηζκφ ηεο θνηλήο γλψκεο σο 

εμήο: 

«Μηα δπλακηθή δηεξγαζία ζηε νπνία νη ηδέεο εθθξάδνληαη, πξνζαξκφδνληαη θαη 

δηαθπβεχεηαη ε θαζφδσλ πξνο ην ζπιινγηθφ πξνζδηνξηζκφ δξάζε». 

Γηα ηηο κεηξήζεηο νη εξεπλεηέο ηεο θνηλήο γλψκεο ρξεζηκνπνίεζαλ δηάθνξεο 

κεζφδνπο έξεπλαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: ζρεδίσλ ςεθνθνξίαο, κέηξεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ ΜΜΔ θαη ηνλ αθνπγθξαζκφ ηεο θνηλήο γλψκεο κέζα απφ έξεπλεο. 

2.6.3.1 Σν θνηλό 

ηε βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ν φξνο «θνηλφ (public)» είλαη ε πην 

θνηλή νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα 
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(Cutlip, Grunig, Grunig θαη Hunt). Ο φξνο «θνηλφ» αλαθέξεηαη ζε φιν ην αθξναηήξην, 

ε βηβιηνγξαθία πξνζδηνξίδεη θάζε θνκκάηη ηνπ «θνηλνχ» σο ζπγθεθξηκέλν θνηλφ. Oη 

Grunig θαη Hunt346 πξνζδηνξίδνπλ έλα «θνηλφ» σο κηα νκάδα αλζξψπσλ νη νπνίνη 

αληηκεησπίδνπλ έλα ακνηβαίν ελδηαθέξνλ ζε θάπνηα δεηήκαηα κε έλαλ νξγαληζκφ. H 

Fearn- Banks347  νξίδεη ην θνηλφ σο έλα ζπγθεθξηκέλν αθξναηήξην ην νπνίν 

ζηνρεχεηαη απφ ζηξαηεγηθέο ή πξνγξάκκαηα δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Σν επίπεδν 

επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ εμαξηάηαη απφ ηε ζρέζε πνπ έρεη ην ηειεπηαίν κε ηνλ 

νξγαληζκφ (Grunig & Hunt)348. 

Οη Grunig θαη Repper349 ππνζηεξίδνπλ φηη ηα θνηλά δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα άκεζα 

ελδηαθεξφκελα κέξε, ηηο αγνξέο θαη ηα αθξναηήξηα δηφηη έλα θνηλφ πξνζπαζεί 

δξαζηήξηα λα βξεη «πιεξνθνξίεο, λα δεηήζεη επαλνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη 

απνδεκηψζεηο, αλ πηέζεη ηνπο νξγαληζκνχο ή ηε θπβέξλεζε, λα πξνβνχλ ζε 

ξπζκηζηηθέο ελέξγεηεο ζρεηηθά κε απηά πνπ ην αθνξνχλ». Πξφζθαηεο έξεπλεο 

απέδεημαλ ηελ χπαξμε κε ελεξγνχ, ε αθφκα θξπκκέλνπ θνηλνχ κέζα ζηε κεγάιε 

δεμακελή ηνπ θνηλνχ (Cutlip350, Grunig & Repper351). Ο Marra352 πξφηεηλε φηη νη 

ζηξαηεγηθέο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ εμεηάδνπλ απηφ ην θνηλφ, ην νπνίν δελ κπνξεί λα 

αλαγλσξηζηεί κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ. Ο Cutlip353 ηάζζεηαη ππέξ 

ησλ δηαρεηξηζηψλ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ, νη νπνίνη ζρεδηάδνπλ πξνγξάκκαηα γηα λα 

δηαιεπθάλνπλ ζπγθεθξηκέλα «θνκκάηηα» ηεο δεμακελήο πνπ ιέγεηαη θνηλφ. 

Ζ Fearn-Banks354 θαηεγνξηνπνίεζε ην θνηλφ ζε ηέζζεξα κέξε ζηελ εμεξεχλεζε ησλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαηά ηε θξίζε, πνπ είλαη: «ην ελεξγφ (enabling) θνηλφ» είλαη απηέο 

νη νκάδεο, ή ηα κεκνλσκέλα πξφζσπα ηα νπνία αζθνχλ επηξξνή θαη εμνπζία κέζα 

ζε έλα νξγαληζκφ. Απηφ ην θνηλφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πξφζσπα θιεηδηά, 

δηνηθεηηθά ζηειέρε, δηεπζπληέο, κεηφρνπο θαη επελδπηέο. Σν «ιεηηνπξγηθφ θνηλφ 

(functional)» απνηειείηαη απφ νκάδεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ ή 

κεκνλσκέλσλ πξνζψπσλ, ηα νπνία παξέρνπλ αγαζά ε ππεξεζίεο θαζψο θαη νη 

πειάηεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Σν «θαλνληζηηθφ (normative) θνηλφ» είλαη νκάδεο νη νπνίεο κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο αμίεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, θαη ελ ηέιεη, ππάξρεη ην «δηάρπην θνηλφ (diffused public)» 

θαη φιν ην ππφινηπν αθξναηήξην ην νπνίν δελ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηνλ 

νξγαληζκφ. Έλα παξάδεηγκα ελφο ηέηνηνπ θνηλνχ είλαη ηα ΜΜΔ (Fearn-Banks)355. 

πλεπψο, βιέπνπκε φηη ηα ΜΜΔ ε φπσο πην ζσζηά αλέθεξε ε Fearn-Banks ην 

«δηάρπην θνηλφ» απνηειεί κηα πηπρή δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ζηξαηεγηθή ησλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαηά ηε θξίζε. 
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2.6.4 Θεσξία ηεο επηξξνήο ησλ ΜΜΔ 

Σα ΜΜΔ δηαδξακαηίδνπλ έλα θεληξηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ, 

πξσηίζησο σο ην θχξην κέζν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ελφο νξγαληζκνχ θαη ηνπ θνηλνχ 

ηνπ (Fortunato)356. O Rogers θάλεη ηελ ππφζεζε φηη ηα ΜΜΔ έρνπλ επηξξνή πάλσ 

ζηνπο θνηλσληθνχο ζεζκνχο κέζσ ησλ θνηλσληθψλ ξπζκίζεσλ, θαζψο ηα ΜΜΔ 

απνηεινχλ ην θχξην κέζν ελεκέξσζεο κηαο θνηλσλίαο. Πεξηιακβάλνπλ εθεκεξίδεο, 

πεξηνδηθά, εθδφζεηο, ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε, ίληεξλεη θαη ηα βηβιία (Cutlip)357. 

Ζ δχλακε ησλ ΜΜΔ θξχβεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα επηιέγνπλ θαη λα 

παξνπζηάδνπλ ηα κελχκαηα κε ηνλ ηξφπν πνπ ζέινπλ (McCoobs & Shaw)358. Σα 

ΜΜΔ απνηεινχλ έλα ηδηαίηεξα ηζρπξφ ελδηαθεξφκελν κέξνο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

θξίζεο, θαζψο κπνξεί λα θηιηξάξεη θαη λα δηακνξθψλεη ηηο πξννπηηθέο πνπ 

ππάξρνπλ θαη έρνπλ ηε ηάζε λα εληζρχνπλ ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπ θνηλνχ (Νelkin)359. 

O Gunther47 παξαζέηνληαο ηνλ Κatz επεμήγεζε ηα ΜΜΔ σο ηε «θχξηα πεγή 

αλαθνξάο γηα ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε θαηαλνκή ηεο γλψζεο». Ο Bar- Hillel360 

πξνεηδνπνίεζε φηη ε θνηλή γλψκε κπνξεί λα επεξεαζηεί κε ηέηνην ηξφπν, φπσο 

κπνξεί λα παξνπζηάδνληαη νη πιεξνθνξίεο απφ ηα ΜΜΔ. Οη Brosius θαη Bathelt361 

φπσο θαη νη Zillman, Perkins θαη Sundar ππνζηεξίδνπλ απηή ηελ άπνςε, ζέηνληαο φηη 

νη αλέθδνηεο ηζηνξίεο θαη ηα αλζξψπηλα ζέκαηα, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη απφ ηα 

ΜΜΔ κε ηέηνην ππνθεηκεληθφ ηξφπν, ψζηε λα επεξεάδεηαη εχθνια ε θνηλή γλψκε. 

Γηα αξθεηέο δεθαεηίεο, ε κέηξεζε ηεο θνηλήο γλψκεο γηλφηαλ κε πξνβιεκαηηθφ ηξφπν 

απφ ηνπο εξεπλεηέο, έλα απφ ηα νπνία πην δηαδεδνκέλα αληηθείκελα απνηεινχλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνπζίαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηα ΜΜΔ. Ζ Fearn-Banks362 

ηνλίδεη φηη αθφκα απφ ηελ επνρή ηνπ Lippmann ηα κίληηα κπνξνχλ λα θνληξνιάξνπλ 

ηελ θνηλή γλψκε κε ην λα εζηηάδνπλ ηε πξνζνρή πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα θαη 

λα παξαιείπνπλ άιια. Έπεηηα ν Βarton363 θαζηέξσζε ην πξψην πιαίζην ην νπνίν 

δηαρεηξηδφηαλ απηφ ην θαηλφκελν, ην ιεγφκελν θαη σο ππφζεζε «εκεξεζίαο δηαηάμεσο 

(agenda setting hypothesis). 

Ζ Fearn-Banks364 καο ιέεη φηη ν Cohen πξνζπάζεζε λα δηεπξχλεη ηηο ζεσξίεο πεξί 

εκεξεζίαο δηαηάμεσο πνπ παξνπζίαζαλ νη Lippmann θαη Βernays. Μηα πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηνπ αληηθεηκέλνπ παξνπζηάζηεθε απφ ηνπο McCoobs θαη Shaw365 θαη ηνπο 

Iyengar θαη Kinder366, νη νπνίνη ηφληζαλ πσο ν «δηάρπηνο θπληζκφο, ν νπνίνο κπνξεί 
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λα ππάξρεη ζηηο αλαθνξέο ησλ ΜΜΔ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ απνηειέζκαηα ηνπ 

ηχπνπ «εκεξεζίαο δηαηάμεσο (agenda setting)». 

Ο Nelkin 367 παξνπζίαζε ηελ ππφζεζε ηνπ θαχινπ θχθινπ ηεο ζησπήο (spiral of 

silence hypothesis) ππνζηεξίδνληαο φηη νη ελδηαθεξφκελνη  ζπλερψο παξαηεξνχλ ην 

πεξηβάιινλ ηνπο ςάρλνληαο γηα ζεκάδηα ηεο επηθξαηνχζαο απφςεσο θαη 

ππνζηεξίδνπλ φηη «γηα φιεο ηηο εξσηήζεηο εθηφο ηεο άκεζεο ζθαίξαο επηξξνήο ηνπ 

(ην άηνκν) είλαη ζρεδφλ, πιήξσο εμαξηψκελν απφ ηα ΜΜΔ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο 

απφςεσο ηνπ». 

ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαηά ηε θξίζε, ησλ ΜΜΔ θαη ηνπ θνηλνχ 

ηνπο, ηα ΜΜΔ θαίλνληαη λα έρνπλ ηε κεγαιχηεξε ηζρχ, ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο ηνπο λα 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε θνηλή γλψκε (Ramsden)368. 

Σν Θεσξεηηθφ πιαίζην πνπ ππάξρεη ελεξγεί κε ηε παξαδνρή φηη ηα ΜΜΔ έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα ζηξέςνπλ ηε πξνζνρή ηνπ θνηλνχ πάλσ ζε έλα δήηεκα (Birkland)369. Ζ 

ζεσξία ησλ ΜΜΔ ζπκβάιιεη ζηε θαηαλφεζε απηήο ηεο ηξηπιήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ 

ΜΜΔ ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ θνηλψλ ηνπο (Webster & Phalen)370. 

Έρεη απνδεηρηεί φηη ηα ΜΜΔ έρνπλ ηε δχλακε λα επεξεάδνπλ ζπγθεθξηκέλα θνηλά θαη 

λα ιάβνπλ ην ξφιν ηνπ ζεκαηνθχιαθα ηνπο (gatekeeper role), επηιέγνληαο θαη 

παξνπζηάδνληαο εηδήζεηο κε ην ηξφπν ηνπο γηα ηε δηθή ηνπο θάιπςε (Birkland)371. 

O Entman372 ηζρπξίδεηαη φηη «νη δεκνζηνγξάθνη κπνξνχλ λα αθνινπζνχλ ηνπο 

θαλφλεο ηεο ακεξφιεπηεο δεκνζηνγξαθίαο, αιιά ηαπηφρξνλα λα κεηαθέξνπλ καη 

δεζπφδνπζα δηακφξθσζε ησλ εηδήζεσλ, εκπνδίδνληαο έηζη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

αθξναηεξίνπ λα πξνβεί ζε δηθέο ηνπ εθηηκήζεηο γηα ηελ ππφζεζε». 

Ο Goffman373, έλαο απφ ηνπο πξψηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο ζεσξίαο ηεο δηακφξθσζεο 

ησλ εηδήζεσλ εζηίαζε ζην «ξφιν ηεο παξνπζίαζεο ζηε βάζε ηεο ππνθεηκεληθήο 

έλλνηαο». Ο Tuchman374 ρξεζηκνπνίεζε ηε «δηακφξθσζε» σο «κηα έλλνηα ε νπνία 

ιακβάλεη δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν κεηαμχ ηεο αληίιεςεο  πνπ έρεη ε θνηλσλία γηα ην 

λφεκα, ησλ παξαγσγψλ ηνπ λνήκαηνο, θαη ηελ απνδνρή ηεο έλλνηαο ζηελ αλάιπζε 

ησλ λέσλ». Ο Goffman375 φξηζε ηε ηε «δηακφξθσζε» σο «ζρήκαηα εξκελείαο», ηα 

νπνία παξέρνπλ έλα πιαίζην ηεο θαηαλφεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη βνεζνχλ ηα 

άηνκα λα «εληνπίζνπλ, αληηιακβάλνληαη, ηαπηνπνηνχλ θαη λα κπνξνχλ λα 

επηζεκαίλνπλ». 
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Σν πιαίζην ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη ην κήλπκα ζα νξηνζεηεί θαη ζα θαζνξίδεη ηελ 

έλλνηα ηνπ (Hallahan)377. Όζνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηε θαηαζθεπή ησλ κελπκάησλ 

νξίδνληαη σο «ζπληάθηεο». Τπάξρνπλ ηξεηο θχξηνη ηχπνη δηακφξθσζεο: 

Α) Γηακφξθσζε Κνπξηίλα (Valance Framing), ε νπνία παξνπζηάδεη ηηο πιεξνθνξίεο 

είηε απφ κηα ζεηηθή είηε απφ κηα αξλεηηθή ζθνπηά. 

Β) εκαζηνινγηθή Γηακφξθσζε, ε νπνία είλαη ε αιιαγή ηεο δηαηχπσζεο ή ησλ φξσλ. 

Γ) Ζ δηακφξθσζε ηεο ηζηνξίαο, ε νπνία είλαη θαη ε πην πνιχπινθε ιφγσ ηεο 

επηινγήο ησλ θπξίσλ ζεκάησλ θαη ηεο ζπκπεξίιεςεο αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ. 

Οη Duhe θαη Zoch ηζρπξίδνληαη φηη ε κεηαθνξηθή έλλνηα ηεο δηακφξθσζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη ρεηξηζηέο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη νη εξεπλεηέο, νξίδεη ηε 

δηαδηθαζία έληαμεο θαη απνθιεηζκνχ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη επηδηψθεη λα δψζεη 

έκθαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο. 

Ζ δηακφξθσζε ιεηηνπξγεί δηα κέζσ δχν κεραληζκψλ, πξψηνλ κε ην λα επεξεάδνληαη 

κεκνλσκέλα άηνκα ζηε γλσζηηθή δηεξγαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη επηκέξνπο απφ ηε 

ραιχβδσζε ησλ κελπκάησλ. Οη Kahneman θαη Tversky378 πξφηεηλαλ πξψηνη «ηελ 

επεξγεηηθή γλψζε (cognitive heuristic)» θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αξλεηηθήο έλαληη ηεο 

ζεηηθήο δηακφξθσζεο ησλ απνθάζεσλ πνπ ιάκβαλαλ ηα κεκνλσκέλα άηνκα. Δπίζεο 

δηεξεχλεζαλ ηη σζεί ηα άηνκα ζην λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο, νη νπνίεο εκπεξηέρνπλ 

θάπνην ξίζθν θαη αβεβαηφηεηα φπσο ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θξίζεο.  

Οη Hamilton θαη Zanna379 θαη νη Pratto θαη John380 δηεξεχλεζαλ θαη επέθηεηλαλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αξλεηηθήο δηακφξθσζεο. πκπέξαλαλ φηη ε αξλεηηθή δηακφξθσζε 

επεξεάδεη ηα άηνκα ζηε δηαδηθαζία ηνπ κελχκαηνο. Δηδηθφηεξα κπνξνχλ λα θάλνπλ 

ην θνηλφ λα δηεξεπλήζεη πεξαηηέξσ ην κήλπκα κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα. Σα 

ζπγθεθξηκέλα επξήκαηα θαίλνληαη θαη ζηελ έξεπλα ησλ Maheswaran θαη Meyers-

Levy381, νη νπνίνη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηακφξθσζεο 

ηνπο κελχκαηνο πνηθίιινπλ κε ην επίπεδν ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ. 

Ζ δηακφξθσζε επίζεο ιεηηνπξγεί δηα κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ηνπ γεκίζκαηνο 

(priming). Απηφ βαζίδεηαη ζηε ζεψξεζε φηη ν αλζξψπηλνο λνπο ιεηηνπξγεί ζε 

γλσζηηθέο δνκέο ή «ζρήκαηα» (Hallahan)382. Απηά ηα ζρήκαηα ειέγρνπλ ηε δηάηαμε 

θαη εξκελεία ησλ γεγνλφησλ θαη θαηαζηάζεσλ (Patterson)383. Δλψ νη Alba & 

Hasher384 πξνζέβαιαλ ηε ζρεκαηηθή νξγάλσζε ηεο κλήκεο, νη εξεπλεηέο 

αλαθάιπςαλ φηη ε ζρεκαηηθή επεμεξγαζία, επεμεγεί πσο ηα άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ έλσζε θαη ηε πξνζδνθία γηα λα εμαρζνχλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηα γεγνλφηα 



129 
 

(Hallahan)385. Δπνκέλσο ε δηακφξθσζε κπνξεί λα επεξεάζεη ηε γλσζηηθή 

επεμεξγαζία ηεο αληίιεςεο ηνπ κελχκαηνο θαη πσο ην άηνκν ρξεζηκνπνηεί ζεηξέο 

κελπκάησλ γηα λα αλαλήςεη γλψζεηο απφ ηε κλήκε. 

Ο Cutlip386 φξηζε ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ζε φξνπο ηεο ηθαλφηεηαο πνπ κπνξεί λα γίλεη 

πξάμε, ψζηε λα δηαρεηξηζηεί ε ζρέζε κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ θαη ηνπ θνηλνχ. Ζ 

δηακφξθσζε, ζπλεπψο, δηαδξακαηίδεη έλα δσηηθφ ξφιν ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο. Ζ 

αλάπηπμε ησλ πιαηζίσλ αλαθνξάο γηα δεηήκαηα ακνηβαίνπ ελδηαθέξνληνο κεηαμχ 

ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ θνηλνχ είλαη έλα ζεκαληηθφ δήηεκα γηα ηε δηαηήξεζε 

επηηπρεκέλσλ ζρέζεσλ, φπσο ηνλίδεη θαη ν  Cutlip. Δπίζεο, έρεη σο επαθφινπζν ηελ 

εμέιημε ηεο δηακφξθσζεο ζε έλα ζεκαληηθφ δήηεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ. Δλφζσ ε δηακφξθσζε ζεσξείηαη σο έλα ρξήζηκν ζεσξεηηθφ πιαίζην, 

πάζρεη απφ έιιεηςε νξηζκψλ. Ο Hallahan387 δηελήξγεζε κεγάιε βηβιηνγξαθηθή 

έξεπλα ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη θαηέιεμε φηη κηα απφ ηηο 

αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειεί θαη έλα απφ ηα δπλαηφηεξα ηνπ ζεκεία, ζην φηη ε 

δηακφξθσζε παξέρεη ην πιαίζην ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη νη πιεξνθνξίεο. Δλ 

ζπλέρεηα, πξνζδηφξηζε ηα επηά κνληέια δηακφξθσζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο 

δεκφζηεο ζρέζεηο, απηά ησλ: θαηαζηάζεσλ, ηδηνηήησλ, επηινγψλ, ελεξγεηψλ, 

ζεκάησλ, επζπλψλ θαη ησλ εηδήζεσλ. 

Σν ηειηθφ κνληέιν ην νπνίν καο παξνπζηάδεη ν Hallahan75 είλαη απηφ ηεο 

δηακφξθσζεο ησλ εηδήζεσλ. Σν κνληέιν απηφ είλαη ζρεηηθφ κε ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο 

θαη εηδηθφηεξα επεηδή ζρεηίδεηαη κε ην πσο νη ηζηνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηηο εηδήζεηο 

παξνπζηάδνληαη απφ ηα ΜΜΔ, ησλ νπνίσλ ζθνπφο είλαη λα επεμεγήζνπλ ηηο 

πεξίπινθεο ηδέεο θαη λα ηηο κεηαηξέςνπλ ζε νηθείνπο, πνιηηηζκηθά απνδεθηνχο φξνπο. 

Ο Hallahan δηαηππψλεη φηη απηφ ην κνληέιν ηεο δηακφξθσζε ησλ λέσλ κπνξεί λα 

ζπκπεξηιάβεη θαη άιια κνληέια. 

2.6.4.1 Γηακόξθσζε ησλ εηδήζεσλ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξαζκέλεο δεθαεηίαο, ε δηακφξθσζε ρξεζηκνπνηήζεθε 

εθηελψο ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο γηα λα κεηξεζνχλ θαη λα θαηαλνεζνχλ νη δηεξγαζίεο 

ησλ εηδήζεσλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο (Hallahan)388. 

Ζ αλάιπζε ηεο δηακφξθσζεο ρξεζηκνπνηεί σο βάζε ην γεγνλφο φηη νη εηδήζεηο δελ 

είλαη ηπραία θαηαζθεπάζκαηα ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηε θάιπςε δηαθφξσλ 

εμσηεξηθψλ γεγνλφησλ, αιιά είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία επηινγήο θαη 

θαηαζθεπήο (Tuchman)389. Απηή ε δηεξγαζία έρεη θνηλσληθέο θαηαβνιέο, ζεζπηζκέλε 

κε έλα ζπλδπαζκφ θάιπςεο ησλ εηδήζεσλ ζε έλα νξγαλσζηαθφ επίπεδν ησλ λέσλ. 
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Δλψ νη λφξκεο ησλ εηδήζεσλ δηαηεξνχληαη θαη αλαπαξάγνληαη απφ ηνπο ίδηνπο 

δεκνζηνγξάθνπο, νη νπνίνη αθνινπζνχλ έλαλ αξηζκφ πξνθαζνξηζκέλσλ ελεξγεηψλ 

γηα ηελ επηινγή, ζπιινγή θαη παξαγσγή ησλ εηδήζεσλ (Gamson & Modigham390, 

Tuchman391). 

Οη Gamson392, Tuchman393 ηζρπξίδνληαη φηη νη ηδέεο ησλ ζεκάησλ, νη νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη, είλαη κηληηαθά παθέηα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ έλα θχξην παθέην κε 

κεραληζκνχο δηακφξθσζεο, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ ην θπξίσο. Οη δεκνζηνγξάθνη 

ηππηθά απεηθνλίδνπλ ηα γεγνλφηα ηα νπνία θαιχπηνληαη κε ην λα ηα πεξηγξάθνπλ κε 

ηξφπν νηθείν πξνο ην θνηλφ (Gamson)394. Σα γεγνλφηα κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε 

ηνπηθά πξνβιήκαηα ή αθφκε κε άιια γεγνλφηα ζηα νπνία ην θνηλφ κπνξεί λα έρεη 

θάπνηα γλψζε θαη ζπλεπψο θαηαλφεζε. Ζ εχξεζε ηεο δηακφξθσζεο ησλ  εηδήζεσλ 

είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο δεκνζηνγξάθνπο, δηφηη ε επηηπρεκέλε δηακφξθσζε κπνξεί 

λα βαζίδεηαη ζε αμίεο νη νπνίεο ππάξρνπλ σο πξνζσπηθά πιαίζηα αλαθνξάο ησλ 

αηφκσλ. 

Ο Goffman395 πεξηγξάθεη ηε πξνζσπηθή δηακφξθσζε σο ηξφπνπο γηα λα 

νξγαλψζνπλ ηα άηνκα εκπεηξίεο κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα βνεζνχλ ην άηνκν ζηε 

θαηαλφεζε ηνπ  «θφζκνπ πνπ ην πεξηβάιιεη». Οη Snow & Benford396 αλαπηχζζνπλ 

πεξαηηέξσ απηή ηε ζθέςε, πξνζζέηνληαο ηελ ηδέα ηεο θχξηαο δηακφξθσζεο κέζσ 

ηεο νπνίαο νξίδνληαη ε ππεπζπλφηεηα θαη ην πξφβιεκα θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ. 

Ο Entman397 δηεπξχλεη ην πιαίζην ηεο δηακφξθσζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ γεγνλφησλ 

ζηα ΜΜΔ. Γεληθά, απηφ νξίδεηαη σο ε έλλνηα,ζ ηελ νπνία ε δηνίθεζε, ηα κίληηα θαη ην 

θνηλφ θαηαλννχλ ηε δπζθνιία θαη πνιππινθφηεηα ησλ γεγνλφησλ. Ο Coombs398, 

ηνλίδεη φηη ππάξρεη κηα ζρέζε κεηαμχ ησλ θπξίαξρσλ δηακνξθψζεσλ, ησλ ζεκάησλ 

ηα νπνία παξνπζηάδνληαη απφ ηα ΜΜΔ, ηηο επηινγέο αληηκεηψπηζεο απφ ηε δηνίθεζε 

θαη νη νπνίεο ππνζηεξίδνληαη απφ ην κίληηα θαη ηε ζηάζε πνπ ζα θξαηήζεη ην θνηλφ. 

Με ην λα παξνπζηάδνληαη ηα γεγνλφηα, ηα νπνία ζπλδένπλ ηα δηάθνξα κέξε ησλ 

ζεκάησλ θαη παηνχλ πάλσ ζηε θνπιηνχξα, ε νπνία ππάξρεη ζην θνηλφ, νη 

δεκνζηνγξάθνη  κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ κηα δηθή ηνπο εηθφλα ελφο ππάξρνληνο 

πξνβιήκαηνο. 

Ο Hanson399 φξηζε ηε δηακφξθσζε σο «ηελ επαλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ, 

ηδεψλ θαη εηθφλσλ ζε ζρέζε ην έλα κε ην άιιν. Κάηη ην νπνίν, απνηειεί κηα δηαδηθαζία 

απηνελδπλάκσζεο, φπνπ ελ ζπλερεία δηακνξθψλνληαη νη κειινληηθέο απνθάζεηο νη 

νπνίεο αθνξνχλ ηε θαηεχζπλζε πνπ παίξλνπλ ηα λέα». 
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Ο Coombs400 ηφληζε φηη, «πνπζελά δελ ππάξρεη απφδεημε φηη ε ζεσξία ηεο 

δηακφξθσζεο απνδεηθλχεη πσο ε δηακφξθσζε ζπκβαίλεη κέζα ζην αληηθείκελν σο 

θαηλφκελν θαη ελ ζπλερεία εκθαλίδεηαη κέζα ζην θείκελν, ή πσο ε δηακφξθσζε 

επεξεάδεη ην ζθεπηηθφ». 

Ο Entman θαζηεξψλεη ην πιαίζην ηεο αλάιπζεο ηεο δηακφξθσζεο σο έλα 

παξάδεηγκα έξεπλαο ησλ λφκηκσλ επηθνηλσληψλ. 

«Ζ αλάιπζε ηεο δηακφξθσζεο παξνπζηάδεη ηνλ αθξηβή ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε 

επηξξνή πάλσ ζηελ αλζξψπηλε ζπλείδεζε αζθείηαη απφ ηε κεηαβίβαζε (ε ηελ 

επηθνηλσλία) ηεο πιεξνθνξίαο απφ έλα κέζν φπσο π.ρ. ν ιφγνο, ε έθθξαζε, ε 

έθζεζε ησλ εηδήζεσλ ή ε θαηαζθεπή απηήο ηεο ζπλείδεζεο (Entman) 401. 

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ε δηακφξθσζε πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή θαη ηε πεξίνπηε 

ζέζε. Ο Entman δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην γεγνλφο φηη δηακφξθσζε, είλαη ε επηινγή 

θάπνησλ ζηνηρείσλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηελ νπνία αληηιακβάλεηαη ν δέθηεο θαη λα 

ηε ζέηεη ζε πην πεξίνπηε ζέζε ζην θείκελν επηθνηλσλίαο, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

πξνσζεζεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο, ε αηηηψδεο εξκελεία, ε 

εζηθή αμηνιφγεζε θαη ε ζχζηαζε ζεξαπείαο. Ο Entman επίζεο ηνλίδεη φηη ε αλάιπζε 

ηεο δηακφξθσζεο δελ ζεκαίλεη θαη αλαγθαία φηη ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ θαη νη 

ηέζζεξηο απηνί παξάγνληεο. 

Έηζη, ε έξεπλα ηνπ Entman402, απνηειείηαη απφ ηα ζεκέιηα ησλ ΜΜΔ θαη θηινμελεί 

ζπλδέζεηο κε ην κνληέιν ηνπ Κχθινπ Εσήο ησλ Κξίζεσλ. Δπίζεο παξνπζηάδεη ηελ 

έλλνηα ηεο πεξίνπηεο ζέζεο (concept of salience), σο ην θεληξηθφ ζηνηρείν ηεο, θαζφηη 

νη αλαθνξέο ζηα θείκελα κπνξνχλ λα θάλνπλ νξηζκέλα θνκκάηηα ησλ πιεξνθνξηψλ 

πην εκθαλή. Απηφ επηηπγράλεηαη, κε ην λα ηνπνζεηνχλ ή λα παξαιακβάλνπλ, ή λα ηα 

ζπλδένπλ κε γλσζηά πνιηηηζκηθά ζχκβνια. Γηα λα έρνπλ πεξίνπηε ζέζε, ε αλαθνξά 

ζα πξέπεη λα ηαηξηάδεη κε ηα ππάξρνληα ζρήκαηα ζην ζχζηεκα πεπνηζήζεσλ ελφο 

δέθηε. 

Οη ρεηξηζηέο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ δηεθδηθνχλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπο ζην λα 

επεξεάδνπλ ηελ αηδέληα θαη ηε δηεξγαζία ηεο δηακφξθσζεο ησλ ΜΜΔ (Fortunato)403. 

2.6.4.2 Θέκαηα ησλ ΜΜΔ θαη γεγνλόηα πνπ εζηηάδνπλ 

Ο Kingdon404 φξηζε ηα εζηηαδφκελα γεγνλφηα, σο απηά ηα νπνία σζνχλ ηνπο 

γξαθεηνθξάηεο, ηνπο επίζεκα εθιεγκέλνπο θνξείο θαη ην γεληθφ θνηλφ λα ζέζεη 

κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηα πξνβιήκαηα ηα νπνία πξνθαινχληαη απφ απηά ηα 

γεγνλφηα. Οη Birkland405, Smith θαη McCloskey406 αλαγλψξηζαλ φηη ην απνηέιεζκα ηεο 
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εζηίαζεο ησλ γεγνλφησλ απνηειεί ηε δηέγεξζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ελφο θνηλνχ πάλσ 

ζε έλα πξφβιεκα. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηά ηα γεγνλφηα εζηίαζεο βξίζθνληαη ζην 

επίθεληξν ηεο πξνζνρήο ηνπ θνηλνχ, γίλεηαη ηππηθά κέζσ ησλ ΜΜΔ  (Kingdon)407. Ο 

Birkland408 ππνζηήξημε φηη  «ε αξρηθή αληίδξαζε ελφο γεγνλφηνο εζηηαζκνχ είλαη 

αληρλεχζηκε απφ ηα ΜΜΔ. Οη επηηαγέο ηνπ ηη ζα πξνβιεζεί σο λέν θάλνπλ ηα 

απφηνκα θαη δεκηνγφλα γεγνλφηα ηδηαίηεξα ειθπζηηθά γηα ηε θάιπςε ησλ εηδήζεσλ. Ο 

Birkland409 πξφζζεζε φηη ην δξάκα ελφο γεγνλφηνο πνπ πξέπεη λα εζηηαζηεί είλαη 

ηέηνην πνπ φηαλ ζπκβεί ην γεγνλφο ην δήηεκα ζα πξνσζεζεί θαη ζα κεηεμειηρζεί ζηελ 

αηδέληα ησλ κίληηαθψλ κέζσλ. 

Ο Birkland410 αλαγλψξηζε θάπνηεο θαηεγνξίεο ζεκάησλ πνπ ρξίδνπλ εζηίαζεο. Σα 

πξψηα είλαη ηα «θπζηνινγηθά γεγνλφηα (normal focusing events)» φπνπ ν φξνο 

normal ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη φηη έλα γεγνλφο «κπνξεί λα ζπκβεί 

νπνηεδήπνηε». Απηά ηα «θαλνληθά ζπκβάληα» πεξηιακβάλνπλ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, 

γεγνλφηα ηα νπνία νθείινληαη ζε αλζξψπηλα ιάζε φπσο νη πεηξειαηνθειίδεο, ηα 

ππξεληθά αηπρήκαηα θαη ε δξάζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. Έπεηηα έρνπκε ηα «λέα γεγνλφηα 

εζηίαζεο», ηα νπνία νξίδνληαη σο γεγνλφηα ηα νπνία δελ έρνπλ μαλαζπκβεί πνηέ, ε 

ζπλέβεζαλ ηφζν παιηά ηα νπνία δελ ηα ζπκάηαη θαλείο. Ο ηειεπηαίνο ηχπνο πνπ 

απνδίδεη ν Birkland412 είλαη ν ραξαθηεξηζκφο ελφο γεγνλφηνο εζηηαζκνχ σο «θνηλά 

γεγνλφηα ππφ αβέβαηεο ζπλζήθεο». Δδψ ζα κπνξνχζακε λα δψζνπκε σο 

παξαδείγκαηα ηα πνιηηηθά ζθάλδαια θαη ηα βίαηα εγθιήκαηα. 

Δκείο ζα ζπληαρζνχκε κε ηνλ νξηζκφ πνπ καο δίλεη ν Birkland413, φηη ην πεξηερφκελν 

ησλ ΜΜΔ, φζνλ αθνξά έλα ζέκα απνηειεί ηε θάιπςε ελφο γεγνλφηνο πνπ ρξήδεη 

εζηίαζεο. Σα ζέκαηα ηα νπνία απνδίδνληαη ζην πεξηερφκελν ησλ ΜΜΔ αιιάδεη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηεο θξίζεο θαη ππάξρεη κηα κεηάβαζε απφ ηε πεξηγξαθή 

ζηελ αηηηνιφγεζε θαη ηα ζέκαηα ηεο θαηεγνξίαο θαη έπεηηα ηεο αλάιεςεο ηεο επζχλεο 

πξνηνχ θάπνην ζέκα ηεο επίιπζεο πξνηαζεί ζην πεξηερφκελν ησλ ΜΜΔ. 

2.6.4.3 Δπηθνηλσλία δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ 

Μηθξφ κέξνο ηεο έξεπλαο πνπ έρεη γίλεη έσο ηψξα ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

θξίζεσλ έρεη ελζσκαησζεί ζηηο αξρέο (disciplines) θαη ην θχξην κέξνο ηεο 

βηβιηνγξαθίαο έρεη αγλνήζεη λα αλαθεξζεί ζηε ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ ζρέζεσλ. Οη 

Mitroff, Barton, Kelly, Burson θαη Dutton εζηίαζαλ ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε 

ησλ θξίζεσλ ησλ νξγαληζκψλ απφ ηε ζθνπηά ησλ επηρεηξήζεσλ (business 

perspective). Ξερσξηζηή έξεπλα φζνλ αθνξά ηελ επηθνηλσλία κε ηα κέζα θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ θξίζεσλ εκθαλίδεηαη ζηνλ Clampitt414 θαη ζηνλ  Lukaszewski415, Καη νη 

δχν απηνί εξεπλεηέο, εμέηαζαλ  ην ξφιν ησλ ΜΜΔ θαη ηηο κεζφδνπο, νη νπνίεο 
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ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο ζην θνηλφ  πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα 

θαη κεηά ηηο θξίζεηο. 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο επηθνηλσλίαο ηεο θξίζεο  (Crisis Communication Strategy) έγηλε 

«παξαγσγηθφο» ρψξνο έξεπλαο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 (Fishman)416. Σν 

επίθεληξν έξεπλαο ηεο επηθνηλσλίαο ηεο θξίζεο αλαπηχρζεθε απφ ηε ηερληθή 

κεζνδνινγία ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ (guidelines) θαη ησλ γεληθψλ πιάλσλ 

(Barton417, Coombs & Holladay 418), ζε απηφ πνπ καο παξνπζηάδεηαη ζήκεξα σο κηα 

δπλαηή ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη αλάιπζε ηνπ ξφινπ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ κέζα 

ζηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο (Williams & Obaniran419, Marra420, Heath421). Ο Fishman422 

ηνλίδεη φηη ε δηαρείξηζε ηεο επηθνηλσλίαο θαηά ηε θξίζε μεθίλεζε ηζηνξηθά κεηά ηε 

δηέλεμε ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Κνχβαο γηα ηνπο ππξεληθνχο ππξαχινπο φηαλ θχξηνο 

ζηφρνο ήηαλ ε απνηξνπή ηεο θξίζεο θαη ν ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο πνπ κπνξεί λα 

θέξνπλ ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο. 

ήκεξα, κεγάιν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο αθνξά ηελ αλάπηπμε ζρεδίσλ δηαρείξηζεο 

ηεο επηθνηλσλίαο θαηά ηε θξίζε (Coombs)423. Σα ζρέδηα ηα νπνία πξνηείλνληαη είλαη 

θαηεγνξεκαηηθά, απφ θχζεσο ηνπο (Barton424, Coombs425). O Coombs πεξαηηέξσ 

επεδίσμε λα νξίζεη απηή ηε πξνζέγγηζε θαη θαηαζθεχαζε έλα πιάλν ηξηψλ επηπέδσλ, 

απηφ ηεο πξν-θξίζεο, ηεο δηάξθεηαο ηεο θξίζεο θαη απηφ κεηά ηε θξίζε. Ο Marra426 

παξνπζίαζε κηα δηαθνξεηηθή άπνςε, ηνλίδνληαο φηη απηά ηα ζηαηηθά πιάλα, ελψ 

ρξεζηκεχνπλ σο πιαίζηα, δελ είλαη απνηειεζκαηηθά φηαλ ζα ζπκβεί ε θξίζε. 

Οη Reinsch & Reinsch427 πεξηγξάθνπλ φηη ε κειέηε ηεο επηθνηλσλίαο θαηά ηε θξίζε 

είλαη έλα πνηθίιν θαη ζπλερψο εμειηζζφκελν ηνπίν (diverse and evolving field).  Σν 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο θαηά ηε θξίζε 

ζηε δηαρείξηζε απηήο, εζηηάδεη ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, παξνπζηάδνληαο 

ιεπηνκεξψο ηελ αλάιπζε ζηα ηερληθά απηά ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα ζρέδηα 

επηθνηλσλίαο θαηά ηε θξίζεο θαη ηηο κεζφδνπο απφθξηζεο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ηεο 

θξίζεο (Fitzpatrick & Rubin)428. χκθσλα κε ηνπο Tymson θαη Sherman116, Pines117 

θαη Cutlip429 νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαηά ηε θξίζε 

πεξηιακβάλνπλ: 

Α) Σν ζπληνληζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθφλησλ 

Β) πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ ηεο θξίζεο 

Γ) πξνεηνηκαζία κηαο αξρηθήο δήισζεο, ε νπνία θαιχπηεη ην γεγνλφο κε ζαθήλεηα 

θαη παξέρεη ζηα Μέζα Δλεκέξσζεο φια ηα γεγνλφηα, ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα. 
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Γ) Σελ εηδνπνίεζε ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ ηνπ θνηλνχ 

Δ) ηε δηαρείξηζε ηεο έξεπλαο πνπ ζα θάλνπλ ηα κέζα 

η) ηνλ έιεγρν ηεο θάιπςεο ηεο ππφζεζεο απφ ηα κέζα 

Ε) ηελ επηινγή θαη ελεκέξσζε ησλ ππαιιήισλ νη νπνίνη ζα ρξεηαζηνχλ λα 

παξαρσξήζνπλ ζπλεληεχμεηο ζηα κέζα, θαζφηη ζπρλά ηα ΜΜΔ δεηνχλ ππαιιήινπο 

ηνπ νξγαληζκνχ γηα λα ζρνιηάζνπλ ηα ηεθηαηλφκελα, θαη 

Ζ) Να κελ κεηαθέξεηαη ε επζχλε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο ζε ηξίηνπο, ε 

ηνπιάρηζηνλ λα παξακειεζεί έσο φηνπ νη έξεπλεο απνδείμνπλ ηα πξαγκαηηθά 

ζηνηρεία. 

Απηή ε πεξηνξηζηηθή πξνζέγγηζε κεηψλεη φκσο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαηά ηε θξίζε (Marra)430. 

ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο θαηά ηε θξίζε, ε επηκέιεηα είλαη κηα ζεκαληηθή πηπρή ηνπ 

ξφινπ θαη αλεμαξηήησο ηεο πξνεηνηκαζίαο πνπ κπνξεί λα έρεη ν νξγαληζκφο  νη 

ζηξαηεγηθέο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ηεο θξίζεο ζα είλαη επηηπρείο εθφζνλ θαιπθζνχλ 

φινη νη πηζαλνί δξφκνη θαη νη ππεχζπλνη ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ έρνπλ πξνεηνηκαζηεί 

γηα ην απξνζδφθεην (Fearn – Banks)437 

Οη επαγγεικαηίεο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ αληηκεησπίδνπλ έλα πιήζνο δεηεκάησλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θξίζεσλ. Ο Patterson438 ηζρπξίδεηαη φηη νη πξνθιήζεηο ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη νη αξρέο ησλ ζηξαηεγηθψλ είλαη παξεκθεξείο κε ηηο θπζηθέο πξάμεηο 

ησλ νξγαληζκψλ (normal business operations). Ίζσο ην πην ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη επαγγεικαηίεο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ 

ειέγρνπ ηνπ κελχκαηνο (Barton439, Fearn – Banks440, Marra441). 

Ζ ζεκαζία ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαηά ηε θξίζε γηα ηνπο 

νξγαληζκνχο επηηείλεηαη απφ δχν ηάζεηο. Πξψηνλ, ε επαλάζηαζε ησλ ΜΜΔ θαη ηεο 

ςεθηαθήο ελεκέξσζεο εγθαζίδξπζε κεγάιε θάιπςε ησλ θξίζεσλ δηεζλψο 

(Coombs125, Ulmer, Sellnow, & Seeger 442). Γεχηεξνλ, ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πσο νη 

θξίζεηο κπνξεί λα έρνπλ αληίθηππν ζηε θήκε ησλ νξγαληζκψλ, ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο δπλαηφηεηα θαη ζηελ ππφιεςή ηνπο, απφ ην θνηλφ (Dean)443. 

Ο Coombs444 ηζρπξίδεηαη φηη ην πην ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαηά ηε θξίζε είλαη ε αλάπηπμε θαη εηζαγσγή κηαο ζεσξεηηθήο θαη 

απνηειεζκαηηθήο θακπάληαο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Σνλίδεη φηη ηα κέζα 

ελεκέξσζεο έρνπλ δσηηθφ ξφιν ζηε πξνζπάζεηα ελφο νξγαληζκνχ λα κεηαθέξεη 
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κελχκαηα- θιεηδηά ζε ζπγθεθξηκέλα «ζηνρνπνηεκέλα (targeted)» ηκήκαηα ηνπ θνηλνχ. 

Δπίζεο πξνεηδνπνηεί φηη ην πεξηερφκελν ησλ ΜΜΔ κπνξεί λα βιάςεη ηε θήκε ηνπ 

νξγαληζκνχ κε ην λα δεκηνπξγεζεί αξλεηηθή δεκνζηφηεηα δηα κέζσ ηεο δηάδνζεο 

θεκψλ θαη ππνλννχκελσλ. 

Οη Coombs & Holladay445 θαη ν Quarantelli446 ππνζηεξίδνπλ φηη νη «θαιέο πξαθηηθέο» 

ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαηά ηε θξίζε, ζπκβαίλνπλ φηαλ έλαο νξγαληζκφο έρεη ιάβεη 

θαηάιιεια κέηξα πξνεηνηκαζίαο γηα ηηο πηζαλέο θξίζεηο θαη έρεη θαη έλα πιάλν πνπ 

θαηαγξάθεη ηηο επηδφζεηο θαηά ηε δηάξθεηα καηο πεξηφδνπ φπνπ έρεη ζπκβεί ε θξίζε. 

ήκεξα ε εζηίαζε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ ησλ θξίζεσλ δελ 

αλαιψλεηαη κφλν ζην ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζα επηρεηξήζεη ν νξγαληζκφο θαη ην πσο 

ζα επεξεαζηεί ην θνηλφ, απφ ηε ζεσξία πνπ ε επηρείξεζε ζα ζπκπεξηιάβεη ζηηο 

πξαθηηθέο ηεο (Marra)447. 

Ζ  ππάξρνπζα ζεσξία ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία θαηά ηε θξίζε επεθηείλεηαη θαη ζην 

κνληέιν ηεο αξηζηείαο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ην νπνίν αλαπηχρζεθε απφ ηνπο 

Coombs, Holladay 448. χκθσλα κε ηε ζεσξία απηήο ηεο αξηζηείαο νη 

αλαγλσξηζκέλεο πξαθηηθέο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο ηνκείο, ε 

αιιηψο «κνληέια». Απηά ηα κνληέια ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα νξίζνπλ ηνπο ηχπνπο 

ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Ο Benoit449 επέθηεηλε απηή ηε ζεσξία 

πεξί αξηζηείαο θαη ηειεηνπνίεζε ηα ελ ιφγσ κνληέια. Απηά ηα κνληέια, δειαδή: 

 Σν κνληέιν δηαθήκηζεο/δεκνζηφηεηαο (Press Agentry/ Publicity model), 

 Σν κνληέιν ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ (Public Information model), 

 Σν αζπκκεηξηθφ κνληέιν 2 νδψλ (2way Assymetric model), 

 Σν ζπκκεηξηθφ κνληέιν 2 νδψλ (2way Symmetric model), 

Δμεγνχλ ηε δηεξγαζία ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ελφο νξγαληζκνχ θαη ηνπ θνηλνχ πνπ 

ηελ αθνξά. Οη Grunig & Repper450 ηνλίδνπλ φηη ε ζπκκεηξηθή επηθνηλσλία, ε νπνία 

βαζίδεηαη ζηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ «λα αθνχο, λα δηαπξαγκαηεχεζαη θαη λα 

ζπκβηβάδεζαη», είλαη ε θαιχηεξε πξαθηηθή πνπ κπνξεί λα εθαξκφζεη ε νκάδα ησλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ, εηδηθά θαηά ηε πεξίνδν κηαο θξίζεο. 

Οη Barton135, Carney & Jorden451 θαη Fearn – Banks452 ηφληζαλ φηη νη ζηξαηεγηθέο ησλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαηά ηε θξίζε είλαη νπζηψδεο θαη παξέρνπλ θαλνληζηηθά πιαίζηα, 

έιιεηςε ηεο απαξαίηεηεο ζεσξίαο ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ ππάξρνπζα 

βηβιηνγξαθία. Ο Marra453 επεδίσμε λα αλαπηχμεη έλα πιαίζην ζηξαηεγηθψλ ησλ 
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δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαηά ηε θξίζε, βαζηδφκελνο ζην κνληέιν επηθνηλσλίαο ησλ 

Grunig θαη Repper454. Ο Marken455 ππνζηεξίδεη φηη ηα απνηειεζκαηηθά πξνγξάκκαηα 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαηά ηε θξίζε ζα έρνπλ βαζηά επηξξνή ζηα βξαρππξφζεζκα θαη 

καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα ελφο νξγαληζκνχ. Ο Pinsdorf456 εθηείλεηαη ζε απηά 

πνπ ππνζηεξίδεη ν Marken θαη παξαζέηεη φηη ηα ζηειέρε, ηα νπνία είλαη ζπλερψο ζε 

εγξήγνξζε γηα λα εληνπίζνπλ ηα πξψηα πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα ηεο επηθείκελεο 

θξίζεο θαη ηα νπνία πξνεηνηκάδνληαη επαξθψο γηα ηέηνηα γεγνλφηα ρξεζηκνπνηψληαο 

έλα πιάλν ηεο δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νξγαλσζηαθέο 

ζηξαηεγηθέο ζα είλαη θαη απηά πνπ ζα ζεκεηψζνπλ επηηπρία. Απηά ηα πξψηκα 

πξνεηδνπνηεηηθά ζπκπηψκαηα εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ζηε θάιπςε απφ ηα ΜΜΔ, 

επαηζζεηνπνηψληαο έηζη ην θνηλφ κε έλα ζέκα. 

Σν θνηλφ ζηνηρείν ζηηο ππνζέζεηο ησλ Grunig, Fearn – Banks, Cutlip, White θαη 

Pinsdorf είλαη φηη ππάξρνπλ ηέζζεξα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζα ζεσξήζνπκε 

σο βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαηά ηε θξίζε. 

Σν πέκπην ζηνηρείν είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ δεηήκαηνο. εκείν θιεηδί εδψ είλαη ε 

γλψζε ηεο δηαρείξηζεο- δηνίθεζεο ηεο θξίζεο  (Fearn – Banks457, Gonzalez- Herrero 

& Pratt458). Όινη νη ζπγγξαθείο πξνηείλνπλ φηη ρξεηάδεηαη έιεγρνο θαη επηζεψξεζε 

φισλ ησλ ηνκέσλ ηνπ νξγαληζκνχ γηα λα δηεξεπλεζεί αλ ππάξρεη θάπνηα πεξηνρή ε 

νπνία κπνξεί λα είλαη επάισηε ζηε δπζκελή δεκνζηφηεηα (Carney & Jorden459, 

Marken460). Ο Coombs461 ππνζηεξίδεη φηη νη έιεγρνη γηα ηε θξίζε είλαη κέζα κε ηα 

νπνία, νη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα δηεξεπλήζνπλ πηζαλέο απεηιέο θαη λα αλαπηχμνπλ 

εξγαιεία γηα λα κπνξέζνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηα δεηήκαηα ηα νπνία ζα πξνθχςνπλ. 

Κάπνην δήηεκα κπνξεί λα αλαθεξζεί ζηε θάιπςε απφ ηα ΜΜΔ, πξνηνχ αθφκε 

ρηππήζεη ε ίδηα ε θξίζε ζηνλ νξγαληζκφ. Δπίζεο ν Coombs462 ππνζηεξίδεη φηη ε 

επηηπρία ελφο ηέηνηνπ ειέγρνπ είλαη εμαξηψκελε απφ ηελ επηθνηλσλία πνπ έρεη ν 

νξγαληζκφο κε ην θνηλφ ελδηαθέξνληφο ηνπ. Ο Cutlip463 ηφληζε φηη ην βαζηθφ εξγαιείν 

επηθνηλσλίαο ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο είλαη ηα ΜΜΔ. 

πλνςίδνληαο ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ Cutlip θαη Coombs βιέπνπκε φηη ην πεξηερφκελν 

ησλ ΜΜΔ είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο κηαο ζηξαηεγηθήο δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ θαηά ηε θξίζε. 

Σα πιάλα δηαρείξηζεο θξίζεσλ έρνπλ γίλεη ην επίθεληξν ηεο δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ 

(Mitroff)464. Απηά ηα πιάλα είλαη δεζκεπηηθά σο πξνο ηνλ ραξαθηήξα παξέρνληαο έλα 

πιάλν δξάζεο (Marra)465. Ο Reinhardt466 ζπληζηά φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο θαη 

πξνηνχ γίλεη θάπνηα απφπεηξα επηθνηλσλίαο κε ην θνηλφ ηνπ νξγαληζκνχ ζα πξέπεη 

λα ιεθζεί ππφςε κηα αλάιπζε ηεο ηζρχνπζαο θαηάζηαζεο. Δπηπξνζζέησο, ν ίδηνο 
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ππνζηεξίδεη φηη είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ε εμέηαζε θαη αλάιπζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο 

ηεο θαηάζηαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνκηθψλ ζπλεπεηψλ θαη εαλ νη λνκηθέο 

πξνεθηάζεηο ηνπ δεηήκαηνο ζα επεξεάζνπλ ηελ αληίιεςε ηνπ θνηλνχ γηα ην ελ ιφγσ 

δήηεκα (Reinhardt)467. 

Σν δεχηεξν ζηνηρείν ησλ ζηξαηεγηθψλ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαηά ηε θξίζε είλαη ε 

αλαγλψξηζε φζσλ επεξεάδνληαη άκεζα ή έκκεζα απφ, ή επεξεάδνπλ νη ίδηνη ηελ 

θξίζε, απφ ηε θνηλή γλψκε. Μφιηο εληνπηζηεί απηφ ην ζηνηρείν, ν νξγαληζκφο ζα 

πξέπεη λα εληνπίζεη ηα άηνκα- ζηφρνπο ηνπ θνηλνχ, δειαδή ηνπο κεηφρνπο, ηνπο 

εξγαδφκελνπο, ηνπο πειάηεο, ηνπο πξνκεζεπηέο  θαη ηα ΜΜΔ (Hendrix468, 

Pinsdorf469). Οη Center θαη Jackson, ζπληζηνχλ ηε δεκηνπξγία ελφο «ηερλεηά 

δεκηνπξγεκέλνπ» κελχκαηνο, ην νπνίν παξέρεη πιεξνθφξεζε, νχησο ψζηε ν 

νξγαληζκφο λα κπνξεί λα δηαηεξεί ηνλ έιεγρν ηεο επηθνηλσλίαο. Σν βαζηθφ κήλπκα 

ζα πξέπεη λα ελαιιάζζεηαη γηα ην θάζε θνηλφ ζηφρν. 

Σξίηνλ, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην πψο ε πιεξνθνξία ζα αλαθνηλσζεί (Grunig & 

Grunig470). Οη White θαη Mazur471, ηνλίδνπλ φηη ν δίαπινο επηθνηλσλίαο, ην κέζν ηνπ 

κελχκαηνο είλαη φζν ζεκαληηθφ είλαη ην κήλπκα θαζαπηφ. Σν επηιερζέλ θαλάιη 

επηθνηλσλίαο θαζνξίδεη ηνλ ηφλν πνπ ζα θηλεζνχλ νη ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο νη 

νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε θξίζε (Carney & Jorden)472. 

Πξνζεθηηθή εθηέιεζε ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο θαηά ηε θξίζε, 

δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαηάζηαζεο. Γελ ζα πξέπεη λα δίλεηαη 

κεγάιε έκθαζε ζην ζρεδηαζκφ (Pinsdorf473, Carney & Jorden474). Ζ αλάιπζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο θάζεο ηεο κεηά-θξίζεο είλαη απφ ηηο πην θξίζηκεο πηπρέο ηεο 

ζηξαηεγηθήο (Cutlip)475. Ζ θαηαλφεζε ηεο επηηπρίαο ή απνηπρίαο κηαο ζηξαηεγηθήο 

ελδπλακψλεη πεξαηηέξσ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ρεηξηζηή ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη 

βειηηψλεη ηα κειινληηθά απνηειέζκαηα, θαζψο ραξάζζεη ηε κειινληηθή ζηξαηεγηθή. Ζ 

αλάπηπμε, καθξνπξφζεζκσλ ζηξαηεγηθψλ επηθνηλσλίαο, ζα επηηξέςεη ζηνλ 

νξγαληζκφ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνθιήζεηο  πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θξίζεο κε έλαλ επαγγεικαηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, 

δηαζθαιίδνληαο φηη ππάξρεη κηα θαιή εηαηξηθή εηθφλα (Marken)476. 

Καηά ηε θξίζε, ηα κέζα ιακβάλνπλ πην ζεκαληηθφ ξφιν, ιφγσ ηεο πηζαλήο δεκίαο 

πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ εμαηηίαο ηεο αξλεηηθήο θάιπςεο απφ ηα ΜΜΔ. Ο 

Coombs477 πξνηείλεη φηη ην πφζν ζεκαληηθή είλαη κηα θξίζε θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

αληίδξαζε ησλ ΜΜΔ κέζα ζε απηή. Οη Marra478, Barton479  θαη Fearn – Banks480 

αλαγλσξίδνπλ φηη ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ΜΜΔ έρεη δηάθνξα πξνηεξήκαηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ: 
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Α) Σεο επθαηξίαο γηα ηνλ νξγαληζκφ λα δξάζεη κε έλα ηξφπν δπλακηθφ παξά κε 

αληηδξαζηηθφ, 

Β) Μεγαιχηεξε πηζαλφηεηα ειέγρνπ ηνπ κελχκαηνο, 

Γ) Ηθαλφηεηα λα δηνξζσζεί ε παξαπιεξνθφξεζε, 

Γ) Γηαηήξεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο. 

Ζ έξεπλα πάλσ ζηελ επηθνηλσλία ηνλίδεη φηη νη πξψηκεο θαη αθξηβείο 

ζθπγκνκεηξήζεηο ηεο άπνςεο ηνπ θνηλνχ απφ ηνπο νξγαληζκνχο κπνξεί αλ 

ειαρηζηνπνηήζεη ηε πηζαλή βιάβε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ νξγαληζκνχ (Marconi481, 

Seeger167, Williams & Treadaway482). πλάκα, ε απεηιή θαη ε αλάγθε ε νπνία 

ζπλνδεχεη ηηο θαηαζηάζεηο θξίζεο, απνηξέπεη ην θνηλφ ηνπ νξγαληζκνχ απφ ηελ 

αλαγλψξηζε θαη κεηάδνζε ησλ ζσζηψλ κελπκάησλ (Coombs & Holladay483, Seeger, 

Sellnow & Ulmer484). Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αζαθή επηθνηλσλία θαηά ηε θξίζε 

απφ ηνπο νξγαληζκνχο. 

H Fearn – Banks485 ζπζηήλεη φηη ε απνηπρία λα βξεζεί ην ζεκείν ηνκήο κε ηα ΜΜΔ 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηελ εληχπσζε φηη ν νξγαληζκφο δελ έρεη ηνλ απφιπην έιεγρν 

ηεο θαηάζηαζεο πνπ αληηκεησπίδεη. Ζ έξεπλα ησλ Allen & Caillouet486 πάλσ ζηηο 

δεκφζηεο ζρέζεηο ελφο νξγαληζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο απνδεηθλχεη φηη ε 

ρξήζε απφ ηε πιεπξά ησλ νξγαληζκψλ «θνιαθεπηηθψλ (ingratiating)» ζηξαηεγηθψλ 

πξνο ην θνηλφ δελ ήηαλ θάηη ζχλεζεο ζηηο ζηξαηεγηθέο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαηά 

ηε θξίζε. Δπίζεο αλαθάιπςαλ ηε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ εθθνβηζκνχ θαη ηνπ 

εμεπηειηζκνχ γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο – ζηφρνπο, σο εξγαιεία γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

επηθνηλσλίαο θαηά ηε θξίζε. Οη Sellnow & Ulmer487 πξνζέθεξαλ θάπνηα ζηνηρεία γηα 

λα ππνζηεξίμνπλ επηζηεκνληθά ηα επηρεηξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε EXXON θαηά 

ηε θξίζε ηεο. Απηέο νη πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

αληηθαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζίαδε ην πξνζσπηθφ ηεο  EXXON ζην θνηλφ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο. 

Ο Benoit ρξεζηκνπνίεζε ηε ηερληθή ηεο «εηθφλαο απνθαηάζηαζεο ηνπ ιφγνπ (image 

restoration discourse)» γηα λα αμηνινγήζεη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θξίζεσλ απφ ηνπο 

νξγαληζκνχο. Υαξαθηήξηζε ηηο ζηξαηεγηθέο «επηζθεπήο ηεο εηθφλαο»ησλ νξγαληζκψλ 

σο «άξλεζε, απνθπγή ησλ επζπλψλ κεηψλνληαο ηε πξνζβιεηηθφηεηα, δηφξζσζε ησλ 

δξάζεσλ θαη ελ ηέιεη ζάςηκν ηνπ πεξηζηαηηθνχ». 

Οη Seymour θαη Moore488 πξνζπάζεζαλ λα επηδηνξζψζνπλ ηε θαθή επηθνηλσλία θαηά 

ηε θξίζε κε ηελ αλάπηπμε ελφο ζεσξεηηθνχ κνληέινπ επηθνηλσλίαο θαηά ηε θξίζε, ην 
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ιεγφκελν θαη σο ηα 5C‟s ηεο επηθνηλσλίαο. Σφληζαλ, επίζεο φηη απηφ ην κνληέιν είλαη 

ε θαιχηεξε κέζνδνο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ ηνκέα θαηά ηηο θξίζεηο: 

 Δλδηαθέξνλ (Care), απηφ πνπ πξέπεη λα απνδείμεη ν νπνηνζδήπνηε νξγαληζκφο 

είλαη φηη ελδηαθέξεηαη θαη θξνληίδεη γηα ην δήηεκα θαη ζπκπάζρεη κε ηελ νκάδα ε 

νπνία πιήηηεηαη απφ ην πξφβιεκα. 

 Γέζκεπζε (Commitment), ε εηαηξία ζα πξέπεη λα δειψλεη θαη λα ελεξγεί φηη ζα 

επηιχζεη άκεζα ην πξφβιεκα, ζα αλαγλσξίζεη ηελ αηηία απφ ηελ νπνία πξνήιζε 

θαη λα αλαιάβεη δξάζε γηα λα ην απνηξέςεη απφ ην λα μαλαζπκβεί. 

 πλνρή (Consistency), ην κήλπκα ην νπνίν ζα ζηαιεί πξν φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο 

ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη μερσξηζηά θάζε νκάδα δηαθνξεηηθνχ ελδηαθέξνληνο, ε 

νπνία απαζρνιείηαη κε ηε θξίζε, αθξηβψο κε ην ίδην κήλπκα. 

 Αιιεινπρία (Coherence), ε επηθνηλσλία ζα πξέπεη λα εμειίζζεηαη κε έλα ινγηθφ 

ηξφπν. 

 αθήλεηα (Clarity), ηα επηκέξνπο δεηήκαηα ζα πξέπεη λα επεμεγνχληαη εθηελψο 

θαη λα δειψλεηαη ε ζέζε ηεο εηαηξίαο πάλσ ζην δήηεκα θαη ε πνιηηηθή ηεο θαη ζα 

πξέπεη λα μεθαζαξίδνληαη νη δξάζεηο πνπ ζα αθνινπζήζεη γηα ηελ επίιπζε απηψλ. 

Καηαιήγνπλ φηη ε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επηθνηλσλία ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαη λα 

ζπληνλίδεηαη βάζεη απηψλ ησλ 5 θξηηεξίσλ. Απηφ ην πιαίζην καο δίλεη κηα λέα 

αληίιεςε πάλσ ζηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επηθνηλσλία θαηά ηε 

θξίζε. Ζ Fearn- Banks489 ππνζηεξίδνπλ φηη νη δεκφζηεο ζρέζεηο θαηά ηε θξίζε ζα 

πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ σο κηα καθξφπλνε ζηξαηεγηθή, παξά σο κηα ζεηξά 

πεξηνξηζηηθψλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο κεηά ηελ νμεία θάζε ηνπ θχθινπ δσήο ησλ 

θξίζεσλ. Δπηπξνζζέησο, νη δεκφζηεο ζρέζεηο θαηά ηε θξίζε, απνηεινχλ κηα 

δηεξγαζία άκβιπλζεο ησλ βιαβψλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ πξνθιεζεί, ηεο δηαρείξηζεο 

ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ θνηλνχ θαη ηεο επηδηφξζσζεο ηεο θήκεο ηνπ 

νξγαληζκνχ, φια απηά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ησλ θξίζεσλ. 

Έρνληαο αλαιχζεη φια ηα δνκηθά ζπζηαηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ηε θξίζε, έρνληαο δεη ηα 

απνηειέζκαηά ηεο, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ νξγαληζκνχ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα απηήο θαη 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο, ζα ρξεηαζηεί λα αζρνιεζνχκε κε ηε γελεζηνπξγφ αηηία ηεο 

θξίζεο, δειαδή ηνλ θίλδπλν θαη ηελ αλάιεςε απηνχ. 
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2.7 ύλνςε Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Κξίζεσλ 

ην παξφλ θεθάιαην εξεπλήζακε πσο έλαο νξγαληζκφο κπνξεί λα αληηιεθζεί θαη λα 

αληηκεησπίζεη ηηο θξίζεηο νη νπνίεο θαζεκεξηλά δηαθηλδπλεχνπλ ηε ζηαζεξφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο. 

Δθφζνλ αλαιχζεθαλ νη αηηίεο δεκηνπξγίαο θαη ραξηνγξαθήζεθαλ νη ηχπνη θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θξίζεσλ, εζηηάζακε ζην κνληέιν ηνπ Κχθινπ Εσήο ησλ Κξίζεσλ 

πνπ πξψηνο εηζήγαγε ν Fink, Με απηφ ην ηξφπν κπνξνχκε λα αλαγλσξίζνπκε θαη λα 

αληηκεησπίζνπκε ηηο θξίζεηο ρσξηδνληάο απηέο ζε ρξνληθέο πεξηφδνπο κέζα ζηνλ 

νξγαληζκφ θαη λα ηρλειαηεχζνπκε ηα ζεκάδηα χπαξμεο απηψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν 

κνληέιν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ δηφηη ζπγθεληξψλεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξέπεη λα ιάβεη έλαο νξγαληζκφο ζηηο θξίζηκεο απνθάζεηο θαη ραξηνγξαθεί ην πσο 

δηαρεηξίδεηαη ε θξίζε ζε φιεο ηηο θάζεηο απηήο. Σέινο πξνεηνηκάδεη ηνλ νξγαληζκφ γηα 

ηελ επφκελε δηαρείξηζε θξίζεσλ. 

Σνλίδεηαη ε εθπφλεζε θαη χπαξμε ελφο ρεδίνπ Έθηαθηεο Αλάγθεο απφ ηνλ 

νξγαληζκφ, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη δηεξγαζίεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζα 

αθνινπζνχληαη πξίλ, θαηά θαη κεηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο. Δπίζεο αλαιχζακε ην 

εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ νξγαληζκψλ, ηηο πηζαλέο εζηίεο ππάξμεο 

θαη δεκηνπξγίαο θξίζεσλ ζε απηέο θαζψο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο απηψλ. 

Απφ ηα πην ζεκαληηθά ζεκεία ηεο δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ είλαη ε ζχλζεζε θαη ε 

ρξήζε ησλ Οκάδσλ Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ. Δληνπίδνπκε ηνπο ήδε ππάξρνληεο ξφινπο 

πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, ηη εμππεξεηνχλθαη πσο κπνξνχλ λα 

αλαδηνξγαλσζνχλ θαη λα επσκηζηνχλ άιιεο επζχλεο έηζη ψζηε λα ζπλζέζνπλ ην 

πνιχπινθν κσζατθφ ησλ Οκάδσλ Γηαρείξηζεο ησλ Κξίζεσλ, απφ ηε δξαζηεξηφηεηα 

ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη ε βησζηκφηεηα ησλ νξγαληζκψλ, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε θξίζε. 

Σέινο, πξνβήθακε ζε ελδειερή αλάιπζε ηνπ ξφινπ ησλ ΜΜΔ θαη ησλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ θαηά ηε πεξίνδν ηεο θξίζεο, θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ 

νη νξγαληζκνί λα ηηο εθκεηαιιεπηνχλ θαη λα ηηο δηαρεηξηζηνχλ πξνο νθειφο ηνπο θαη ελ 

ηέιεη λα νδεγεζνχλ ζηνλ δξφκν ηεο αλάθακςεο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο. 

Έπεηηα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ κέξνπο ελφο νξγαληζκνχ ν νπνίν 

εηζέξρεηαη ζε θίλδπλν θαη θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ηε θξίζε, ζα παξαζέζνπκε ζην 

επφκελν θεθάιαην ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ, δειαδή πσο έλαο νξγαληζκφο κπνξεί 

λα πξνεηνηκαζηεί γηα ηελ ειιαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ κέζσ ησλ θαηάιιεισλ 

δηαδηθαζηψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ. Δδψ κπνξνπ΄κε λα πξνζζέζνπκε φηη νη δχν 
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απηέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ, δειαδή ε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ θαη ε δηαρείξηζε 

ησλ θηλδχλσλ, ελψ ρξνληθά ε δεχηεξε πξνεγείηαη ηεο πξψηεο, νπζηαζηηθά είλαη 

αιιειέλδεηεο θαη ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια ζε έλαλ νξγαληζκφ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

Γηαρείξηζε Ρίζθσλ θαη ρξήζε ησλ πξνηύπσλ σο εξγαιείσλ 

αμηνιόγεζεο 

 

Σν εκθαλέο ζεκείν εθθίλεζεο ζηε πξνζπάζεηα νη νξγαληζκνί λα γίλνπλ 

απνηειεζκαηηθνί ρεηξηζηέο κηαο θξίζεο, είλαη ην λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο πεγέο θάζε 

θξίζηκεο θαηάζηαζεο. Έηζη κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ νη θίλδπλνη, νη απεηιέο θαη ηα 

αηπρήκαηα, πνπ κπνξεί λα επηθπιάζζνληαη γηα ηνπο νξγαληζκνχο. Απηφ νλνκάδεηαη 

ππνινγηζκφο θηλδχλνπ. 

Πνιιέο θνξέο νη πφξνη θαη ν ρξφλνο είλαη πεξηνξηζκέλνη θαη έηζη είλαη αλαγθαίν λα 

θαζνξηζηεί θάπνηα κνξθή πξνηεξαηφηεηαο. Οη αλαθεξφκελεο πξνηεξαηφηεηεο 

ζπλήζσο θαζνξίδνληαη αλ εθηηκεζεί ην κέγεζνο θαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θάζε 

αηπρήκαηνο, θηλδχλνπ ή απεηιήο. Απηή ε δηαδηθαζία νξίδεηαη σο «εθηίκεζε ηνπ 

θηλδχλνπ». 

 ε απηφ ην θεθάιαην ζα αλαιχζνπκε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θηλδχλνπ θαη ηα ζρεηηθά 

ζέκαηα κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θαη κε ηηο ηερληθέο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ. Θα πξέπεη 

επίζεο λα ιάβνπκε ππφςε ηα ηζρπξά ζεκεία θαη ηηο αδπλακίεο ησλ ζχγρξνλσλ 

πξνζεγγίζεσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχκε  γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ 

θηλδχλνπ. Όια απηά ζα αλαιπζνχλ ππφ ην πξίζκα ησλ δηεξγαζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ 

πνπ νξίδνπλ ηα ππάξρνληα πξφηππα θαη νη δηεζλείο νξγαληζκνί. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ θαη ζα αλαιπζνχλ: 

 νη θαηεγνξίεο ησλ ππαξρφλησλ θηλδχλσλ θαη ε πεξηγξαθή ηνπο,  

 νη ηχπνη ησλ πξνηχπσλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, 

 νη δηεξγαζίεο θαη νη δηαδηθαζίεο θαη ηα ζηάδηα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ φπσο απηά 

πξνηείλνληαη απφ ηα ππάξρνληα πξφηππα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, 

 νη ηξφπνη ρεηξηζκνχ ησλ θηλδχλσλ, 

 ηα επηρεηξεζηαθά κνληέια δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, 

 ε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ επηρείξεζεο (ERM), 

 νη ηχπνη επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ, 

 ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ησλ νξγαληζκσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ππαξρφλησλ 

θηλδχλσλ, θαη 

 ε εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ (Risk Assessment). 
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3.1 Οξηζκνί ζηε Γηαρείξηζε Κηλδύλνπ 

«Κίλδπλνο είλαη ην αξλεηηθφ ελδερφκελν, ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί θάηη θαθφ»1. Με 

απηή ηνπ ηελ έλλνηα ν θίλδπλνο ζπλνδεχεη ηνλ άλζξσπν απφ ηελ αξρή ηεο χπαξμήο 

ηνπ. 

ηε ρψξα καο, ζηε Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ έρεη επηθξαηήζεη ε αγγιηθή ιέμε «risk» λα 

κεηαθξάδεηαη κε ηε ιέμε «θίλδπλνο». Έηζη, αθνινπζψληαο ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεηαη 

απφ ην Πξφηππν AS/NZS 4360:2004 ηεο Απζηξαιίαο θαη ηεο Νέαο Εειαλδίαο 2 φηαλ 

αλαθεξφκαζηε ζε νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο κε ηε ιέμε risk –θίλδπλνο ελλννχκε 

«ηε δπλαηφηεηα λα ζπκβεί θάηη ην νπνίν ζα έρεη επηπηψζεηο ζηνπο αληηθεηκεληθνχο 

ζθνπνχο» 

 

Καη, βέβαηα, πάληα θαηά ην Πξφηππν AS/NZS 4360:2004, «νξγαληζκφο είλαη κηα 

νκάδα αλζξψπσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ κε κηα ζπκθσλεκέλε δηάηαμε επζπλψλ, 

εμνπζηψλ θαη ζρέζεσλ». 

 

Ο Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο - ΓΟΣ (International Organization for 

Standardization - ISO), ζην έγγξαθν «ISO/IEC Οδεγφο 73 Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ – 

Λεμηιφγην – Οδεγίεο γηα ρξήζε ζηα πξφηππα (Guide 73 Risk Management – 

Vocabulary - Guidelines for use in standards)»3 δηαηππψλεη ηνλ αθφινπζν νξηζκφ γηα 

ηνλ θίλδπλν: 

«Κίλδπλνο είλαη ν ζπλδπαζκφο ηεο πηζαλφηεηαο λα ζπκβεί έλα γεγνλφο θαη ησλ 

επηπηψζεψλ ηνπ» ελψ ν Μ. Mainelli 4 ηνλ νξίδεη σο «ηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί έλα 

δπζκελέο γεγνλφο πνιιαπιαζηαζκέλε επί ηε ζνβαξφηεηα ησλ επηπηψζεσλ απηνχ 

ηνπ δπζκελνχο γεγνλφηνο». 

 

3.1.1 Οξηζκνί Γηαρείξηζεο Κηλδύλνπ βάζεη ησλ πθηζηάκελσλ πξνηύπσλ 

 

Καηά ην Πξφηππν AS/NZS 4360:2004 5 ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ έρεη δχν έλλνηεο. Ζ 

πξψηε, ε επξχηεξε έλλνηα, πεξηιακβάλεη «ηελ θνπιηνχξα, ηηο δηεξγαζίεο θαη ηηο δνκέο 

πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ πινπνίεζε ελδερφκελσλ επθαηξηψλ ελψ παξάιιεια γίλεηαη 

δηαρείξηζε αληίμνσλ απνηειεζκάησλ». Ζ δεχηεξε, ε έλλνηα ηεο δηεξγαζίαο, είλαη «ε 

ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή πνιηηηθψλ, δηεξγαζηψλ θαη πξαθηηθψλ ζηα ζηάδηα 

επηθνηλσλίαο, θαζηέξσζεο γεληθνχ πιαηζίνπ, ηαπηνπνίεζεο, αλάιπζεο, αμηνιφγεζεο, 

αληηκεηψπηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη επαλεμέηαζεο θηλδχλσλ». 
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Ζ έθζεζε ζε θίλδπλν είλαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεη- 

ξήζεσλ, γη‟ απηφ ε θαιή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ απνηειεί βαζηθή ππνρξέσζε ηεο 

δηνίθεζεο πξνο ηνπο κεηφρνπο. Ζ δηαθηλδχλεπζε, φηαλ ε πηζαλή αληακνηβή είλαη 

κεγάιε, γίλεηαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθή, αιιά, αλ δελ έρεη εθηηκεζεί ζσζηά, κπνξεί λα 

είλαη θαηαζηξνθηθή θαη γη‟ απηφ απαηηνχληαη ηδηαίηεξα αμηφπηζηεο κεζνδνινγίεο γηα ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ. 

 

 Ζ ζεκαζία ηνπ θηλδχλνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη νη δπζθνιίεο γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο 

θαίλνληαη θαζαξά ζηα ιφγηα ηνπ Chris Mundi 6: «Ο θίλδπλνο είλαη κηα απφ ηηο πην 

παξεμεγεκέλεο έλλνηεο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. Οιφθιεξν ην αληηθείκελν ηεο 

νηθνλνκηθήο επηζηήκεο πεξηβάιιεηαη απφ κηα κφλν ιέμε “θίλδπλνο”. Κάζε εκπνξηθφ 

εγρείξεκα έρεη ζηνλ ππξήλα ηνπ θίλδπλν. 

 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ε Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ ραξαθηεξίδεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο σο «process», κηα ιέμε πνπ ζηα ειιεληθά κεηαθξάδεηαη σο πνξεία, εμέιημε, 

ζεηξά ελεξγεηψλ, ιεηηνπξγία, δηαδηθαζία, δηεξγαζία, ζχζηεκα θαη άιια (π.ρ. ζηε 

βηνκεραλία θαηεξγαζία ή επεμεξγαζία). ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία ζπλαληηνχληαη 

θπξίσο νη φξνη ζχζηεκα, δηεξγαζία θαη δηαδηθαζία.  

 

Οη φξνη «ζχζηεκα» (π.ρ. «ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο») θαη «δηεξγαζία» 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα Διιεληθά Πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001, ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 

45020 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 8402. ηα Πξφηππα ηνπ ΔΛΟΣ 7  ε δηεξγαζία νξίδεηαη σο 

«ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ ζε ζρέζε αιιειεμάξηεζεο ή αιιειεπίδξαζεο ην νπνίν 

κεηαζρεκαηίδεη εηζεξρφκελα ζε εμεξρφκελα» ή «κηα ζπζηεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ 

έρεη ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη απνηέιεζκα» ελψ «δηαδηθαζία είλαη ν 

πξνδηαγεγξακκέλνο ηξφπνο, ε ζεηξά βεκάησλ πνπ αθνινπζεί ε επηηέιεζε κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο». 

 

Ο ΔΛΟΣ ρξεζηκνπνηεί ηνπο φξνπο Γηεξγαζία, Γηαδηθαζία θαη Δπεμεξγαζία γηα ηνπο 

αγγιηθνχο φξνπο Process, Procedure θαη Processing. Χο «Process» νξίδεηαη «κηα 

ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ ή ιεηηνπξγηψλ πνπ ζπληεινχλ ζε έλα ζθνπφ» ελψ 

«Procedure» είλαη «έλαο εηδηθφο ηξφπνο γηα λα πεηχρεηο θάηη». 

 

Σν 1995 ε Αξρή Πξνηχπσλ Απζηξαιίαο θαη Νέαο Εειαλδίαο εμέδσζε έλα Πξφηππν 

Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ην νπνίν ππέβαιε ζην Γηεζλή Οξγαληζκφ Σππνπνίεζεο (ΓΟΣ- 
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ISO) γηα λα εθαξκνζηεί σο παγθφζκην πξφηππν. Απηφ δελ επηηεχρζεθε θαη ην 1999 

ζηε Βξεηαλία νη ΗΓΚ (IRM), ΓΚΣΑ (ALARM) θαη ε Έλσζε Γηεπζπληψλ Αζθάιηζεο 

θαη Κηλδχλνπ ζηε Βηνκεραλία θαη ην Δκπφξην - ΔΓΑΚΒΔ (Association of Insurance 

and Risk Managers in Industry and Commerce - AIRMIC) πξνρψξεζαλ ζην δηθφ 

ηνπο πξφηππν, πνιχ θνληά ζην πξφηππν ηεο Απζηξαιίαο-Νέαο Εειαλδίαο. 

 

Ζ ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ αλαγλσξίδεηαη δηεζλψο φιν θαη πεξηζζφηεξν. 

θνπφο θαη ζηφρνο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ απφ ηνπο νξγαληζκνχο είλαη λα ηνπο 

πξνζηαηεχζεη θαη λα ηνπο πξνζζέζεη αμία. Καηά ηνλ D.G. Hoffman 8 ε επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ γίλεηαη κε ηελ: 

 Παξνρή ελφο πιαηζίνπ ην νπνίν επηηξέπεη ζηνλ νξγαληζκφ λα αλαιάβεη 

κειινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ζηαζεξφ θαη ειεγρφκελν ηξφπν, 

 Βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ ιήςεο απνθάζεσλ, ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ 

θαζνξηζκνχ πξνηεξαηνηήησλ πνπ βαζίδεηαη ζε πιήξε θαη δνκεκέλε 

θαηαλφεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηεο αβεβαηφηεηαο, ηεο 

αζηάζεηαο, ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ απεηιψλ πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ, 

 πλεηζθνξά ζηελ απνδνηηθφηεξε ρξήζε θαη ηνλ θαιχηεξν θαηακεξηζκφ ησλ 

θεθαιαίσλ θαη ησλ άιισλ πφξσλ κέζα ζηελ επηρείξεζε, 

 Μείσζε ηεο αζηάζεηαο ζηνπο δεπηεξεχνληεο ηνκείο ηεο επηρείξεζεο, 

 Πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηεο εηθφλαο ηεο εηαηξίαο, 

 Αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο βάζεο γλψζεο ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη 

 Βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο απφδνζεο. 

 

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ελζσκάησζεο κηαο θαιά νξηζκέλεο ζηξαηεγηθήο θηλδχλσλ 

ζηε δηεξγαζία ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ νη Noy θαη Ellis 9 ζπληζηνχλ «ηελ απνδνρή 

ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ζηξαηεγηθή θηλδχλσλ δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη νκνηφκνξθε 

ζε θάζε βαζηθή επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία». Απηφ, βέβαηα, δελ ζεκαίλεη φηη νηη 

δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο ζρεδηάδνληαη ρσξίο ζπλνιηθή εμέηαζε ησλ επηπηψζεψλ 

ηνπο ζε φιε ηελ εηαηξία. 

 

3.2 Καηεγνξίεο Κηλδύλσλ 

Οη θίλδπλνη πνπ απεηινχλ ηηο ζεκεξηλέο επηρεηξήζεηο, αλ θαη δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε 

ρψξα, απφ θιάδν ζε θιάδν δξαζηεξηφηεηαο θαη απφ εηαηξία ζε εηαηξία, έρνπλ πνιιά 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, πξάγκα ην νπνίν επηηξέπεη ηελ θαηάηαμή ηνπο ζε είδε 

θηλδχλσλ. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ δηεπθνιχλεη ηε ζπζηεκαηηθή 

αληηκεηψπηζή ηνπο. 
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ην Γηάγξακκα 8 (επφκελε ζειίδα) παξνπζηάδεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ 

πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνπο παξαπάλσ θνξείο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ 10. Όπσο 

θαίλεηαη ζην δηάγξακκα νη θίλδπλνη πξνέξρνληαη απφ ην εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη θαηαηάζζνληαη ζε ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο : 

 

 Οηθνλνκηθφο Κίλδπλνο 

 ηξαηεγηθφο Κίλδπλνο, 

 Λεηηνπξγηθφο Κίλδπλνο θαη 

 Σπραίνο Κίλδπλνο 
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Γηάγξακκα 15 : Καηεγνξηνπνίεζε Κηλδύλσλ 

Πεγή: ΗΓΚ, ΔΓΑΚΒΔ, ΔΓΚΣΑ (IRM, AIRMIC, ALARM), A Risk Management Standard, 
2007 

3.2.1 Καηεγνξηνπνίεζε Κηλδύλσλ 

Οη Bamber, Ridley θαη Channing 11 πξφηεηλαλ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ 

θαηά ηελ πεγή πξνέιεπζεο. Οη πεγέο θηλδχλσλ κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ 

αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν εκθαλίδνληαη θαη εηδηθφηεξα 

 

 ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ, 

 θπζηθφ πεξηβάιινλ, 

 θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, 

 πνιηηηθφ πεξηβάιινλ, 
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 νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, 

 λνκηθφ πεξηβάιινλ, 

 γλσζηηθφ πεξηβάιινλ. 

 

Καηεγνξηνπνίεζε θαηά δξαζηεξηφηεηεο 

 ηξαηεγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Μαθξνρξφληνη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ 

νξγαληζκνχ πνπ επεξεάδνληαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο 

δηαζεζηκφηεηα θεθαιαίσλ, πνιηηηθφο θίλδπλνο, λνκηθέο θαη ξπζκηζηηθέο 

κεηαβνιέο, θήκε ηνπ νξγαλη-κνχ, αιιαγέο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θ.ά. 

 Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Καζεκεξηλά ζέκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν 

νξγαληζκφο ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ. 

 Οηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

ηεξαξρίαο θαη απνδνηηθνί έιεγρνη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

νξγαληζκνχ, επηπηψζεηο απφ δηάθνξνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, φπσο 

δηαζεζηκφηεηα πηζηψζεσλ, ηζνηηκίεο μέλσλ λνκηζκάησλ, θίλεζε ησλ επηηνθίσλ 

θαη άιιεο εθζέζεηο ζε θίλδπλν αγνξάο. 

 Γξαζηεξηφηεηεο Γηαρείξηζεο Γλψζεο. Απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε, παξαγσγή, 

πξνζηαζία θαη δηάδνζε ησλ πφξσλ γλψζεο θαζψο θαη απνδνηηθνί έιεγρνη 

ηνπο. Γξαζηεξηφηεηεο πκκφξθσζεο πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ επνπηηθψλ 

αξρψλ θαη ηε δενληνινγία. Αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο, 

ζέκαηα πεξηβάιινληνο, πξνζηαζία θαηαλαισηψλ, πξαθηηθέο απαζρφιεζεο, 

πξνζηαζία δεδνκέλσλ θαη απαηηήζεηο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ. 

 

 

3.2.2. Πεξηγξαθή ησλ Κηλδύλσλ 

 

Οη εηαηξίεο πνπ εθαξκφδνπλ δηαρείξηζε θηλδχλνπ θαη νη εηδηθνί πνπ αζρνινχληαη κε ην 

ζέκα δίλνπλ θαζέλαο ην δηθφ ηνπ νξηζκφ γηα ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο θηλδχλνπ. Οη 

νξηζκνί απηνί δελ έρνπλ νπζηαζηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. Παξαθάησ δίλεηαη κηα 

ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ ζπλεζέζηεξσλ θηλδχλσλ 12: 

 

Επηρεηξεκαηηθόο Κίλδπλνο θαη ηξαηεγηθόο Κίλδπλνο: Δίλαη θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη 

κε ηελ ίδηα ηε θχζε ηνπ «επηρεηξείλ», φπσο θίλδπλνη δεκηψλ απφ κεηαβνιέο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ αλαγθψλ θαη ζπλδένληαη κε απνθάζεηο γηα επελδχζεηο, επεθηάζεηο 

ζε λέεο αγνξέο, ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ (π.ρ. ζηε δηεξγαζία παξαγσγήο), 

πξνβιέςεηο γηα θηλήζεηο ησλ αληαγσληζηψλ, εθηηκήζεηο εμειίμεσλ ζηελ αγνξά, κε ηελ 

παξαγσγή θαη δηάζεζε λέσλ πξντφλησλ θ.ά. 
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Πεξηιακβάλνπλ, αθφκα, εμειίμεηο πνπ δελ ειέγρεη ε εηαηξία, φπσο θαηάξξεπζε 

κάξθαο (αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ θαη απαμίσζε ηεο 

κάξθαο-πξντφληνο), εκθάληζε αληαγσληζηή κε παξφκνηα πξντφληα, θαηάξξεπζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπ θιάδνπ, κεηαθίλεζε πειαηψλ, λέα έξγα/επελδχζεηο, ζηαζηκφηεηα, 

απαξραησκέλνο επηρεηξεκαηηθφο ζρεδηαζκφο θ.ά. 

 

Οη θίλδπλνη απηνί, πξνέξρνληαη απφ ηελ αβεβαηφηεηα σο πξνο ηε δήηεζε ησλ 

πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ηεο εηαηξίαο, ηηο ηηκέο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ θαη 

ην θφζηνο ηνπο θαη επεξεάδνληαη απφ ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηε 

θήκε ηεο εηαηξίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ θηλδχλσλ απηψλ είλαη φηη νη εηαηξίεο είλαη 

ππνρξεσκέλεο λα ηνπο αλαιάβνπλ θαη λα ηνπο δηαρεηξηζηνχλ. 

Κίλδπλνο Αγνξάο: Δίλαη ν θίλδπλνο κηα κεηαβνιή ζηηο ηηκέο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

αγνξψλ λα κεηψζεη ηελ αμία ελφο ρξενγξάθνπ ή ελφο ραξηνθπιαθίνπ. Ζ 

παγθνζκηνπνίεζε έρεη απμήζεη ηελ αζηάζεηα θαη ηνλ θίλδπλν αγνξάο ν νπνίνο 

δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξηο βαζηθνχο ηχπνπο: 

 

 Κίλδπλνο επηηνθίσλ 

 Κίλδπλνο ηηκήο κεηνρψλ 

 Κίλδπλνο ηζνηηκηψλ 

 Κίλδπλνο ηηκήο πξντφληνο. 

Πηζησηηθόο Κίλδπλνο: Δίλαη ν θίλδπλνο κε έγθαηξεο ή αδπλακίαο είζπξαμεο 

απαηηήζεσλ, πθίζηαληαη ηξία είδε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ: 

 Αζέηεζε εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ, 

 Κίλδπλνο ρψξαο (νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο 

αλαηαξαρέο, εζληθνπνηήζεηο θ.ιπ.) θαη 

 Κίλδπλνο δηαθαλνληζκψλ. 

 

Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο: Δλδερφκελε αδπλακία ηεο Σξάπεδαο λα εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο. Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο θαιχπηεη έλα κεγάιν αξηζκφ ζεκάησλ, 

αιιά ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζην είδνο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ηηο ζπλζήθεο αγνξάο. Καηά ηνλ Malz 13 έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη 

«ξεπζηφ» φηαλ κεηαηξέπεηαη εχθνια ζε κεηξεηά ή είλαη έλα θαιφ ππνθαηάζηαην ησλ 

κεηξεηψλ. Καηά ηνπο Landskroner θαη Paroush14 θάζε ηξάπεδα ιεηηνπξγεί σο 

κεηαηξνπέαο θαη πάξνρνο ξεπζηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα πξέπεη λα βξίζθεη ην ζσζηφ 
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επίπεδν ηζνξξνπίαο κεηαμχ θέξδνπο θαη έθζεζεο ζε θίλδπλν. 

 

Οξγαλσηηθόο Κίλδπλνο: Κίλδπλνο πνπ πξνέξρεηαη απφ (1) θελά δηαθπβέξλεζεο, (2) 

ιαλζαζκέλε νξγαλσηηθή δνκή, (3) έιιεηςε ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ ή εζηθνχ 

ηνππξνζσπηθνχ θαη (4) απφ ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο άιισλ εηαηξηψλ. Κίλδπλνο 

απφ θπζηθά θαηλφκελα θαη θαηαζηξνθέο. Κίλδπλνο πνπ επεξεάδεη ηα Απνζέκαηα, ην 

Γίθηπν Γηάζεζεο Πξντφλησλ, ηελ Παξαγσγηθή Ηθαλφηεηα θ.α.. Ο θίλδπλνο απηφο 

θαιχπηεηαη ζπλήζσο απφ αζθάιεηεο θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Λεηηνπξγηθφ Κίλδπλν. 

 

Κίλδπλνο από Αζθαιηζηηθέο Εηαηξίεο: Κίλδπλνο δεκηψλ απφ κε αλακελφκελν χςνο 

απαηηήζεσλ ησλ Αζθαιεηψλ. 

 

Κίλδπλνο Έξγνπ: Οπνηνζδήπνηε παξάγνληαο κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ 

απφδνζε ηνπ έξγνπ είλαη πεγή θηλδχλνπ. Π.ρ. αλ ην έξγν πξέπεη λα εθηειεζηεί κε 

ζπγθεθξηκέλν θφζηνο, δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο ππέξβαζεο απηνχ ηνπ θφζηνπο ή αλ ην 

έξγν πξέπεη λα εθηειεζηεί ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο 

ππέξβαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. 

 

Πνιηηηθόο Κίλδπλνο. πλερείο αιιαγέο ζηε λνκνζεζία θαη ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα, 

δελ επηηξέπνπλ ηελ χπαξμε ζηαζεξνχ πεξηβάιινληνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο 

αιιαγέο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ δεκηνπξγνχλ θηλδχλνπο. 

 

Κίλδπλνο Φήκεο: Αδπλακία ηθαλνπνίεζεο ησλ πξνζδνθηψλ ησλ νκάδσλ ελδηαθέ- 

ξνληνο ηεο επηρείξεζεο (stakeholders) - πειάηεο, κέηνρνη, πξνζσπηθφ, πξνκεζεπηέο, 

ζπλεξγάηεο θαη θνηλσλία- θαη αξλεηηθή αλαθνξά ζηα ΜΜΔ ιφγσ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπκβάληνο. 

 

Ννκηθόο Κίλδπλνο: Όηαλ δελ είλαη δπλαηή ε θαηάζεζε αμηψζεσλ θαηά ηξίησλ ή 

ζεκεηψλεηαη αδπλακία απφδεημεο ηεο αζέηεζεο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ πνπ 

έρνπλ αλαιάβεη νη αληηζπκβαιιφκελνη. Πεξηιακβάλνληαη, ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη 

κφλν ζ‟απηά, πξφζηηκα, πνηλέο ή πνηληθέο απνδεκηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ελέξγεηεο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ θαζψο θαη απφ ηδησηηθνχο δηαθαλνληζκνχο. 

πλήζσο ν Ννκηθφο Κίλδπλνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Λεηηνπξγηθφ Κίλδπλν. 

Οηθνλνκηθόο Κίλδπλνο: πλδέεηαη κε ηνλ θίλδπλν αγνξάο (Νφκηζκα, Δπηηφθηα, Σηκέο 

αγαζψλ, Πίζησζε) θαη κε ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. 
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Λεηηνπξγηθόο Κίλδπλνο: Ο Λεηηνπξγηθφο Κίλδπλνο αλαθέξεηαη ζηηο δεκηέο πνπ κπνξεί 

λα πξνθχςνπλ απφ αλεπάξθεηα ή αζηνρία ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ 

ειέγρσλ, αλζξψπηλα ζθάικαηα, αζηνρίεο ηνπ δηνίθεζεο, ελδερφκελεο δπζιεηηνπξγίεο 

κεηαμχ ησλ βαζηθψλ παξαγφλησλ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο (κεηφρσλ, 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ή εθπξνζσπψλ ησλ εξγαδνκέλσλ) θαη απφ εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο. ηνλ Λεηηνπξγηθφ Κίλδπλν πεξηιακβάλνληαη θαη ν θίλδπλνο απφ θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο, ν πνιηηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο απφ επνπηηθέο αξρέο (ζέκαηα 

ζπκκφξθσζεο πξνο απαηηήζεηο θαη θαλνληζκνχο) θ.ά. Μεξηθέο εηαηξίεο 

πεξηιακβάλνπλ ζηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν ηνλ θίλδπλν θήκεο.  

 

H Credit Suisse Bank νξίδεη σο δηάθξηζε ηνπ Κηλδχλνπ ηξαηεγηθήο θαη ηνπ 

Λεηηνπξγηθνχ Κηλδχλνπ: «Κίλδπλνο ηξαηεγηθήο είλαη ν θίλδπλνο δεκηψλ απφ ηε κε 

επηινγή λα θάλνπκε ηα ζσζηά πξάγκαηα, ελψ Λεηηνπξγηθφο Κίλδπλνο είλαη ν 

θίλδπλνο δεκηψλ απφ αδπλακία λα θάλνπκε ηα πξάγκαηα ζσζηά»15. Αλάινγνο είλαη 

θαη ν νξηζκφο ηνπ Ian Hoerwood16 : «ηξαηεγηθφο Κίλδπλνο – ν θίλδπλνο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην λα θάλνπκε ιάζνο πξάγκαηα θαη Λεηηνπξγηθφο Κίλδπλνο – ν θίλδπλνο 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ην λα θάλνπκε ηα ζσζηά πξάγκαηα κε ιάζνο ηξφπν». 

 

3.3 Γηαρείξηζε Κηλδύλνπ 

 

Ζ Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ δελ είλαη έλα παζεηηθφ εξγαιείν, αιιά κηα ζεκαληηθή 

δηεξγαζία πνπ εμππεξεηεί φια ηα επίπεδα ηνπ κάλαηδκελη. ηε ζπλέρεηα ζα 

αλαθέξνπκε κεξηθά πξφηππα θαη ηα ζηάδηα ηεο δηεξγαζίαο. 

 

3.3.1 Σύπνη Πξνηύπσλ Γηαρείξηζεο Κηλδύλνπ 

 

Ζ κεγάιε πξνζνρή πνπ δίλεηαη ζήκεξα ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη ε αλάκημε ησλ 

επνπηηθψλ αξρψλ δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε πξνηχπσλ ηα νπνία ζα 

εθαξκφδνληαη απφ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο.  

Ο Terry Simister 17, Πξφεδξνο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ (Institute of Risk 

Management - IRM) ηνλίδεη φηη: «Ζ θχξηα αλάγθε γηα πξφηππα είλαη λα εμαζθαιηζηεί 

φηη, φηαλ κηιάκε γηα θάηη, φινη φζνη αζρνινχκαζηε κ‟απηφ κηιάκε γηα ην ίδην πξάγκα», 

«Αλ θαη ην πξφηππν δελ ζα κπνξέζεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα ηαπηνπνηήζεη 

θηλδχλνπο, ζα επηβάιεη κηα θνηλή, ζπζηεκαηηθή κέζνδν αλάιπζεο απηψλ πνπ 

ηαπηνπνηνχληαη θαη ζα εμαζθαιίζεη φηη ρξεζηκνπνηείηαη απφ φινπο θνηλή κέζνδνο 

αμηνιφγεζεο γηα ηελ εμεχξεζε ηεο πιένλ θαηάιιειεο αληηκεηψπηζεο». 
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Σα πξφηππα παξέρνπλ γεληθέο θαηεπζχλζεηο θαη ζηνρεχνπλ ζην λα βνεζήζνπλ ηνπο 

νξγαληζκνχο θαη ηηο εηαηξίεο λα πεηχρνπλ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνπο ζηφρνπο κέζσ 

ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ εζσηεξηθψλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ θηλδχλσλ. Σα 

πξφηππα αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε γηα ηελ χπαξμε θνπιηνχξαο θηλδχλσλ, ηελ 

αλάκημε ηεο δηνίθεζεο, ηελ χπαξμε ηξφπνπ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ν νπνίνο ζα κπνξεί 

λα εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ην γεγνλφο φηη ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ 

είλαη κηα δχζθνιε δηεξγαζία πνπ απαηηεί πνιιέο δεμηφηεηεο18. εκαληηθή δπζθνιία 

παξνπζηάδνπλ νη δηαθνξέο ζηελ νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα δηάθνξα πξφηππα. 

Παξαθάησ παξαζέηνπκε κεξηθά πξφηππα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηε 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ: 

 

 Πξφηππν Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ Απζηξαιίαο/Νέαο Εειαλδίαο - AS/NZS 4360, 

Πξφηππν Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ – Ζλσκέλν Βαζίιεην (Risk Management 

Standard- UK), απφ ηνπο θνξείο Ηλζηηηνχην Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ (Institute of 

Risk Management - IRM), Έλσζε Γηεπζπληψλ Αζθάιηζεο θαη Κηλδχλνπ γηα ηε 

Βηνκεραλία θαη ην Δκπφξην – ΔΓΑΚΒΔ (The Association of Insurance and 

Risk Managers for Industry and Commerce -AIRMIC) θαη ην Δζληθφ Φφξνπκ 

γηα Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ ζηνλ Γεκφζην Σνκέα (The National Forum for Risk 

Management in the Public Sector - ALARM) ηεο Βξεηαλίαο, 

 Έθζεζε Turnbull – Ο Δλσκέλνο Κψδηθαο γηα Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε (The 

Turnbull Report - The Combined Code on Corporate Governance) ηνπ 

Ζλ.Βαζίιεηνπ. 

 χκθσλν Βαζηιείαο ΗΗ (Γηεζλέο) - Κπξίσο γηα ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

νξγαληζκνχο 

 Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ΓΟΣ) – ISO 27001, 27002, 27005 

(Γηεζλέο) 

 Βξεηαληθά Πξφηππα Online (British Standards Online) (Ζλ. Βαζίιεην) - 

Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηηο Θέζεηο Δξγαζίαο 

 Δζληθή Δπηηξνπήο Απζηξαιίαο γηα ηελ Τγεία θαη Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία – 

ΔΔΑΤΑΔ (National Occupational Health and Safety Commission - NOHSC) 

Απζηξαιία) - Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηηο Θέζεηο Δξγαζίαο 

 ΔΠΔΟ (COSO) (Ζ.Π.Α.) - Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ Δπηρείξεζεο, Δζσηεξηθνί 

Έιεγρνη- Αζθάιεηα πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο 

 ρέδην Νφκνπ Αζηηθψλ Απξνβιέπησλ (Draft Civil Contingencies Bill) - 

Πιαίζην γηα πνιηηηθή πξνζηαζία ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην γηα ηνλ 21ν αηψλα 

 

ην ηέινο ηνπ 2004 δχν ζψκαηα πνπ έρνπλ απνθηήζεη δηεζλή ζεβαζκφ αλέπηπμαλ 
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λέα πξφηππα γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ. Σα Πξφηππα Απζηξαιίαο (Standards 

Australia) αλαζεψξεζαλ θαη έδσζαλ ζηε δεκνζηφηεηα ην Πξφηππν Γηαρείξηζεο 

Κηλδχλνπ AS/NZS 4360, έλα Πξφηππν πνπ έρεη επξχηαηε ρξήζε ζε φιν ηνλ θφζκν. 

Σν λέν Πξφηππν είλαη πεξηεθηηθφ θαη νξίδεη ηε δηεξγαζία δηαρείξηζεο θηλδχλνπ σο 

«ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή πνιηηηθψλ κάλαηδκελη, δηεξγαζηψλ θαη πξαθηηθψλ ζηα έξγα 

ηεο επηθνηλσλίαο, ηνπ θαζνξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο ηαπηνπνίεζεο, ηεο 

αλάιπζεο, ηεο αμηνιφγεζεο, ηνπ ρεηξηζκνχ, ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο 

επαλεμέηαζεο θηλδχλνπ 19. 

 

3.3.2 ηάδηα Γηαρείξηζεο Κηλδύλνπ 

 

ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη ηα ζηάδηα Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ, είηε σο πξφηππα 

αξρψλ θαη θνξέσλ είηε σο πξνηάζεηο εηδηθψλ θαη πξαγκαηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ 

έρνπλ εθαξκνζηεί κε επηηπρία απφ κεγάινπο νξγαληζκνχο20. Σα ζηάδηα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα πξφηππα έρνπλ κηθξέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο θαη ηζρχνπλ, κε 

ηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο, γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο θαη ηα είδε θηλδχλσλ. 

 

ηα Γηαγξάκκαηα 16 θαη 17 παξνπζηάδνληαη κε δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ηα ζηάδηα 

ηεο δηεξγαζίαο Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ηεο Απζηξαιίαο θαη 

Νέαο Εειαλδίαο γηα ηε Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ (AS/NZS 4360:2004). 
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Γηάγξακκα 16: Φάζεηο θαη ηάδηα Γηαρείξηζεο Κηλδύλνπ θαηά ηα πξόηππα Απζηξαιίαο 
Νέαο Εειαλδίαο AS/NZ4360:2004 
Πεγή: Broadleaf Capital International Pty Ltd, The Australian and New Zealand 
Standard on Risk Management, AS/NZS 4360:2004, 2007 
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Γηάγξακκα 17: Γηεξγαζία Γηαρείξηζεο Κηλδύλνπ θαηά AS/NZS 4360:2004  
Πεγή: Broadleaf Capital International Pty Ltd, The Australian and New Zealand 
Standard on Risk Management, AS/NZS 4360:2004, 2007 
 

 

Σα επηκέξνπο ζηάδηα ηεο δηεξγαζίαο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ζχκθσλα κε ην Πξφηππν 

ηεο Απζηξαιίαο θαη Νέαο Εειαλδίαο (AS/NZS 4360:2004)21 θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο 

βαζηθέο θάζεηο: 

ίεζε Κηλδχλνπ, 

 

 

 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ην αληηθείκελν θάζε ζηαδίνπ ηεο δηεξγαζίαο ζχκθσλα κε 

ην πξφηππν AS/NZS 4360:2004 22 

 

3.3.2.1. ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ 

Γηα κηα απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θηλδχλνπ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε χπαξμε 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ δηαηππσζεί κε ζαθήλεηα. Οη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη 

απνξξένπλ απφ ηε βαζηθή πνιηηηθή ηνπ νξγαληζκνχ, ραξαθηεξίδνπλ φια ηα ζέκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ θαη θαζνξίδνπλ πψο πξέπεη λα 
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αληηκεησπίδνληαη. 

 

Σν πξφηππν AS/NZS 4360:2004 δηαθνξνπνηείηαη ιίγν. Χο πξψην ζηάδην έρεη ηνλ 

Καζνξηζκφ ηνπ Γεληθνχ Πιαηζίνπ ηνπ ηη είλαη ζε θίλδπλν. Απηφ γίλεηαη κε 

1. πεξηγξαθηθφ ηξφπν φπνπ νξίδνληαη νη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο, ηα ελδηαθέξνληα 

ησλ νκάδσλ ελδηαθέξνληνο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο ηεο επηρείξεζεο θαη 

2. κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν, ν νπνίνο ζπλίζηαηαη ζην ρσξηζκφ ηεο επηρείξεζεο ζε κηθξά 

ηκήκαηα (βαζηθά ζηνηρεία) θαη ηελ εμέηαζε θαζελφο ρσξηζηά θαηά ηελ Σαπηνπνίεζε 

Κηλδχλνπ. 

 

εκεηψλεηαη φηη ην πξφηππν AS/NZS 4360:2004 δίλεη έκθαζε ζηελ «Δπηθνηλσλία θαη 

Γηαβνχιεπζε», έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηεο φιεο δηεξγαζίαο, θαζψο ε 

επηηπρήο δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζηεξίδεηαη ζηε ζπκκεηνρή φισλ φζνη παίδνπλ θάπνην 

ξφιν ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο δεκηνπξγηθνχ θαη απνδνηηθνχ απνηειέζκαηνο ζε 

φια ηα ζηάδηα ηεο δηεξγαζίαο. 

 

3.3.2.2. ΕΚΣΙΜΗΗ ΚΙΝΔΤΝΟΤ 

Ζ Δθηίκεζε Κηλδχλνπ πεξηιακβάλεη ηελ Αλάιπζε Κηλδχλνπ, δειαδή ηελ 

Σαπηνπνίεζε, ηελ Πεξηγξαθή θαη ηελ Πνζνηηθή Δθηίκεζε ηνπ Κηλδχλνπ, θαη ηελ 

Αμηνιφγεζε ηνπ Κηλδχλνπ. Γηα λα εθηηκεζεί έλαο θίλδπλνο πξέπεη πξψηα λα 

θαηαλνεζεί θαιά. Καηά ηνλ Rajput 23, γηα λα θαηαλνεζεί ν θίλδπλνο ελφο ζχλζεηνπ 

ζπζηήκαηνο, φπσο κηαο εηαηξίαο ή ελφο κέξνπο ηεο, πξέπεη λα γίλνπλ θαηαλνεηά, ηα 

κέξε πνπ ην απνηεινχλ, νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ κεξψλ, νη ηξφπνη αζηνρίαο 

ησλ κεξψλ θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη νη επηπηψζεηο θάζε αζηνρίαο 

αιιειεπίδξαζεο ή κέξνπο ηεο. 

 

3.3.2.3.  ΑΝΑΛΤΗ ΚΙΝΔΤΝΟΤ 

Σν ζηάδην ηεο Αλάιπζεο έρεη ζηφρν κηα αξρηθή αληίιεςε ηεο ζεκαζίαο ηνπ θηλδχλνπ. 

ε πξψηε θάζε, ηδίσο αλ ρξεζηκνπνηνχληαη απιέο κέζνδνη, ν θίλδπλνο κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί κεγάιεο ή κηθξήο ζεκαζίαο θαη αξγφηεξα λα ππάξμεη επαλεμέηαζε θαη 

πξνζαξκνγή ηνπ ραξαθηεξηζκνχ. Γηα ηελ Αλάιπζε Κηλδχλνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξεο ηερληθέο, πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηηο επθαηξίεο (upside) ή πξνέξρνληαη απφ απεηιέο (downside) ή άιιεο 

ηερληθέο θαηάιιειεο θαη γηα ηηο δχν θαηεγνξίεο: 
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Σερληθέο: 

 Γηα Κηλδύλνπο πνπ ζπλνδεύνπλ επθαηξίεο (Upside): 

 Έξεπλεο αγνξάο 

 Έξεπλα πηζαλψλ πειαηψλ 

 Γνθηκαζηηθφ κάξθεηηλγθ 

 Έξεπλα θαη Αλάπηπμε 

 Αλάιπζε επηπηψζεσλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

 

 Γηα Κηλδύλνπο πνπ ζπλνδεύνπλ απεηιέο (Downside): 

 Αλάιπζε απεηιψλ 

 Αλάιπζε Γέληξνπ θάικαηνο – ΑΓΦ (Fault Tree Analysis - FTA) 

 Αλάιπζε Σξφπνπ Αζηνρίαο θαη Απνηειέζκαηνο - ΑΣΑΑ (Failure Mode & 

Effect 

 Analysis – FMEA) 

 

 Καη γηα ηνπο δύν ηύπνπο Κηλδύλνπ: 

 Μνληέια εμάξηεζεο 

 Αλάιπζε ΓΑΔΑ (SWOT) - Γπλαηά ζεκεία- Αδπλακίεο- Δπθαηξίεο-Απεηιέο 

 (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) 

 Αλάιπζε ηνπ δέληξνπ γεγνλφησλ 

 ρεδηαζκφο Δπηρεηξεκαηηθήο πλέρεηαο - Δ (Business Continuity Planning  

 BCP) 

 Δπηρεηξεκαηηθή, Πνιηηηθή, Οηθνλνκηθή, Σερλνινγηθή Αλάιπζε - ΔΠΟΣΑ 



187 
 

 (Business, Political, Economic, Social, Technologies - BPEST 

 Λήςε απνθάζεσλ ζε ζπλζήθεο θηλδχλνπ θαη αβεβαηφηεηαο 

 Πνιηηηθφ, Οηθνλνκηθφ, Κνηλσληθφ, Σερληθφ, Ννκηθφ Πεξηβάιινλ - ΠΟΚΣΝΠ 

 (Political, Economic, Social, Technical, Legal Environment – PESTLE) 

 Μέηξα ηάζεσλ πξνο ην θέληξν θαη ηε δηαζπνξά 

Σν απνηέιεζκα ηεο δηεξγαζίαο Αλάιπζεο Κηλδχλνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο πξνθίι θηλδχλσλ πνπ θαηαηάζζεη ηνπο θίλδπλνπο θαηά ζνβαξφηεηα 

θαη παξέρεη έλα εξγαιείν γηα ηνλ θαζνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ 

πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο. Ζ ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο γηα θάζε ηαπην- 

πνηεκέλν θίλδπλν δείρλεη ηνλ βαζκφ ζνβαξφηεηαο θάζε θηλδχλνπ. 

Δπίζεο, ε δηεξγαζία απηή επηηξέπεη ηε ραξηνγξάθεζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηνλ επηρεη- 

ξεκαηηθφ ηνκέα ν νπνίνο επεξεάδεηαη, πεξηγξάθεη ηηο θχξηεο δηεξγαζίεο ειέγρνπ πνπ 

ππάξρνπλ θαη δείρλεη ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα απμεζεί, λα κεησζεί ή λα 

αλαθαηαλεκεζεί ην επίπεδν ησλ επελδχζεσλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θηλδχλνπ. Γηα θάζε 

θίλδπλν πξέπεη λα ππάξρεη έλαο ππεχζπλνο. Απηφ εμαζθαιίδεη φηη ε «θπξηφηεηα» ηνπ 

θηλδχλνπ έρεη αλαγλσξηζηεί θαη φηη έρνπλ δηαηεζεί νη θαηάιιεινη πφξνη. 

3.3.3 Σαπηνπνίεζε Κηλδύλνπ 

Καηά ηελ Tchankova 24 ην ζηάδην ηεο Σαπηνπνίεζεο είλαη κηα δηεξγαζία ε νπνία 

«απνθαιχπηεη θαη θαζνξίδεη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο νη 

νπνίεο ηνπο δεκηνπξγνχλ. Με ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ ν νξγαληζκφο είλαη 

ηθαλφο λα κειεηήζεη δξαζηεξηφηεηεο θαη πεξηνρέο πνπ είλαη εθηεζεηκέλεο ζε θίλδπλν». 

Δίλαη ε δηεξγαζία ζηελ νπνία αλαδεηηνχληαη θαη θαζνξίδνληαη νη απαληήζεηο ζηα 

εξσηήκαηα «Ση, πνχ, πφηε, γηαηί θαη πψο» κπνξεί λα ζπκβεί θάηη αξλεηηθφ γηα ηνλ 

νξγαληζκφ. Μηα παξαιιαγή ησλ εξσηεκάησλ κπνξεί λα είλαη ε γεληθφηεξε ζεψξεζε 

ιχζεο πξνβιήκαηνο «Πνηνο, ηη, πφηε θαη πνχ» πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ Οιηθή 

Πνηφηεηα. Γηα ηελ Σαπηνπνίεζε απαηηείηαη πνιχ θαιή γλψζε ηνπ νξγαληζκνχ, ηεο 

αγνξάο ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί θαη ηνπ λνκηθνχ, θνηλσληθνχ, πνιηηηθνχ θαη 

πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο. Απαηηείηαη επίζεο πνιχ θαιή θαηαλφεζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ θξίζηκσλ 

παξαγφλησλ γηα ηελ επηηπρία ηνπο. Απαηηείηαη, ηέινο, κηα μεθάζαξε αληίιεςε ηεο 

δηάζεζεο γηα θηλδχλνπο ηεο δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Ζ Σαπηνπνίεζε Κηλδχλνπ είλαη απνηειεζκαηηθή ζηνπο κεγάινπο νξγαληζκνχο φηαλ 
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ππάξρεη κηα ζηαζεξή θαη ζπληνληζκέλε δηεξγαζία θαη δηαηίζεληαη ηα απαξαίηεηα 

εξγαιεία κέζα ζηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ. Ζ δηεξγαζία απηή πξέπεη λα γίλεηαη γλσζηή 

ζε φινπο. Βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρή δηαρείξηζε ελφο θηλδχλνπ είλαη λα 

θαζνξηζηεί έλαο ππεχζπλνο ηεο φιεο δηεξγαζίαο. Ζ Σαπηνπνίεζε Κηλδχλνπ πξέπεη λα 

γίλεηαη κε κεζνδηθφ ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη φιεο νη ζεκαληηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ έρνπλ νξηζηεί θαη φηη φινη νη θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη 

κε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ ηαπηνπνηεζεί. Όιε ε ζρεηηθή αζηάζεηα θαη 

κεηαβιεηφηεηα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί θαη λα θαηεγνξηνπνηεζεί. 

ην Πξφηππν Απζηξαιίαο/Νέαο Εειαλδίαο AS/NZS 4360:200425 πξνηείλεηαη ε 

κέζνδνο ησλ πλαληήζεσλ Διεχζεξεο Αληαιιαγήο Ηδεψλ ζηηο νπνίεο φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο ηνπνζεηνχληαη πάλσ ζην ζέκα θαη κε ηε ζπδήηεζε θαη ην δηάινγν 

πξνθχπηνπλ πνιιέο ηδέεο πνπ νδεγνχλ ζηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

3.3.4. Πεξηγξαθή ηνπ Κηλδύλνπ 

 

Ζ πεξηγξαθή έρεη ζθνπφ λα απεηθνλίζεη ηνπο ηαπηνπνηεκέλνπο θηλδχλνπο ζε 

δνκεκέλε κνξθή. Ζ εμέηαζε ησλ επηπηψζεσλ θάζε θηλδχλνπ θαη ηεο πηζαλφηεηαο λα 

ζπκβεί θάλεη δπλαηφ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ βαζηθψλ θηλδχλσλ πνπ πξέπεη λα 

αλαιπζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα θαη κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα. Καηά ηελ 

ηαπηνπνίεζε θηλδχλνπ, φζνη θίλδπλνη ζπλδένληαη κε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη κε ηε ιήςε απνθάζεσλ κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο ζηξαηεγηθφο 

θίλδπλνο, θίλδπλνο έξγνπ ή ηαθηηθήο26. 

3.3.5. Δθηίκεζε ηνπ Κηλδύλνπ 

 

Ο Bamber27 ηνλίδεη φηη ε εθηίκεζε θηλδχλνπ κπνξεί λα είλαη πνζνηηθή ή πνηνηηθή θαη 

βαζίδεηαη (α) ζηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί θαη (β) ζηελ επίπησζε πνπ ζα έρεη αλ 

ζπκβεί. Γηα παξάδεηγκα, ε επίπησζε ηφζν γηα θίλδπλν πνπ πξνέξρεηαη απφ απεηιή 

(downside risks), φζν θαη γηα θίλδπλν πνπ ζπλδέεηαη κε επθαηξία (upside risks), 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 1 - Μεγάιε, 2 - Μέηξηα ή 3 - Μηθξή. Σν ίδην θαη ε πηζαλφηεηα 

λα ζπκβεί ην γεγνλφο θηλδχλνπ κπνξεί λα είλαη 1 - Μεγάιε, 2 - Μέηξηα ή 3 - Μηθξή. Οη 

έλλνηεο Μεγάιε, Μέηξηα ή Μηθξή είλαη δηαθνξεηηθέο φηαλ πξφθεηηαη γηα απεηιέο θαη 

δηαθνξεηηθέο φηαλ πξφθεηηαη γηα επθαηξίεο, δειαδή ην ίδην πνζφ δεκηάο κπνξεί λα 

αμηνινγεζεί δηαθνξεηηθά ζηηο δχν πεξηπηψζεηο θηλδχλνπ. 

 

Μεξηθνί νξγαληζκνί ζεσξνχλ φηη ε αμηνιφγεζε Μεγάιε, Μέηξηα θαη Μηθξή ηθαλνπνηεί 

ηηο αλάγθεο ηνπο, ελψ θάπνηνη άιινη βξίζθνπλ φηη ε θαηάηαμε ησλ επηπηψζεσλ θαη 
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ηεο πηζαλφηεηαο ζε πέληε θαηεγνξίεο (Πνιχ κεγάιε, Μεγάιε, Μέηξηα, Μηθξή θαη Πνιχ 

κηθξή) ή αθφκα θαη ζε δέθα δίλνπλ θαιχηεξε αμηνιφγεζε. Έηζη, πνιιέο θνξέο, γηα ηελ 

πηζαλφηεηα ρξεζηκνπνηνχληαη πέληε δηαβαζκίζεηο «Απίζαλε», «Μάιινλ Απίζαλε», 

«Πηζαλή», «Πνιχ πηζαλή» θαη «πρλή». ηελ πνηνηηθή εθηίκεζε ηεο ζνβαξφηεηαο 

ησλ επηπηψζεσλ ελφο θηλδχλνπ (κεγάιε, κέηξηα, κηθξή) παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ε 

δηάζεζε ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηνλ θίλδπλν. ηνλ Πίλαθα 18 δίλνληαη σο παξαδείγκαηα 

νη δηαβαζκίζεηο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνπο Βξεηαληθνχο θνξείο ΗΓΚ - ΔΓΑΚΒΔ – 

ΓΚΣΑ 28. 

 

Δθηίκεζε Πεξηγξαθή Γείθηεο 

 

 

Μεγάιε- Πνιύ Πηζαλή 

 
Μεγάιεο πηζαλόηεηεο 

επλντθώλ 
απνηειεζκάησλ ζε 
75% πηζαλόηεηα λα 

ζπκβεί 
έλα ρξόλν ή 

πεξηζζόηεξν από 

 

 
Καζαξή επθαηξία κε 
αζθαιή βεβαηόηεηα 

λα ζπκβεί 
βξαρππξόζεζκα κε 

βάζε ηηο 
ηξέρνπζεο δηεξγαζίεο 

δηνίθεζεο 

 

 

 

Μέηξηα- Πηζαλή 

 
Λνγηθέο πξννπηηθέο 

επλντθώλ 
απνηειεζκάησλ ζε έλα 
ρξόλν ή πηζαλόηεηα λα 

ζπκβεί 
κεηαμύ 25% θαη 75% 

 

 
Δπθαηξίεο πνπ κπνξνύλ 

λα επηηεπρζνύλ 
αιιά απαηηνύλ 

πξνζεθηηθό κάλαηδκελη 
Δπθαηξίεο πνπ κπνξεί λα 
εκθαληζηνύλ έμσ από ην 

πιάλν 

 

 

 

 

Μηθξή- Απνκαθξπζκέλε  

 
Μεξηθέο πηζαλόηεηεο 

επλντθώλ 
απνηειεζκάησλ 
κεζνπξόζεζκα ή 
ιηγόηεξν από 25% 

πηζαλόηεηα λα ζπκβεί 

 
 

 
Δπθαηξίεο πνπ πξέπεη λα 

δηεξεπλεζνύλ 
πεξηζζόηεξν από ηε 

δηνίθεζε 
Δπθαηξίεο γηα ηηο νπνίεο 
ε πηζαλόηεηα επηηπρίαο 

είλαη κηθξή κε βάζε ηνπο 
πόξνπο δηνίθεζεο πνπ 

δηαηίζεληαη ζήκεξα 
 

 
Γηάγξακκα 18: Πηζαλόηεηα λα ζπκβεί ν θίλδπλνο– Δπθαηξίεο 
Πεγή: ΗΓΚ, ΔΓΑΚΒΔ, ΔΓΚΣΑ (IRM - AIRMIC – ALARM), A Risk Management Standard, 
2007 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί ηδηαίηεξα κνληέια γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

δηαθφξσλ εηδψλ θηλδχλσλ θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κεγέζνπο ησλ επηπηψζεψλ 

ηνπο. Σα κνληέια δελ κπνξνχλ αθφκα λα δψζνπλ αθξηβείο εθηηκήζεηο29, ελψ 
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παξάιιεια ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηε ζπγθέληξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα αμηφπηζηεο 

βάζεηο δεδνκέλσλ  θαη αδηακθηζβήηεηνπο δείθηεο θηλδχλνπ. 

 

3.3.6. Αμηνιόγεζε Κηλδύλνπ 

 

Ζ Αμηνιφγεζε Κηλδχλνπ ζπγθξίλεη ηελ αλάιπζε κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη απαηηήζεηο 

ηνπ νξγαληζκνχ30. Όηαλ νινθιεξσζεί ε δηεξγαζία αλάιπζεο θηλδχλνπ, ζπγθξίλνληαη 

νη θίλδπλνη πνπ έρνπλ εθηηκεζεί κε ηα θξηηήξηα θηλδχλσλ, δειαδή κε ηε «δηάζεζε γηα 

θηλδχλνπο», πνπ έρεη ζεζπίζεη ν νξγαληζκφο. Σα θξηηήξηα θηλδχλσλ κπνξεί λα 

πεξηέρνπλ ην ζρεηηθφ θφζηνο θαη ην ζρεηηθφ φθεινο, ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο, ηνπο 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, ηα ζπκθέξνληα ησλ 

νκάδσλ ελδηαθέξνληνο θιπ31. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία θάζε θηλδχλνπ γηα ηνλ νξγαληζκφ θαη κε ην 

θαηά πφζν θάζε ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο πξέπεη λα γίλεη απνδεθηφο ή λα 

αληηκεησπηζηεί. χκθσλα κε ηνλ .Hoffman 32 ε αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ δελ είλαη θάηη 

απφιπην, φπσο κηα βαζκνιφγεζε κε θνηλά θξηηήξηα, αιιά δηαθέξεη απφ νξγαληζκφ 

ζε νξγαληζκφ, αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, ηα πηζηεχσ ηνπ, ηνπο ζηφρνπο θαη 

ηηο επηδηψμεηο ηνπ, ηε λννηξνπία θαη ηα νξάκαηα ηεο δηνίθεζεο θαη ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζέζε ηνπ νξγαληζκνχ, φισλ δειαδή ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ θνπιηνχξα 

γηα θηλδχλνπο ελφο νξγαληζκνχ. 

 

3.3.7. Αλαθνξά ηνπ Κηλδύλνπ 

 

Ζ πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη πξέπεη λα βαζίδεηαη ζην 

«πνηνο πξέπεη λα γλσξίδεη ηη». 

 

Δζσηεξηθή αλαθνξά33. Σα δηάθνξα επίπεδα κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, φπσο ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ε αλψηαηε εθηειεζηηθή δηνίθεζε, νη Δπηρεηξεκαηηθνί Σνκείο θαη 

νη εξγαδφκελνη ρξεηάδνληαη απφ ηε δηεξγαζία Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ δηαθνξεηηθέο 

πιεξνθνξίεο νη νπνίεο, γηα λα αμηνπνηεζνχλ, πξέπεη λα είλαη αθξηβείο θαη λα 

παξέρνληαη έγθαηξα. 

Δμσηεξηθή αλαθνξά34. Οη εηαηξίεο νθείινπλ λα αλαθέξνπλ, κε ηηο εθζέζεηο ηνπο, 

ζηνπο κεηφρνπο ηνπο ηηο πνιηηηθέο ηνπο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Οη ζρεηηδφκελνη κε ηελ εηαηξία, 

νκάδεο ελδηαθέξνληνο, πεξηκέλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο εηαηξίαο θαη κε κε νηθνλνκηθνχο ηνκείο, φπσο ζε 

ππνζέζεηο ηεο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία ιεηηνπξγνχλ, αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, 
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πξαθηηθέο απαζρφιεζεο, πγεία θαη αζθάιεηα θαη πεξηβάιινλ. Ζ ζσζηή εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε απαηηεί απφ ηηο εηαηξίεο λα πηνζεηνχλ κεζνδηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ. 

 

3.3.8. Λήςε απνθάζεσλ ηνπ Οξγαληζκνύ 

 

Με βάζε ηα επξήκαηα θαηά ην ζηάδην ηεο Αμηνιφγεζεο Κηλδχλνπ ιακβάλεηαη ε 

απφθαζε εάλ ν νξγαληζκφο ζα πξνρσξήζεη ζηελ απνθπγή ή ηελ απνδνρή/αλάιεςε 

ηνπ θηλδχλνπ αλάινγα κε ην πξνθίι ηνπ θηλδχλνπ θαη ηε δηάζεζε γηα θηλδχλνπο πνπ 

έρεη νξίζεη.35 

 

 

3.4 Υεηξηζκόο ηνπ Κηλδύλνπ 

 

Ζ Αληηκεηψπηζε Κηλδχλνπ (Υεηξηζκφο Κηλδχλνπ) είλαη ε δηεξγαζία γηα ηελ επηινγή θαη 

ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ θηλδχλσλ, ηε κείσζε 

ηεο πηζαλφηεηαο λα ζπκβνχλ θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ επηπηψζεψλ ηνπο, θαζψο θαη 

ηε ρξεκαηνδφηεζε θάζε θηλδχλνπ, δειαδή πνην είλαη ην θφζηνο ησλ ζρεηηθψλ 

ειέγρσλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη πνην θεθάιαην πξέπεη λα δεζκεχεηαη γηα ηελ θάιπςε 

ελδερφκελσλ δεκηψλ36. Καηά ηελ Αληηκεηψπηζε Κηλδχλνπ θαηαξηίδνληαη ζρέδηα γηα ηα 

πξνιεπηηθά κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ, ψζηε λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο θαη, εκθαληζηεί, 

λα έρεη ηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο επηπηψζεηο37. 

 

3.4.1 Απαηηήζεηο από ηα πζηήκαηα Αληηκεηώπηζεο Κηλδύλσλ.  

 

Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο ζεσξνχλ ηνπο θνηλνχο παξαδνζηαθνχο θηλδχλνπο 

αλεπηζχκεηα ππνπξντφληα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Γηα θάζε θίλδπλν, φκσο, 

ππάξρνπλ θάπνηα δηνξζσηηθά κέηξα πνπ κπνξνχλ θαη πξέπεη λα ιεθζνχλ. ην 

ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν νη θίλδπλνη κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο, 

νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα δηαρεηξηζηνχλ ηνπο θηλδχλνπο πεξηζζφηεξν απνθαζηζηηθά 

θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο λέεο κεζφδνπο πνπ πξνζθέξεη ε ζχγρξνλε επηζηήκε. 

ηφρνο ησλ επηρεηξήζεσλ δελ είλαη λα δηαγξάςνπλ ηνλ θηλδχλν, αιιά λα ιάβνπλ ηε 

κέγηζηε αληακνηβή γηα έλα απνδεθηφ επίπεδν θηλδχλνπ ( Foley, Moss)38. 

 

Οπνηνδήπνηε ζχζηεκα δηνξζσηηθήο αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ πξέπεη λα πξνβιέπεη 

σο ειάρηζην ζηελ: 

 Απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. 
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 Απνηειεζκαηηθνχο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο. 

 πκκφξθσζε πξνο ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο. 

 

Σν ηξίπηπρν απηφ θαιχπηεηαη απφ ηελ ελζσκάησζε ηνπ ζπλφινπ δξαζηεξηνηήησλ 

Γηαθπβέξλεζεο, Κηλδχλνπ θαη πκκφξθσζεο ζε κηα δηεξγαζία ΓΚ (Governance, 

Risk, Compliance – GRC). 

 

χκθσλα κε ηνπο Foley, Moss, ε ζσζηή αλάιπζε θηλδχλσλ είλαη νπζηαζηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ39. 

Απφ απηή ζα γίλεη ε ηαπηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ πξέπεη λα πξνζέμεη ηδηαίηεξα ην 

κάλαηδκελη γηα λα θαζνξίζεη πξνηεξαηφηεηεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα, πάιη, ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ κεηξηέηαη κε ηνλ βαζκφ θαηά ηνλ 

νπνίν ν θίλδπλνο ζα εμαιεηθζεί ή ζα κεησζεί σο ζπλέπεηα ησλ κέηξσλ ειέγρνπ θαη, 

βέβαηα, ζρεηίδεηαη κε ην θφζηνο εθαξκνγήο ησλ ειέγρσλ ζε ζχγθξηζε κε ηα 

αλακελφκελα νθέιε απφ ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ. Σηο αμηφπηζηεο κεηξήζεηο ησλ 

παξαπάλσ, ψζηε λα κπνξέζεη ην κάλαηδκελη λα απνθαζίζεη πεξηζζφηεξεο θνξέο 

δελ ππάξρνπλ επαξθείο θαη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα αλ ζα εθαξκφζεη ή φρη ηα 

κέηξα ειέγρνπ ηνπ θηλδχλνπ. 

 

Γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο, ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ 

επνπηηθψλ αξρψλ δελ ππάξρεη επηινγή. Οη νξγαληζκνί πξέπεη λα γλσξίδνπλ, λα 

θαηαλννχλ θαη λα εθαξκφδνπλ ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο. Πξέπεη, αθφκα, λα 

δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια ζπζηήκαηα ειέγρσλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο αλαγθαίαο 

ζπκκφξθσζεο. 

 

Βαζηθέο επηινγέο γηα ηελ Αληηκεηψπηζε Κηλδχλσλ. Μεηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ 

εθηίκεζε θάζε θηλδχλνπ πξέπεη λα γίλεη επηινγή ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζήο ηνπ θαη παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 19 φπσο 

πξνηείλνπλ νη Solomon J., Solomon A., Norton θαη Joseph 40. 
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Γηάγξακκα 19: Δπηινγέο ηξαηεγηθήο ζηε Γηαρείξηζε Κηλδύλνπ  

Πεγή: Solomon J., Solomon A., Norton, D., Joseph, N., 2000, A conceptual Framework 

for Corporate Risk Disclosure Emerging from the Agenda for Corporate Governance 

Reform 

 

Όπσο θαίλεηαη κε απιή θαη παξαζηαηηθή κνξθή ζην δηάγξακκα γηα ηνλ ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο ελφο θηλδχλνπ ππάξρνπλ ηέζζεξηο βαζηθέο επηινγέο ή θάπνηνο 

ζπλδπαζκφο ηνπο, αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηε ζπρλφηεηα ηνπ θηλδχλνπ θαη 

είλαη νη παξαθάησ: 

1. Απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ, 

2. Μείσζε ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο ηνπ θηλδχλνπ ή κεηξηαζκφο ησλ ελδερνκέ- 

λσλ επηπηψζεψλ ηνπ, 

3. Μεηαθνξά ηνπ θηλδχλνπ θαη 

4. Απνδνρή ηνπ θηλδχλνπ. 

 

Αλαιπηηθφηεξα νη επηινγέο απηέο πεξηιακβάλνπλ: 

 

3.4.1.1 Απνθπγή.  

Ζ πιήξεο απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ είλαη δχζθνιε θαη, κεξηθέο θνξέο ηφζν δαπαλεξή, 

πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο (ηδηαίηεξα αλιεθζεί ππφςε 

ε ζρέζε θίλδπλνο-θέξδνο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο). Δίλαη πξνθαλέο φηη ε 

επηινγή «απφθπγε» αθνξά ζηνπο θηλδχλνπο πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ «δηάζεζε» 

ηνπ νξγαληζκνχ γηα θηλδχλνπο Ζ Απνθπγή Κηλδχλνπ πεξηιακβάλεη ηνπο παξαθάησ 

ηξφπνπο: 

1. Παξαίηεζε απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Όηαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 
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ζχγθξηζεο θηλδχλνπ-θέξδνπο είλαη πνιχ αξλεηηθά, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε 

θαηάξγεζε κηαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη εζηίαζε ηεο πξνζνρή ηεο 

εηαηξίαο ζηηο βαζηθέο εηδηθφηεηέο ηεο. 

2. Μεηαθνξά ηνπ θφζηνπο θηλδχλνπ ζηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο θαη θαη‟ επέθηαζε ζηνλ 

πειάηε. ε πεξηπηψζεηο θηλδχλνπ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκηέο πνπ έρνπλ 

κεγάιε ζπρλφηεηα θαη κηθξή ζνβαξφηεηα ν νξγαληζκφο κπνξεί λα ππνινγίζεη ην 

θφζηνο θαη λα ην πεξάζεη ζηηο ηηκέο ησλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ. 

3. πλεξγαζία κεηαμχ εηαηξηψλ. Μπνξεί λα ππάξμεη ζπλεξγαζία εηαηξηψλ ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ ρξεηάδεηαη ζπκκεηνρή ζηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο (risk sharing). 

 

3.4.1.2 Μείσζε. 

 Γηα ηε κείσζε (κεηξηαζκφ) ηνπ θηλδχλνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ δηάθνξεο 

κέζνδνη θαη ηαθηηθέο, φπσο αλαζρεδηαζκφο δηαδηθαζηψλ θαη δηεξγαζηψλ 

(reengineering) θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα 

ζπγθξηζεί ην θφζηνο ηεο κείσζεο κε ηελ πηζαλή ζρέζε θίλδπλνπ - αληακνηβήο. 

 

3.4.1.3 Μεηαθνξά.  

Ζ κεηαθνξά κπνξεί λα γίλεη κε αλάζεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζε ηξίηνπο 

(εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ή πξνκεζεπηέο - outsourcing) ή κε ηε κεηαθνξά ησλ 

νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ζε αζθαιηζηηθή εηαηξία κέζσ αζθάιηζεο. 

 

3.4.1.4 Αλάζεζε εξγαζηώλ ζε ηξίηνπο.  

Ζ αλάζεζε εξγαζηψλ (θαηαζθεπή εμαξηεκάησλ ή παξνρή ππεξεζηψλ) ζε ηξίηνπο έρεη 

γίλεη θνηλή πξαθηηθή ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα θαη είλαη θπξίσο απνηέιεζκα ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο πξνζπάζεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ λα κεηψζνπλ ην θφζηνο 

ησλ πξντφλησλ ηνπο ψζηε λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθέο ζε παγθφζκην επίπεδν.  

-Με ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ ζε ηξίηνπο απφ ηε κηα κεξηά επηηπγράλεηαη κεηαθνξά 

θηλδχλσλ, αθνχ ε επηρείξεζε πνπ ρξεζηκνπνηεί εμσηεξηθνχο πξνκεζεπηέο απαιιάζ- 

ζεηαη απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ έρεη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ ίδηα ηελ 

επηρείξεζε. Απφ ηελ άιιε, φκσο, ε επηρείξεζε αλαιακβάλεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ έρεη 

ε αλάζεζε εξγαζηψλ ζε ηξίηνπο. Οη ζπλεζέζηεξνη θίλδπλνη πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

αλάζεζε εξγαζηψλ ζε ηξίηνπο είλαη: 

 

 Να κελ επηηεπρζνχλ ηα πξνγξακκαηηζκέλα νθέιε 

 Να κελ επηηεπρζνχλ νη εκεξνκελίεο παξάδνζεο πνπ ζπκθσλήζεθαλ 

 Να απαηηεζνχλ πεξηζζφηεξνη πφξνη απφ φηη είρε αξρηθά ππνινγηζηεί 

 Να ππάξμνπλ αιιαγέο ζε ιεηηνπξγηθέο θαη δηαδηθαζηηθέο απαηηήζεηο 
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 Να ππάξμεη ππέξβαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

 Να ππάξμεη ειαηησκαηηθή κεηάβαζε απφ ην παιηφ ζην λέν ζχζηεκα θαη 

 Να ππάξμνπλ πξνβιήκαηα θαηά ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 

3.4.1.5 Αζθάιηζε. 

 Ζ αζθάιηζε βαζίδεηαη ζην φηη θάζε θίλδπλνο έρεη ηελ ηηκή ηνπ θαη φηη φινη νη θίλδπλνη 

κπνξνχλ λα αζθαιηζηνχλ. Σν πξφβιεκα είλαη φηη κεξηθέο θνξέο ην θφζηνο 

κεηαθνξάο –ηα αζθάιηζηξα- κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην πνζφ πνπ 

αζθαιίδεηαη. Απηφ, φκσο, κπνξεί λα δείρλεη πφζν κεγάινο είλαη ν θίλδπλνο ή φηη δελ 

κπνξεί λα κεηξεζεί. Όηαλ είλαη γλσζηφ ην θφζηνο ηεο κεηαθνξάο ηνπ θηλδχλνπ, ην 

κάλαηδκελη κπνξεί λα απνθαζίζεη αλ θαη πψο ζα πξνρσξήζεη. Αλ ζα αζθαιηζηεί 

έλαληη ηνπ θηλδχλνπ, αλ ζα θάλεη απηαζθάιηζε, αλ ζα πξνρσξήζεη ζε πξφζζεηα 

κέηξα ειέγρνπ κε πξφζζεην θφζηνο ή αλ ζα παξαηηεζεί ηειείσο απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ θίλδπλν. Δπίζεο, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη 

κεξηθνί θίλδπλνη δελ αζθαιίδνληαη. 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο κεηαθνξάο θηλδχλνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ (1) ηα λνκηθά 

πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα εγεξζνχλ απφ ηνλ «ηξίην» ή ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία 

θαη (2) ε νηθνλνκηθή πιεπξά, φπσο ε ακνηβή ηνπ «ηξίηνπ» ή ηα αζθάιηζηξα ζε ζρέζε 

κε ελδερφκελε δεκηά απφ ηνλ θίλδπλν. πλήζσο αζθαιίδνληαη θίλδπλνη πνπ έρνπλ 

ζνβαξέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο. 

 

3.4.1.6 Απνδνρή/αλάιεςε. 

 Τπνζηήξημε ηνπ θηλδχλνπ απφ ην θεθάιαην ηεο ίδηαο ηεο εηαηξίαο. ηελ πξάμε νη 

εηαηξίεο αθνινπζνχλ έλα ζπλδπαζκφ ησλ ηεζζάξσλ ελεξγεηψλ απηψλ. 

 

ηνλ Πίλαθα 20 πνπ αθνινπζεί δίλνληαη νη ζηφρνη ησλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ απφ ηνπο zur Muehlen θαη Rosemann 41 
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ηξαηεγηθή 

 

 
Πεξηγξαθή 

 

 
Μείσζε 

 

 
Να κεησζεί ε πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ελφο θηλδχλνπ θαη/ή ηεο 
επίπησζήο ηνπ εθ‟ φζνλ ζπκβεί. ηνρεχεη ζηελ αμηνπνίεζε ειέγρσλ 

πνπ ζα κεηψζνπλ ηελ επίπησζε ηνπ θηλδχλνπ αιιά δελ ζα ηηο 
εμαιείςνπλ 

 
 

 
Απνθπγή 

 

 
ηνρεχεη ζηελ εμάιεηςε ηνπ θηλδχλνπ πξηλ απηφο πξαγκαηνπνηεζεί. 
πλήζσο ε επηρείξεζε ζηξέθεηαη ζε άιινπο θηλδχλνπο κε κηθξφηεξε 

επίπησζε ή επθνιφηεξνπο ζηελ αληηκεηψπηζε. Δξγαιεία πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ν αλαζρεδηαζκφο δηεξγαζηψλ (process 
redesign) θαη νη ζηξαηεγηθέο αλάζεζεο έξγνπ (task allocation 

strategies). 
 
 
 
 
 

 
Μεηαθνξά 

 

 
ηνρεχεη λα κεηαθέξεη ζε έλαλ ηξίην ηνλ θίλδπλν ή ηηο επηπηψζεηο 
ηνπ. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ απηφ αλαθέξεηαη σο ζπκκεηνρή 

ζηνλ θίλδπλν (risk sharing). Δδψ ρξεζηκνπνηείηαη ε κεηαθνξά 
εξγαζηψλ ζε ηξίηνπο θαη ε αζθάιηζε. 

 
 
 

 
Απνδνρή/ 
Αλάιεςε 

 

 
ηνρεχεη φηαλ ν θίλδπλνο γίλεη πξαγκαηηθφηεηα λα ηεζεί ζε 

εθαξκνγή έλα ζρέδην αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο 
είλαη ην ρέδην Δπηρεηξεκαηηθήο 

πλέρεηαο. 
 

Γηάγξακκα 20: ηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο θηλδύλνπ 

Πεγή: zur Muehlen – Rosemann, Integrating Risks in Business Process Models  

 

 

Σν Γηάγξακκα 21 καο δείρλεη ηνλ θχθιν δσήο ηεο δηεξγαζίαο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, 

φπσο εθαξκφδεηαη απφ ηε Deutsche Bank 42 θαη πεξηιακβάλεη ηηο επηινγέο γηα ηνλ 

ρεηξηζκφ ησλ θηλδχλσλ 
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Γηάγξακκα 21: Κύθινο Γηαρείξηζεο Κηλδύλνπ. 

Πεγή: Pickett, S., Auditing the Risk Management Process 

 

3.5 Έιεγρνο, Παξαθνινύζεζε θαη Δπαλεμέηαζε ηεο Γηεξγαζίαο 

Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ 

Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θηλδχλνπ απαηηεί ηε ζπλερή επαλεμέηαζε θαη 

αμηνιφγεζε φιεο ηεο δηεξγαζίαο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη νη θίλδπλνη έρνπλ 

ηαπηνπνηεζεί θαη εθηηκεζεί απνηειεζκαηηθά θαη φηη έρνπλ εγθαηαζηαζεί νη θαηάιιεινη 

έιεγρνη θαη ηα θαηάιιεια κέζα αληίδξαζεο. Πξέπεη λα γίλνληαη ηαθηηθνί έιεγρνη σο 

πξνο ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ πνιηηηθή θαη ηα πξφηππα ηνπ νξγαληζκνχ, λα 

επαλεμεηάδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνηχπσλ θαη λα γίλνληαη ζπρλέο 

αλαζεσξήζεηο γηα ηελ ελζσκάησζε βειηηψζεσλ. Οη νξγαληζκνί ιεηηνπξγνχλ ζε 

δπλακηθά θαη δηαξθψο κεηαβαιιφκελα πεξηβάιινληα. Δπνκέλσο, νπνηεζδήπνηε 

αιιαγέο γίλνληαη ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ν νξγαληζκφο ή κέζα ζηνλ 

νξγαληζκφ πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη, λα αλαιχνληαη θαη λα γίλεηαη ε αλάινγε 

πξνζαξκνγή ησλ δηεξγαζηψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ. 

Ζ παξαθνινχζεζε θαη ε επαλεμέηαζε γίλνληαη ζε δχν επίπεδα. ην πξψην ηα 

απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνπκέλσλ ζηαδίσλ επαλεμεηάδνληαη ζπλερψο. Αιιαγέο ζην 
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πεξηβάιινλ ή θαιχηεξεο πιεξνθνξίεο, κέζα ή πξαθηηθέο πνπ κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ζεηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνεγνχκελσλ ζηαδίσλ πξέπεη λα 

ελζσκαηψλνληαη. ην δεχηεξν επίπεδν παξαθνινπζείηαη ε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία θαη 

απφδνζε ηεο δηεξγαζίαο. Ζ δηαρείξηζε θηλδχλνπ απνξξνθά πφξνπο θαη πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεηαη ε θαιχηεξε ζρέζε θφζηνπο/απνηειεζκαηηθφηεηαο43. Οη δηεξγαζίεο 

παξαθνινχζεζεο θαη επαλεμέηαζεο πξέπεη αθφκα λα θαζνξίδνπλ θαηά πφζν ηα 

κέηξα πνπ πηνζεηήζεθαλ ηθαλνπνηνχλ ηηο αξρηθέο πξνζέζεηο, νη δηεξγαζίεο πνπ 

εθαξκφζηεθαλ θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψλνληαη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

θηλδχλσλ είλαη νη θαηάιιειεο θαη ε βειηησκέλε γλψζε ζα βνεζήζεη ζηε ιήςε 

θαιχηεξσλ απνθάζεσλ θαη ζηε θαηαλφεζε ησλ καζεκάησλ πνπ εμάγνληαη γηα 

κειινληηθέο εθηηκήζεηο θαη δηαρεηξίζεηο - θηλδχλσλ. 

Πνιιέο θνξέο ππάξρεη δηζηαγκφο αλαθνξάο ζηε δηνίθεζε «θαθψλ λέσλ» ή 

«άρξεζησλ λέσλ».. 

Δίλαη θαλεξφ φηη ππάξρεη ζηελή ζρέζε αλάκεζα ζην φξακα θαη ηνπο ζηξαηεγηθνχο 

πξνζαλαηνιηζκνχο κηαο εηαηξίαο θαη ηεο πνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο θηλδχλσλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζχκθσλα κε ηε ζηάζε ηεο απέλαληη ζηνλ θίλδπλν θαη ηνλ βαζκφ ζηνλ 

νπνίν είλαη δηαηεζεηκέλε λα αλαιάβεη ή λα αλερζεί θηλδχλνπο 

Ζ έθηαζε θαη ε νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ηεο δηεξγαζίαο εμαξηάηαη αθφκα απφ 

παξάγνληεο, φπσο ην κέγεζνο ηνπ νξγαληζκνχ, ην είδνο ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκε- 

ησπίδεη, ηε ζνβαξφηεηα ησλ επηπηψζεσλ ησλ θηλδχλσλ θαη, θπξίσο, ηελ θνπιηνχξα 

θηλδχλνπ πνπ έρεη κεηαδνζεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ νξγαληζκνχ απφ ηε δηνίθεζή ηνπ. 

3.6. Δπηρεηξεζηαθά Μνληέια Γηαρείξηζεο Κηλδύλνπ 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πξφηαζε γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ 

ζχκθσλα κε έλα απφ ηξία επηρεηξεζηαθά κνληέια (Culp 2001): 44 

1. Διεγθηέο Κηλδχλνπ: Οη εηαηξίεο πνπ θαηαλέκνπλ πφξνπο ζηε δηεξγαζία Γηαρείξη- 

ζεο Κηλδχλνπ απνθιεηζηηθά γηα λα απνθχγνπλ δεκηέο κεγαιχηεξεο απφ ηελ αλνρή 

ησλ κεηφρσλ ζε θηλδχλνπο. 

2. Βειηησηέο Απφδνζεο: Οη εηαηξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε δηεξγαζία Γηαρείξηζεο 

Κηλδχλνπ σο κνριφ γηα λα απμήζνπλ ηελ απφδνζε άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ, 

άζρεησλ κε ηνπο θηλδχλνπο θαη ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία ειέγρνπ θηλδχλνπ γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη ε εηαηξία ηνπο πην απνδνηηθά. 

3. Μεηαηξνπείο Κηλδχλνπ: Οη εηαηξίεο πνπ ηείλνπλ λα δνπλ ηε δηεξγαζία Γηαρείξηζεο 
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Κηλδχλνπ σο κηα επηρεηξεκαηηθή επθαηξία. 

Ζ επηινγή ηνπ κνληέινπ εμαξηάηαη απφ ηελ θνπιηνχξα θηλδχλσλ πνπ έρεη 

δηακνξθψζεη ν νξγαληζκφο, αλ δειαδή βιέπεη ηνλ θίλδπλν σο αλαγθαίν θαθφ ή σο 

έλα ηξφπν λα κεησζεί ην θφζηνο ή σο επθαηξία γηα λέεο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Άζρεηα κε ην κνληέιν πνπ ζα επηιεγεί ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ πξέπεη 

λα αλαπηπρζεί παξάιιεια κε ηηο δηεξγαζίεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, Γηαρείξηζεο 

Πειαηψλ, Γηαρείξηζεο Πξντφλησλ θαη Γηαρείξηζεο Γλψζεο. Σα επηρεηξεζηαθά κνληέια 

πνπ πξνηείλεη ν Culp, φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 21, βαζίδνληαη ζηελ πξφηαζή 

ηνπ γηα ηε Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ σο νξγαλσηηθήο δηεξγαζίαο πνπ πεξηιακβάλεη πέληε 

ρσξηζηέο δξαζηεξηφηεηεο: 

 

Γηάγξακκα 21: Γξαζηεξηόηεηεο δηεξγαζίαο Γηαρείξηζεο Κηλδύλνπ 

Πεγή: Christopher L. Culp, The Risk Management Process: Strategy and Tactics, 2001 
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3.7 Γηαρείξηζε Κηλδύλσλ Δπηρείξεζεο (ERM) 

3.7.1 Οξηζκόο ηεο Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ Δπηρείξεζεο 

πλήζσο, ηα ζηάδηα ηεο δηεξγαζίαο Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ εθαξκφδνληαη γηα θάζε 

θίλδπλν ρσξηζηά, δειαδή θάζε θίλδπλνο θαη νη επηπηψζεηο ηνπ αληηκεησπίδνληαη 

ρσξίο κηα γεληθφηεξε ζεψξεζε άιισλ παξακέηξσλ θαη άιισλ θηλδχλσλ πνπ παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ επηρείξεζε. Απηή ε πξνζέγγηζε αγλνεί ηηο αιιειεπηδξάζεηο 

ησλ δηαθφξσλ θηλδχλσλ θαη ηελ πηζαλφηεηα ε αληηκεηψπηζε ελφο θηλδχλνπ λα έρεη 

επηπηψζεηο ζε θάπνην άιιν ιεηηνπξγηθφ ρψξν ή λα επεξεάδεηαη απφ απηφλ. είλαη 

απαξαίηεην ε δηνίθεζε λα είλαη βέβαηε φηη φινη νη θίλδπλνη ηνπο νπνίνπο ζεσξεί 

ζεκαληηθνχο γηα ηελ επηρείξεζε έρνπλ εμεηαζηεί θαη εληαρζεί ζηε δηεξγαζία 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ 

Γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε θηλδχλσλ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ε ζεψξεζε ηνπο φρη κφλν 

θαηά θαηεγνξίεο θαη ηχπνπο θηλδχλσλ ή κε αλαθνξά κφλν ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, αιιά ζην γεληθφηεξν πιαίζην φιεο ηεο επηρείξεζεο. Οη 

αιιαγέο θαη νη αβεβαηφηεηεο ηνπ ζεκεξηλνχ ζχλζεηνπ θφζκνπ απμάλνληαη ζε κεγέζε 

θαη ξπζκνχο θαη δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε εθαξκνγήο απφ ηηο επηρεηξήζεηο κηαο λέαο 

κεζφδνπ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ζηελ νπνία έρνπλ δνζεί δηάθνξα νλφκαηα, φπσο 

Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ-γηα-Όιε-ηελ-Δπηρείξεζε ΓΚΟΔ (Enterprise-Wide-Risk-

Management EWRM), Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ γηα ηελ Δπηρείξεζε ΓΚΔ (Enterprise Risk 

Management ERM), Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ γηα Όιε ηελ Δηαηξία ΓΚΟΔΣ (Company 

Wide Risk Management CWRM)» θαη Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ Δηαηξίαο ΓΚΔΣ 

(Company Risk Management CRM)45.  

 

H ΔΠΔΟ (COSO) 46 νξίδεη ηε Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ Δπηρείξεζεο ΓΚΔ σο «κία 

δηεξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηε δηνίθεζε θαη φιν ην 

πξνζσπηθφ, εθαξκφδεηαη θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ζηξαηεγηθψλ ζε φιν ηνλ νξγαληζκφ, 

έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ελδερφκελσλ γεγνλφησλ ηα νπνία κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ ππφζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ ή κέξνπο ηνπ θαη ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ 

κε ηξφπν ψζηε λα βξίζθνληαη ζηε “δηάζεζε γηα θηλδχλνπο” ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα 

παξέρεηαη ινγηθή βεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ 

ηνπ». Οη Abrams, Von Kanel, Muller, Pfitzmann, Ruschka-Taylor 47 δίλνπλ ηνλ 

νξηζκφ: «Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ Δπηρείξεζεο είλαη ε δηεξγαζία θαηά ηξφπν 

ζπζηεκαηηθφ θαη θαηαλνεηφ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ θξίζηκσλ θηλδχλσλ, ηεο 

πνζνηηθνπνίεζεο ησλ επηπηψζεψλ ηνπο θαη ηεο εθαξκνγήο ζηξαηεγηθψλ γηα ηε 
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κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο». 

Καηά ηνλ DeLoach 48 ε Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ Δπηρείξεζεο επαλαθέξεη κηα αίζζεζε 

πξννπηηθήο ζε νιφθιεξε ηε δηεξγαζία ηνπ κάλαηδκελη. Δπαλαθέξεη ηε ινγηθή θαηά 

ηελ νπνία ε δηνίθεζε θάζε επηρείξεζεο πξέπεη: λα γλσξίδεη ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη, λα έρεη μεθαζαξίζεη ηηο θχξηεο ζηξαηεγηθέο 

πξσηνβνπιίεο θαη ηηο θχξηεο ελέξγεηεο θαη λα έρεη εμαζθαιίζεη φηη θάζε νκάδα 

γλσξίδεη ην ξφιν ηεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ βαζηθψλ παξαγφλησλ κέζσ ηεο δηεξγαζίαο 

βαζηθψλ ειέγρσλ. 

Ο Lam 49 νξίδεη ηελ ΓΚΔ σο κηα ιεηηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη εηδηθφηεξα «Έλα 

νινθιεξσκέλν πιαίζην γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ηνπ θηλδχλνπ αγν- 

ξάο, ηνπ νηθνλνκηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο κεηαθνξάο θηλδχλνπ κε ζθνπφ ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο εηαηξίαο». Ζ εθαξκνγή απηήο ηεο κεζφδνπ δίλεη 

κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζην Αλψηαην Δθηειεζηηθφ 

ηέιερνο (CEO) θαη ζηα άιια δηνηθεηηθά ζηειέρε ζρεηηθά κε ηε ζπζηεκαηηθή 

ηαπηνπνίεζε, αλάιπζε εθηίκεζε θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη 

ησλ επθαηξηψλ θαηά ηξφπν ζχκθσλν κε ην κνληέιν ηεο επηρείξεζεο γηα ηε 

δεκηνπξγία αμίαο. 

Μηα άιιε δηάζηαζε πνπ δελ πξέπεη λα παξαβιέπεηαη είλαη νη πειάηεο. δελ πξέπεη νη 

δηεπζπληέο λα απνκαθξχλνληαη απφ ηνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο. Αλ απηνί πνπ 

παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο απνκνλσζνχλ απφ ηνπο πειάηεο ηνπο, απνκαθξχλνληαη απφ 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Οη θχξηνη ιφγνη γηα ηελ εθαξκνγή κηαο δηεξγαζίαο ΓΚΔ θαηά ηνλ DeLoach 50 είλαη  

1. Οη απαηηήζεηο γηα ηε δεκηνπξγία αμίαο κεηαβάιινληαη. Σα επηρεηξεκαηηθά κνληέια 

αιιάδνπλ ξηδηθά κε έκθαζε (α) ζε αμίεο απφ πεγέο πνπ δελ ειέγρνληαη ή δελ 

κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ απφ ηελ ηδηνθηεζία θαη (β) ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

θεθαιαίνπ. Πεγέο αμίαο είλαη νη πειάηεο, νη ππάιιεινη θαη νη πξνκεζεπηέο, θαζψο θαη 

νη κάξθεο, νη θαηλνηφκεο δηεξγαζίεο, νη απνθιεηζηηθέο πιεξνθνξίεο θ.ά. Απηέο νη 

αθαζφξηζηεο πεγέο κπνξεί λα είλαη ε κεγαιχηεξε πεγή εηαηξηθήο αμίαο, κπν ξεί, 

φκσο, λα είλαη θαη ε κεγαιχηεξε πεγή θηλδχλσλ, ε δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ είλαη 

απνιχησο απαξαίηεηε. 

2. Ζ έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ αιιάδεη. Δλψ παιηφηεξα ν θίλδπλνο ήηαλ κηα απεηιή, θάηη 

πνπ έπξεπε λα απνθεπρζεί, ζήκεξα ν θίλδπλνο είλαη κέξνο ηεο δσήο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Αλ κηα επηρείξεζε δελ αλαιάβεη θηλδχλνπο, αλ δελ ξηζθάξεη θαη 
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δηαθηλδπλεχζεη ε κνίξα ηεο είλαη ν ζάλαηνο. Ο θίλδπλνο ζήκεξα ζεσξείηαη απα- 

ξαίηεηνο γηα λα απνθηήζεη κηα εηαηξία αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, λα βειηηψζεη ηελ 

απφδνζε ηεο θαη λα πεηχρεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο. 

3. Οη κέζνδνη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ εμειίζζνληαη. Καζψο ε ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ απμάλεηαη αλαπηχζζνληαη λέεο κέζνδνη θαη λέα εξγαιεία γηα ηελ 

ηαπηνπνίεζε θαη ηελ εθηίκεζε/ππνινγηζκφ ησλ θηλδχλσλ. Απνηέιεζκα είλαη ε 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ λα γίλεηαη κε έλα πην νινθιεξσκέλν ηξφπν. 

4. Μεγαιψλεη ν ξφινο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηε ζηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Οη εηαηξίεο πξέπεη λα θαηλνηνκνχλ θαη λα πξνζθέξνπλ πξντφληα, ιχζεηο θαη 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ λέεο πεγέο αμίαο ζηνπο πειάηεο ηνπο θαη ζηηο αγνξέο. 

Οη θαηλνηνκίεο, φκσο, θέξλνπλ λένπο θηλδχλνπο ηνπο νπνίνπο νη εηαηξίεο πξέπεη λα 

γλσξίδνπλ. Ζ νξγάλσζε πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη ζπλερψο. Γη‟ απηφ, 

ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζε θάζε επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην. 

5. Οη απαηηήζεηο νκάδσλ ελδηαθέξνληνο (stakeholders) απμάλεηαη. Ζ έκθαζε ζηε 

βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη δηαθάλεηαο ζηελ πιεξνθφξεζε 

ζπλεπάγνληαη κεγαιχηεξεο επζχλεο γηα ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα θαη ην Αλψηαην 

Μάλαηδκελη. Καη απηφ νδεγεί ζηελ αλάγθε γηα έλα πιεξέζηεξν έιεγρν ζε φιεο ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. 

3.7.1.1 Σύπνη επηρεηξεκαηηθώλ θηλδύλσλ 

ε ζπλέρεηα ηεο δηεμνδηθήο αλάιπζεο ζρεηηθα κε ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο 

πνπ έγηλε ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νη επηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη πνπ 

αληηκεησπίδεη κηα νληφηεηα κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ θαη λα νκαδνπνηεζνχλ κε 

δηαθφξνπο ηξφπνπο. Έλαο ρξήζηκνο ηξφπνο είλαη ν παξαθάησ 51 : 

 

Κίλδπλνη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο – απνηεινχλ απεηιέο απφ επξχηεξνπο 

παξάγνληεο πξνο ηελ επηρείξεζε νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ππνθαηάζηαηα πξντφληα, 

θαηαζηξνθηθέο απψιεηεο θαη αιιαγέο ζηηο αληηιήςεηο θαη πξνηηκήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ, ζηνπο αληαγσληζηέο, ζην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ, ζηνπο λφκνπο/θαλφλεο 

θαη ζηελ δηαζεζηκφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο εξγαζίαο. 

   

Κίλδπλνη επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη απψιεηαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  

απνηεινχλ απεηιέο απφ αλαπνηειεζκαηηθέο ή κε απνδνηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

απφθηεζε, ρξεκαηνδφηεζε, κεηαηξνπή θαη κάξθεηηλγθ ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

θαη απεηιέο απφ ηελ απψιεηα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο 

πεξηιακβάλνληαο θαη ηελ θήκε. 
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Κίλδπλνη πιεξνθνξηψλ – απνηεινχλ απεηιέο απφ ηελ χπαξμε πιεξνθνξηψλ θαθήο 

πνηφηεηαο γηα ηελ ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. 

 

3.7.1.2 Οξηζκόο ηεο δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ θηλδύλσλ 

 

To Η.Δ.Δ. νξίδεη ηελ δηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ σο «κηα δνκεκέλε, ζπλεπή 

θαη ζπλερφκελε δηαδηθαζία ζε νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ, γηα ηελ αλαγλψξηζε, 

εθηίκεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αληηκεηψπηζε θαη αλαθνξά ησλ 

επθαηξηψλ θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ επίηεπμή ησλ ζθνπψλ ηνπ» 52 . 

 

χκθσλα κε ην πξφηππν δηαρείξηζεο θηλδχλσλ AS/NZ 4360 53 «ε δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ απνηειεί κηα επαλαιακβαλφκελε δηαδηθαζία ε νπνία απνηειείηαη απφ 

δηαδνρηθά βήκαηα ηα νπνία αλ αθνινπζεζνχλ επηηξέπνπλ ηελ ζπλερή βειηίσζε ηεο 

ιήςεο απνθάζεσλ. Απνηειεί ηελ ινγηθή θαη ζπζηεκαηηθή κέζνδν ηεο αλαγλψξηζεο, 

αλάιπζεο, αμηνιφγεζεο, ρεηξηζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη επηθνηλσλίαο ησλ θηλδχλσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα, ιεηηνπξγία ή δηαδηθαζία κε έλα 

ηξφπν πνπ επηηξέπεη ζηνπο νξγαληζκνχο λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο δεκίεο θαη λα 

κεγηζηνπνηήζνπλ ηηο επθαηξίεο» 

Σν πιαίζην C.O.S.O ERM πξνζδηνξίδεη ηε δηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ σο 

«κηα δηαδηθαζία ε νπνία επεξεάδεηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ηελ δηεχζπλζε θαη 

ην ινηπφ πξνζσπηθφ, πεξηιακβάλεη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, θαη εθαξκφδεηαη ζε φιε 

ηελ επηρείξεζε, ζρεδηαζκέλε ψζηε λα παξέρεη ηελ ινγηθή δηαβεβαίσζε αλαθνξηθά κε 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

 

1. Απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ 

2. πκκφξθσζε κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη θαλφλεο 

3. Αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ 
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3.7.1.3 Ο ξόινο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδύλσλ 

 

χκθσλα κε ην A.I.R.M.I.C. ε ιεηηνπξγία ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα54: 

 

 Σνλ θαζνξηζκφ ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ. 

 Σελ ζεκειηψδε πξνάζπηζε ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζε ζηξαηεγηθφ θαη 

ιεηηνπξγηθφ επίπεδν. 

 Σελ νηθνδφκεζε κηαο θνπιηνχξαο γλψζεο ηνπ θηλδχλνπ κέζα ζηνλ 

νξγαληζκφ, πεξηιακβάλνληαο ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε. 

 Σελ εγθαζίδξπζε εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ θηλδχλσλ θαη δνκψλ γηα ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο. 

 Σνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ επηζθφπεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο ησλ 

θηλδχλσλ. 

 Σνλ ζπληνληζκφ ησλ δηαθφξσλ επηρεηξεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο 

παξέρνπλ ζπκβνπιεπηηθή ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ 

κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. 

 Σελ αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ αληηκεηψπηζεο ηνπ θίλδπλνπ, πεξηιακβάλνληαο 

πξνγξάκκαηα ελδερφκελσλ ζπκβάλησλ θαη ζπλέρεηαο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 Σελ πξνεηνηκαζία αλαθνξψλ γηα ηνπο θηλδχλνπο πξνο ην ζπκβνχιην θαη ηα 

 ελδηαθεξφκελα κέξε. 

 

 

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ πξνζηαηεχεη θαη πξνζζέηεη αμία ζηνλ νξγαληζκφ θαη ηα ινηπά 

ελδηαθεξφκελα κέξε ππνζηεξίδνληαο ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηνπ νξγαληζκνχ 

κέζσ 55 : 

Σεο παξνρήο ελόο πιαηζίνπ πνπ επηηξέπεη ηελ ηέιεζε κειινληηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

κε ηξφπν ζπλεπή θαη ειεγρφκελν. 

 

1. Σεο βειηίσζεο ηεο ιήςεο απνθάζεσλ, ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο ηεξάξρεζεο 

κέζσ ηεο πεξηεθηηθήο θαη δνκεκέλεο θαηαλφεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ηεο κεηαβιεηφηεηαο θαη ησλ επθαηξηψλ – απεηιψλ ησλ 

έξγσλ. 

2. Σεο ζπκβνιήο ζηελ απνδνηηθφηεξε ρξήζε/επηκεξηζκφ ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ 

πφξσλ ηνπ νξγαληζκνχ. 
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3. Σεο κείσζεο ηεο κεηαβιεηφηεηαο ζε κε ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο επηρείξεζεο. 

4. Σεο πξνζηαζίαο θαη βειηίσζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο εηθφλαο 

ηεο επηρείξεζεο. 

5. Σεο αλάπηπμεο θαη ππνζηήξημεο ησλ αηφκσλ θαη ηεο βάζεο γλψζεσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

6. Σεο βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

 

Σα νθέιε ηεο δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ είλαη ζεκαληηθά θαη 

αμηνζεκείσηα. Ζ δηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ βειηηψλεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

νξγαληζκψλ γηα ηελ 56: 

 

1. Δπζπγξάκκηζε ηνπ απνδεθηνχ πνζνχ θηλδχλνπ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο. Σν 

απνδεθηφ πνζφ θηλδχλνπ απνηειεί ην βαζκφ ηνπ θηλδχλνπ ζε κηα επξεία βάζε 

πνπ κηα επηρεηξεκαηηθή κνλάδα είλαη δηαηεζεηκέλε λα απνδερηεί γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο. Ζ δηνίθεζε ινηπφλ αλαινγίδεηαη ην πφζν 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ, αξρηθά γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη ελ ζπλερεία, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ επηπέδσλ πεξηνξηζκνχ 

ηνπ θηλδχλνπ. 

 

 

2.Διαρηζηνπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ εθπιήμεσλ θαη δεκηψλ. Οη επηρεηξεκαηηθέο 

κνλάδεο δηαζέηνπλ βειηησκέλε ηθαλφηεηα γηα ηελ αλαγλψξηζε ελδερφκελσλ 

επηθίλδπλσλ γεγνλφησλ, ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ, ηελ εγθαηάζηαζε 

αληηκεησπίζεσλ θαη ζπλεπψο ηελ κείσζε ησλ δπζάξεζησλ ζπκβάλησλ θαη ηνπο 

θφζηνπο πνπ απηά ζπλεπάγνληαη. 

3. Βειηίσζε ησλ απνθάζεσλ αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ. Ζ δηαρείξηζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη επηινγή 

κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ελαιιαθηηθψλ αληηκεησπίζεσλ ηνπ θηλδχλνπ – φπσο ηελ 

εμάιεηςε, κείσζε, κεηαβίβαζε ή απνδνρή ηνπ θηλδχλνπ. 

 

4. Πφξνη: Ζ πιήξεο θαηαλφεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη κηα επηρεηξεκαηηθή 

κνλάδα κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ απνηειεζκαηηθή δηεχζπλζε θαη ηελ ρξεζηκνπνίεζε 

ηνπ ρξφλνπ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πφξσλ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ. 

 

5. Αλαγλψξηζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θηλδχλσλ ηεο νληφηεηαο. Κάζε 
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επηρείξεζε αληηκεησπίδεη κπξηάδεο θηλδχλνπο πνπ επεξεάδνπλ ηα δηαθνξεηηθά κέξε 

ηνπ νξγαληζκνχ. Σα νθέιε ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ  βειηηζηνπνηνχληαη κφλν κε 

ηελ πηνζέηεζε κηα επξείαο πξνζέγγηζεο ζηνπο θηλδχλνπο, ελνπνηψληαο ηηο 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ κέζα ζηελ εηαηξία. Ζ ελνπνίεζε 

επέξρεηαη κε ηξεηο ηξφπνπο: ζπγθέληξσζε ησλ αλαθνξψλ ηνπ θηλδχλνπ, ελνπνίεζε 

ησλ ζηξαηεγηθψλ κεηαβίβαζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ελνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

θηλδχλσλ κέζα ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο. Αληί ινηπφλ λα 

απνηειεί έλαλ ακηγψο ακπληηθφ κεραληζκφ, ε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν κεγηζηνπνίεζεο ησλ επθαηξηψλ. 

 

6. χλδεζε ηεο αλάπηπμεο, ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο απφδνζεο. Ζ δηαρείξηζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ βειηηψλεη ηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο θαη εθηίκεζεο ησλ 

θηλδχλσλ θαη θαζνξίδεη ηα απνδεθηά επίπεδα θηλδχλνπ, ζε ζρέζε κε ηελ δπλαηή 

αλάπηπμε θαη επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. 

 

7. Οξζνινγηθή νξγάλσζε ηνπ θεθαιαίνπ. Ζ εχξσζηε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ 

έθζεζε ζηνπο θηλδχλνπο επηηξέπεη ζηελ δηνίθεζε λα εθηηκά πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθά ηηο ζπλνιηθέο αλάγθεο ηεο νξγάλσζεο θαη ηνλ επηκεξηζκφ ησλ 

θεθαιαίσλ 

 

8. Άδξαμε ησλ επθαηξηψλ. Ζ δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ησλ θηλδχλσλ δηεγείξεη ηελ 

ζθέςε θαη δεκηνπξγεί ηφζν επθαηξίεο φζν θαη απεηιέο. Υξεηάδεηαη ινηπφλ λα 

αλαπηπρζνχλ νη θαηάιιειεο απνθξίζεηο ηφζν γηα ηελ άδξαμε ησλ επθαηξηψλ απηψλ 

φζν θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εληνπηζκέλσλ απεηιψλ ηεο επηρείξεζεο. 

πλνςίδνληαο ηα βαζηθφηεξα νθέιε ηεο δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ 

ζπλίζηαληαη ζηελ βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο απφδνζεο, ζηελ αχμεζε ηεο 

νξγαλσζηαθήο απφδνζεο θαη ζηηο θαιχηεξεο αλαθνξέο ησλ θηλδχλσλ. 

 

3.7.2 Πιαίζηα Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ  Δπηρείξεζεο 

ηα πιαίζηα απηά είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ε πξνζεθηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

θηλδχλσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα απηή πνπ πξνηείλνπλ νη Kleffner, Lee, θαη 

McGannon εηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ΓΚΔ 57 

Με ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ επηηπγράλνληαη ηξία βαζηθά απνηειέζκαηα: 

1. Τπνβνεζείηαη ε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

2. Βειηηζηνπνηείηαη ην θφζηνο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη 
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3. Βειηηψλεηαη ε απφδνζε ηεο εηαηξίαο. 

Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη: 

 νη δηεπζπληέο πνπ παίξλνπλ απνθάζεηο θαη επηιέγνπλ αλάκεζα ζε 

δηαθνξεηηθέο ελέξγεηεο πξέπεη λα εμεηάδνπλ ην ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο σο 

ζχλνιν θαη φρη ην ζπκθέξνλ ηνπ ηνκέα, ηεο δηεχζπλζεο ή ηνπ ηκήκαηφο ηνπο, 

 ε απφδνζε θαη ε ακνηβή ησλ δηεπζπληψλ λα θξίλεηαη κε βάζε ηε ζπλνιηθή 

απφδνζε ηεο επηρείξεζεο θαη 

 ηα εξγαιεία θαη νη κεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αληαλαθινχλ κηα 

ζπλνιηθή ζεψξεζε ηεο εηαηξίαο. 

Οη θίλδπλνη θαη νη επθαηξίεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο θαη πξέπεη λα 

ζπγθξίλνληαη νη ελδερφκελεο δεκηέο θαη ηα πηζαλά νθέιε ψζηε νη απνθάζεηο γηα ηελ 

ελδεδεηγκέλε δξάζε λα ιακβάλνληαη ζε απηή ηε βάζε. Με ηε ρξεζηκνπνίεζε άιισλ 

κεζφδσλ, ε επηθέληξσζε ηεκαρίδεηαη, ν θίλδπλνο ζεσξείηαη πάληα αξλεηηθφο θαη ε 

δηαρείξηζή ηνπ γίλεηαη κε ηξφπν αληηδξαζηηθφ. Ζ ΓΚΔ δηαθέξεη απφ εηαηξία ζε εηαηξία 

θαζψο θάζε εηαηξία έρεη δηαθνξεηηθή δνκή θαη ηηο δηθέο ηεο ηδηαηηεξφηεηεο. Γηάθνξνη 

δηεζλείο νξγαληζκνί έρνπλ αλαπηχμεη πιαίζηα γηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη 

γηα ηε ΓΚΔ. Έλα ηέηνην πιαίζην ηεο δηεξγαζίαο πξνηείλεη ν James DeLoach 59 θαη 

παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 22. 
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Γηάγξακκα 22: Σα Δπηά Βαζηθά ηάδηα ΓΚΔ (ERM) 

Πεγή: James DeLoach, The new risk imperative – an enterprise-wide approach, 2004 

 

Ζ δηεξγαζία πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ επηά βαζηθά ζηάδηα: 

1. Καζνξηζκφο αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ, ζηφρσλ θαη γεληθήο επνπηείαο 

2. Δθηίκεζε/ππνινγηζκφο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ 

3. Αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

4. ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

5. Παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο 

6. πλερήο βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη 

7. Τπνζηήξημε ηεο δηεξγαζίαο κε πιεξνθνξίεο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 
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Έλα άιιν παξάδεηγκα ηέηνηνπ πιαηζίνπ είλαη ην λέν πιαίζην ΔΠΔΟ ΓΚΔ (COSO 

ERM) πνπ δηακφξθσζε ηo 2004 ε ΔΠΔΟ (COSO) ην νπνίν αθνινπζεί ηα ζηάδηα ησλ 

άιισλ πξνηχπσλ. Δπίζεο, θαηαηάζζεη ηνπο ζθνπνχο/ζηφρνπο κηαο εηαηξίαο ζε 

ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 

1. ηξαηεγηθνί ζθνπνί – πςεινχ επηπέδνπ ζθνπνί, νη νπνίνη εληάζζνληαη ζηνπο ζθν 

πνχο ηεο εηαηξίαο θαη ηνπο ππνζηεξίδνπλ 

2. Λεηηνπξγηθνί ζθνπνί – απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ ηεο 

εηαηξίαο 

3. θνπνί Αλαθνξάο – αμηνπηζηία ησλ γξακκψλ επηθνηλσλίαο θαη 

4. θνπνί πκκφξθσζεο – ζπκκφξθσζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο λφκνπο θαη θαλνλη- 

ζκνχο. 

Ζ ΔΠΔΟ (COSO) 59 πξνηείλεη νθηψ αιιειεμαξηψκελεο ζπληζηψζεο: 

1. Δζσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

 Αλάπηπμε Φηινζνθίαο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ 

 Γεκηνπξγία Κνπιηνχξαο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ 

 ρεδηαζκφο Οξγαλσηηθήο Γνκήο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ 

2. Καζνξηζκφο ηφρσλ 

 Καζνξηζκφο, κε ζαθήλεηα, ηξαηεγηθψλ θνπψλ θαη ηξαηεγηθψλ 

 Καζνξηζκφο Γηάζεζεο γηα Κηλδχλνπο γηα φιε ηελ Δπηρείξεζε (σο κηαο 

νληφηεηαο) 

3. Σαπηνπνίεζε Γεγνλφησλ 

 Σαπηνπνίεζε Γεγνλφησλ Κηλδχλνπ 

 Δμέηαζε Αιιειεμαξηήζεσλ Γεγνλφησλ 

 Σαπηνπνίεζε Θεκάησλ Μέηξεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο Μεζνδνινγίεο θαη 

 Σερληθέο πνπ Υξεζηκνπνηνχληαη 

4. Δθηίκεζε Κηλδχλσλ 
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 Δπηινγή Σερληθήο Δθηίκεζεο (π.ρ. εθηίκεζε ζεκείσλ, γθάκεο 

πηζαλφηεηαο/δεκηάο,ζελάξηα θαιχηεξεο/ρεηξφηεξεο πεξίπησζεο) 

 Δθηίκεζε ηεο Πηζαλφηεηαο/νβαξφηεηαο ησλ Γεγνλφησλ Κηλδχλνπ πνπ 

ελππάξρνπλ 

 Δθηίκεζε ηεο Δπίπησζεο Κφζηνπο ησλ Γεγνλφησλ Κηλδχλνπ (νπνηεζδήπνηε 

δεκηέο αλά κνλάδα παξαγσγήο πνιιαπιαζηαζκέλεο επί ηελ παξαγσγή) 

 Δμέηαζε Γπλαηφηεηαο Υαξηνγξάθεζεο ησλ Κηλδχλσλ (ηνπνζέηεζε ζε 

γξάθεκα) 

5. Αληίδξαζε ζηνλ Κίλδπλν 

 Σαπηνπνίεζε θαη Δπηινγή Αληίδξαζεο γηα Κάζε Κίλδπλν (Απνδνρή θηλδχλνπ, 

απνθπγή θηλδχλνπ, κεηαθνξά/κνίξαζκα θηλδχλνπ ή κείσζε θηλδχλνπ) 

 Δμέηαζε ησλ Δπηδξάζεσλ ησλ Απνηειεζκάησλ ηεο Αληίδξαζεο ζηνλ Κίλδπλν 

ζε άιινπο Κηλδχλνπο 

 Πξνζαξκνγή ησλ θηλδχλσλ πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε γξάθεκα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο Δθηίκεζεο Κηλδχλνπ 

6. Γξαζηεξηφηεηεο Διέγρνπ 

 Μνηξαζκέλνη Κίλδπλνη 

 Μεησκέλνη Κίλδπλνη 

 Πξνζαξκνγή ησλ θηλδχλσλ πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε γξάθεκα 

7. Πιεξνθνξίεο θαη Δπηθνηλσλία 

 Δμαζθάιηζε φηη ην χζηεκα Πιεξνθνξηθήο Μπνξεί λα Μεηξήζεη θαη λα 

Αλαθέξεη Κηλδχλνπο 

 Δπηθνηλσλία ηεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηνπ Κφζηνπο ηεο Γηαρείξηζεο 

Κηλδχλνπ Δπηρείξεζεο 

8. Παξαθνινχζεζε 

 Δθηέιεζε Υσξηζηψλ Αμηνινγήζεσλ Κηλδχλνπ 

 Δπαλαμηνιφγεζε Δθηηκήζεσλ Κηλδχλνπ 
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 Δμέηαζε Πεξηνρψλ γηα ηελ Δπέθηαζε ηνπ Πιαηζίνπ Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ 

 Δπηρείξεζεο βάζεη ηεο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ – 

Οινθιεξσκέλν Πιαίζην ηνπ ΔΠΔΟ (COSO). 

3 7.3  Ζ δηεξγαζία δηαρείξηζεο ησλ θηλδύλσλ θαηά AS/NZ 4360. 

 

Μηα πάξα πνιχ θαιή βάζε θαηαλφεζεο ηεο δηεξγαζίαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

παξέρνπλ ηα πξφηππα δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ. Έλα απφ ηα γεληθφηεξα απνδεθηά 

πξφηππα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ παγθνζκίσο απνηειεί ην πξφηππν AS/NZ 4360:2004. 

Ζ δηεξγαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πνπ πξνηείλεη ην πξφηππν εηθνλίδεηαη ζην 

δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί 60 : 

 

Γηάγξακκα 23: Ζ δηεξγαζία δηαρείξηζεο ησλ θηλδύλσλ ζύκθσλα κε ην πξόηππν 

δηαρείξηζεο AS/NZ 4360 :2004 

Πεγή: Standards Australia & New Zealand.ζει 62 
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Ζ δηαρείξηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ πξφηππν 

απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα ζηάδηα: 

 

1. Καζνξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ. Πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζηξαηεγηθνχ θαη 

νξγαλσηηθνχ πεξηερνκέλνπ, θαζψο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

θηλδχλσλ πάλσ ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη ην ππφινηπν ηεο δηαδηθαζίαο. Πεξηιακβάλεη 

επίζεο ηα θξηηήξηα πνπ ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δνκήο 

αλάιπζεο. 

 

2. Αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ. Πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ηη, γηαηί θαη πψο 

κπνξεί λα αλαθχςεη σο βάζε γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε. 

 

3. Αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ. Καζνξηζκφο ησλ ππαξρφλησλ ειέγρσλ θαη αλάιπζε ησλ 

θηλδχλσλ ζε φξνπο ζπλέρεηαο θαη πηζαλφηεηαο ζην πεξηερφκελν ησλ ειέγρσλ απηψλ. 

Ζ αλάιπζε πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ην εχξνο ησλ δπλαηψλ ζπλεπεηψλ θαη ην πψο 

είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ νη ζπλέπεηεο απηέο. 

 

4. Αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ. χγθξηζε ησλ εθηηκψκελσλ επηπέδσλ θηλδχλσλ κε 

πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη θίλδπλνη κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ 

γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο δηνίθεζεο. 

5.Αληηκεηψπηζε – ρεηξηζκφο ησλ θηλδχλσλ. Απνδνρή θαη παξαθνινχζεζε ησλ 

ρακειήο πξνηεξαηφηεηαο θηλδχλσλ. Γηα ηνπο ππφινηπνπο θηλδχλνπο αλάπηπμε θαη 

εγθαηάζηαζε ζπγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ ηεο δηνίθεζεο ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ν 

αλαινγηζκφο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

6. Παξαθνινχζεζε θαη αλαζθφπεζε. Πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινχζεζε θαη 

αλαζθφπεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ 

αιιαγψλ πνπ ελδέρεηαη λα ηελ επεξεάζνπλ. 

 

7. Δπηθνηλσλία θαη ζπκβνπιεπηηθή. Πεξηιακβάλεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ 

ζπκβνπιεπηηθή κε ηα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ελδηαθεξφκελα κέξε ζηνλ βαζκφ πνπ 

είλαη ελδεδεηγκέλνο ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ. Αθνξά 

ην ζχλνιν ηεο δηεξγαζίαο. 

 

Ζ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε πνιιά επίπεδα ζε έλαλ 

νξγαληζκφ φπσο γηα παξάδεηγκα ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν θαη ζε επηρεηξεζηαθφ 

επίπεδν. Μπνξεί επίζεο λα εθαξκνζηεί ζε ζπγθεθξηκέλα έξγα, λα ππνβνεζήζεη 
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ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο ή λα δηαρεηξηζηεί εηδηθά αλαγλσξηζκέλεο πεξηνρέο 

θηλδχλνπ. 

 

3.7.3.1 Καζνξηζκόο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

 

χκθσλα κε ην πξφηππν61, ν θαζνξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ πεξηιακβάλεη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ αθφινπζσλ παξακέηξσλ: 

 

1. ηξαηεγηθό πεξηερόκελν. Δζηηάδεηαη ζην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ, 

θαζνξίδεη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζην νξγαληζκφ θαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ιεηηνπξγεί 

θαη πεξηθιείεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ δπλάκεσλ, αδπλακηψλ, επθαηξηψλ θαη απεηιψλ. Σν 

πεξηερφκελν πεξηιακβάλεη ηα νηθνλνκηθά, ιεηηνπξγηθά, αληαγσληζηηθά, πνιηηηθά, 

θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά θαη λνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ 

θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. Ο νξγαληζκφο ζην ζπγθεθξηκέλν 

πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ηα θξίζηκα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ή λα 

κεηψζνπλ ηελ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ ηνλ απεηινχλ. Πξέπεη λα 

ππάξρεη ινηπφλ κηα ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηεο απνζηνιήο, ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ 

θαη ησλ θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη ν νξγαληζκφο γηα ηελ επίηεπμε ηνπο. 

 

2. Οξγαλσηηθό πεξηερόκελν. Πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κειέηεο γηα ηελ 

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ είλαη ηδηαηηέξα ζεκαληηθφ λα ππάξμεη κηα βαζηά θαηαλφεζε 

ηνπ νξγαληζκνχ, ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ, ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ 

αθνινπζνχληαη. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ δηφηη: 

Ζ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πινπνηείηαη ζε έλα πιαίζην επξχηεξσλ ζηφρσλ, ζθνπψλ, 

θαη ζηξαηεγηθψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ απνηπρία επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ή 

ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ή έξγσλ απνηειεί κηα θαηεγνξία θηλδχλσλ πνπ ν 

νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί. 

Οη νξγαλσηηθέο πνιηηηθέο θαη ζηφρνη βνεζνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ κε 

ηα νπνία απνθαζίδεηαη εάλ έλαο θίλδπλνο είλαη απνδεθηφο ή φρη θαη ηε δηακφξθσζε 

ηεο βάζεο ησλ επηινγψλ αληηκεηψπηζεο ηνπ. 

 

3. Πεξηερόκελν ηεο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ. Πεξηιακβάλεη ηνπο ζηφρνπο, ηνπο ζθνπνχο,  

ηηο ζηξαηεγηθέο, ην εχξνο θαη ηηο παξακέηξνπο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηνπο νπνίνπο 

εθαξκφδεηαη ε δηεξγαζία δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ εχξνπο θαη 

ησλ νξίσλ ηεο εθαξκνγήο ηεο δηεξγαζίαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πεξηιακβάλεη ηα 

αθφινπζα: 

 πξνζδηνξηζκφ ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 
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ζηφρσλ θαη ησλ ζθνπψλ. 

 πξνζδηνξηζκφ ηεο έθηαζεο ηνπ έξγνπ ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ 

ηφπνπ. 

 αλαγλψξηζε ησλ νπνηνλδήπνηε αλαγθαίσλ κειεηψλ, θαζψο θαη ηνπ εχξνπο, 

ησλ ζθνπψλ θαη ησλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη. 

 πξνζδηνξηζκφ ηεο έθηαζεο θαη ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ησλ πινπνηνχκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ 

 

4. Αλάπηπμε ησλ θξηηεξίσλ δηαρείξηζεο ησλ θηλδύλσλ. Οη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηελ απνδνρή θαη αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ κπνξεί λα βαζίδνληαη ζε ιεηηνπξγηθά, 

ηερληθά, νηθνλνκηθά, λνκηθά, θνηλσληθά, αλζξσπηζηηθά ή ινηπά θξηηήξηα. Σα θξηηήξηα 

απηά ζπρλά ελαπφθεηληαη ζηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ νξγαληζκνχ, ηνπο ζηφρνπο, 

ηνπο ζθνπνχο θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θαη επεξεάδνληαη απφ 

ηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο αληηιήςεηο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ 

λφκσλ. 

 

5. Καζνξηζκόο ηεο δνκήο. Ο θαζνξηζκφο ηεο δνκήο πεξηιακβάλεη ηνλ δηαρσξηζκφ 

ησλ ζηνηρείσλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ή ηνπ έξγνπ. Σα ζηνηρεία απηά παξέρνπλ έλα 

ινγηθφ πιαίζην γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη αλάιπζε ε νπνία βνεζάεη ζηελ δηαβεβαίσζε 

φηη ζεκαληηθνί θίλδπλνη δελ έρνπλ παξακειεζεί. Ζ δνκή πνπ ζα επηιερηεί εμαξηάηαη 

απφ ηελ θχζε ησλ θηλδχλσλ θαη ην εχξνο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

3.7.3.2 Αλαγλώξηζε ησλ θηλδύλσλ 

 

Ζ αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ απνζθνπεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έθζεζεο ηνπ 

νξγαληζκνχ ζηελ αβεβαηφηεηα θαη επνκέλσο πξέπεη λα πξνζεγγίδεηαη κε κεζνδηθφ 

ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη φινη νη ελδερφκελνη θίλδπλνη αλαγλσξίδνληαη ζην 

ζηάδην απηφ. Ο πξνζδηνξηζκφο ινηπφλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο θηλδχλνπο 

αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ππάγνληαη ή φρη ζηνλ έιεγρν ηεο δηνίθεζεο θαη απαηηεί ηελ 

βαζχηαηε γλψζε ηεο νξγάλσζεο ηεο εηαηξίαο, ηεο αγνξάο ζηελ νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη, ηνπ λνκηθνχ, πνιηηηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

Μεξηθέο απφ ηηο θπξηφηεξεο ηερληθέο αλαγλψξηζεο ησλ θηλδχλσλ πεξηιακβάλνπλ 62: 

 

Καηαηγηζκφ ηδεψλ (brainstorming). 

Δξσηεκαηνιφγηα. 

Δπηρεηξεκαηηθέο κειέηεο νη νπνίεο εμεηάδνπλ θάζε επηρεηξεκαηηθή δηεξγαζία 
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θαη πεξηγξάθνπλ ηηο εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο θαη ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο 

πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο δηεξγαζίεο απηέο. 

πγθξηηηθή πξνηππνπνίεζε ηεο βηνκεραλίαο (benchmarking). 

Αλάιπζε ζελαξίσλ (scenario analysis). 

Δξγαζηήξηα εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ (risk assessment workshops) 

Έξεπλεο πεξηζηαηηθψλ (incident investigation) 

studies). 

Μειέηεο θηλδχλσλ θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο H.A.Z.O.P. (hazard and operability study) 

 

3.7.3.3 Αλάιπζε ησλ θηλδύλσλ 

 

Ζ αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ απνζθνπεί ζηνλ δηαρσξηζκφ ησλ δεπηεξεπφλησλ 

απνδεθηψλ θηλδχλσλ απφ ηνπο θχξηνπο θηλδχλνπο θαη ζηελ παξνρή ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ αμηνιφγεζε θαη αληηκεηψπηζε ηνπο. Πεξηιακβάλεη ηνλ 

ζπιινγηζκφ ησλ πεγψλ ηνπ θηλδχλνπ, ησλ ζπλεπεηψλ θαη ηεο πηζαλφηεηαο φηη νη 

ζπλέπεηεο απηέο ζα επέιζνπλ. Οη θίλδπλνη αλαιχνληαη κε βάζε ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ 

εθηηκήζεσλ ησλ ζπλεπεηψλ θαη ηεο πηζαλφηεηαο, ζην πιαίζην ησλ πθηζηάκελσλ 

αζθαιηζηηθψλ κεραληζκψλ. Μηα πξνθαηαξθηηθή αλάιπζε κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ψζηε θίλδπλνη κε ρακειέο επηδξάζεηο λα απνθιεηζηνχλ απφ 

ιεπηνκεξέζηεξε αλάιπζε. Ζ αλάιπζε ζπλερίδεηαη κε ην πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ππαξρφλησλ αζθαιηζηηθψλ κεραληζκψλ ειέγρνπ. Οη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο ησλ 

κεραληζκψλ απηψλ είλαη 63 : 

 

Αληρλεπηηθνί κεραληζκνί (Detective controls): Οη κεραληζκνί απηνί ζρεδηάδνληαη γηα 

ηελ αλαγλψξηζε ζπκβάλησλ κε πξαγκαηνπνηνχκελεο αλεπηζχκεηεο εθξνέο. Σν 

απνηέιεζκα ηνπο είλαη εμ νξηζκνχ κεηαγελέζηεξν ηνπ γεγνλφηνο θαη ζπλεπψο 

ελδείθλπληαη φηαλ πθίζηαηαη ε πηζαλφηεηα απνδνρήο ηεο απψιεηαο ή δεκίαο πνπ έρεη 

επέιζεη. Παξαδείγκαηα αληρλεπηηθψλ αζθαιηζηηθψλ κεραληζκψλ πεξηιακβάλνπλ ηνλ 

έιεγρν απνζεκάησλ ή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (αληρλεχνπλ εάλ απνζέκαηα ή 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ απνκαθξπλζεί ρσξίο εμνπζηνδφηεζε), ζπκθσλίεο 

(κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ κε εμνπζηνδνηεκέλεο ζπλαιιαγέο) θαη επηζθνπήζεηο κεηά 

ηελ εθαξκνγή (post implementation reviews), πνπ εληνπίδνπλ ηη πξέπεη λα καζεπηεί 

απφ έξγα πνπ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ ζε κειινληηθέο εξγαζίεο. 

 

Καηεπζπληήξηνη κεραληζκνί (Directive controls): Αθνξνχλ κεραληζκνχο πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ δηαζθάιηζε φηη κηα ζπγθεθξηκέλε εθξνή ζα επηηεπρζεί. Δίλαη 

ηδηαηηέξσο ζεκαληηθνί φηαλ είλαη θξίζηκν φηη έλα αλεπηζχκεην γεγνλφο ζα απνθεπρζεί 
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ζπλήζσο ζρεηίδνληαη κε ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ή κε ηελ αζθάιηζε). Παξαδείγκαηα 

ησλ ελ ιφγσ αζθαιηζηηθψλ κεραληζκψλ πεξηιακβάλνπλ ηελ απαίηεζε φηη 

πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ εθηέιεζε επηθίλδπλσλ 

θαζεθφλησλ ή φηη ην πξνζσπηθφ έρεη εθπαηδεπηεί κε ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο πξηλ 

ηνπ επηηξαπεί λα εξγάδεηαη δίρσο επίβιεςε. 

 

Απνηξεπηηθνί ή πξνιεπηηθνί κεραληζκνί (preventive controls): ρεδηάδνληαη γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο δπλαηφηεηαο επέιεπζεο κηαο αλεπηζχκεηεο εθξνήο. Όζν 

ζεκαληηθφηεξν είλαη φηη κηα αλεπηζχκεηε εθξνή δελ πξέπεη λα πξνθχςεη, ηφζν 

ζεκαληηθφηεξε θαζίζηαηαη ε εγθαηάζηαζε ησλ θαηάιιεισλ πξνιεπηηθψλ 

κεραληζκψλ. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ κεραληζκψλ πνπ εγθαζίζηαληαη απφ 

ηνπο νξγαληζκνχο ηείλνπλ λα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή. Παξαδείγκαηα 

απνηεινχλ ν δηαρσξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ φπνπ θαλέλα άηνκν δελ έρεη ηελ 

εμνπζηνδφηεζε λα δξάζεη ρσξίο ηελ ζπλαίλεζε θάπνηνπ άιινπ ή ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

δξάζεο ζηα αξκφδηα άηνκα. 

 

Δηνξζσηηθνί κεραληζκνί (corrective controls): νη κεραληζκνί ηεο θαηεγνξίαο απηήο 

ζρεδηάδνληαη γηα ηελ δηφξζσζε ησλ αλεπηζχκεησλ εθξνψλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

θαη παξέρνπλ κηα θαηεχζπλζε ησλ πφξσλ γηα ηελ αλάθακςε απφ ηελ απψιεηα ή ηελ 

δεκία. Ζ αζθάιηζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα κνξθή δηνξζσηηθψλ αζθαιηζηηθψλ 

κεραληζκψλ δηφηη ππνβνεζά ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάθακςε ιφγσ ηεο επέιεπζεο 

ελφο θηλδχλνπ 

 

Σν κέγεζνο ινηπφλ ησλ ζπλεπεηψλ ελφο γεγνλφηνο, εάλ εκθαληζηεί, θαη ε πηζαλφηεηα 

ηνπ γεγνλφηνο θαη ησλ ζρεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηνπ, αμηνινγείηαη ζην πιαίζην ησλ 

ππαξρφλησλ αζθαιηζηηθψλ κεραληζκψλ. Οη ζπλέπεηεο θαη ε πηζαλφηεηα 

ζπλδπάδνληαη γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο επίπεδνπ θηλδχλνπ. Γηα λα απνθεπρζνχλ 

ππνθεηκεληθέο θξίζεηο νη θαιχηεξεο δηαζέζηκεο πεγέο πιεξνθνξηψλ θαη ηερληθέο 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεπεηψλ θαη ηεο πηζαλφηεηαο. 

 

Οη πεγέο πιεξνθνξηψλ κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

1. Αξρεία ηνπ παξειζφληνο. 

2. ρεηηθή εκπεηξία. 

3. Πξαθηηθέο θαη εκπεηξίεο ηεο βηνκεραλίαο. 

4. ρεηηθή δεκνζηεπκέλε ινγνηερλία. 

5. Μάξθεηηλγθ ηεζη θαη έξεπλεο αγνξάο. 

6. Πεηξάκαηα θαη πξσηφηππα. 
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7. Δθαξκνζκέλε κεραληθή νηθνλνκηθά ή άιια πξφηππα. 

8. Κξίζεηο εηδηθψλ θαη εκπεηξνγλσκφλσλ. 

Οη βαζηθφηεξεο ηερληθέο αλάιπζεο πεξηιακβάλνπλ: 

1. πλεληεχμεηο κε εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ ηνκέα ελδηαθέξνληνο. 

5. Υξήζε δέληξσλ ειαηησκάησλ θαη δέληξσλ γεγνλφηνο. 

3. Μεκνλσκέλεο αμηνινγήζεηο κε ηελ ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ. 

4. Υξήζε ππνινγηζηψλ θαη ινηπψλ κνληεινπνηήζεσλ. 

2. Υξήζε δηεπηζηεκνληθψλ νκάδσλ εκπεηξνγλσκφλσλ. 

 

Σύπνη αλάιπζεο 64 : 

Ζ αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ κπνξεί λα δηαθξηζεί ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο 

 

Πνηνηηθή Αλάιπζε ηνπ θηλδύλνπ : Ζ πνηνηηθή αλάιπζε θηλδχλνπ είλαη ε δηαδηθαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ ζπλεπεηψλ θαη ηεο πηζαλφηεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηα ζηνηρεία ησλ 

αλαγλσξηζκέλσλ θηλδχλσλ. Με ηελ αλάιπζε απηή θαζνξίδεηαη ε ζεκαζία θαη 

δηεπθνιχλεηαη ε ηεξάξρεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θηλδχλνπ ζχκθσλα κε ηηο δπλεηηθέο 

επηδξάζεηο πνπ κπνξεί απηά λα έρνπλ πάλσ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ εγρεηξήκαηνο. 

Παξέρεη ηνλ ηξφπν θαζνξηζκνχ ηεο ζεκαζία θαη θαηεχζπλζεο ηεο αληίδξαζεο γηα ηελ 

εμνπδεηέξσζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηνπ θηλδχλνπ. Ζ πηζαλφηεηα θαη ην κέγεζνο 

ηεο επίδξαζεο ηνπ ππφ αλάιπζε ζπκβάληνο επηηξέπνπλ ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ 

ηεξάξρεζή ηνπ. 

 

Πνζνηηθή Αλάιπζε ηνπ θηλδύλνπ: Ζ πνζνηηθή αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ απνζθνπεί ζηελ 

πνζνηηθή αξηζκεηηθή αλάιπζε ηεο πηζαλφηεηαο ηνπ θάζε θηλδχλνπ λα ζπκβεί, θαζψο 

θαη ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ ζπκβάληνο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη 

ηεο επέθηαζεο απηψλ ησλ ζπλεπεηψλ ζην απνηέιεζκα ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. 

Σερληθέο πξνζνκνίσζεο, (φπσο ε κέζνδνο Μonte Carlo), θαζψο θαη ηερληθέο ιήςεο 

απνθάζεσλ, ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζθνπφ λα: 

 νξίζνπλ ηηο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ησλ δηαθφξσλ ζηφρσλ ελφο εγρεηξήκαηνο 

 λα πνζνηηθνπνηήζνπλ ηνπο θηλδχλνπο 

 λα θαζνξίζνπλ ην επίπεδν θφζηνπο, ην πεξηζψξην ρξφλνπ θαη ηνπο επηπιένλ 

πφξνπο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πηζαλψλ απηψλ θηλδχλσλ, 

 λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα θαηαηάμνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ απαηηνχλ ηε 

κεγαιχηεξε πξνζνρή πνζνηηθνπνηψληαο ην ζρεηηθφ ηνπο κεξίδην ζην ζχλνιν 

ησλ θηλδχλσλ ηνπ εγρεηξήκαηνο 
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 λα ζρεδηαζηνχλ ξεαιηζηηθνί ζηφρνη ζε ζρέζε κε ηνπο θηλδχλνπο αλαθνξηθά κε 

ην θφζηνο, ην ρξφλν ή ηελ πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο ελφο 

εγρεηξήκαηνο. 

 

Ζ πνζνηηθή αλάιπζε αθνινπζεί γεληθψο ηηο ίδηεο δηαδηθαζίεο κε ηελ πνηνηηθή 

αλάιπζε πνπ πεξηγξάθηεθε πξνεγνπκέλσο. 

3.7.3.4 Αμηνιόγεζε ησλ θηλδύλσλ. 

 

χκθσλα κε ηνπο Jones θαη Preston65, ε αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

ζχγθξηζε ηνπ επηπέδνπ θηλδχλνπ πνπ βξέζεθε κέζσ ηεο αλάιπζεο κε ηα θξηηήξηα 

ηνπ θηλδχλνπ πνπ θαζνξίζηεθαλ πξνγελέζηεξα. Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ 

ε αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηα θξηηήξηα ζχγθξηζεο ηνπο πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζηελ 

ίδηα βάζε. Ζ πνηνηηθή αλάιπζε επνκέλσο πεξηιακβάλεη ηελ ζχγθξηζε ηνπ πνηνηηθνχ 

επηπέδνπ θηλδχλνπ κε πνηνηηθά θξηηήξηα θαη ε πνζνηηθή αλάιπζε πεξηιακβάλεη ηελ 

ζχγθξηζε ηνπ αξηζκεηηθνχ επηπέδνπ θηλδχλνπ κε θξηηήξηα πνπ κπνξνχλ λα 

εθθξαζηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο αξηζκνχο φπσο ε θαηαζηξνθηθφηεηα, ε ζπρλφηεηα ή 

ε λνκηζκαηηθή αμία. 

 

To απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ απνηειεί κηα ιίζηα ηεξάξρεζεο ησλ 

θηλδχλσλ γηα πεξαηηέξσ δξάζε. Πξέπεη επίζεο λα ιεθζνχλ ππφςε νη ζηφρνη ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ν βαζκφο ηεο επθαηξίαο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ αλάιεςε 

ηνπ θηλδχλνπ. Οη απνθάζεηο πξέπεη λα εμεηάδνπλ ην επξχηεξν πεξηερφκελν ησλ 

θηλδχλσλ θαη ηελ αλεθηηθφηεηα ηνπ θηλδχλνπ πνπ γελλάηαη γηα ηξίηα κέξε εθηφο ηνπ 

νξγαληζκνχ, πνπ κπνξεί λα επσθειείηαη απφ απηφλ. Δάλ ην απνηέιεζκα ηνπ 

θηλδχλνπ εκπίπηεη ζε ρακειή ή απνδεθηή θαηεγνξία κπνξεί λα γίλεη απνδεθηφ κε 

ειάρηζηε πεξαηηέξσ αληηκεηψπηζε. Οη ρακεινί θαη νη απνδεθηνί θίλδπλνη σζηφζν 

πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη θαη πεξηνδηθά λα αλαζεσξνχληαη γηα ηελ δηαβεβαίσζε 

φηη παξακέλνπλ απνδεθηνί. 

 

3.7.3.5 Αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ 

 

Ζ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πεξηιακβάλεη ην εχξνο ησλ επηινγψλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπο, ηελ εθηίκεζε ησλ επηινγψλ απηψλ, ηελ εηνηκαζία ζρεδίσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

Οπνηνδήπνηε ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα 66 : 
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 Απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Απνηειεζκαηηθνχο εζσηεξηθνχο αζθαιηζηηθνχο κεραληζκνχο  

 πκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο. 

 

Μεξηθέο από ηηο επηινγέο αληηκεηώπηζεο ησλ θηλδύλσλ πεξηιακβάλνπλ : 

 

1. Απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ, απνθαζίδνληαο ηε δηαθνπή ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ είλαη 

πηζαλφ λα δεκηνπξγήζεη θηλδχλνπο. Ζ απνθπγή σζηφζν ησλ θηλδχλσλ κπνξεί λα 

ζπκβεί θαη κε κε ελδεδεηγκέλν ηξφπν εμαηηίαο ηεο ηάζεο πνιιψλ αηφκσλ λα 

απνθεχγνπλ ηνπο θηλδχλνπο, γεγνλφο, πνπ κπνξεί λα απμήζεη ηελ ζεκαληηθφηεηα 

άιισλ θηλδχλσλ . H απνζηξνθή ηνπ θηλδχλνπ θαηαιήγεη ζε: 

 Απνθάζεηο γηα ηελ απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ αλεμάξηεηα απφ ηελ δηαζέζηκε 

πιεξνθφξεζε θαη ην θφζηνο πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηνπο. 

 Απνηπρία ρεηξηζκνχ ησλ θηλδχλσλ. 

 Αλάζεζε θξίζηκσλ επηινγψλ ή απνθάζεσλ ζε άιια κέξε. 

 Αλαβνιή απνθάζεσλ ηηο νπνίεο ν νξγαληζκφο δελ κπνξεί λα απνθχγεη. 

 Λήςε κηαο επηινγήο δηφηη αληηπξνζσπεχεη ελδερνκέλσο ρακειφηεξν θίλδπλν, 

αλεμαξηήησο ησλ νθειψλ. 

 

2. Μείσζε ηεο πηζαλφηεηαο ηνπ ζπκβάληνο. 

3. Μείσζε ησλ ζπλεπεηψλ. 

4. Μεηαβίβαζε ηνπ θηλδχλνπ. Πεξηιακβάλεη ηελ αλάιεςε ηνπ θηλδχλνπ ή ην κνίξαζκα 

ηνπ κε θάπνην ηξίην κέξνο. Οη κεραληζκνί κεηαβίβαζεο ηνπ θηλδχλνπ πεξηιακβάλνπλ 

αζθαιηζηηθέο ζπκθσλίεο, ζπκβφιαηα, θαη κνξθέο εηαηξηθήο νξγάλσζεο φπσο νη 

ζπλεηαηξηζκνί θαη νη επηρεηξεκαηηθέο ζπκκεηνρέο. Πξέπεη σζηφζν λα ζεκεησζεί φηη ε 

κεηαβίβαζε δελ εμαιείθεη ηνλ θίλδπλν, δηφηη εμαθνινπζεί λα ειινρεχεη ν θίλδπλνο φηη ν 

νξγαληζκφο πνπ ηνλ αλέιαβε δελ ζα κπνξέζεη λα ηνλ δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά. 

5. Γηαηήξεζε ηνπ θηλδχλνπ. Όινη νη θίλδπλνη κεηά ηελ κείσζε ή ηελ κεηαβίβαζε ηνπο 

αθήλνπλ ππνιεηπφκελνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηεξνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ. Πξέπεη 

ζπλεπψο λα θαηαξηηζηνχλ θαηάιιεια ζρέδηα γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ησλ 

θηλδχλσλ απηψλ, εθφζνλ βέβαηα απηέο εθδεισζνχλ, πεξηιακβάλνληαο θαη ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ κέζσλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπο. Οη θίλδπλνη επίζεο κπνξεί λα 

εμαθνινπζήζνπλ λα πθίζηαληαη εμαηηίαο ηελ απνηπρίαο αλαγλψξηζεο ηνπο ή ηεο 

αθαηάιιειεο δηαρείξηζεο ή κεηαβίβαζεο ηνπο. 
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Ζ κείσζε ησλ ζπλεπεηψλ θαη ηεο πηζαλφηεηαο ησλ θηλδχλσλ αλαθέξεηαη θαη σο 

έιεγρνο ηνπ θηλδχλνπ. Ο έιεγρνο ηνπ θηλδχλνπ πεξηιακβάλεη ην ζρεηηθφ φθεινο ησλ 

λέσλ αζθαιηζηηθψλ κεραληζκψλ ζε ζρέζε κε ηνπο πθηζηάκελνπο κεραληζκνχο. Ο 

νξγαληζκφο ελ ζπλερεία ζα πξέπεη λα εθηηκήζεη ηηο επηινγέο αληηκεηψπηζεο ησλ 

θηλδχλσλ. Ζ ιήςε ηεο θαηαιιειφηεξεο επηινγήο πεξηιακβάλεη ηελ εμηζνξξφπεζε ηνπ 

θφζηνπο εθαξκνγήο θάζε επηινγήο ζε ζρέζε κε ην φθεινο πνπ πξνθχπηεη απφ 

απηήλ. Δίλαη ζαθέο φηη επηινγέο κε κεγάιεο κεηψζεηο ηνπ θηλδχλνπ νη νπνίεο 

απνθηψληαη κε ζρεηηθά κηθξφ θφζηνο πξέπεη λα επηιέγνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ. Δάλ 

φκσο ην επίπεδν ηνπ θηλδχλνπ είλαη πςειφ αιιά ζεκαληηθέο επθαηξίεο απνξξένπλ 

απφ ηελ αλάιεςε ηνπ, ηφηε ε απνδνρή ησλ θηλδχλσλ απηψλ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη 

ζηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο αληηκεηψπηζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ηνπ θφζηνπο 

απνθαηάζηαζεο ησλ ελδερφκελσλ ζπλεπεηψλ ζε ζρέζε κε ην φθεινο ησλ επθαηξηψλ 

απηψλ. ηηο πεξηζζφηεξεο σζηφζν πεξηπηψζεηο ε θαηαιιειφηεξε επηινγή ρεηξηζκνχ 

ησλ θηλδχλσλ πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ δηαθνξεηηθψλ επηινγψλ. 

 

Μεηά ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο επηινγήο ηνπ θηλδχλνπ αθνινπζεί ε θαηάξηηζε ηνπ 

ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο. Σν ζρέδην αληηκεηψπηζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο 

επζχλεο, ην πξφγξακκα θαη ηελ αλακελφκελε εθξνή ηεο αληηκεησπίζεσο ηνπ 

θηλδχλνπ, πξνυπνινγηζκνχο, κέηξα απφδνζεο θαη ηελ δηεξγαζία αλαζεψξεζεο. Σν 

ζρέδην αληηκεηψπηζεο πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη κεραληζκνχο γηα ηελ εθηίκεζε 

ηεο εθαξκνγήο ηεο επηινγήο ζε ζρέζε κε ηα θξηηήξηα απφδνζεο, εμαηνκηθεπκέλεο 

επζχλεο θαη ινηπνχο ζθνπνχο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ θξίζηκσλ ζηνηρείσλ 

εθαξκνγήο. 

 

3.7.3.6 Παξαθνινύζεζε θαη αλαζεώξεζε 

 

Οη θίλδπλνη, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο, νη ζηξαηεγηθέο θαη ην 

ζχζηεκα δηνίθεζεο πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο είλαη απαξαίηεην 

λα παξαθνινπζνχληαη γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ε αιιαγή ησλ ζπλζεθψλ δελ κεηαβάιεη 

ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ θηλδχλσλ. 

Ζ ζπλερήο αλαζεψξεζε είλαη ζεκαληηθή γηα ηε δηαβεβαίσζε φηη ηα ζρέδηα ηεο 

δηνίθεζεο είλαη ζπλαθή κε ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ. Οη 

παξάγνληέο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ πηζαλφηεηα θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

εθξνήο κπνξνχλ λα κεηαβιεζνχλ, φπσο θαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

θαηαιιειφηεηα ή ην θφζηνο ησλ δηάθνξσλ επηινγψλ αληηκεηψπηζεο. Ζ ζπρλή ινηπφλ 

επαλάιεςε ηνπ θχθινπ δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ θξίλεηαη αλαγθαία67. 
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3.7.3.7 Δπηθνηλσλία θαη ζπκβνπιεπηηθή 

 

Ζ επηθνηλσλία θαη ζπκβνπιεπηηθή απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζε θάζε ζηάδην ηεο 

δηεξγαζίαο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ ινηπφλ λα αλαπηπρζεί έλα 

ζρέδην επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ 

πνπ λα πξνζεγγίδεη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηνλ θίλδπλν φζν θαη κε ηελ 

δηεξγαζία δηαρείξηζεο ηνπ. Ζ απνηειεζκαηηθή εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επηθνηλσλία 

είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ δηαζθάιηζε φηη ηα άηνκα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ θαηαλννχλ ηε βάζε ιήςεο ησλ απνθάζεσλ 

θαη ην ιφγν γηα ηελ αλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ (Smith, McCloskey)68. 

 

Οη αληηιήςεηο γηα ηνπο θηλδχλνπο κπνξεί λα δηαθέξνπλ εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ππνζέζεσλ, ελλνηψλ θαη αλαγθψλ, ζεκάησλ θαη αλεζπρηψλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

κεξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θίλδπλν ή ηα ζέκαηα ππφ ζπδήηεζε. 

 

Δπεηδή ινηπφλ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε 

ζηελ ιήςε απνθάζεσλ, είλαη ζεκαληηθφ νη αληηιήςεηο πνπ δηακνξθψλνπλ γηα ηνλ 

θίλδπλν θαη ηα νθέιε λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα ηεθκεξηψλνληαη. 

 

3.7.4 Ζγεζία 

 

Ζ εγεζία απνηειεί θξίζηκφ παξάγνληα γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ αμηψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ, ηνπ εζηθνχ ραξαθηήξα ηνπ πξνζσπηθνχ, ηεο θνπιηνχξαο θαη ηεο 

νξγαλσηηθήο δνκήο. Οη ραξηζκαηηθνί εγέηεο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηα πξφηππα 

δηαθπβέξλεζεο, ηηο πξαθηηθέο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ηελ επζπγξάκκηζε ηεο 

θνπιηνχξαο κε ηελ εγεζία (Caldwell)69. 

 

Οη ζπγγξαθείο πξνηείλνπλ ηνπο εμήο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ εγεζία θαη ηελ επίδξαζε ηεο ζηελ δηαθπβέξλεζε 

θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ: 

 

 Μέζσ ηνπ επηζήκνπ θαζνξηζκνχ ησλ ξφισλ 

 Μέζσ ηεο επηθέληξσζεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θιεηδηά ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

θάζε εηαηξηθνχ ηκήκαηνο 

 Μέζσ ηεο αλάπηπμεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ εθηειεζηηθψλ ζηειερψλ. 
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 Μέζσ ηεο εμηζνξξφπεζεο ησλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο εκπεηξίαο ησλ εθηειεζηηθψλ 

ζηειερψλ. 

 

3.7.5 H ρξήζε ηεο εμηζνξξνπεκέλεο θαξηέιαο 

 

H εμηζνξξνπεκέλε θαξηέια (Balanced Scorecard) απνηειεί κηα κέζνδν γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ζε νξγαληζκνχο πνπ επεθηείλνπλ ηελ ρξήζε ηεο 

πιεξνθνξίαο γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ πέξα απφ ηα φξηα πνπ ζέηεη ε παξαδνζηαθή 

δηνηθεηηθή ινγηζηηθή. Ζ έλλνηα ηεο εμηζνξξνπεκέλεο θαξηέιαο αλαπηχρζεθε απφ ηνπο 

Kaplan θαη Norton ην 1992 ζε κηα αληίδξαζε ζηελ αλαπνηειεζκαηηθή θαη 

δπζιεηηνπξγηθή δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο 70.  Έλαο γεληθφο ηχπνο εμηζνξξνπεκέλεο 

θαξηέιαο κεηαθξάδεη ηελ ζπλνιηθή απνζηνιή θαη ζηξαηεγηθή ηνπ νξγαληζκνχ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο, κεηξήζηκνπο δείθηεο ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ραξαθηεξηζηηθψλ 71: 

 

 Μάζεζε θαη αλάπηπμε γηα ηνπο ππαιιήινπο. 

 Δζσηεξηθέο επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο. 

 Ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. 

 Οηθνλνκηθή απφδνζε. 

 

Σα ηέζζεξα απηά ραξαθηεξηζηηθά ελνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

νξάκαηνο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ νξγαληζκνχ. Οη ζηφρνη ηεο κάζεζεο θαη ηεο 

αλάπηπμεο απνζθνπνχλ ζηελ βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο επζπλεηδεζίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ψζηε νη εζσηεξηθέο επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο λα είλαη ζπλεπείο κε 

ηνπο επηζπκεηνχο ζηφρνπο. Ζ θαιχηεξε απφδνζε ησλ εζσηεξηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δηεξγαζηψλ πξέπεη λα νδεγεί ζε κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ, ε νπνία ελ 

ζπλερεία νδεγεί ζε βειηησκέλε νηθνλνκηθή απφδνζε. Ζ βειηησκέλε νηθνλνκηθή 

απφδνζε νδεγεί ηειηθά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ 

ηεο νληφηεηαο. 
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Γηάγξακκα 24: Έλα γεληθό πιαίζην ηεο εμηζνξξνπεκέλεο θαξηέιαο, 

Πεγή: Beasley M, Chen A, Nunez K, Wright L .ζει 87 

 

Ζ ηζνξξνπεκέλε θαξηέια ινηπφλ παξέρεη έλα νινθιεξσκέλν πεξηεθηηθφ εξγαιείν 

κέηξεζεο ηεο απφδνζεο πνπ απεηθνλίδεη ηα θξίζηκα κέηξα γηα ηελ επηηπρία ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο. ηελ νπζία, "ηζνξξνπεί " ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη κε 

ζηφρνπο κε έλαλ νινθιεξσκέλν ηξφπν, απμάλνληαο ηειηθά ηελ πηζαλφηεηα φηη νη 

ζπλνιηθνί ζηξαηεγηθνί ζηφρνη επηηπγράλνληαη. Οη ηζνξξνπεκέλεο θαξηέιεο 

ζρεδηάδνληαη γηα ηελ ζχιιεςε κηαο νιηθήο πξνζέγγηζεο ηεο επηρείξεζεο ζε 

πνιιαπιέο πξννπηηθέο ζπγθεληξψλνληαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε γηα 

ηε δηαζθάιηζε φηη ηα άηνκα εθαξκφδνπλ αληηκεησπίζεηο ζπλεπείο κε ηε ζπλνιηθή 

ζηξαηεγηθή απνζηνιή. 

 

Ζ δηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ θαη νη ηζνξξνπεκέλεο θαξηέιεο κνηξάδνληαη 

πνιιά ζηνηρεία. πλεπψο νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ 

εμηζνξξνπεκέλε θαξηέια γηα λα κνριεχζνπλ ηελ ππάξρνπζα δνκή λα επσθειεζεί 

ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ παξέρεη ε δηαρείξηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ. 

Μεξηθά απφ ηα θνηλά ζηνηρεία E.R.M. - ηζνξξνπεκέλσλ θαξηειψλ είλαη ηα 

αθφινπζα72: 
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Εζηίαζε ζηελ ζηξαηεγηθή. Σφζν ε δηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ φζν θαη νη 

ηζνξξνπεκέλεο θαξηέιεο ζπλδένληαη κε ηελ ζηξαηεγηθή κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο 

πηζαλφηεηαο φηη ε ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο ηειηθά ζα επηηεπρζεί. 

 

Οιηζηηθή πξννπηηθή. Ζ ζηξαηεγηθή πξνζεγγίδεηαη ζε επξχ επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν κε 

ηελ εμέηαζε ηεο κέηξεζεο ηεο απφδνζεο θαη ησλ θηλδχλσλ αληίζηνηρα, ζε νιηζηηθή 

βάζε ζε νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε. 

 

Έκθαζε ζηηο αιιειεμαξηήζεηο. Τπνγξακκίδνπλ κηα νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή 

πξνζέγγηζε. 

 

Έκθαζε από επάλσ πξνο ηα θάησ. Γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά, πξέπεη λα 

θαηεπζχλνληαη απφ ηελ θνξπθή ηεο νξγάλσζεο. Υσξίο έλαλ απνηειεζκαηηθφ "ηφλν 

απφ ηελ θνξπθή, " κπνξνχλ λα απνηχρνπλ. 

 

Επηζπκία γηα ηε ζπλέπεηα. Καη νη δχν πξνζεγγίζεηο αθνινπζνχλ κηα ηζνξξνπεκέλε 

θαη ζπλεπή πξνζέγγηζε ζηηο πνιιαπιέο δηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο πνπ ξπζκίδνληαη 

απφ πνιπάξηζκα άηνκα κε δηαθνξεηηθέο επζχλεο θαη εκπεηξία. 

 

Εζηίαζε ζηηο ππεπζπλόηεηεο. Καη νη δχν εζηηάδνπλ ζηε κεκνλσκέλε ππεπζπλφηεηα. 

 

πλερήο θύζε. Απνηεινχλ ζπλερείο δηεξγαζίεο. Οη ηζνξξνπεκέλεο θαξηέιεο 

επηδηψθνπλ ηελ ζπλερή βειηίσζε, ελψ ε δηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ 

αμηνινγεί ζπλερψο θαη παξαθνινπζεί ηνπο λένπο θηλδχλνπο. 

Αλαθνξηθά κε ην ξφιν ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζηε ζηξαηεγηθή δηνίθεζε θαη 

εηδηθφηεξα ζηελ ρξήζε ηεο ηζνξξνπεκέλεο θαξηέιαο απνηειέζκαηα έξεπλαο 

θαηέιεμαλ ζηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα 73 : 

 

H πηνζέηεζε ηεο ηζνξξνπεκέλεο θαξηέιαο έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζην λα θαηαζηήζεη 

ηθαλνχο ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζηξαηεγηθή δηνίθεζε. 

 

Ζ πςειή ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ηζνξξνπεκέλσλ θαξηειψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πςειή γλψζε θαη ηελ ρξήζε κνληέισλ ειέγρνπ νδεγεί ζε κηα πεξηζζφηεξν 

επηηπρεκέλε θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ ηεο απηναμηνιφγεζεο. 

 

Ζ ηζνξξνπεκέλε θαξηέια επηηξέπεη ζηελ δηνίθεζε λα ζέζεη θαη λα παξαθνινπζήζεη 

ζηφρνπο θαη ζθνπνχο πνπ πεξηιακβάλνπλ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά, ρξεκαηννηθνλνκηθά 
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θαη κε ζπζηήκαηα. 

 

Ζ έξεπλα επίζεο έδεημε φηη : 

 Ζ ηζνξξνπεκέλε θαξηέια κπνξεί λα παξέρεη ην ζεκέιην γηα ηηο θαξηέιαο. 

 Ζ ηζνξξνπεκέλε θαξηέια ζεσξείηαη ζεηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ηφζν γηα ηνπο 

ειεγθηέο φζν θαη ηνπο νξγαληζκνχο. 

 Ζ ηζνξξνπεκέλε θαξηέια ελνπνηεί ηελ εξγαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε 

ηελ εζηίαζε ηνπ νξγαληζκνχ ζηελ ζηξαηεγηθή κέζσ ηεο ζχλδεζεο ησλ 

ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ κέηξεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηα ζηνηρεία 

ηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

Ζ αλάπηπμε ηέινο κηαο ηζνξξνπεκέλεο θαξηέιαο απαηηεί ηε δεκηνπξγία κηα 

ζηξαηεγηθήο πέληε βεκάησλ 74: 

 

1. Πξνζδηνξηζκφ ησλ ζαθψο θαζνξηζκέλσλ νδεγψλ αμίαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

2. Πξνζδηνξηζκφ ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

νδεγψλ αμίαο. 

3. Δπηζθφπεζε ησλ θαηεγνξηψλ θαη ησλ βεκάησλ ελεξγεηψλ κε ηα θπξηφηεξα 

ελδηαθεξφκελα κέξε. 

4. Δθαξκνγή κηαο δηεξγαζίαο γηα ηελ κέηξεζε ηνπ ηη έρεη επηηεπρζεί. 

5. Καζηέξσζε ελφο ζπζηήκαηνο αλαθνξψλ ησλ απνηειεζκάησλ ζηα ελδηαθεξφκελα 

κέξε. 

 

Καηά ηνπο DeMartini θαη Jollister 75 «Μηα πεηπρεκέλε ιεηηνπξγία ΓΚΔ ζα βνεζήζεη ηε 

δηνίθεζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε θηλδχλνπο θαη θεθάιαηα, φπσο αζθάιηζε, 

δηαρείξηζε ελεξγεηηθνχ, νξηνζέηεζε θαη παξαθνινχζεζε θηλδχλσλ, θαηαλνκή 

θεθαιαίσλ θαη θαζνξηζκφ ηηκψλ. Κχξηνο ζηφρνο ηεο ΓΚΔ είλαη λα θέξεη πεξηζζφηεξε 

ζπλέπεηα, αθξίβεηα θαη πνζνηηθή πεηζαξρία ζηε κέηξεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ». 

Οη Petit, Latimore θαη Pourquery 76 ζπληζηνχλ ηηο αθφινπζεο ηξεηο ζηξαηεγηθέο γηα ηε 

ζσζηή εθαξκνγή ΓΚΔ θαη γηα ηε κεγαιχηεξε δπλαηή πξνζζήθε αμίαο ζε έλα κεηαβαι 

ιφκελν πεξηβάιινλ θηλδχλσλ: 

1. Μέηξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θηλδχλσλ γηα λα ελεξγνπνίεζε κηαο θνπιηνχξαο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 
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2. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ 

3. Γηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ γηα φιε ηελ εηαηξία. 

 

3.8 Γηαρείξηζε Κηλδύλνπ θαη Δζσηεξηθόο Έιεγρνο 

Γελ είλαη δπλαηή ε χπαξμε απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ρσξίο επαξθείο θαη 

απνδνηηθνχο ειέγρνπο. Παιηφηεξα ην ζχζηεκα ειέγρσλ ζηεξηδφηαλ ζε εζσηεξηθνχο 

ειεγθηέο, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα απνηέιεζαλ ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν σο ρσξηζηή 

επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία. Οη ειεγθηέο έιεγραλ ζέκαηα πνηφηεηαο θπξίσο φηαλ 

ζρεδηάδνληαλ θαη εθαξκφδνληαλ λέεο δηεξγαζίεο. Οη έιεγρνη γηλφληνπζαλ εθ ησλ 

πζηέξσλ θαη, γη‟ απηφ, είραλ κφλν δηνξζσηηθή αμία. 

H Δπηηξνπή ΔΠΔΟ (COSO) 77 φξηζε ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν σο κηα δηεξγαζία, 

ζρεδηαζκέλε γηα λα παξέρεη ινγηθή εμαζθάιηζε ζρεηηθά κε ηελ επηηπρία ησλ 

αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ελφο νξγαληζκνχ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

1)Απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ 

2)Αμηνπηζηία ησλ εθζέζεσλ θαη αλαθνξψλ 

3)πκκφξθσζε κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο 

 

Όπσο είλαη θπζηθφ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, αλαπηχρζεθαλ 

πξφηππα θαη νδεγίεο γηα ζπζηήκαηα ειέγρσλ, κεξηθά απφ ηα νπνία είλαη ηα εμήο: 

 ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΒΑΗΛΔΗΑ 

 ΤΣΖΜΑ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ ΔΠΔΟ (COSO) 

 ΤΣΖΜΑ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ KONTRAG 

 ΠΛΑΗΗΟ ΔΣΠ (COBIT) 

 ΝΟΜΟ SARBANES-OXLEY (SOX) 

 ΟΓΖΓΗΑ TURNBULL (TURNBULL GUIDANCE) 
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3.9 Αξρέο Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ 

O Wilford 78 πξνηείλεη ηηο παξαθάησ 12 βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνπλ νη 

νξγαληζκνί γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζην ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ: 

 

1. Κίλδπλνο είλαη ε αβεβαηφηεηα γηα κειινληηθά απνηειέζκαηα. Αλάιεςε θηλδχλνπ 

ζεκαίλεη θαη δηαρείξηζε θηλδχλνπ. Γελ πξέπεη λα θνβφκαζηε, αιιά λα ζεβφκαζηε 

ηνπο θηλδχλνπο. 

 

2. Οη έμη ζίγκα (ζ) γηα ηε ζπζηεκαηηθή λνεηηθή πεηζαξρία ελφο νξγαληζκνχ: 

ηξαηεγηθή (Strategy), Γνκή/δηάξζξσζε (Structure), χζηεκα (System), πζηήκαηα 

(Systems), Αζθάιεηα (Safety), Σαρχηεηα (Speed), 

3. Ξεθάζαξε δνκή/δηάξζξσζε θαη ε αλάζεζε επζχλεο είλαη απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο. Να εμαζθαιίδνπκε φηη ππάξρεη ηζνξξνπία αλάκεζα ζηα θέξδε θαη ηηο 

δεκηέο. Να γίλεηαη «έμππλε» αλάιεςε θηλδχλνπ, 

4. Ύπαξμε απζηεξψλ κέηξσλ ζε πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο θαη παξαβάζεσλ, 

5. Ζ Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ βαζίδεηαη ζηελ πιεξφηεηα, ζηελ αθεξαηφηεηα θαη ζηε 

ζρέζε ησλ δεδνκέλσλ, ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ, 

6. Ζ Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ είλαη κηα επίκνλε δηεξγαζία θαη φρη έλα απιφ πξφγξακκα, 

7. Ζ Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ είλαη ελ κέξεη ηέρλε θαη ελ κέξεη επηζηήκε, 

8. Σα κνληέια έρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο, 

9. χλζεηνη νξγαληζκνί, αλαδηαξζξψζεηο θαη έξγα κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ 

θηλδχλνπο, 

10. Έλαο ρξεκαηννηθνλνκηθφο νξγαληζκφο είλαη «νξγαληζκφο εθκάζεζεο θαη 

γλψζεο», 

11. Τπεχζπλνη έιεγρνη/ζπκκφξθσζε/θνπιηνχξα θηλδχλσλ είλαη ηφζν ζεκαληηθνί φζν 

θαη ε πην εθιεπηπζκέλε πνζνηηθνπνίεζε, 

12. Σν αλζξψπηλν ζηνηρείν είλαη ν θξίζηκνο παξάγνληαο επηηπρίαο. 

Ο Christopher Culp 79 πξνζζέηεη ηελ αξρή φηη «ε Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ πξέπεη λα 

αμηνινγεί ηνπο θηλδχλνπο φρη κφλν απφ ηα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ 
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εμάιεηςή ηνπο, αιιά θαη κε ην θφζηνο γηα ηελ εμάιεηςε». 

3.10 Δθηίκεζε ηνπ θηλδύλνπ θαηά ηελ Αιιαγή (Risk Assessment) 

 

Κάζε νληφηεηα αληηκεησπίδεη πνηθίινπο θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ εμσηεξηθέο 

θαη εζσηεξηθέο πεγέο νη νπνίνη πξέπεη λα εθηηκεζνχλ. Βαζηθή πξνυπφζεζε ζηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ απνηειεί ε θαζηέξσζε ζηφρσλ, πνπ ζπλδένληαη ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεο νληφηεηαο θαη είλαη εζσηεξηθά ζπλεπήο. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ 

θηλδχλνπ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, ζρεκαηίδνληαο κηα βάζε ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπο. Δπεηδή 

ινηπφλ νη νηθνλνκηθέο, βηνκεραληθέο, ξπζκηζηηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο ζπλζήθεο ζα 

ζπλερίζνπλ λα αιιάδνπλ, ρξεηάδνληαη νη θαηάιιεινη κεραληζκνί γηα ηελ αλαγλψξηζε 

θαη ην ρεηξηζκφ ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αιιαγή (Pidgeon)80. 

 

χκθσλα κε ηνπο Blonchard θαη Dionne81, νη θπξηφηεξνη θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ αιιαγή είλαη: 

 

Αιιαγέο ζην ιεηηνπξγηθφ (επηρεηξεζηαθφ) πεξηβάιινλ - Έλα αιιαγκέλν ξπζκηζηηθφ ή 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απμεκέλεο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο θαη 

ζεκαληηθά δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο. 

 

Νέν πξνζσπηθφ - Αλψηεξα ζηειέρε λέα ζε κηα νληφηεηα πηζαλψο λα κε κπνξνχλ λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ ή κπνξεί λα εζηηάδνληαη απιψο ζηνπο 

ζηφρνπο απφδνζεο θαη φρη ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. 

 

Νέα ή βειηησκέλα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ - εκαληηθέο ή ξαγδαίεο αιιαγέο ζηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. 

 

Σαρεία αλάπηπμε – Όηαλ νη ιεηηνπξγίεο επεθηείλνληαη ζεκαληηθά θαη γξήγνξα ηα 

ππάξρνληα ζπζηήκαηα κπνξεί λα πηεζηνχλ ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε νη αζθαιηζηηθνί 

κεραληζκνί κπνξεί λα θαηαξξεχζνπλ. 

 

Νέα ηερλνινγία – Ζ ελζσκάησζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ή 

ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κπνξεί λα αιιάμεη ηνλ θίλδπλν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν. 
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Νέεο γξακκέο πξντφλησλ ή δξαζηεξηφηεηεο - Ζ είζνδνο ηεο επηρείξεζεο ζε λέεο 

δξαζηεξηφηεηεο ή πξντφληα πνπ είλαη άγλσζηα γηα ηελ επηρείξεζε κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη λένπο θηλδχλνπο γηα ηνλ νξγαληζκφ. 

 

Ζ εηαηξηθή αλαδηάξζξσζε - Οη αλαδηαξζξψζεηο κπνξεί λα ζπλνδεχνληαη απφ 

κεηψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ, λα επηθέξνπλ αιιαγέο ζηελ επίβιεςε θαη ηνλ δηαρσξηζκφ 

ησλ θαζεθφλησλ θαη λα κεηαβάινπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν. 

 

Ξέλεο επηρεηξήζεηο - Ζ επέθηαζε ζε μέλεο αγνξέο ή ε απφθηεζε μέλσλ επηρεηξήζεσλ 

εγθπκνλεί λένπο θαη κνλαδηθνχο θηλδχλνπο πνπ ε δηνίθεζε πξέπεη λα δηεξεπλήζεη. 

 

Δθφζνλ έρνπκε αλαιχζεη θαη δεη ηνπο παξάγνληεο πνπ ππάξρνπλ ζηε δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ, ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο απηψλ θαη εηνηκφηεηαο, θαζψο θαη ηα 

ππάξρνληα πξφηππα θαη πιαίζηα αμηνιφγεζεο, κπνξνχκε λα πξνβνχκε ζε κία 

αλάιπζε πεξηπηψζεσλ, αλαθνξηθά κε ηε βηβιηνγξαθία πνπ έρνπκε παξαζέζεη έσο 

ηψξα. Θα επηιέμνπκε ην θιάδν ηεο λαπηηιίαο σο κηαο αγνξάο κε πςειά ξίζθα ηφζν 

ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα, φζν θαη ζηνλ επηρεηξεζηαθφ. 

 

 

3.11 πκπεξάζκαηα Γηαρείξηζεο Ρίζθσλ  

Μέρξη ηψξα έρνπκε εμεηάζεη ηνλ θίλδπλν θαη ηε δηαρεηξηζή ηνπ. Ο 

πξνζδηνξηζκφο θαη ν ππνινγηζκφο ηνπ θηλδχλνπ είλαη ην πην ζεκαληηθφ πξψην 

βήκα ζηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

θξίζεο. Όηαλ ζπλδπάδνπκε ηελ αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηνπ αληηθηχπνπ 

ζρεκαηίδεηαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν, ην νπνίν βνεζά ζηε πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο. 

Οη πξνζεγγίζεηο ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ, κπνξνχλ επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ 

πξνζεγγίζεσλ δηαρείξηζεο ησλ θαζεθφλησλ. Απηφ ζεκαίλεη ηελ αιιαγή απφ 

ηε ρξήζε ηνπ ζρεηηθά ζηαηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ (πξίλ ηε θξίζε), 

ζηε ρξήζε ηεο πξνζέγγηζεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία (πξίλ ηε θξίζε), ηνλ 

ρεηξηζκφ (θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο) θαη ηελ αλάθακςε (κεηά ηε θξίζε) κηαο 

θξίζηκεο θαηάζηαζεο. Απηέο νη πξνζεγγίζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
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ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ, ιφγσ ηνπ φηη ε κεζνδνινγία 

πξνζδίδεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηε δεκηνπξγία ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, νη νπνίνη 

κπνξνχλ εχθνια θαη γξήγνξα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη νη νπνίνη 

ηξνπνπνηνχληαη αλάινγα κε ηηο κνλαδηθέο αλάγθεο θάζε νξγαληζκνχ. 

Ζ ρξήζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ σο ζεκείνπ εθθίλεζεο γηα ηε δηαρείξηζε 

ηεο θξίζεο, νδεγεί επίζεο ζε κηα δηαθνξεηηθή έκθαζε ηνπ θαηακεξηζκνχ ησλ 

πφξσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ θαζεθφλησλ. Δλψ ε παξαδνζηαθή δηαρείξηζε 

ηεο θξίζεο ζπλεζίδεη λα παίξλεη ηε κνξθή εξεζίζκαηνζ-αληίδξαζεο ζε κηα 

θαηάζηαζε, ε έκθαζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ κεηαθέξεηαη πξνο ηνλ 

πεξηνξηζκφ θαη ηελ ειάηησζε ηνπ θηλδχλνπ, σο έλα πξσηαξρηθφ θαζήθνλ αληί 

σο κηα δεπηεξεχνπζα θάζε εθκάζεζεο κεηά ηε θξίζε. 

Ζ έκθαζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ζεκαίλεη φηη ζα αθνινπζεζεί απφ ηνλ 

νξγαληζκφ κηα πξνζέγγηζε ηζφηηκα κνηξαζκέλε αλάκεζα ζηε εμάιεηςε ηεο 

θξίζεο, ηνλ πεξηνξηζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ γεγνλφηνο (δηαρείξηζε ηεο 

έλαξμεο θαη ησλ επηπηψζεσλ θαη δηαρείξηζε ηεο αλάθακςεο), κε απνηέιεζκα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ηεο έλαξμεο θαη ησλ δεκηψλ ησλ επηπηψζεσλ. 

Έηζη ζα είλαη εθηθηφ λα επελδπζνχλ πην απνδνηηθά νη πφξνη ηεο 

αληηκεηψπηζεο θαη ηεο αλάθακςεο, φηαλ ηα θνλδχιηα είλαη πεξηνξηζκέλα. 

Οη ππνινγηζκνί ηνπ θηλδχλνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζρεδηαζκνχο πξίλ απφ ην γεγνλφο, φπσο επίζεο θαη ζηε 

δηαρείξηζε ηεο αληηκεηψπηζεο θαη ηεο αλάθακςεο. Με ηε δηαρείξηζε ηνπ 

θηλδχλνπ, εγθαζηδξχεηαη έλα πιήξεο κέζν γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ 

θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ σο πξνο ηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο, φηαλ απηή 

δηεμάγεηαη ζε ραψδε θαη επηθίλδπλα πεξηβάιινληα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ζηε Ναπηηιία 

 

 

Οη λεεο απαηηήζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηε πεξηραξάθσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλζξψπηλεο δσή  έθαλαλ πιένλ επηηαθηηθή  ηελ αλάγθε ζηνλ 

θιάδν ηεο Ναπηηιίαο γηα ηελ ράξαμε θαη ηελ πηνζέηεζε απνηειεζκαηηθψλ πνιηηηθψλ 

θαη ζηξαηεγηθψλ πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζε φιν ην 

θάζκα ηεο: απφ ηηο κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο πνπ εθηεινχλ ηα πινία κέρξη ηα 

ζπζηήκαηα δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο ζε ζρέζε κε ηνπο αλζξψπνπο, ηα θεθάιαηα, ηνλ 

εμνπιηζκφ, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο ζρέζεηο κε πειάηεο, πξνκεζεπηέο θαη ην επξχηεξν 

θνηλσληθφ ζχλνιν (θνηλσληθή επζχλε). 

 

Έρνπκε ήδε αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα γηα ηνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο κηαο 

θξίζεο, ηε πξφιεςε ησλ ξίζθσλ θαη ησλ επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ησλ 

θαλνληζηηθψλ αξρψλ πνπ ππάξρνπλ φπσο θαη ησλ πθηζηακέλσλ πξνηχπσλ. ην 

παξφλ θεθάιαην ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαδείμνπκε ηελ αλάγθε χπαξμεο ηέηνησλ 

ζπζηεκάησλ πξφιεςεο θαη απνηξνπήο ησλ ξίζθσλ επηιέγνληαο ηε λεπξαιγηθή 

βηνκεραλία ηεο λαπηηιίαο σο πεδίν εζηηαζκνχ. Θα πξνζπαζήζνπκε λα δνχκε απφ 

κηα κειέηε πεξηπηψζεσλ ηελ εθαξκνγή ηεο δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο ζε έλα 

πεξηζηαηηθφ λαπηηθνχ αηπρήκαηνο θαη ζα ηνλίζνπκε θαη παξνπζηάζνπκε ηελ χπαξμε 

ξπζκηζηηθψλ αξρψλ, θαλφλσλ θαη πξνηχπσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζήκεξα ζηε λαπηηιία. 

 

4.1 Γεληθά γηα ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ζηε Ναπηηιία 

 

Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο επίζεο (ISO 9001, ISO 14001, θ.α.) έρνπλ 

αξρίζεη λα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζην ρψξν ηεο Ναπηηιίαο, κε εμαηξεηηθά κάιηζηα 

απνηειέζκαηα. Δίλαη πιένλ θνηλή γλψζε, φηη ε πνηφηεηα είλαη ην κνλαδηθφ αμηφπηζην 

κέζν γηα ηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη ηα νθέιε απφ ηελ 

πηνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο ελ πξνθεηκέλσ είλαη πνιιά: 

βειηίσζε θήκεο ηεο εηαηξίαο, πην πηζηή πειαηεία, πςειφηεξνο βαζκφο 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ ζηφινπ ιφγσ ιηγφηεξσλ απαγνξεχζεσλ ηνπ απφπινπ 

(detentions), ρακειφηεξα αζθάιηζηξα, απνθπγή πξνζηίκσλ ιφγσ κε 

ζπκκνξθψζεσλ ζηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο (non conformities), ρακειφηεξν 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θιπ. (Balbaster, Ros,Moreno-Luzon)
1 
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ηελ ελ ιφγσ κειέηε φκσο ζα αληηκεησπίζνπκε θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο. Οη 

πεξηνξηζκνί απηνί νθείινληαη  ζηελ έιιεηςε πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ λα 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζέηεζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ησλ ελ ιφγσ 

πξνηχπσλ θαη θαλνληζκψλ ζην ρψξν ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο. Σέηνηνπ είδνπο 

ζηνηρεία δελ είλαη δηαζέζηκα απφ ηνπο επίζεκνπο θπβεξλεηηθνχο θνξείο αιιά θαη 

ζπλήζσο απφ ηηο ίδηεο ηηο εηαηξίεο. Γηα ην ιφγν απηφ ε έξεπλα πνπ επηρεηξείηαη ζα 

βαζηζηεί θπξίσο ζηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα γχξσ απφ ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ζηε 

Ναπηηιία, ηα ζπζηήκαηα απηναμηνιφγεζεο θαζψο θαη ηα νθέιε/ πεξηνξηζκνχο ηνπο. 

 

Παξ‟φια απηά φκσο, ε αλάγθε δηαηήξεζεο πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο ηέηνησλ 

ζπζηεκάησλ δεκηνπξγεί έλα άιιν πξφβιεκα: απηφ ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο 

θαη ελζσκάησζεο ηνπο ζε έλα θνηλφ πιαίζην πνπ ζα επηηξέπεη ηελ ηαπηφρξνλε 

ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πηζαλψλ ζπλεξγηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ. 

 

4.2 Μειέηε Πεξίπησζεο ηνπ Aegean Sea  

4.2.1 Δηζαγσγή 

Έπεηηα απφ αξθεηέο εκέξεο κε άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ην πξσί ηεο 3εο 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 1992, ην πινίν εκπνξηθήο λαπηηιίαο Aegean Sea πξνζάξαμε θνληά 

ζην ιηκάλη ηεο La Coruna, ζηελ αθηή ηεο Γαιηθίαο ζηελ Ηζπαλία. Σν ελ ιφγσ πινίν 

κεηέθεξε 79.094 ηφλνπο πεηξειατθνχ θαπζίκνπ ηχπνπ Brent απφ ηελ πεξηνρή ηεο 

Sullon Voe ζηα δηπιηζηήξηα ηεο La Coruna. Οη πξψηεο επηρεηξήζεηο δηάζσζεο ήηαλ 

αλεπηηπρείο θαη ζε ζρεηηθά γξήγνξν ρξνληθφ δηάζηεκα ην πινίν έζπαζε ζηα δχν θαη 

αλεθιέγε. Οη  Pastor, Sanchez, Porte θαη  Albaiges 2 παξαηήξεζαλ φηη γηα πέληε 

εκέξεο ην πινίν θιεγφηαλ θαη είρε δηαξξνέο, κε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηηο 

αθηέο ηεο La Coruna, θαζψο ν ζπλδπαζκφο ηνπ δπλαηνχ αέξα κε ηελ νξκεηηθφηεηα 

ησλ θπκάησλ ζπλέβαιαλ ζηε δηαζπνξά ηνπ πεηξειαίνπ ζε φιε ηελ επξχηεξε 

πεξηνρή.  

Ζ δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ πεξηνξίζηεθε ζε κεραλνθίλεηα κέζα, κε ηα νπνία 

θαηάθεξαλ λα αθαηξέζνπλ ην πεηξέιαην πνπ ήηαλ νξαηφ ζηελ επηθάλεηα, θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δχν επφκελσλ κελψλ κεηά ην αηχρεκα (Pardo)3. Παξφιν πνπ ην 

πεηξέιαην δελ έθηαζε κέρξη ην ιηκάλη ηεο La Coruna θαη ζηα ελδφηεξα ησλ παξαιηψλ 

ηεο, κηα πεξηνρή έθηαζεο πεξίπνπ 200 ρικ. ησλ αθηψλ πξνζβιήζεθαλ, θάηη πνπ 
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ζήκαηλε εθηφο απφ νηθνινγηθέο αιιά θαη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο, αθνχ νη αθηέο ηεο 

Γαιηθίαο απνηεινχλ ηε πην ζεκαληηθή πεξηνρή αιηείαο ζηελ Ηζπαλία (Pardo)4. 

4.2.2 Σα δεδνκέλα ηεο ππόζεζεο  

Σν πινίν Aegean Sea, ην νπνίν έθεξε ειιεληθή ζεκαία, θνξηψζεθε απφ ην ζηαζκφ 

ηεο Sullon Voe κε 79.094 ηφλνπο αξγνχ πεηξειαίνπ Brent θαη πξνζάξαμε ζηηο πέληε 

παξά δέθα ην πξσί, θαζψο πξνζέγγηδε ην ιηκάλη ηεο La Coruna. Σν αηχρεκα απηφ 

ζπλνδεχηεθε απφ εθξήμεηο, θσηηά θαη δηαξξνή πεηξειαίνπ, νπφηε ρξεηάζηεθαλ 

δχζθνινη, πνιχπινθνη θαη δαπαλεξνί ρεηξηζκνί δηάζσζεο ηνπ πιεξψκαηνο αιιά θαη 

γηα λα ειεγρζεί θαη λα κεηξηαζηεί ε πεηξειατθή κφιπλζε. Σν πιήξσκα δηεζψζε θαη 

κφλν έλα κέινο ηνπ πινίνπ δηάζσζεο ηξαπκαηίζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ (Pardo)5. 

4.2.3 Σν πινίν θαη ην θνξηίν ηνπ 

Σν Aegean Sea αλήθε ζηελ θαηεγνξία ησλ ΟΒΟ (ore, bulk, oil) κεηαθνξηθψλ πινίσλ 

κεζαίνπ κεγέζνπο ησλ 53.800 g.t. (gross tons) θαη δηέζεηε ρσξεηηθφηεηα 114.036 dwt 

(dead weight tons). Υηίζηεθε ζηελ Ηαπσλία ην 1973 θαη ήηαλ δηπχζκελν. 

χκθσλα κε ηνλ Prado ην θνξηίν θνξηψζεθε ζηηο νρηψ απφ ηηο ζπλνιηθά ελλέα 

δεμακελέο, αθήλνληαο ηε δεμακελή λνχκεξν έμη άδεηα. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ηχπνπ ηνπ 

πεηξειαίνπ Brent πνπ θνξηψζεθαλ ζην πινίν είλαη  φηη εμαηκίδεηαη ζρεηηθά γξήγνξα, 

είλαη εχθνιν ζηε δηαζπνξά ηνπ θαη έρεη ρακειέο πηζαλφηεηεο λα ζρεκαηίζεη 

γαιαθηψκαηα (Pastor, Sanchez, Porte θαη  Albaiges)6. 

 

4.2.4 Σν αηύρεκα 

Σν Aegean Sea έθηαζε ζηηο αθηέο ηεο La Coruna ζηηο 30 Ννεκβξίνπ θαη ήηαλ ζηελ 

αλακνλή πεξηκέλνληαο ην ακέζσο επφκελν δηαζέζηκν αγθπξνβφιην (berth). Καηά  ηε 

δηάξθεηα ηεο αλακνλήο ν άλεκνο είρε αξρίζεη λα δπλακψλεη θαη λα θχκαηα λα θηάλνπλ 

ηα 3 κε 4 κέηξα (Pardo)7. 

χκθσλα κε ηε ζπλήζε δηαδηθαζία εηζφδνπ ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ ζηνπο ιηκέλεο, 

ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ ν πηιφηνο επηθνηλψλεζε κε ην πινίν εηδνπνηψληαο γηα ηελ χπαξμε 

ειεχζεξεο απνβάζξαο θαη ηεο ιήςεο φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ θαη εηνηκφηεηαο 

γηα ηελ έλαξμε ηεο πινήγεζεο θαη δεζίκαηνο ζην ιηκέλα κεηαθνξάο πεηξειαίνπ 

(Pardo)8. Δλ ζπλερεία, αθνχ ην Aegean Sea πξνέβε ζηηο απαξαίηεηεο καλνχβξεο θαη 

θηλήζεηο, ν πηιφηνο  ζα πήγαηλε λα ην βνεζήζεη θαη λα ην θαζνδεγήζεη, δίδνληαο ηηο 
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θαηάιιειεο νδεγίεο θαη πξνηείλνληαο ηνπ ηε πνξεία γηα ηε ζπλήζε δψλε 

πηινηαξίζκαηνο πξνο ηνλ ιηκέλα. 

Ο Pardo9 καο ηνλίδεη φηη πεξίπνπ ζηηο 4:20 π.κ. ην πινίν μεθίλεζε λα ζηξέθεηαη πξνο 

ηε πνξεία πνπ είρε ην ιηκάλη αιιά κε πνιχ αξγή θίλεζε, ηε ζηηγκή πνπ νη θαηξηθέο 

ζπλζήθεο μεθίλεζαλ λα επηδεηλψλνληαη κε πνιχ γνξγφ ξπζκφ. Απηφ πνπ είρε 

μεθηλήζεη λα βαίλεη θαλνληθά, άξρηζε λα πεξηπιέθεηαη κεηά ηηο 4:30 π.κ.. Σν πινίν δελ 

κπνξνχζε λα ζηξίςεη νχηε κηα κνίξα παξαπάλσ (Pardo) πξνο ην ιηκάλη ηνπιάρηζηνλ 

γηα πέληε ιεπηά θαη ν θαπεηάληνο δηέηαμε θίλεζε ζε πιήξε ηαρχηεηα γηα λα κπνξέζεη 

λα απνθηήζεη ηαρχηεηα ειηγκψλ. Μέρξη ηφηε φκσο ζχκθσλα κε ηνλ Pardo ν άλεκνο 

έθηαλε πεξίπνπ ηα 100 ρικ./σ, θαη ε νξαηφηεηα ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλε κε 

απνηέιεζκα ν πηιφηνο φρη κφλν δελ κπνξνχζε λα πξνζεγγίζεη ην Aegean Sea, αιιά 

ην είρε ράζεη θηφιαο απφ ην νπηηθφ ηνπ πεδίν. Έπεηηα απφ θηλήζεηο εμεχξεζεο ηνπ, 

αθνινπζψληαο ηελ πξνβιεπφκελε πνξεία πνπ ζα έπαηξλε ην πινίν, ν πηιφηνο ην 

παξαηήξεζε πξνζαξαγκέλν πάλσ ζηα βξάρηα, πεξίπνπ φζν ήηαλ ην κηζφ ηνπ κήθνο 

θαη κε ηε πξχκλε λα δέρεηαη ην βάξνο γηγαληηαίσλ θπκάησλ . Έπεηηα ν πηιφηνο 

θαηάθεξε λα ην πξνζεγγίζεη κε κεγάιε δπζθνιία, παξαηεξψληαο κηα γεληθφηεξε 

νζκή πεηξειαίνπ. 

4.2.5 Δπηρεηξήζεηο δηάζσζεο ηνπ πιεξώκαηνο  

χκθσλα κε ηνλ Pardo10, απφ ηε ζηηγκή πνπ ελεκεξψζεθε ην Κέληξν πληνληζκνχ 

Θαιαζζίσλ Γηαζψζεσλ, ζσζηηθά πινηάξηα θαη ειηθφπηεξα θηλεηνπνηήζεθαλ άκεζα. 

Παξαηεξήζεθε δε, φηη θαηά ηε θάζε αθξηβψο κεηά ην αηχρεκα ην πιήξσκα ηνπ 

πινίνπ δελ δηέηξερε θάπνην θίλδπλν θαη ν ππεχζπλνο ηνπ Aegean Sea δελ 

αδεηνδνηνχζε γηα ηελ άκεζε εθθέλσζε ηνπ πινίνπ, θαζψο ήιπηδε φηη ζα κπνξνχζε 

λα δηαζσζεί. Ζ Ηζπαληθή θπβέξλεζε κε ηα κέζα πνπ δηέζεηε θαη ελάληηα ζηηο άζρεκεο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο πξνζπάζεζε, αιιά ρσξίο επηηπρία λα δέζεη θαη λα ξπκνπιθήζεη ην 

πινίν. 

Ζ ππφζεζε είρε πάξεη κηα λέα ηξνπή θαη ν Pardo11 καο εμηζηνξεί γηα ηελ άζρεκε 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία είρε πεξηέιζεη ην πινίν θαζψο άξρηζε λα ζπάεη, ε αηκφζθαηξα 

κχξηδε απφ ηηο αλαζπκηάζεηο θαη ε δηαξξνή πεηξειαίνπ ήηαλ αθαηάζρεηε κέζα θαη 

γχξσ απφ ην πινίν, νπφηε ην ελδερφκελν κηαο αλάθιεμεο ήηαλ πιένλ φςηκν. Κάησ 

ππ‟ απηέο ηηο ζπλζήθεο ην Κέληξν πληνληζκνχ ησλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο La Coruna 

πξφηεηλε ζηνλ Κχξην ηνπ πινίνπ λα πξνρσξήζεη ζηελ άκεζε εθθέλσζε ηνπ. Γχξσ 

ζηηο 10:00 έγηλε έθξεμε θαη μέζπαζε θσηηά ζην πινίν, θάλνληαο ηε θαηάζηαζε αθφκε 

πην επηθίλδπλε. 
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Σα ζσζηηθά ζπλεξγεία θαη πινηάξηα αλέιαβαλ άκεζα δξάζε θαη κέρξη ηηο 11:00 ην 

Κέληξν πληνληζκνχ Δπηρεηξήζεσλ επηβεβαίσζε ηε δηάζσζε φινπ ηνπ πιεξψκαηνο 

ηνπ Aegean Sea. 

4.2.6 Δπηρεηξήζεηο θαηαπνιέκεζεο ηεο κόιπλζεο 

Άκεζα, έπεηηα απφ ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ ζπκβάληνο, ηέζεθε απφ ηε θπβέξλεζε ζηε 

Μαδξίηε ζε ηζρχ ην Ηζπαληθφ Δζληθφ ρέδην Γηάζσζεο θαη Καηαπνιέκεζεο ηεο  

Αθνχζηαο Θαιάζζηαο Ρχπαλζεο ( Spanish National Plan for Rescue and Combating 

Accidental Pollution at Sea). Έλαο κεραληζκφο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ θαη θαζαξηζκφ ηεο 

ξχπαλζεο ε νπνία πξνθιήζεθε απφ ηε πεηξειαηνθειίδα ηνπ πινίνπ. Οη πξψηεο 

νδεγίεο εζηάιεζαλ ζε δηαθνξεηηθέο αξρέο θαη ζεζκνχο ζηελ Ηζπαλία έηζη ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα ζπγθεληξψζνπλ ην θαηάιιειν εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ ζηε La 

Coruna. 

Σν ελ ιφγσ Δζληθφ ρέδην Γξάζεο ηζρχεη απφ ηα ηέιε ηνπ 1989 θαη είλαη ε βάζε γηα 

έλα θαλνληζηηθφ πιαίζην ην νπνίν απνζθνπεί ζηνλ  ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ ζε 

πεξίπησζε ζαιάζζηαο θαηαζηξνθήο. χκθσλα κε ην ζρέδην αξθεηνί δηαθνξεηηθνί 

θνξείο ζα πξέπεη λα επέιζνπλ ζε ζπκθσλία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ξχπαλζεο, 

νπφηε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε Απηφλνκε πεξηνρή ηεο Γαιηθίαο, άιινη 

δεκφζηνη νξγαληζκνί θαη πεηξειατθέο επηρεηξήζεηο ζπγθέληξσζαλ ηνπο πφξνπο  ηνπο 

ζηελ ππεξεζία ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ηεο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο ηεο Ηζπαλίαο. 

Οπφηε, αθνινπζψληαο ηελ εζληθή λνκνζεζία, ηελ νξγάλσζε θαη ηηο νδεγίεο ηνπ 

Δζληθνχ ρεδίνπ Γηάζσζεο, εγθαζηδξχζεθε έλα Κέληξν πληνληζκνχ Δλεξγεηψλ 

(ΚΔ) ππφ ηε δηνίθεζε ηεο  ηνπηθήο θπβέξλεζεο ηεο πεξηνρήο. Παξάιιεια 

δεκηνπξγήζεθε θαη κηα ηερληθή επηηξνπή γηα ηελ επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ε νπνία ήηαλ ππεχζπλε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη γηα ηε 

πξφηαζε πιάλσλ δξάζεο, θαζψο θαηείρε θαη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ζηηο αξρέο νη 

νπνίεο αληηκεηψπηδαλ ηελ αλάγθε. Ζ επηηξνπή απηή απαξηηδφηαλ απφ κέιε 

νξγαληζκψλ νη νπνίνη ήηαλ άκεζα ή έκκεζα εκπιεθφκελνη, φπσο αληηπξνζψπνπο 

ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Μφιπλζεο Πινηνθηεηψλ Γεμακελφπινησλ  (ITOPF) θαη 

ησλ Οξγαληζκψλ Αιιεινπξνζηαζίαο Πινηνθηεηψλ (P+I Clubs). 

Σν πξψην βήκα γηα ηελ αλάιεςε ακέζνπ δξάζεσο ήηαλ ε νξγάλσζε ησλ ήδε 

ππαξρφλησλ ηνπηθψλ θνληέηλεξ, ζθαθψλ, πισηψλ θξαγκάησλ, μαθξηζηψλ 

επηθαλείαο λεξνχ (skimmers), πξνζξνθεηψλ θαη ησλ κεραλψλ απνξξφθεζεο 

(vacuum tracks) θαη ε ρξήζε ηνπο ζηηο πεξηνρέο φπνπ αλακελφηαλ λα πξνζβιεζνχλ 

απφ ην πεηξέιαην. Απηή ε άκεζε δξάζε απνηέιεζε καη πξψηε θξνληίδα γηα λα 
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πξνζηαηεπηνχλ νη πην επαίζζεηεο πεξηνρέο πξνηνχ ηειεηψζεη ε πξψηε κέξα ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Πξνηεξαηφηεηα δφζεθε ζηελ ελαέξηα παξαθνινχζεζε θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

θαηάζηαζεο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απνθάζεηο γηα πεξεηαίξσ δξάζεηο. 

Σα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ ειήθζεζαλ ζηε La Coruna θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο κέξαο αληηκεηψπηζεο κεηά ην αηχρεκα φπνπ 

έιαβαλ δξάζε νη εμήο επηρεηξήζεηο: 

-Μέζσ ειηθνπηέξσλ ππήξρε παξαθνινχζεζε θαη ζπλερήο ξνή πιεξνθνξηψλ γηα ην 

πνχ εζηηάδεηαη ε κφιπλζε, βνεζψληαο έηζη ζην ζρεδηαζκφ θαη δεκηνπξγία ραξηψλ κε 

ηηο κνιπζκέλεο πεξηνρέο θαη ελ ζπλερεία, αλαθνίλσζε απηψλ ζηηο ηερληθέο επηηξνπέο 

θαη ζηνλ ηχπν. 

-ηήζεθαλ θξάγκαηα γηα ηε πξνζηαζία επαίζζεησλ πεξηνρψλ θαη ηελ απνηξνπή 

εηζξνήο πεηξειαίσλ ζε απηέο. 

- Ξαθξηζηέο επηθαλείαο (skimmers) μεθίλεζαλ ηελ αλάθηεζε πεηξειαίνπ θαη 

ζπληξηκκηψλ απφ ηελ επηθάλεηα. 

- Σν λαπάγην επηζεσξήζεθε γηα λα δηαπηζησζνχλ νη ελαπνκείλαληεο  πνζφηεηεο 

πεηξειαίνπ θαη θαπζίκσλ κέζα ζην πινίν. 

Ο Pardo12 καο ηνλίδεη φηη έπεηηα απφ 15 εκέξεο εξγαζηψλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

πεηξειαίνπ είρε αλαθηεζεί, φκσο ζα ρξεηαδφηαλ πην έληνλε πξνζπάζεηα γηα ηελ 

εμαθάληζε ησλ κηθξφηεξσλ πνζνηήησλ απφ ηα ιηκάληα θαη ηηο εθβνιέο. Μέρξη ην 

ηέινο  ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1993 νη θχξηεο εξγαζίεο αλάθηεζεο είραλ νινθιεξσζεί. 

4.2.7 Αλάθηεζε ησλ ππνινίπσλ ηνπ αξγνύ πεηξειαίνπ θαη θαπζίκνπ από ην  

Aegean Sea 

Σν δήηεκα ηνπ ελαπνκείλαληνο πεηξειαίνπ κέζα ζην πινίν είρε δεκηνπξγήζεη κεγάιε 

αλεζπρία ζηηο αξρέο θαη ζε νκάδεο πίεζεο, νη νπνίεο μεζήθσλαλ ηνλ ηνπηθφ 

πιεζπζκφ δεκηνπξγψληαο έλα θιίκα παληθνχ. Λφγσ ηνπ άζρεκνπ θαηξνχ, ε 

εγθαηάζηαζε ελφο ζπλεξγείνπ πάλσ ζην πινίν ήηαλ ηδηαίηεξα δχζθνιε.  Δπεηεχρζε 

φκσο ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ φπνπ ην πινίν ζπλδέζεθε κε θαιψδηα θαη ζσιήλεο κε 

κεγάιεο δεμακελέο κεηαθνξάο θαη απνξξφθεζεο  ηνπ πεηξειαίνπ. Δλψ 6.500 ηφλνη 

αξγνχ πεηξειαίνπ κεηαθέξζεθαλ θαη άδεηαζαλ νη νξαηέο δεμακελέο ηνπ πινίνπ, ε 

νκάδα πνπ δηεμήγαγε ππνζαιάζζηα έξεπλα γηα λα δηαπηζηψζεη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ 
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ππνινίπσλ δεμακελψλ πνπ βνχιηαμαλ, αλαθάιπςε φηη φιεο νη ππφινηπεο είραλ 

θαηαζηξαθεί θαη ήηαλ θελέο πεξηερνκέλνπ. 

Μέρξη ην ηέινο Ηαλνπαξίνπ ην πινίν δελ πεξηείρε θάπνην επηβιαβέο πξνο ην 

πεξηβάιινλ θαχζηκν, ιηπαληηθφ ή άιινπ είδνπο πγξφ. 

4.2.8 Δπηρεηξήζεηο θαζαξηζκνύ ηεο αθηνγξακκήο  

Ζ πξψηε θάζε ησλ επηρεηξήζεσλ εζηίαζε ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ 

πεηξειαίνπ θαη ζηελ αλάθακςε, θαζψο δελ ππήξρε θάπνην λφεκα ζην λα 

θαζαξηζηνχλ νη αθηέο ελψ ε ζάιαζζα ζα έθεξλε ην πεηξέιαην θαη πάιη ζε απηέο. 

Έπεηηα απνθαζίζηεθε ν θαζαξηζκφο ηεο αθηνγξακκήο, ε νπνία πεξηειάκβαλε 

δεθαέμη αθηέο θαη παξαιίεο. Κάζε κέξνο έιαβε δηαθνξεηηθφ ηξφπν αληηκεηψπηζεο  

αλάινγα κε ην πφζν είρε κνιπλζεί. Ζ γεληθή νδεγία ήηαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ρεηξνπνίεηα  κέζα γηα ηνλ θαζαξηζκφ (θηπάξηα), ηα νπνία ζα ζπλέιεγαλ ηε 

κνιπζκέλε άκκν θαη ζα ηελ ηνπνζεηνχζαλ ζε κηθξά θνληέηλεξ, ηα νπνία ζα 

νδεγνχληαλ γηα ηαθή. 

Μεηέπεηηα επηζεσξήζεηο απνθάιπςαλ ηελ χπαξμε πεηξειαίνπ ζην ππφζηξσκα ησλ 

παξαιηψλ θαη ζε κέξε ηα νπνία δελ ήηαλ άκεζα πξνζβάζηκα. Σφηε μεθίλεζε κηα λέα 

θάζε θαζαξηζκνχ. Τπήξμαλ θπζηθά αξθεηέο δπζθνιίεο θαζψο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο ιφγσ ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηνπο θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπο γηα ηελ εγρψξηα 

νηθνλνκία ρξεηάδνληαλ εηδηθνχο ρεηξηζκνχο. 

4.2.9 Ο ξόινο ησλ ΜΜΔ θαη ηεο θνηλήο γλώκεο 

Λφγσ ηεο ζεακαηηθήο θχζεο ηνπ θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο δεκίαο πνπ πξνθάιεζε ην 

αηχρεκα ηνπ Aegean Sea, ηξάβεμε ακέζσο ηε πξνζνρή ησλ ΜΜΔ. χκθσλα κε ηνλ 

Pardo δεκνζηνγξάθνη απφ φιν ηνλ θφζκν έζπεπζαλ ζηε La Coruna ςάρλνληαο γηα 

λέα, άιινη ππνζηεξίδνληαο κηα αληηθεηκεληθή κνξθή εηδεζενγξαθίαο θαη θάπνηνη άιινη 

ςάρλνληαο απιά γηα ζθάλδαια, θήκεο ζεσξίεο θαη «καχξεο εηδήζεηο». 

Οη αξρέο θαη νη ηερληθέο νκάδεο ζέζπηζαλ θαη πηνζέηεζαλ θάπνηεο ζεκαληηθέο 

δηαδηθαζίεο. Ο Pardo13 καο ηηο θαηνλνκάδεη: 

 Όιεο νη επίζεκεο πιεξνθνξίεο ζα δηνρεηεχνληαη απφ ηε πνιηηηθή 

θπβέξλεζε ηεο πεξηνρήο ηεο La Coruna κέζσ θαζεκεξηλψλ δειηίσλ 

ηχπνπ, ηα νπνία ζα πεξηέρνπλ φιεο ηηο δπλαηφλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 
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 πλεληεχμεηο ηχπνπ, κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ νξγαλψζεσλ πνπ 

εθπξνζσπνχληαη ζηελ ηερληθή επηηξνπή ζα είλαη αλνηρηέο γηα ην θνηλφ. 

 Όια ηα δεδνκέλα ηα νπνία ζα δίδνληαη δηαζέζηκα ζην θνηλφ, ζα πξέπεη λα 

είλαη ζπλνπηηθά, αιεζή θαη επηβεβαησκέλα. Κακία πηπρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ δελ ζα είλαη ινμή, παξαπνηεκέλε ή απνηέιεζκα εηθαζηψλ. 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ΜΜΔ αληέδξαζε ζεηηθά ζε απηέο ηηο πνιηηηθέο αιιά θάπνηνη 

θαηεχζπλαλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο ζην λα βξνχλε θάπνηνλ πνπ λα θηαίεη. Πην 

ραξαθηεξηζηηθά ν Pardo14 καο ππελζπκίδεη θάπνηα ζπκβάληα θάιπςεο «καχξσλ 

λέσλ»: 

 Δθθνβηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ γηα ππνηηζέκελε χπαξμε ηνμηθνχ λέθνπο πνπ 

πξνθιήζεθε απφ ηε θσηηά. 

 Δθζέζεηο νη νπνίεο ηνλίδνπλ ηελ ππνηηζέκελε παιαηά ειηθία ηνπ πινίνπ θαη ηεο 

ρακειήο ηνπ αμίαο θαη εθηίκεζήο ηνπ. Σν γεγνλφο φηη ην Aegean Sea ήηαλ 

δηπχζκελν θαη είρε ραξαθηεξηζηεί κε ην κέγηζην ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ θνξέα 

Lloyds δελ αλαθέξζεθε εθηελψο ζην θνηλφ. 

 Οξηζκέλεο Μ.Κ. δηέδσζαλ θήκεο θαη μεζήθσλαλ ηε θνηλή γλψκε γηα χπαξμε 

κεγάισλ πνζνηήησλ πεηξειαίνπ ζην εκπξφζζην ηκήκα ηνπ πινίνπ. 

 Μηα θσηνγξαθία απφ έλαλ δνξπθφξν δηαδφζεθε εμαηξεηηθά γξήγνξα, θαζψο 

απεηθφληδε κηα πνιχ κεγάιε ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Γαιηθίαο λα είλαη 

παληειψο κνιπζκέλε. Βέβαηα ε κεηαηξνπή θαη δηάδνζε ηεο θσηνγξαθίαο ζε 

αζπξφκαπξε παξήγαγε κηα παξεξκελεία ηεο θαηάζηαζεο ηεο νπνίαο 

πθίζηαην. Ζ ηερληθή επηηξνπή φκσο, έρνληαο ηελ αθξηβή γλψζε ηνπ ηη 

ζπλέβαηλε, πξνέβε ζε άκεζν δειηίν Σχπνπ, επεμεγψληαο ηελ θαηάζηαζε έηζη 

ψζηε λα απνθεπρζεί ε ζχγρπζε ηνπ θνηλνχ θαη ηνπ πιεζπζκνχ. 

 Έλα άιιν ζηνηρείν παξαπιεξνθφξεζεο ήηαλ ε ρξήζε πιεξνθνξηψλ απφ ηα 

ΜΜΔ, πνπ πξνέξρνληαλ απφ πσιεηέο εμνπιηζκνχ ειέγρνπ ηεο ξχπαλζεο, νη 

νπνίνη σο «εηδηθνί» θαηεγνξνχζαλ γηα απξαμία ηε δηνίθεζε, εθθξάδνληαο 

έηζη ηε δπζαξέζθεηα ηνπο γηα ηε κε ρξήζε ησλ πξντφλησλ ηνπο απφ ηηο 

νκάδεο δηάζσζεο θαη ηελ θπβέξλεζε. 
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4.2.10 Πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ θαη δηδάγκαηα 

Γςζκολίερ για ηη ζςγκπάηηζη ή ηην ανάκηηζη ηος πεηπελαίος ζηη θάλαζζα 

Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο θαηά ηηο πξψηεο ψξεο κεηά ην αηχρεκα απέθιεηζαλ ηε ρξήζε 

θξαγκάησλ ή εμαθξηζηψλ (skimmers). Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο θαη ηε θαηεχζπλζε 

ηνπ αλέκνπ, ην πεηξέιαην έθηαζε ζηελ αθηνγξακκή ηεο La Coruna ζε ιηγφηεξν απφ 

κηα ψξα. 

Ο πεξηνξηζκφο ηνπ πεηξειαίνπ απφ ην λα εηζέιζεη ζηηο εθβνιέο έγηλε δπλαηφο ιφγσ 

ηεο αλνηρηήο ζαιάζζεο, ησλ κεγάισλ θπκάησλ θαη ησλ πςειψλ αλέκσλ. 

Πξνηεξαηφηεηα είρε δνζεί απφ ηηο αξρέο γηα ηε πξνζηαζία επαίζζεησλ πεξηνρψλ ζε 

πξνζηαηεπφκελα χδαηα, ηα νπνία είραλ ήδε κνιπλζεί απφ ην Aegean Sea15. 

Φπήζη ηων Δξαθπιζηών (skimmers) 

Οη εμαθξηζηέο ρξεηάδνληαλ ζεκαληηθή εμσηεξηθή ππνζηήξημε θαη ηα αλάινγα 

κεραλήκαηα, πξνζσπηθφ  θαη ζπλδεζηκφηεηα. Δπηπξνζζέησο φηαλ ην πεηξέιαην 

αλακεηγλχεηαη κε ηα ζπληξίκκηα, νη εμαθξηζηέο δελ ιεηηνπξγνχζαλ ζσζηά. Έπεηηα 

απφ δηήκεξε ρξήζε ηνπο θαη κε κέηξηα απνηειέζκαηα ε δηνίθεζε ηεο δηαρείξηζεο 

απνθάζηζε λα ρξεζηκνπνηήζεη θνξηεγά θαζαξηζκνχ θαη κηθξά πινηάξηα εμαθξηζκνχ 

ηνπ χδαηνο. 

πλεπψο ην πεηξέιαην ζπγθεληξψζεθε θπξίσο ζε πεξηνρέο ιηκαληψλ, παξαιίεο θαη 

ζε πξνζηαηεπφκελα ηκήκαηα ηεο αθηήο. Σα θνξηεγά θαζαξηζκνχ (vacuum tracks) 

είραλ απνηειεζκαηηθή απφδνζε ζηε ζηεξηά. Άιια πιενλεθηήκαηά ηνπο είλαη φηη 

κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ εχθνια απφ δχν άηνκα θαη ρξεηάδνληαη κηθξφ ρξφλν 

κεηαθνξάο θαη θνξεηφηεηαο. 

Ο ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν ζπζηεκάησλ, δειαδή ησλ θνξηεγψλ θαζαξηζκνχ θνληά 

ζηηο αθηέο θαη ησλ πινηαξίσλ εμαθξηζκνχ ηνπ πεηξειαίνπ πάλσ ζηε ζάιαζζα ήηαλ 

κηα πνιχ θαιή ιχζε (Pardo)16. 

Φπήζη Γιαλςηικών Υλικών (dispersants) 

Οη αξρέο νη νπνίεο ήηαλ ππεχζπλεο γηα ηηο εξγαζίεο αληηκεηψπηζεο ηεο πεηξειατθήο 

ξχπαλζεο, απνθάζηζαλ λα κελ ρξεζηκνπνηήζνπλ πιηθά ηα νπνία δηαζπείξνπλ κε ηε 

ρεκηθή ηνπο ζχζηαζε ην πεηξέιαην (dispersants). Οη ιφγνη ήηαλ φηη ην λεξφ ην νπνίν 

είρε πξνζβιεζεί απφ ηε ξχπαλζε ήηαλ ιηγφηεξν βαζχ απφ 50 κ., νη άλεκνη κπνξεί λα 

έζηειλαλ ηα ρεκηθά ζε επαίζζεηεο πεξηνρέο κε έληνλε βηνπνηθηιφηεηα θαη ζα ηελ 

επεξέαδαλ, θαζψο θαη φηη ην αξγφ πεηξέιαην Brent πνπ είρε ρπζεί είλαη πνιχ ιεπηήο 
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πθήο θαη εππαζέο ζην θπζηθφ ηξφπν δηάζπαζεο , θαζψο εμαεξίδεηαη πνιχ εχθνια. 

Σέινο ε δξάζε ησλ θπκάησλ ιφγσ ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ζα ιεηηνπξγνχζε σο 

θπζηθφο δηαιχηεο. 

Παξφια ηαχηα, νη Ηζπαληθέο αξρέο δέρηεθαλ πνιχ κεγάιε πίεζε απφ δηαθνξεηηθέο 

εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη απφ άιινπο νξγαληζκνχο νη νπνίνη πξνζπάζεζαλ λα 

ηνπο πείζνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηαιχηεο. 

 

Δμποπική Πίεζη 

χκθσλα κε ηνλ Pardo17 νη ππεχζπλνη γηα ηηο επηρεηξήζεηο νλφκαζαλ ηε κεγάιε 

πίεζε απφ δηαθνξεηηθέο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη απφ άιινπο νξγαληζκνχο σο 

«εκπνξηθή ξχπαλζε». Οη νκάδεο επηρεηξήζεσλ ιάκβαλαλ ζπλερψο πξνζθνξέο 

εμνπιηζκνχ, πξντφλησλ, ζπκβνπιψλ θαη πξνζσπηθνχ. Υεηξφηεξεο ζπλέπεηεο 

ππήξμαλ απφ ηε ζπλερή ιήςε πξνζθνξψλ ζηηο ηειεθσληθέο ππεξεζίεο θαη ζηα fax 

ησλ νκάδσλ δηαρείξηζεο, πξάγκα πνπ παξεκπφδηδε αξθεηέο θνξέο ηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο ησλ νκάδσλ. 

Οη αξρέο θαη ε Σερληθή Δπηηξνπή απνθάζηζαλ λα κελ απαληήζνπλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα, λα δερηνχλ ηηο εκπνηηθέο πξνζθνξέο θαη ζηα αηηήκαηα πνπ ηνπο πξφηεηλαλ 

εκπνξηθέο εηαηξείεο θαζαξηζκνχ χδαηνο , θαζψο ππήξρε ήδε ηερλνγλσζία θαη αξθεηή 

πιεξνθφξεζε γηα ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ, πξντφληα, θαζψο θαη αλαιπηηθέο ιίζηεο 

κε ηηο εηαηξείεο πνπ παξάγνπλ θαη πνπινχλ εμνπιηζκφ ειέγρνπ δηαξξνψλ πεηξειαίνπ 

θαη αληίζηνηρεο πξνκήζεηεο. 

 

 

4.2.11 Απνηειέζκαηα 

Πεξηζζφηεξα απφ 300 ρικ. ηεο αθηνγξακκήο ηεο Γαιηθίαο επεξεάζηεθαλ ζε κηα 

πεξηνρή πνπ πξηλ απφ κηα δεθαεηία είρε πιεγεί απφ ηε πεηξειαηνθειίδα ηνπ 

δπζηπρήκαηνο ηνπ Urquiola. Ζ πεξηνρή απηή, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ είλαη 

ζεκαληηθή γηα ην θιάδν ηεο αιηείαο θαη είλαη ηδηαίηεξα πινχζηα ζε νζηξαθνεηδή. ε κηα 

πξνζπάζεηα λα απνηξαπεί ε θαηαλάισζε πξντφλησλ απφ ηε πεξηνρή πνπ 

επεξεάζηεθε απφ ηελ πεηξειαηνθειίδα, νη πεξηθεξεηαθέο αξρέο ηεο Γαιηθίαο 

επέβαιαλ ηελ απαγφξεπζε ηεο αιηείαο θαζψο θαη ηε πψιεζε φισλ ησλ ζαιαζζηλψλ 

απφ ηε πεξηνρή18. 
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Καζψο ε θαηάζηαζε εμνκαιχλζεθε, νη δηάθνξεο απαγνξεχζεηο ζηε πιεγείζα πεξηνρή 

άξζεθαλ ζηαδηαθά θαη παξά ηελ απξνζπκία θαη ηνλ ζθεπηηθηζκφ κηαο κεξίδαο ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα ηε πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο, ε βηνκεραλία ζηαδηαθά επαλήιζε ζην 

θπζηνινγηθφ. Χζηφζν απηή ε πεηξειαηνθειίδα έπιεμε πεξηζζφηεξνπο απφ 4.000 

αιηείο θαη ηρζπνθαιιηεξγεηέο. Ζ θάιπςε θαη ν ξφινο ησλ ΜΜΔ ζηα γεγνλφηα είρε 

αξλεηηθφ αληίθηππν ζην ηνπξηζκφ ηεο πεξηνρήο θαη παξαηεξήζεθε ρακειφο ξπζκφο 

μελνδνρεηαθψλ θξαηήζεσλ θαη παξνρήο ηνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

Λίγν κεηά ην αηχρεκα, έλα Γξαθείν Αμηψζεσλ (Claims Office)19 άλνημε ζηελ πεξηνρή 

ηεο La Coruna απφ ην ηακείν IOPC (Γηεζλέο Σακείν Απνδεκηψζεσλ γηα ηε 

Πεηξειατθή Ρχπαλζε) θαη ηελ Ηζπαληθή θπβέξλεζε. Ζ επηηξνπή έιαβε πεξηζζφηεξεο 

απφ 900 αηηήζεηο απνδεκίσζεο απφ άηνκα, επηρεηξήζεηο θαη ζπλεηαηξηζκνχο 

ζπλνιηθνχ χςνπο πεξίπνπ 300 εθ. Δπξψ. Με έρνληαο εκπηζηνζχλε ζηε δπλαηφηεηα 

θηιηθψλ ζπκθσληψλ, νη πεξηζζφηεξνη ελάγνληεο φρη κφλν δήηεζαλ αμηψζεηο απφ ηελ 

Δπηηξνπή αιιά πξνέβεζαλ θαη ζε λνκηθέο δηαδηθαζίεο. Απηφ επηβξάδπλεο ηε 

δηαδηθαζία απνδεκηψζεσλ θαη ε Ηζπαληθή θπβέξλεζε φθεηιε λα πξνθαηαβάιιεη ηηο 

αληηζηαζκίζεηο ζηε πιεηνςεθία ησλ αιηέσλ θαη ηρζπνθαιιηεξγεηψλ. Ζ πξψηε 

απφθαζε ιήθζεθε ην 1993, αθνινπζνχκελε απφ θαη‟ έθεζελ απφθαζε ηνπ 1997 20. 

Ο θαπεηάληνο θαη ν ππεχζπλνο ηνπ ιηκέλα θξίζεθαλ ζπλππεχζπλνη γηα ην αηχρεκα. 

Χο απνηέιεζκα ν ηδηνθηήηεο ηνπ πινίνπ (καδί κε ην ηακείν IOPC) θαη ε Ηζπαληθή 

θπβέξλεζε (ν εξγνδφηεο ηνπ ιηκελάξρε) ήηαλ εμίζνπ ππεχζπλνη. Ζ εθαξκνγή ηεο 

απφθαζεο απνδείρζεθε πεξίπινθε θαη ην 1997 ε θπβέξλεζε έπξεπε λα παξέρεη 

πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο γηα ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ αηηεκάησλ πνπ αθνξνχζαλ ηηο δεκίεο πνπ ππέζηεζαλ ν 

ηνπξηζκφο, ε αιηεία θαη νη ηρζπνθαιιηέξγεηεο ζηαδηαθά απνθαηαζηάζεθαλ. Αιιά ηα 

δεηήκαηα θαη νη αμηψζεηο ησλ αιηέσλ νζηξαθνεηδψλ παξέκεηλαλ επίδηθα. Σν 2000, ν 

πινηνθηήηεο, ν αζθαιηζηηθφο ηνπ θνξέαο, ην ηακείν IOPC, ε θπβέξλεζε θαη νη αξρέο 

ηεο Γαιηθίαο θαηέιεμαλ ζε ζπκθσλία γηα ηε θαηαβνιή ηνπ ελφο ηεηάξηνπ ησλ 

ππνινίπσλ 320.000.000 επξψ πνπ είρε δεηεζεί απφ ηνπο ελάγνληεο 21. Καζ‟ φκνην 

ηξφπν θαη κε ηε πεξίπησζε ηνπ Haven (Ηηαιία), έπξεπε λα πεξάζεη έλα λνκνζρέδην 

απφ ην Ηζπαληθφ θνηλνβνχιην πξηλ ππνγξαθεί ελ ηέιεη ε ηειηθή ζπκθσλία ζηηο 30 

Οθησβξίνπ 2002. Ζ Ηζπαληθή θπβέξλεζε είρε δεζκεπζεί απφ ηε παξνχζα ζπκθσλία 

γηα λα αλαιάβεη ηε πιήξε επζχλε γηα ηπρφλ ελαπνκέλνπζεο απαηηήζεηο ηξίησλ κεξψλ 

22. 

Γπζηπρψο, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ εχξνπο ησλ πεγψλ γηα ππνζέζεηο νη νπνίεο 

εθδηθάδνληαη αθφκε θαη δελ έρεη ιεθζεί έλα ηειηθφ απνηέιεζκα, δελ κπνξνχκε λα 
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γλσξίδνπκε ηελ επζχλε πνπ αλαινγεί ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ πινίνπ θαζψο θαη ην ηειηθφ 

πφξηζκα θαη πνηλέο πνπ έιαβαλ ηα πξφζσπα πνπ ζεσξήζεθαλ ππεχζπλα γηα ην 

αηχρεκα 23. 

Δίδακε κέζσ ηνπ παξαδείγκαηνο πεξηπηψζεσλ ηνπ Aegean Sea, ην ηξφπν πνπ 

ζπλέβε ην αηχρεκα, ηε δηαρείξηζε ηεο αληηκεηψπηζεο απφ ηελ Ηζπαληθή θπβέξλεζε 

θαη ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη ην θφζηνο πνπ έπξεπε λα αλαιεθζεί απφ ηνπο ππεπζχλνπο. 

Σν εξψηεκα πνπ καο γελλάηαη εχινγα είλαη ζε θάζε πεξίπησζε εάλ είραλ αμηνινγεζεί 

ζσζηά φινη νη θίλδπλνη, θπξίσο απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ πινίνπ θαη εάλ ζα κπνξνχζε 

λα είρε πξνγξακκαηηζηεί έλαο ρεδηαζκφο Έθηαθηεο Αλάγθεο. Σν ζθάικα νθείιεηαη 

πάληα ζην πξφζσπν πνπ πιεξψλεη ην θφζηνο. πλεπψο ε πξφιεςε θαη ν 

ζρεδηαζκφο απνηειεί νπζηαζηηθά ηε θαιχηεξε κέζνδν απνθπγήο αξλεηηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ θαη αηπρεκάησλ. 

Απφ ηελ επνρή πνπ ζπλέβε ην αηχρεκα ηνπ Aegean Sea ζηηο αθηέο ηεο Γαιηθίαο 

(1992) έρεη πεξάζεη αξθεηφο θαηξφο θαη νη εμειίμεηο ηξέρνπλ φζνλ αθνξά ηε 

δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ.  Πξφηππα έρνπλ αλαπηπρζεί (έρνπκε αλαθεξζεί ζε 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα) θαη ε ε εθαξκνγή ηνπο αμηνινγείηαη απφ εγθεθξηκέλνπο  

θνξείο, έρνπκε δεη κεγάιεο θαη απζηεξφηεξεο αιιαγέο ζηηο εγρψξηεο θαη θνηλνηηθέο 

λνκνζεζίεο φπσο π.ρ. ην Oil Pollution Act ησλ ΖΠΑ θαη ηηο αλαζεσξήζεηο απηψλ πνπ 

κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ζνβαξέο ζπλέπεηεο (πξφζηηκα, απεξηφξηζηε επζχλε, 

αζηηθέο  θαη πνηληθέο θπξψζεηο) ιφγσ παξάιεηςεο εθαξκνγήο κηαο πην ζσζηήο 

αληίιεςεο γηα ηελ αζθάιεηα. 

Σέηνηεο εμειίμεηο έρνπκε δεη εηδηθφηεξα ζην ηνκέα ηεο λαπηηιίαο, ηφζν λνκνζεηηθά φζν 

θαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ (SIRE, ηξνπνινγίεο 

MARPOL, ηξνπνινγίεο SOLAS, STCW95, ISM θηι.). Αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα 

πεξηπηψζεσλ καο, ζα αλαιχζνπκε ηελ εθαξκνγή ηνπ θψδηθα ISM, ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ, ηηο θαηλνηνκίεο πνπ εηζήγαγε, θαζψο θαη ηα νθέιε ηεο εθαξκνγήο ηνπ. Δπίζεο 

ζα παξνπζηάζνπκε θαη θάπνηεο παξαιιαγέο θαη πξνεθηάζεηο ηνπ θψδηθα πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζεκεξηλέο αλάγθεο ηεο λαπηηιίαο. 

http://www.google.gr/search?hl=el&biw=1440&bih=717&sa=X&ei=6r2YTfqsB5HpOZqutbgH&ved=0CCIQBSgA&q=εγκεκριμένους&spell=1
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Γηάγξακκα-Δηθόλα 25: To Aegean Sea Πξνζαξαγκέλν ζηηο αθηέο ηεο La Coruna 

Πεγή: Centre of Documentation, Research and Experimentation on Accidental Water 

Pollution http://www.cedre.fr/en/spill/aegean_sea/aegean_sea.php 

 

4.3 Ζ Τηνζέηεζε ελόο λένπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο: ν Κώδηθαο ISM θαη ν 

ξόινο ηνπ 

Ο Γηεζλήο Θαιάζζηνο Οξγαληζκφο (ΗΜΟ, International Marine Organization) 

πηνζέηεζε ηνλ ISM CODE κε απψηεξν ζθνπφ λα θαζηεξψζεη ηελ έλλνηα ηεο „παηδείαο 

θνπιηνχξαο‟ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ζηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. 

 

Ζ έξεπλα απηή πεξηιακβάλεη επίζεο κηα ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηνπ ISM 

CODE θαη πψο ε αιιαγή ηεο λννηξνπίαο θαη  ηεο θνπιηνχξαο γίλεηαη αληηιεπηή θαη 

θαηαλνεηή απφ ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο (πινηνθηήηεο, λαπηηθνχο, λαπηηιηαθνχο 

ππαιιήινπο). 

 

O ISM CODE απνηειεί πιένλ παγθνζκίσο έλα ζεκαληηθφ κέηξν, κείδνλνο ζεκαζίαο, 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε λαπηηθψλ αηπρεκάησλ. Δάλ ν θψδηθαο απηφο εθαξκφδεηαη 

πιήξσο, αθνινπζείηαη θαη θαηαλνείηαη απφ ηνπο πινηνθηήηεο, ηνπο ππαιιήινπο ησλ 

λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ, ηνπο πινηάξρνπο, ηνπο αλψηεξνπο ππαιιήινπο ησλ 

λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ, ηνπο πινηάξρνπο, ηνπο αλψηεξνπο αμησκαηηθνχο θαη φια ηα 

κέιε ηνπ πιεξψκαηνο, ηφηε απηφ είλαη θάηη πνπ ζα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηηο 

ζαιάζζηεο βηνκεραλίεο. 
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4.3.1 θνπόο θαη ζηόρνη ηνπ Κώδηθα ISM 

Ζ κείσζε ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ είλαη βαζηθφο ζθνπφο ηνπ ΗΜΟ 24, ν νπνίνο 

ιεηηνπξγεί σο κεραληζκφο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Κπβεξλήζεσλ ζην πεδίν ησλ 

θαλνληζκψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη µε θάζε είδνπο ηερληθά ζέκαηα πνπ 

επεξεάδνπλ ηε δηεζλή λαπηηιία. Έλαο άιινο επίζεο ζθνπφο ηνπ είλαη ε ελζάξξπλζε 

ηεο γεληθήο πηνζέηεζεο πςειφηεξσλ πξνηχπσλ (φζν απηφ είλαη πξαθηηθφ), ζε ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθάιεηα θαη ζηελ απνδνηηθφηεηα ηεο λαπζηπινΐαο. ηα πξψηα 

ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ν ΗΜΟ αζρνιήζεθε µε ηελ θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ 

ζρεδηαζκέλσλ εηδηθά γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηεο δηεζλνχο λαπηηιίαο.  

Αξγφηεξα φκσο ε πξφιεςε ξχπαλζεο έγηλε ην ίδην ζεκαληηθή, φπσο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ε απνδεκίσζε απφ λαπηηθέο απαηηήζεηο. 

 

Ο ΗΜΟ αλαγλσξίδεη φηη ε απφιπηε αζθάιεηα δελ είλαη εθηθηή. Σα εθάζηνηε 

πηνζεηνχκελα επίπεδα αζθάιεηαο είλαη πάληνηε πξντφλ ζπκβηβαζκνχ, πνπ βαζίδεηαη 

ζηε δηαζέζηκε ηερλνινγία, ζηε ζρέζε θφζηνπο-νθέινπο, ζηελ αμηνπηζηία, ζην 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη ζηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο πξνζδνθίεο ζε ζρέζε µε ην 

ζέκα ηεο αζθάιεηαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνηλσληψλ. Παξφιν φηη ηα πξφηππα 

αζθάιεηαο είλαη πξντφλ ζπκβηβαζκνχ, δελ παχνπλ φκσο λα αληηπξνζσπεχνπλ ηα 

πςειφηεξα, θαη φρη ηα ρακειφηεξα πξφηππα, φζν βέβαηα απηφ είλαη πξαθηηθφ. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν, θαηά ηνλ ΗΜΟ, δηαζθαιίδεηαη φηη ηα πξφηππα απηά ζα γίλνπλ 

παγθφζκηα απνδεθηά ζε εχινγα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 25. 

 

Κχξηα πξνζπάζεηα ηεο Γηεζλνχο Κνηλφηεηαο ήηαλ θαη είλαη ε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο 

θαη ηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο ζηε ζάιαζζα µε ζθνπφ ηε κείσζε ησλ 

λαπηηθψλ αηπρεκάησλ, θαη θαη‟ επέθηαζε ηε κείσζε ησλ απσιεηψλ ζε αλζξψπηλεο 

δσέο.26 Ζ πνηφηεηα ζηε λαπηηιία θαζηεξψζεθε ηειηθά κε ηνλ ISM Code. 

 

 

ην παξφλ θεθάιαην ζα εμεηάζνπκε ηα βήκαηα πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ζήκεξα απφ ηε 

Γηεζλή Ναπηηιηαθή Κνηλφηεηα θαη ηδηαίηεξα ηελ εθαξκνγή ηνπ Γηεζλνχο Κψδηθα 

Αζθαινχο Γηαρείξηζεο (International Safety Management – ISM Code) θαη αλ 

ρξεηάδεηαη θάπνηα βειηίσζε, πξνηείλνληαο θάπνηα δηαθνξεηηθά κνληέια φπσο ηε 

κέζνδν Formal Safety Assessment – FSA, ην κνληέιν Tanker Management and Self 

Assessment-TMSA θαζψο θαη ηεο πξννπηηθέο χπαξμεο ελφο ελνπνηεκέλνπ 
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ζπζηήκαηνο IQSMS. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

είλαη ε εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ησλ αηπρεκάησλ, αιιά θαη ηνπ θφζηνπο εθαξκνγήο ηνπ 

ISM Code ζηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. 

 

Ο ζθνπφο ηνπ ISM Code είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ζηε ζάιαζζα, ε πξφιεςε 

ησλ αλζξψπηλσλ αηπρεκάησλ ή ε απψιεηα αλζξψπηλσλ δσψλ θαη ε απνθπγή 

δεκηψλ ζην πεξηβάιινλ θαη εηδηθφηεξα ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Γηα πξψηε θνξά 

απφ ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ πξνζεγγίδεηαη ε αζθάιεηα απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο. 

Έηζη µέζσ ηνπ ISM γίλεηαη πξνζπάζεηα ζπληνληζκνχ ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο ε 

νπνία βαζίδεηαη ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ αλζξψπηλσλ ελεξγεηψλ κεηαμχ πινίσλ θαη 

γξαθείνπ εηαηξείαο. Ο ζπληνληζκφο πξνβιέπεη εθρψξεζε εμνπζηψλ, ε νπνία 

εθρψξεζε ελέρεη σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν θαη ηελ απφδνζε επζπλψλ 27. 

 

Ζ θαηλνηνκία πνπ εηζάγεη ν ISM Code, αθνξά ηηο γξαπηέο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζνχληαη πηζηά θαη αθνξνχλ θάζε ζηάδην ηεο κεηαθνξάο. Δπηζεκαίλεηαη φηη 

νπζηαζηηθά ν ISM Code δελ κεηαβάιεη θακηά απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχζε 

θάζε πινίν κέρξη ζήκεξα, απιά θαη κφλν επηβάιιεη ηελ γξαπηή ηήξεζή ηνπο 28. 

 

Δπνκέλσο ν ISM Code πξνηίζεηαη λα βειηηψζεη ηελ αζθάιεηα ηεο δηεζλνχο λαπηηιίαο 

θαη λα κεηψζεη ηελ ξχπαλζε απφ ηα πινία επηδξψληαο ζηνλ ηξφπν πνπ νη λαπηηιηαθέο 

εηαηξείεο δηνηθνχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ. Ο ISM Code εδξαίσζε έλα δηεζλέο πξφηππν 

γηα ηελ αζθαιή δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ θαη γηα ηελ εθαξκνγή ελφο 

πζηήκαηνο Αζθαινχο Γηαρείξηζεο (SMS). Ζ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ ISM 

Code ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε απνκάθξπλζε απφ ηελ „µε ζθεπηφκελε‟ 

εθαξκνγή µε ηνπο εμσηεξηθνχο θαλφλεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε κηαο θνπιηνχξαο 

„ζθεπηφκελεο‟ απηνξπζκηδφκελεο αζθάιεηαο π.ρ. πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο 

„θνπιηνχξαο αζθάιεηαο‟. Ζ θνπιηνχξα αζθάιεηαο πεξηιακβάλεη ηελ κεηαθίλεζε πξνο 

κηα θνπιηνχξα απηνξχζκηζεο, µε ηα άηνκα –απφ ηνλ πςειφηεξν βαζκφ κέρξη ηνλ 

ρακειφηεξν- λα λνηψζνπλ ππεχζπλνη γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ αλαιακβάλνληαη γηα λα 

βειηηψζνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ επίδνζε ηεο (ΗΜΟ)29. 

 

Tν αηχρεκα ηνπ πινίνπ Prestige, ππήξμε ε αθνξκή γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ISM Code 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο αζθάιεηαο ησλ πινίσλ πνπ ζα αλαπηπμνπκε θαη ζηελ ζπλέρεηα. 

Καηέδεημε, δε, ηελ επηηαθηηθή αλάγθε απφζπξζεο ησλ δεμακελφπινησλ κνλνχ 

ηνηρψκαηνο θαη ην εηδηθφ πξφβιεκα πνπ ηίζεηαη απφ ην βαξχ καδνχη, ην νπνίν 

κεηαθέξεηαη ζπλήζσο µε δεμακελφπινηα πνιχ κεγάιεο ειηθίαο, ζρεδηαζκνχ "κνλνχ 
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ηνηρψκαηνο". 

 

Καηά ζπλέπεηα, ε Δπηηξνπή απνθάζηζε ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2002 λα πξνηείλεη: 

• ην βαξχ πεηξέιαην λα κεηαθέξεηαη µφλν µε δεμακελφπινηα δηπινχ ηνηρψκαηνο 

 

• ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηαδηαθήο απφζπξζεο ησλ δεμακελφπινησλ  

κνλνχ ηνηρψκαηνο 

 

• ηελ επξχηεξε εθαξκνγή ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο επηζεψξεζεο ησλ δεμακελφπινησλ 

γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δνκηθήο θαηαιιειφηεηαο ησλ δεμακελφπινησλ κνλνχ 

ηνηρψκαηνο πνπ έρνπλ ππεξβεί ηελ ειηθία ησλ 15 εηψλ. 

 

Δμάιινπ, ηα κέηξα πνπ ζεζπίζηεθαλ ην Γεθέκβξην, ζπκπιεξψζεθαλ ην Μάξηην 2003 

µε πξφηαζε νδεγίαο ζρεηηθά µε ηε ξχπαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηα πινία θαη ηελ 

εηζαγσγή θπξψζεσλ, ηδίσο πνηληθψλ, ζε πεξηπηψζεηο αδηθεκάησλ ξχπαλζεο. Οη 

δηαηάμεηο ηεο πξφηαζεο απηήο ζπκπιεξψλνπλ έλα ζεκαληηθφ λνκηθφ θελφ δηφηη επί 

ηνπ παξφληνο, φζνλ αθνξά ηηο απνξξίςεηο πινίσλ, ην λαπηηθφ δίθαην δελ είλαη 

επαξθψο απνηξεπηηθφ ψζηε λα απνθεχγνληαη επηθίλδπλεο ή παξάλνκεο πξαθηηθέο 

ζηε κεηαθνξά ξππνγφλσλ νπζηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ. 

 

Σν πξψην θαηλνηφκν ζηνηρείν ηεο πξφηαζεο απηήο είλαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ, θαη 

θπξίσο ν ηχπνο ηνπ ζθάθνπο, ην είδνο ηεο παξάβαζεο, ην ππνθείκελν ηεο θχξσζεο, 

θαη ε γεσγξαθηθή δψλε. 

 

Σν δεχηεξν θαηλνηφκν ζηνηρείν αθνξά ηηο θπξψζεηο. Πξνηείλεηαη λα επηβάιινληαη 

θπξψζεηο εάλ θάπνην απφ ηα εκπιεθφκελα πξφζσπα αλαγλσξηζηεί έλνρν ελφο απφ 

ηα παξαπηψκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ ή έρεη ζπκβάιεη ζε απηφ ή ην έρεη πξνθαιέζεη 

εθνπζίσο ή ιφγσ βαξείαο ακέιεηαο. 

 

Οη ελ ιφγσ παξάλνκεο πξάμεηο αθνξνχλ φρη κφλνλ ηηο εζθεκκέλεο απνξξίςεηο θαηά 

παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζχκβαζεο Marpol (παξάλνκνη θαζαξηζκνί δεμακελψλ) 

αιιά θαη ηε ξχπαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ην πινίν. Οη θπξψζεηο ζα έρνπλ πηζαλφλ 

ηε κνξθή ρξεκαηηθψλ πνηλψλ, πιελ φκσο, γηα ηα θπζηθά πξφζσπα, είλαη δπλαηφλ λα 

πεξηιακβάλνπλ, ζηηο ζνβαξφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο 

(Anderson, P., Nicholls, S., Wright, J. and Noonan)31. 

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε πξνηείλεη ηε ζέζπηζε πξαθηηθψλ κέηξσλ εθαξκνγήο ψζηε λα 
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εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κεραληζκνχ. Σα κέηξα απηά πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ θξαηψλ µειψλ, θνηλέο 

δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο θαη ηαρείαο αλαγλψξηζεο ησλ πινίσλ πνπ πξνβαίλνπλ 

ζε απνξξίςεηο ξππνγφλσλ νπζηψλ, ηερλνινγηθά εξγαιεία γηα ηελ θαηαρψξηζε ησλ 

απνξξίςεσλ θαζψο θαη γηα ηελ πξνεηδνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζην πινίν ή ζηελ 

μεξά. Σέινο ε Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη πεξηνδηθά (Bailey)32. 

 

4.3.2 Σν ζέκα ηεο αζθάιεηαο ζηε ζαιάζζηα κεηαθνξά 

 

Οη δηάθνξεο θαηεγνξίεο αηπρήκαηνο 33 πνπ ζπκβαίλνπλ είλαη: ζχγθξνπζε, 

πξνζάξαμε, επαθή, ππξθαγηά, έθξεμε, απψιεηα ζε πφιεκν ή θαηαζηξνθή απφ 

ερζξνπξαμία, πιεκκχξα, βχζηζε, θ.ιπ.). Βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ηνπ ITOPF, θάπνηα 

απφ ηα αηπρήκαηα πξνζάξαμεο πνπ ζεκεηψζεθαλ είλαη (νη αξηζκνί πνπ δίλνληαη είλαη 

απφ εθηηκήζεηο): ηνπ Amoco Cadiz (ζηηο 16 Μαξηίνπ 1978 ζηε Γαιιία, 227.000 ηφλνη), 

ηνπ Torrey Canyon ζηηο 18 Μαξηίνπ 1967 ζηελ Αγγιία, 119.000 ηφλνη), ηνπ Braer 

(ζηηο 5 Ηαλνπαξίνπ 1993 ζηε θσηία, 85.000 ηφλνη), ηνπ Aegean Sea (ζηηο 3 

Γεθεκβξίνπ 1992 ζηελ Ηζπαλία, 74.000 ηφλνη), ηνπ Sea Empress (ζηηο 15 

Φεβξνπαξίνπ 1996 ζηελ Οπαιία, 72.000 ηφλνη) θαη ηνπ Exxon Valdez (ζηηο 24 

Μαξηίνπ 1989 ζηελ Αιάζθα 37.000 ηφλνη). Αηπρήκαηα απφ ζχγθξνπζε πνπ 

ζεκεηψζεθαλ ελδεηθηηθά είλαη: ηνπ Atlantic Empress (ζηηο 19 Ηνπιίνπ 1979 ζην 

Trinidad θαη Tobago, 287.000 ηφλνη -ζχγθξνπζε κε ηνλ Aegean Captain),ηνπ Sea 

Star (ζηηο 19 Γεθεκβξίνπ 1972 ζην Οκάλ - ζχγθξνπζε κε ην Horta Barbosa), ηνπ 

Empress of Ireland (Μάην 1914, 1.024 άηνκα ράζεθαλ), ηνπ Hobson (Απξίιην 1952, 

176 άηνκα ράζεθαλ), ηνπ Dona Paz (Γεθέκβξην 1987, πάλσ απφ 4.000 άηνκα 

ράζεθαλ). Αηπρήκαηα απφ επαθή πνπ ζπλέβεζαλ φπσο ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ 

Σηηαληθνχ (ηνλ Απξίιην 1912, 1.513 άηνκα πέζαλαλ), ηνπ Lady of the Lake (Μάην 

1833, 215 άηνκα ράζεθαλ), ηνπ Principe de Asturias (Μάξηην 1912, 500 άηνκα 

ράζεθαλ) ε απνηπρία ηεο θαηαζθεπήο κνλνχ ηνηρψκαηνο φπσο ηνπ Erika (ζηηο 12 

Γεθεκβξίνπ 1999 ζηε Γαιιία) θαη ηνπ Prestige θαηέιεμε ζην ζπάζηκν ζε δχν κέξε 

ησλ βπηηνθφξσλ. Παξαδείγκαηα ζπκβάλησλ απφ ππξθαγηά θαη έθξεμε είλαη: ηνπ ABT 

Summer (ζηηο 28 Μαΐνπ 1991 ζηελ Αγθφια, 260.000 ηφλνη), ηνπ Castillo de Bellver 

(ζηηο 6 Απγνχζηνπ 1983 ζηε Νφηηα Αθξηθή, 252.000 ηφλνη),ηνπ Sultana (Απξίιην 

1865, 1.547 άηνκα ράζεθαλ), ηνπ Dara (Απξίιην 1962, 236 άηνκα ράζεθαλ). Σέινο ην 

Chang Tyong-Ho (Ηαλνπάξην 1953, 249 αλαθεξφκελνη λεθξνί) βπζίζηεθε. 

 

 

Παξαηεξήζεθε φηη κεηαμχ ησλ ρξνλνινγηψλ 1974 θαη 2001 34, ζεκεηψζεθαλ 
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πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δηαξξνψλ πεηξειαίνπ ζηα βπηηνθφξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο θφξησζεο, εθθφξησζεο, παξά απφ αηπρήκαηα ζχγθξνπζεο, 

πξνζάξαμεο, πινίσλ κνλνχ ηνηρψκαηνο, ππξθαγηάο θαη έθξεμεο). Παξφια απηά ζηελ 

ίδηα πεξίνδν, ην 82% ησλ αηπρεκάησλ δηαξξνήο πεηξειαίνπ αθνξνχλ πινία ησλ 700 

ηφλσλ (tonnes) θαη πάλσ. Απφ απηφ ην πνζνζηφ ηνπ 82%, ην 34% αθνξά 

πξνζαξάμεηο, ην 28% ζπγθξνχζεηο, ην 14% κνλνχ ηνηρψκαηνο θαη ην 6% ππξθαγηέο 

& εθξήμεηο. 

 

Σν κείδνλ πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη ζε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο είλαη ην ζέκα ηεο 

αζθάιεηαο ζηελ ζαιάζζηα κεηαθνξά θαζψο νη ζπλέπεηεο ησλ αηπρεκάησλ είλαη ε 

ξχπαλζε πεηξειαίνπ ή ε απψιεηα δσήο. Ζ ζαιάζζηα κεηαθνξά αληηπξνζσπεχεη ην 

90% ηεο δηεζλνχο αγνξάο35, σο εθ ηνχηνπ απνηειεί κέγηζηεο ζεκαζίαο ε 

δηαβεβαίσζε γηα αζθαιή ζαιάζζηα κεηαθνξά. 

 

Ζ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα είλαη κηα επξεία έλλνηα. Ζ Maritime Safety Committee 

(Δπηηξνπή Ναπηηιηαθήο Αζθάιεηαο) έρεη νξίζεη απηήλ ηελ έλλνηα σο «ηελ απνπζία 

απαξάδεθηνπ επηπέδνπ ησλ θηλδχλσλ γηα ηε δσή θαη ηελ πγεία (unwilful acts)36. Ζ 

ιέμε „αζθάιεηα‟ ζεκαίλεη «απνπζία θηλδχλνπ γηα ηε δσή, ηελ πγεία, ηελ ηδηνθηεζία θαη 

ην πεξηβάιινλ απφ ζθφπηκεο πξάμεηο ηνπ αλζξψπνπ». Ζ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα 

είλαη κηα επξεία έλλνηα, ε νπνία κπνξεί λα θαιχςεη ηνπο δηάθνξνπο ηνκείο αζθάιεηαο 

(αζθάιεηα ηεο δσήο, ηεο πγηεηλήο, ηεο αζθάιεηαο ησλ πινίσλ θαη ησλ θνξηίσλ ηνπο, 

ηεο αζθάιεηαο ηεο λαπζηπινΐαο θαη ηεο δηάζσζεο). 

 

Οη θαλφλεο αζθάιεηαο δεκηνπξγνχληαη πξνθεηκέλνπ λα εγγπεζνχλ φρη κφλν ηε 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηε πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο ησλ 

κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο θαη ησλ επηβαηψλ. 
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Γηάγξακκα 4.2.: Λίζηα ησλ κεγαιύηεξσλ αηπρεκάησλ δηαξξνήο πεηξειαίνπ 

Πεγή: International Tanker Owner Pollution Federation (ITOPF), 2007. 

 

 

4.3.3. Ζ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα όπσο νξίδεηαη από ηνπο δηεζλείο, επξσπατθνύο 

θαη εζληθνύο θαλόλεο 

 

Καηαλνψληαο ηελ αλάγθε γηα αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ηεο αλζξψπηλεο δσήο, νη δηεζλείο νξγαληζκνί έρνπλ ζεζπίζεη ζπλζήθεο. Ζ 

αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα κεγάιν αξηζκφ ηέηνησλ ζπλζεθψλ,  

επξσπατθψλ θαη εζληθψλ λνκνζεζηψλ, θαλνληζκψλ, θαη κέηξσλ. Θα ήηαλ θνπξαζηηθφ 

θαη άρξεζην λα αλαθεξζνχλ φια απηά. Οη ζαιάζζηεο βηνκεραλίεο δηαηξνχληαη 

ζχκθσλα κε ην επίπεδν ηνπ θηλδχλνπ: ζε πςεινχ θηλδχλνπ (πεηξειαηνθφξα θαη 

επηβαηηθά ferry-boat) θαη ρακεινχ θηλδχλνπ (γεληθά θνξηία) βηνκεραλίεο. 

 

Πξέπεη λα αλαθεξζνχλ κφλν νη πην ζεκαληηθνί θαλφλεο θαη γηα ηηο δχν θαηεγνξίεο. 

Τπάξρνπλ ηξία επίπεδα ξχζκηζεο θαη ζχληαμεο ησλ θαλφλσλ: δηεζλήο, επξσπατθά 

θαη εζληθά 

 

ε δηεζλέο επίπεδν, φπνπ ζηε πεξίπησζε απηή ειέγρεηαη γεληθά ε ζαιάζζηα πεξηνρή, 
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ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (United Nations General Assembly) 

πηνζέηεζε ην UNCLOS ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ 1982 ζην Montego Bay (Σδακάηθα)37. Ζ 

πλζήθε έρεη ζηφρν «ηελ θαζνιηθή παγθφζκηα ζπκκεηνρή», πξάγκαηη 137 θξάηε, ζπλ 

ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα είλαη κέιε 38. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ ζέκαηα λαπηηιίαο, ηα Ζλσκέλα Έζλε δεκηνχξγεζαλ 

ηνλ Γηεζλή Θαιάζζην Οξγαληζκφ (IMΟ) ην 1948 θαηά ηε δηάξθεηα κηαο Γηεζλνχο 

Γηάζθεςεο ζηε Γελεχε. Ο ΗΜΟ, πνπ ηδξχζεθε θαη εγθαζίζηαηαη ζην Λνλδίλν, έρεη 

ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα. Τπνβάιιεη ζπζηάζεηο ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα λαπηηιίαο 

πξνθεηκέλνπ λα: 

 

 παξέρεη κεραληζκνχο γηα ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θπβεξλήζεσλ ζηνλ ηνκέα 

θπβεξλεηηθψλ θαλνληζκψλ θαη πξαθηηθψλ ζρεηηθά κε ηερληθά ζέκαηα φισλ 

ησλ εηδψλ ησλ επηπηψζεσλ ζηε λαπηηιία, θαη πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην δηεζλέο 

εκπφξην 

 ελζαξξχλεη θαη δηεπθνιχλεη ηελ πηνζέηεζε γεληθά, ησλ πςειφηεξσλ πξφηππσλ 

πνπ εθαξκφδνληαη ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα, ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηεο λαπζηπινΐαο θαη ηελ πξφιεςε θαη έιεγρν ηεο ζαιάζζηαο 

ξχπαλζεο απφ ηα πινία 39 

 αίξεη κεξνιεπηηθέο ελέξγεηεο θαη πεξηηηνχο πεξηνξηζκνχο40 

 εμεηάδεη άδηθεο πεξηνξηζηηθέο πξαθηηθέο 

 ζεσξεί ηα λαπηηιηαθά ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ νξγαληζκφ απφ 

νπνηαδήπνηε φξγαλν ή εηδηθεπκέλν  πξάθηνξα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

 είλαη δέθηεο θαη αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο κεηαμχ ησλ θπβεξλήζεσλ. 

 

ρεηηθά κε ηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα ηεο πξφιεςεο ηεο ξχπαλζεο απφ πεηξέιαην 

θαη ηεο «αζθάιεηαο εκπνξηθψλ πινίσλ» 41 ε ΗΜΟ πηνζέηεζε ζηηο 2 Ννεκβξίνπ 1973 

ηε Γηεζλή πλζήθε γηα ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο απφ ηα πινία (MARPOL 

Convention) θαη ζηε 1 Ννεκβξίνπ 1974 ηελ πλζήθε γηα ηελ αζθάιεηα ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο ελ πισ (SOLAS Convention). 

 

Ζ MARPOL ην 1973 εμέηαζε ηε πεξίπησζε ηεο κφιπλζεο απφ πεηξέιαην, ρεκηθέο 

νπζίεο, επηβιαβείο νπζίεο ζε ζπζθεπαζκέλε κνξθή, ιχκαηα θαη ζθνππίδηα 42. Ο 

ζηφρνο ηεο πλζήθεο ήηαλ λα απνηξέςεη θαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηε ξχπαλζε απφ ηα 

πινία πνπ δεκηνπξγείηαη είηε ηπραία είηε απφ θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο43. 
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Ο ζθνπφο ηεο πλζήθεο SOLAS είλαη λα νξίδεη ηα θαηψηαηα επίπεδα γηα ηελ 

θαηαζθεπή, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ, πνπ νδεγνχλ ζε αζθαιή 

λαπζηπινΐα 50. Σα θξάηε ζεκαίαο πξέπεη λα εγγπεζνχλ φηη ηα πινία θάησ απφ ηε 

ζεκαία ηνπο ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε πλζήθε SOLAS, 

θάηη πνπ εμεηάδεηαη θαη απφ ηνλ θξαηηθφ έιεγρν ζηα ιηκάληα. 

 

ρεηηθά κε ηελ επηθχξσζε ησλ πλζεθψλ SOLAS θαη MARPOL, ε Δπξσπατθή 

Κνηλφηεηα ππέβαιε ηε ζχζηαζε ελφο πκβνπιίνπ πζηάζεσλ ζηηο 26 Ηνπλίνπ 1978 44. 

 

Αμηνζεκείσην είλαη φηη νη λαπηηιηαθνί θαλνληζκνί έρνπλ γίλεη απαξαίηεηνη ζηε 

λαπηηιηαθή θνηλσλία. Δληνχηνηο, φια απηά ηα αηπρήκαηα θαη νη θαηαζηξνθέο, θέξλνπλ 

ζηελ επηθάλεηα ην δεηνχκελν, εάλ νη λνκνζεζίεο, νη θαλνληζκνί θαη ηα κέηξα 

απνηεινχλ κφλν έλλνηεο θαη ζεσξεηηθά θείκελα. Απηνί νη θαλφλεο είλαη πξαγκαηηθά 

απνηειεζκαηηθνί; Όηαλ εμεηάδνπκε ηηο ζηαηηζηηθέο ηνπ International Tanker Owners 

Pollution Federation Ltd, ε γεληθή ηάζε πνπ παξαηεξείηαη είλαη ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ πεξηπηψζεσλ δηαξξνήο πεηξειαίνπ. Οη πεξηπηψζεηο δηαξξνήο πεηξειαίνπ 

(πεξηζζφηεξνη απφ 700 ηφλνη) κεηψζεθαλ θαηά 89.65% κεηαμχ 1970 θαη 2001 

(Martins, Maturana)45. Απηνί νη αξηζκνί πξέπεη λα αλαιπζνχλ πξνζεθηηθά. Ζ πησηηθή 

απηή ηάζε δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη νη θαλφλεο είλαη απνηειεζκαηηθνί. Ζ κείσζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ πεξηπηψζεσλ δηαξξνήο πεηξειαίνπ κπνξεί λα εμεγεζεί απφ 

δηάθνξνπο ιφγνπο, φπσο ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ πεηξειαηνθφξσλ πνπ κεηαθέξνπλ 

πεξηζζφηεξνπο απφ 700 ηφλνπο, ε θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ πινίνπ, θ.ιπ. Δληνχηνηο 

αηπρήκαηαφπσο ην Prestige ή ην Aegean sea ζα θέξνπλ ζηελ επηθάλεηα ην γεγνλφο 

φηη ν ζηφρνο ησλ θξαηψλ δελ είλαη κηα απνηειεζκαηηθή δξάζε (κέζσ ησλ ειέγρσλ) 

θαη κηα πξαγκαηηθή εθαξκνγή ησλ ππαξρφλησλ θαλφλσλ. 

 

Δπηπιένλ, νη θπβεξλήζεηο ελεξγνχλ ζπρλά ζεζπίδνληαο λένπο θαλφλεο γηα πνιηηηθνχο 

ιφγνπο. Οη ζπλέπεηεο ησλ αηπρεκάησλ ησλ πεηξειαηνθφξσλ ή ησλ επηβαηηθψλ 

πινίσλ ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ αλζξψπηλε δσή έιθνπλ ηελ πξνζνρή ησλ ΜΜΔ θαη 

ηεο θνηλήο γλψκεο. Πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε πίεζε θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ην επξχ 

θνηλφ, νη θπβεξλήζεηο πξνζπαζνχλ λα εκθαληζηνχλ φηη ελεξγνχλ γηα λα απνηξέςνπλ 

ηέηνηα αηπρήκαηα. 
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4.3.4. Ο ISM CODE σο δηνίθεζε αιιαγώλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο κέζα ζηηο 

λαπηηιηαθέο εηαηξίεο θαη ηα πινία 

 

4.3.4.1 Ζ πηνζέηεζε ηνπ ISM CODE 

 

ηηο 4 Ννεκβξίνπ 1993, ζηε 18ε ζχλνδφ, ε ζπλέιεπζε ΗΜΟ ελέθξηλε ην ςήθηζκα 

A.741 (18). ηηο 19 Μαΐνπ 1994 ην ςήθηζκα ελζσκαηψζεθε ζηε πλζήθε SOLAS ηνπ 

1974 σο θεθάιαην ΗΥ, κε ηίηιν «Γηαρείξηζε γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ θαη 

ηελ πξφιεςε ξχπαλζεο», γλσζηή σο Γηεζλήο Κψδηθαο Αζθαινχο Γηαρείξηζεο (ISM 

CODE, International Safety Management Code) 46. Πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζνχλ νη 

νδεγίεο γηα ηηο ρψξεο κέιε, ζηηο 23 Ννεκβξίνπ 1995 ε ζπλέιεπζε ΗΜΟ ελέθξηλε ην 

ςήθηζκα A.788(19) «Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ISM CODE απφ ηηο ππεξεζίεο». 

Πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη ην ςήθηζκα Α.788 (19) δελ είλαη λνκηθά δεζκεπηηθφ. 

 

χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 2 ηνπ SOLAS, ν ISM CODE έγηλε ππνρξεσηηθφο γηα ηα 

θξάηε πνπ ππφγξαςαλ ζε απηφ ην ζπλέδξην. Ο ISM CODE κπήθε ζε εθαξκνγή ζε 

δχν θάζεηο (θαλνληζκφο 2 θεθάιαην ΗΥ SOLAS 1974 (ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 1994)): 

 

 Σελ 1ε Ηνπιίνπ 1998 ζρεηηθά κε ηα επηβαηεγά πινία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ επηβαηεγψλ-ηαρππιφσλ, πεηξειαηνθφξσλ, βπηηνθφξσλ κε ρεκηθά, 

κεηαθνξψλ αεξίνπ, θαη ηαρχπινσλ θνξηίνπ κηθηήο ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 

500 θφξσλ. 

 Σελ 1ε Ηνπιίνπ 2002 ζρεηηθά κε ηα πινία γεληθνχ θνξηίνπ κηθηήο 

ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 500 θφξσλ 

 

Όζνλ αθνξά ηα ro-ro (roll-on/roll-off) επηβαηηθά πινία πνπ ηαμηδεχνπλ κεηαμχ ησλ 

ιηκέλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ν ISM CODE ζα έπξεπε λα είρε εθαξκνζηεί κέρξη 

ηελ 1ε Ηνπιίνπ 1996 

 

 

4.3.4.2. Ζ αιιαγή ζηελ θνπιηνύξα 

 

Ο ISM CODE «παξέρεη δηεζλή πξφηππα γηα ηελ αζθαιή δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία 

ησλ πινίσλ θαη γηα ηε πξνζηαζία απφ ηελ ξχπαλζε»47. Οη ζηφρνη ηνπ θψδηθα είλαη: 

1.2.1 …λα παξέρεη αζθάιεηα ελ πισ, πξφιεςε ηνπ αλζξψπηλνπ αηπρήκαηνο ή 

απψιεηα αλζξψπηλεο δσήο, θαη απνθπγή δεκίαο ζην πεξηβάιινλ εηδηθά ζην 
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ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Ο ISM CODE εμεηάδεη ηε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

πινίνπ. Ζ εηαηξεία νθείιεη λα επηηχρεη απηνχο ηνπο ζηφρνπο. Ζ εηαηξεία νξίδεηαη, απφ 

ηνλ θαλνληζκφ 2 (1) SΗ 1998/1561 θαη ην άξζξν 1.1.2 ηνπ ISM CODE, φπνπ αλαθέξεη 

φηη: «ν ηδηνθηήηεο ηνπ πινίνπ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ νξγαληζκνχ ή πξνζψπνπ πνπ 

εθηειεί ρξέε δηαρεηξηζηή, ή ν θελνχ πινίνπ λαπισηήο, ν νπνίνο έρεη αλαιάβεη ηελ 

επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ απφ ηνλ πινηνθηήηε θαη πνπ ζηελ αλάιεςε 

ηέηνηαο επζχλεο, έρεη ζπκθσλήζεη λα αλαιάβεη φια ηα θαζήθνληα θαη ηελ επζχλε πνπ 

επηβάιινληαη απφ ηνλ θψδηθα». 

 

Πξάγκαηη ε εηαηξεία πξέπεη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο πνπ εθθξάδνληαη ζηνλ ISM 

CODE (ISM CODE 4 SΗ 1998/1561) θαη λα εθαξκφζεη έλα ζχζηεκα αζθαινχο 

δηαρείξηζεο (Safety Management Systems (SMS)). Ζ εηαηξεία εθηίζεηαη ζε 

εγθιεκαηηθέο θπξψζεηο (ISM CODE 19 (1) SΗ 1998/1561), εάλ δελ ζπκκνξθσζεί κε 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ ISM CODE. 

 

Μηα αιιαγή ζην πψο γίλεηαη αληηιεπηή ε έλλνηα ηεο αζθάιεηαο εκθαλίδεηαη κε ηελ 

πηνζέηεζε ηνπ ISM CODE. Ο ΗΜΟ εμεγεί ηελ αιιαγή σο εμήο48: 

 

«Ζ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ ISM CODE πξέπεη λα νδεγήζεη ζε κηα 

απνκάθξπλζε απφ ηελ άπνςε κηαο „αζπιιφγηζηεο-άινγεο‟ ζπκκφξθσζεο κε ηνπο 

εμσηεξηθνχο θαλφλεο πξνο κηα άπνςε ινγηθήο‟ απηνξχζκηζεο ηεο αζθάιεηαο - 

αλάπηπμε ηεο άπνςεο „παηδείαο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο‟. Ζ παηδεία ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο πεξηιακβάλεη ηελ πνξεία πξνο ηελ ηδέα ηεο αηνκηθήο απηνξχζκηζεο, - απφ 

ηελ κηα άθξε έσο ηελ άιιε - αηζζαλφκελνο ππεχζπλνο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ 

ιακβάλνληαη γηα λα βειηηψζνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απφδνζε» 

 

Ο ISM CODE θαζνξίδεη ηνπο δηνηθεηηθνχο ζηφρνπο αζθάιεηαο. Απνηειεί έλα πιαίζην, 

έλαλ νδεγφ.49 Ο ISM CODE είλαη έλα ζρέδην πνπ δίλεη ηηο ζπληεηαγκέλεο θαη ηζρχεη 

γηα φια ηα πινία (ISM CODE άξζξν 1.3) απηφο θαζνξίδεη ηηο γεληθέο αξρέο θαη ηνπο 

ζηφρνπο, νη νπνίνη πξέπεη λα επηηεπρζνχλ. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ν ISM CODE δελ 

δεκηνπξγεί λένπο θαλφλεο παξά κφλν απαηηεί ηελ χπαξμε ελφο δνκεκέλνπ 

ζπζηήκαηνο αζθαινχο δηαρείξηζεο (SMS) θαη ηε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηνπο θαλφλεο 

θαη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ήδε ππάξρνπλ. Σν θξάηνο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ε 

εηαηξεία ηεξεί ηνπο αληίζηνηρνπο θαη ππνρξεσηηθνχο θαλφλεο θαη θαλνληζκνχο 

(ςήθηζκα Α. 788 άξζξνπ 2.3.5). 

 

Οη πινηνθηήηεο πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ηέηνηα ζπζηήκαηα, ψζηε λα επηηχρνπλ ηνπο 
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ζηφρνπο ηνπο. Ο Phil Anderson ππνγξακκίδεη φηη «θάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα 

αλαπηχμεη ην δηθφ ηεο κνλαδηθφ ζχζηεκα αζθαινχο δηαρείξηζεο (SMS), ην νπνίν 

πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλν γηα ηελ εηαηξεία θαη ζπγθεθξηκέλν γηα ην θάζε πινίν»50. 

Κάζε εηαηξεία ζα εξκελεχζεη ηνλ ISM CODE κε ηνλ ηξφπν πνπ ηεο αξκφδεη. Δίλαη κηα 

ππνθεηκεληθή επεμήγεζε ηνπ θψδηθα. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ ISM 

CODE, ε εηαηξεία πξέπεη λα δηακνξθψζεη έλα SMS γηα ηελ ίδηα θαη γηα θάζε πινίν 

πνπ ηεο αλήθεη. 

 

Ο ΗΜΟ εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηεο παηδείαο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ζηηο ζαιάζζηεο 

βηνκεραλίεο πηνζεηψληαο ηνλ ISM CODE. Πεξηιακβάλεη κηα αιιαγή ζηελ θνπιηνχξα 

πνπ θεληξηθφ ζηφρν έρεη ηε δηαρείξηζε ελφο πινίνπ κε αζθάιεηα πξνθεηκέλνπ λα 

απνηξαπνχλ θίλδπλνη, πεξηβαιινληηθή δεκία θαη απψιεηα δσήο. Ζ θηινζνθία απηή 

δελ είλαη βαζηζκέλε ζηελ έλλνηα ηεο επίπιεμεο (Anderson)51. Πξάγκαηη ν θψδηθαο 

δελ πεξηέρεη θαηαπηεζηηθά κέηξα. Ο Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη 

Αλάπηπμεο (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) 

δηεζλψο έρεη κηα αξλεηηθή άπνςε γηα ηνλ ISM CODE δελ ηνλ ζέινπλ ή δελ ηνλ 

ρξεηάδνληαη δεδνκέλνπ φηη ζεσξνχλ φηη δηαρεηξίδνληαη ην πινίν ηνπο αθίλδπλα. Καηά 

ηελ άπνςή ηνπο, ν ISM CODE έρεη πξνζζέζεη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη  

γξαθεηνθξαηίαο θαη δηνίθεζεο 

 

Ο ISM CODE θαζηεξψλεη ηελ έλλνηα ηεο παηδείαο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο. Δκπεξηέρεη 

νξζέο θαη αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ζε έλα πινίν. Ο ΗSM 

CODE εηζάγεη επίζεο ηε δηαθάλεηα κέζα ζηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο. 

 

4.3.4.3  Ζ πξνώζεζε νξζώλ θαη αζθαιώλ πξαθηηθώλ 

 

Έλαο κεγάινο αξηζκφο αηπρεκάησλ νθείιεηαη ζε αλζξψπηλν ιάζνο 52 θαη ζπρλά 

ζπλδέεηαη κε δηνηθεηηθά πξνβιήκαηα. Αξρηθά ν ζηφρνο ηνπ ISM CODE πξέπεη λα 

αθνκνησζεί ζην κπαιφ ησλ ζπζρεηηδφκελσλ. Γελ απνηειεί απαίηεζε νχηε ηνπ ISM 

CODE νχηε ησλ δηθαζηεξίσλ λα θζάζνπλ ζε ιάζνο κεδέλ. θνπφο ηνπο είλαη κφλν 

λα κεησζεί ν αξηζκφο ιαζψλ. 

 

Aλακέλεηαη θαιχηεξε πξαθηηθή θαη φρη ηειεηφηεηα. Ζ θαιχηεξε πξαθηηθή θαζνξίδεηαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ έλλνηα ηεο ινγηθήο, πξέπεη λα θαζνξηζηεί απηφ πνπ είλαη 

ινγηθφ κέζα ζην πιαίζην ησλ παξφλησλ γεγνλφησλ 53. Ζ απαίηεζε είλαη λα 

αθνινπζεζνχλ νξζέο πξαθηηθέο, δειαδή ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ πινηνθηήηε λα 
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εθαξκφζεη ην SMS ηνπ θαη λα εξγαζηεί αλάινγα. Θα ήηαλ ρξήζηκν λα δεισζεί ην 

ππφβαζξν ηνπ ζπκβάληνο. Ζ αλζξψπηλε δηαρείξηζε είλαη ην βαζηθφ ζηνηρείν 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη νξζέο θαη αζθαιείο πξαθηηθέο 54. ρεηηθά κε ηελ 

επίδξαζε ηνπ ISM CODE, βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα ν Lord Donaldson 

επηζεκαίλεη: 

 

«Βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα σο ζθνπφ έρεη λα αλαθαιχςεη θαη λα 

απνζχξεη ηα θάησ ηνπ κεηξίνπ πινία, καδί κε ηνπο θάησ ηνπ κεηξίνπ ηδηνθηήηεο θαη 

δηεπζπληέο… καθξνπξφζεζκα ζθνπφο ηνπ είλαη λα αλαθαιχςεη λέεο θαη βειηησκέλεο 

κεζφδνπο ιεηηνπξγίαο δηαρείξηζεο θαη θαλνληζκψλ ησλ πινίσλ πνπ ζα παξαγάγνπλ 

πην πξνζηηά κέηξα αζθάιεηαο. Αιιά, είλαη νινθάλεξν φηη απηφ είλαη θάηη πάξα πνιχ 

καθξηλφ ζην κέιινλ»55 . 

 

Ο ISM CODE νξγαλψζεθε γηα λα θαηαξγήζεη ην θάησ ηνπ κεηξίνπ πιήξσκα θαη ηηο 

θησρέο δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηαηί κηα λαπηηιηαθή εηαηξεία 

πξέπεη λα δψζεη πξνζνρή ζηελ ηθαλφηεηα, θαη εκπεηξία ησλ λαπηηθψλ φηαλ 

πξαγκαηνπνηεί δηαδηθαζίεο λαπηνιφγεζεο ηνπο. Δπηπιένλ ν ζηφρνο ησλ νξζψλ θαη 

αζθαιψλ πξαθηηθψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν εάλ νη πινηνθηήηεο θαη νη λαπηηθνί 

γλσξίδνπλ ηελ αλάγθε λα ελεξγήζνπλ αθίλδπλα. 

 

ηα κέζα ηνπ 1980 ηα αηπρήκαηα απμήζεθαλ 56 θαη ε ζέζε ηνπ ΗΜΟ 57 ήηαλ φηη ζηα 

ηέιε ηνπ 1980 ζεκεηψζεθαλ ζνβαξά αηπρήκαηα, πνπ νθείινληαη ζε αλζξψπηλα ιάζε, 

θαη δηνηθεηηθέο αζηνρίεο. Καηαιήγνπκε ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αιιαγή ζηε 

κέζνδν ηεο λαπηνιφγεζεο απνηέιεζε πεγή αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ αηπρεκάησλ. 

 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο δηνίθεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξέπεη λα βειηησζεί. Σν 

ηκήκα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξέπεη λα αθηεξψλεη πεξηζζφηεξν ρξφλν λα 

πξαγκαηνπνηεί ιεπηνκεξή δηαδηθαζία επηινγήο θαη λαπηνιφγεζεο ησλ λαπηηθψλ. Ζ 

λαπηηιηαθή εηαηξεία πξέπεη λα εμεηάδεη ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ εκπεηξία θάζε λαπηηθνχ. 

Πξέπεη λα θαηαγξάθεη ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ, ην επίπεδν γλψζεσλ, ηα 

πηζηνπνηεηηθά, ηελ εκπεηξία ηνπ λαπηηθνχ, αιιά θαη ηνλ ηχπν θαη ην κέγεζνο ηνπ 

πινίνπ, ην είδνο θνξηίνπ πνπ θέξεη ελ πισ, θ.ιπ. 

 

Δάλ νη πινηνθηήηεο απνθαζίδνπλ λα απεπζπλζνχλ ζε κηα εηαηξεία επάλδξσζεο, ε 

δηαδηθαζία απηή πξέπεη λα θαηαγξαθεί. Ζ λαπηηιηαθή εηαηξεία πξέπεη λα ελεκεξψζεη 

ηελ εηαηξεία απηή γηα ηηο πνιηηηθέο ηεο λαπηνιφγεζεο θαη επηινγήο ηεο. Δπηπιένλ, ε 

λαπηηιηαθή εηαηξεία πξέπεη λα έρεη ηηο δηαδηθαζίεο ζε ηζρχ ζρεηηθά κε ηελ επηηήξεζε 
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ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ελεξγεηψλ ηνπ πξάθηνξα. 

 

 

4.3.5 Ζ εηζαγσγή ηεο δηαθάλεηαο κέζα ζηηο πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο 

 

ρεηηθά κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ ISM CODE, ν Pamborides βεβαηψλεη: «Γεληθά, ν λένο 

θψδηθαο εηζάγεη «ηε δηαθάλεηα» ζηε λαπηηιία, θάηη πνπ ζα ξίμεη θσο ζηηο θαζεκεξηλέο 

δηαδηθαζίεο ελφο πινίνπ, κηα πεξηνρή πνπ κέρξη ηψξα έρεη παξακείλεη σο 

απνθιεηζηηθφ πξνλφκην ηνπ πινηνθηήηε. Απηφ ηψξα είλαη αλαγθαζκέλν λα αιιάμεη, 

δίλνληαο πξφζβαζε ζε ηέηνηεο πιεξνθνξίεο ζε φια ηα ελδηαθέξνληα πεδία»58. 

 

Καηά ζπλέπεηα ε δηαθάλεηα ππνλνεί πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 

λαπηηιηαθή εηαηξεία. Ζ απνδνηηθή ηεθκεξίσζε θαη ε νινθιήξσζε ησλ επηζεσξήζεσλ, 

ησλ ινγηζηηθψλ ειέγρσλ θαη ηεο θαηαγξαθήο ησλ εθζέζεσλ βνεζνχλ ζην λα 

εηζαγάγνπλ ηε δηαθάλεηα κέζα ζηε λαπηηιηαθή εηαηξεία. 

 

4.3.5.1 ηόρνο ηνπ Κώδηθα 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε επηδίσμε ηνπ Κψδηθα είλαη λα εμαζθαιίζεη δηεζλή πξφηππα γηα 

ηελ αζθαιή δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία πινίσλ θαη ηελ πξνζηαζία, ηνπ πεξηβάιινληνο 

έλαληη ξχπαλζεο, ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο πεξηνπζίαο γεληθφηεξα. Ο Κψδηθαο είλαη 

βαζηζκέλνο ζε γεληθέο αξρέο θαη αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο εθφζνλ είλαη γλσζηφ φηη o 

ηξφπνο δηαρείξηζεο δηαθέξεη απφ εηαηξεία ζε εηαηξεία. Δζηηάδεη θχξηα ην ελδηαθέξνλ 

πάλσ ζηελ αιπζίδα αηηίνπ-απνηειέζκαηνο αξρηθά γηα ηελ αληηκεηψπηζε αιιά θαη 

πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ. Ζ βαζηθή αληίιεςε πνπ δηέπεη φιεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Κψδηθα είλαη πσο ην απνηέιεζκα ηεο ζσζηήο ή κε δηαρείξηζεο δεζκεχεηαη απφ ηε 

ζπιινγηθή πξνζπάζεηα φισλ αιιά θαη κεκνλσκέλα φζσλ ζπκβάινπλ ζηελ 

παξαγσγή ηεο λαπηηιηαθήο ππεξεζίαο. Καζηζηά άκεζα ππεχζπλε ηε Ναπηηιηαθή 

Δηαηξεία γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ ηεο  (Hetherington, Flin, and Mearns)59. 

 

Αθξνγσληαίνο ιίζνο ηνπ θαινχ management ηεο αζθάιεηαο είλαη ε δέζκεπζε ηεο 

θνξπθήο ηεο ηεξαξρίαο60. ε ζέκαηα πξφιεςεο αηπρεκάησλ θαη ζαιάζζηαο 

ξχπαλζεο, ε ηθαλφηεηα, ε ζπκπεξηθνξά θαη ε παξαθίλεζε (motivation) ησλ αηφκσλ 

ζε φια ηα επίπεδα θαζνξίδνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα. 
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4.3.5.2 Δγρεηξίδην Αζθαινύο Γηαρείξηζεο  

 

 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη παξαπάλσ ζηφρνη ε δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία πξέπεη λα 

αλαπηχμεη έλα δηνηθεηηθφ ζχζηεκα (εγρεηξίδην) ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη: 

a. Πνιηηηθή αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Πην ζπγθεθξηκέλα λα 

πεξηγξάθεη κέζσ ηππνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ κε πνην ηξφπν ζα επηηχρεη απηφ ην 

ζηφρν. 

b. Οδεγίεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ 

θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ζε ζπλάξηεζε κε δηεζλείο θαη 

εζληθνχο θαλνληζκνχο. 

c. Καζνξηζκέλεο επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο κεηαμχ πινίνπ θαη γξαθείνπ, αιιά θαη 

ζεηξά αξκνδηνηήησλ θαη ππεπζπλφηεηαο. 

d. Γηαδηθαζίεο πνπ λα ππνδεηθλχνπλ ηνλ ηξφπν αλαθνξάο αηπρεκάησλ θαη 

απξφβιεπησλ ζπκβάλησλ. 

e. Σξφπνπο πξνεηνηκαζίαο έλαληη εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ. 

f. Γηαδηθαζίεο εζσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη δηνηθεηηθψλ απνινγηζκψλ. 

(Mejia)61 

 

Ζ εηαηξεία πιένλ άκεζα κέζσ ησλ δηαηάμεσλ πνπ πεξηιακβάλεη ην εγρεηξίδην 

αζθαινχο δηαρείξηζεο δεζκεχεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθαξκνζηνχλ φια 

φζα πξνδηαγξάθνληαη είλαη εθηεζεηκέλε απέλαληη ζε θπξψζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

θηάζνπλ κέρξη θαη ηελ απαγφξεπζε ηνπ λα δηαρεηξίδεηαη πινία (αθαίξεζε ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ Document of Compliance). 

 

Παξάιιεια είλαη ε πξψηε θνξά πνπ έλαο θψδηθαο έρεη λνκηθέο πξνεθηάζεηο εθφζνλ 

πξνβιέπεη δήισζε ζηε ζεκαία πνπ θέξεη ην πινίν, ηνπ ππεχζπλνπ πξνζψπνπ γηα 

ηε δηαρείξηζε ηνπ πινίνπ ή ηνπ ζηφινπ. Σν πξφζσπν απηφ είλαη ππφινγν έλαληη ηνπ 

λφκνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην πινίν πξνθαιέζεη αηχρεκα. Γηα ηελ αθξίβεηα 

δηψθεηαη πνηληθά. Σν πξφζσπν απηφ ζα νλνκάδεηαη πιένλ Designated Person 

Ashore (DPA) θαη ζα αλήθεη ππνρξεσηηθά ζηε ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

γξαθείνπ. Ζ δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία έρεη επζχλε απέλαληη ζην εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν 

λα ηνπ παξέρεη φια ηα απαξαίηεηα κέζα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί εθείλν ην 

επίπεδν δηαρείξηζεο πνπ έκκεζα νξίδεη ν Κψδηθαο θαη άκεζα απνθαζίδεη λα 

εθαξκφζεη ε εηαηξεία. Παξάιιεια ζεσξείηαη φηη ην εμνπζηνδνηεκέλνη άηνκν ηεξαξρηθά 
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κέζα ζην νξγαλφγξακκα ηεο εηαηξείαο ζα πξέπεη λα θαηέρεη πςειή ζέζε εθφζνλ 

ππνρξενχηαη κε βάζε ηνλ Κψδηθα λα έρεη άκεζε ζρέζε κε ην αλψηαην management. 

Δπηπιένλ ε επηθνηλσλία ηνπ κε ην πινίν ηνπιάρηζηνλ ζε πεξηπηψζεηο αλάγθεο ζα 

πξέπεη λα είλαη άκεζε θαη ρσξίο ελδηάκεζνπο κε ηα αθξηβή ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ 

δηαζέζηκα φιν ην 24σξν. Παξάιιεια κε ηνλ DPA εμίζνπ ζπνπδαίν ξφιν έρεη ν 

θαπεηάληνο ηνπ πινίνπ ν νπνίνο πξέπεη λα θέξεη ηα θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά 

ηθαλφηεηαο (Mejia)62.  

 

4.3.5.3 Αμηνιόγεζε θαη Απηναμηνιόγεζε 

 

Ζ αμηνιφγεζε σο δηεξγαζία κπνξεί λα αλαπηπρζεί θαη λα εθαξκνζηεί ζε 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επηπέδσλ κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ. Μπνξεί λα θαιχπηεη κία, 

πεξηζζφηεξεο ή ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Μηα πεξαηηέξσ δηάθξηζε 

ηεο αμηνιφγεζεο κπνξεί λα γίλεη κε βάζε ην πνηνο ηελ δηελεξγεί. ηελ πεξίπησζε 

απηή κηιάεη θαλείο γηα εμσηεξηθή αμηνιφγεζε, πνπ κπνξεί γηα παξάδεηγκα λα γίλεη ζηα 

πιαίζηα ηεο αμηνιφγεζεο γηα έλα βξαβείν απφ θάπνηνλ εμσηεξηθφ θνξέα ή πξφζσπν 

(αμηνινγεηήο) θαη εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ή απηναμηνιφγεζε πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ 

ίδην ηνλ νξγαληζκφ πξνθεηκέλνπ απηφο λα δηαπηζηψζεη ηηο δπλαηέο θαη ηηο αδχλακεο 

πεξηνρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη λα ηηο βειηηψζεη. 

 

 

 

 

 

4.3.5.4 Δξγαιεία απηναμηνιόγεζεο ζηε Ναπηηιία 

 

Ζ αλάγθε αζθαινχο δηαρείξηζεο ησλ πινίσλ θαη πξνζηαζίαο ησλ ζαιαζζψλ αιιά 

θαη ηνπ παγθφζκηνπ πεξηβάιινληνο νδήγεζε ζηελ αλαγθαζηηθή πηνζέηεζε απφ 

πιεπξάο ησλ λαπηηιηαθψλ  εηαηξηψλ ηνπ Κψδηθα Αζθαιήο Γηαρείξηζεο (International 

Safety Management Code - ISM), γηα φια ηνπο ηα πινία. Απηφο ν θψδηθαο απαηηεί 

απφ ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο, κέζα απφ κηα ζεηξά θαλνληζκψλ, λα δηαζθαιίζνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ ηνπο κε κεδεληθφ πνζνζηφ αηπρεκάησλ. 

 

Παξφια απηά ππάξρεη κηα εκθαλήο δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο εηαηξίεο πνπ κε βάζε ηα 

δηθά ηνπο πξφηππα αζθαιείαο ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ISM Code θαη ζε απηέο 

πνπ ζηνρεχνπλ ζην λα ηθαλνπνηνχλ ζην ειάρηζην απηέο ηηο απαηηήζεηο63. Απηή ε 
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δηαθνξνπνίεζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα θάπνηνλ πνπ ελδηαθέξεηαη λα ζπγθξίλεη θαη 

λα εθηηκήζεη ηα επίπεδα αζθαιείαο δχν ή πεξηζζφηεξσλ πινίσλ (π.ρ. λαπισηήο). Γηα 

ην ιφγν απηφ ν OCIMF, δεκηνχξγεζε έλα εξγαιείν απηναμηνιφγεζεο γηα ηνπο 

ηδηνθηήηεο πεηξειαηνθφξσλ πινίσλ (tanker) ηθαλφ λα ζπκβάιιεη ζηελ κέηξεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηε βειηίσζε ησλ δηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο. Με 

βάζε ην εξγαιείν απηφ πνπ νλνκάζηεθε “Tanker Management and Self-Assessment” 

(TMSA), νη δηαρεηξηζηέο ησλ ηάλθεξ κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηα ζπζηήκαηα 

αζθαινχο δηαρείξηζεο πνπ δηαζέηνπλ απέλαληη ζε θάπνηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο 

δείθηεο απφδνζεο, ελψ ηαπηφρξνλα πξνηείλεη θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο πνπ 

εθαξκφδνληαη απφ επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο. (Havold)64 . 

 

Έλαο καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο ηνπ πξνηχπνπ ISO 9001 είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο κέζα απφ κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε θαηά ηξφπν πνπ λα ειαρηζηνπνηεί 

ηηο πνιπδάπαλεο επηζεσξήζεηο πνηφηεηαο απφ πειάηεο ή πξνκεζεπηέο. Καηά ηνλ ίδην 

αθξηβψο ηξφπν έλαο καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο ηνπ Κψδηθα Αζθαινχο Γηαρείξηζεο 

είλαη ε ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο αζθάιεηαο απφ θάζε λαπηηιηαθή επηρείξεζε θαη 

ηα πινία πνπ δηαρεηξίδεηαη. Απηφ ζα νδεγήζεη ζηελ θαιχηεξε ζπκκφξθσζε κε ηνπο 

θαλνληζκνχο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζε παγθφζκηα θιίκαθα 

θαη ζα νδεγήζεη ζε δξαζηηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο κέζα απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

ηαθηηθψλ επηζεσξήζεσλ ησλ πινίσλ απφ ηηο ζεκαίεο ή ηα ιηκεληθά ζψκαηα (Lloyd‟s 

Register)65. 

 

Σέινο, κηα εμίζνπ ζεκαληηθή αηηία γηα ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα ISM 

είλαη θαη ε απμεκέλε λνκηθή θάιπςε πνπ πξνζθέξεη ζηελ εηαηξία πνπ ηνλ εθαξκφδεη. 

Απηφ κπνξεί λα απνδεηρζεί ρξήζηκν ζε πεξηπηψζεηο πξφθιεζεο αηπρεκάησλ/ πιηθψλ 

θιπ. δεκηψλ φπνπ ε εηαηξία βξίζθεηαη ζπλήζσο αληηκέησπε κε πιήζνο θαηεγνξηψλ 

ηηο νπνίεο θαη ζα πξέπεη λα ππεξαζπηζηεί κε θάζε ηξφπν. Σν λα έρεη ηελ απαξαίηεηε 

ππνδνκή/ νξγάλσζε αιιά θαη ην θαηάιιειν ζχζηεκα απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ ζηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο κπνξεί λα ηε δηεπθνιχλεη ζε κεγάιν βαζκφ πξνο ηε παξαπάλσ 

θαηεχζπλζε (Lloyd‟s Register)66  

 

4.3.5.5 Δπηζεσξήζεηο, εζσηεξηθνί έιεγρνη θαη εθζέζεηο 

 

Ζ ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ πξέπεη λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ησλ 

λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ. Οη πινηνθηήηεο πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπλ,  λα αμηνινγήζνπλ 

θαη λα δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηνλ θχξην θίλδπλν. Κάπνηα ζηάδηα πνπ ζα 
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κπνξνχζαλ λα αθνινπζεζνχλ είλαη 67: 

 

 αλαθαιχςηε θαη αλαθέξεηε ηε κε ζπκκφξθσζε 

 πξνζδηνξίζηε ηελ αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο θαη αλαιχζηε ηα γεγνλφηα πνπ 

πξνθάιεζαλ ην αηχρεκα 

 ειέγμηε εάλ ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ ήηαλ απνηειεζκαηηθά 

 θαηαγξάςηε θάζε δηνξζσηηθή δξάζε γξαπηψλ δηαδηθαζηψλ 

 πξνζπαζήζηε λα αιιάμεηε ην SMS κε ζθνπφ ηε βειηίσζε  

 

Σα αηπρήκαηα, ηα επηθίλδπλα πεξηζηαηηθά, νη κε-ζπκκνξθψζεηο, νη απνθιίζεηο απφ 

ηνλ θψδηθα, πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ μεξά θαη ζην πινίν, πξέπεη λα αλαθέξνληαη 

(ISM CODE άξζξν 9). Οη απνηπρίεο θαη αζάθεηεο κέζα ζην ζχζηεκα αζθαινχο 

δηαρείξηζεο πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη. 

 

Γχν είδε κε-ζπκκνξθψζεσλ ππάξρνπλ: ζεκαληηθέο θαη δεπηεξεχνπζεο. 

 

Σν άξζξν 1.1.9 ηνπ ISM CODE θαζνξίδεη ηηο κε ζπκκνξθψζεηο σο: 

 

«κηα παξαηεξεζείζα θαηάζηαζε φπνπ ηα αληηθεηκεληθά ζηνηρεία δείρλνπλ ηε κε 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο απαίηεζεο». 

 

Ζ ζεκαληηθή κε ζπκκφξθσζε νξίδεηαη σο (ISM CODE άξζξν 1.1.10): 

 

«κηα εππξνζδηφξηζηε απφθιηζε πνπ νξίδεη κηα ζνβαξή απεηιή ζηελ αζθάιεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ ή ηνπ πινίνπ ή έλαο ζνβαξφο θίλδπλνο γηα ην πεξηβάιινλ πνπ απαηηεί 

ηελ άκεζε δηνξζσηηθή δξάζε θαη πεξηιακβάλεη ηελ έιιεηςε απνηειεζκαηηθήο θαη 

ζπζηεκαηηθήο εθαξκνγήο κηαο απαίηεζεο ηνπ θψδηθα απηνχ». 

 

Ζ ζεκαληηθή κε ζπκκφξθσζε πηζαλφλ λα είλαη κηα απνηπρία ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

SMS, ε απνπζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ή ζεκαληηθή παξαβίαζε ηνπ SMS. Ζ 

δεπηεξεχνπζα κε ζπκκφξθσζε αλαθέξεηαη ζε κηα κηθξή έιιεηςε (παξάιεηςε) ζην 

ζχζηεκα. Παξφια απηά αξθεηέο δεπηεξεχνπζεο κε ζπκκνξθψζεηο κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε κηα ζεκαληηθή κε ζπκκφξθσζε. 

 

Οη κε ζπκκνξθψζεηο κπνξνχλ λα βγνπλ ζηελ επηθάλεηα κεηά απφ κηα  επηζεψξεζε 

(άξζξν 10.2.1 ηνπ ISM CODE) ή απφ αλαθνξέο (άξζξα 9.2 θαη 10.2.3 ηνπ ISM 
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CODE) 

 

 

Ζ λαπηηιηαθή εηαηξεία νθείιεη λα θαζηεξψζεη ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ εζσηεξηθψλ 

ειέγρσλ (ISM CODE άξζξν 12), φπνπ ζα θαίλεηαη φηη ην SMS ιεηηνπξγεί θαη 

ιακβάλνληαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Σα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ζσζηά θαη ζε ηζρχ, νη δηαδηθαζίεο εθαξκφδνληαη θαη 

ηεξνχληαη ζσζηά. Ζ πνξεία ηνπ ειέγρνπ παξνπζηάδεη εάλ νη δηαδηθαζίεο ηεξνχληαη 

ζσζηά. Οη έιεγρνη επηζηνχλ ηελ πξνζνρή ζην ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ έγηλε 

ιάζνο θαη ηελ αηηία πνπ ζπλέβε ην αηχρεκα. Δάλ νη εζσηεξηθνί έιεγρνη δελ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί θαηάιιεια, απηφ πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηνπο πινηνθηήηεο. 

 

Οη δηαδηθαζίεο πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη, ειέγρνληαη λα αλαζεσξνχληαη θαη λα 

αμηνινγνχληαη θαηάιιεια (ISM CODE άξζξν 12). Ζ ππνβνιή αλαθνξψλ αλαπαξηζηά 

έλαλ θχθιν κηαο ζπλερνχο βειηίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαινχο δηαρείξηζεο γηα λα 

αληηκεησπηζηεί ε επηζθαιήο ζπκπεξηθνξά. Γηα λα ζπκκνξθσζεί κε ηνλ ISM CODE, 

ην ζχζηεκα αζθαινχο δηαρείξηζεο πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη κέζσ γξαπηψλ 

δηαδηθαζηψλ ψζηε λα βειηηψλεηαη ζπλερψο (ISM CODE άξζξν 11.2.3). 

 

Σα αηπρήκαηα πεξηιακβάλνπλ πεξηβαιινληηθέο, θαη νηθνλνκηθέο απψιεηεο ή 

ηξαπκαηηζκνχο αλζξψπηλσλ δσψλ. Δίλαη πξαγκαηηθά ζεκαληηθφ ηααηπρήκαηα λα 

αλαιχνληαη, λα πξνζδηνξίδνληαη ηα ιάζε θαη λα εθαξκφδνληαη νη δηαδηθαζίεο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ίδηα ή παξφκνηα πεξηζηαηηθά ζην κέιινλ. 

 

Οη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο αθφκε θαη ηα θξάηε πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ φηη ν ISM CODE 

ζηεξίρζεθε ζηε αλάπηπμε κηαο παηδείαο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη φρη ζε κηα παηδεία 

κε ζθνπφ ηελ επίπιεμε. Καηά ζπλέπεηα, νη επηζεσξήζεηο, νη εθζέζεηο, νη εζσηεξηθνί 

έιεγρνη ησλ αηπρεκάησλ, απαηηνχληαη γηα λα εληζρχζνπλ ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο, 

ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πξαθηηθέο θαη λα κελ δηψμνπλ πνηληθά ηνπο πινηνθηήηεο. 

 

Όηαλ ηα αγαζά κεηαθέξνληαη κε έλα πινίν πξνο έλαλ ηδηαίηεξν πξννξηζκφ, ν 

κεηαθνξέαο έρεη ηελ επζχλε λα δηεμάγεη ην ηαμίδη αθίλδπλα θαη λα θξνληίζεη ζην 

αθέξαην ην θνξηίν. Δάλ ηα αγαζά είλαη ραιαζκέλα ή ράζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κεηαθνξάο, ν κεηαθνξέαο κπνξεί λα θξηζεί σο ν άκεζα ππεχζπλνο. Μηα απφ ηηο 

ζπλεζηζκέλεο αηηίεο δεκίαο ή απψιεηαο είλαη ε αλαμηνπιντκφηεηαο ηνπ πινίνπ. Αθφκα 
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θη αλ ε αζθαιήο ιεηηνπξγία ή δηαρείξηζε δελ απνηεινχλ αηηία ηεο δεκίαο ή ηεο 

απψιεηαο, ν ISM CODE επηδξά νξίδνληαο ηελ έλλνηα ηεο αμηνπιντκφηεηαο. 

 

4.3.6 Οη ζηόρνη ηνπ ISM CODE: αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα θαη πξόιεςε ηεο 

Ρύπαλζεο 

 

Οη ζηφρνη ηνπ ISM CODE είλαη ε «πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο, πξνζηαζία ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο θαη απνθπγή δεκίαο ζην πεξηβάιινλ, θαη ηδηαίηεξα ζην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ» (1.2.1. ISM CODE). 

 

Όρη κφλν νη πινηνθηήηεο αιιά θαη ηα θξάηε ελδηαθέξνληαη γηα αθίλδπλεο ζάιαζζεο, 

πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο. Πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνχλ απηνί νη ζηφρνη, ηα θξάηε πξέπεη λα ειέγρνπλ ηα θάησ ηνπ κεηξίνπ 

πεηξειαηνθφξα ή ηα πινία ζηα νπνία κεηαθέξνληαη επηβάηεο 68. 

 

Καηά ζπλέπεηα ηα θξάηε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχλ ειέγρνπο ζηα πινία θαη λα 

επηβεβαηψλνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά ελ πισ. Πξέπεη λα θαζνξηζηεί εάλ ε λαπηηιηαθή 

εηαηξεία θαη ην πινίν ηεο ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ISM CODE, θαη 

ζπλεπψο κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηάθνξεο δηεζλείο, επξσπατθέο 

θαη εζσηεξηθέο ζπκβάζεηο, ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο. 

 

Δπηπιένλ ε επηβνιή ησλ αζηηθψλ θαη εγθιεκαηηθψλ θπξψζεσλ ζηνλ πινηνθηήηε πνπ 

πξνθάιεζε ηελ πεξηβαιινληηθή δεκία ή ην ζάλαην πξέπεη λα έρεη πξνιεπηηθή 

επίδξαζε. Απηφ κπνξεί λα είλαη έλαο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ISM 

CODE. 

 

4.3.7 Οη αλεζπρίεο ησλ θξαηώλ γηα αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα θαη πξόιεςε ηεο 

ξύπαλζεο 

 

Ζ UNCLOS θαζνξίδεη ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο (άξζξν 

145) θαη ηεο αλζξψπηλεο δσήο (άξζξν 146). Ζ πξφιεςε ξχπαλζεο απφ πεηξέιαην 

θαη ε αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα πξέπεη λα είλαη νη ζηφρνη θαη ε πξνηεξαηφηεηα ησλ 

θξαηψλ. Σν άξζξν 192 ηεο UNCLOS επηβάιιεη ζηα θξάηε κηα «ππνρξέσζε λα 

πξνζηαηεπζεί θαη λα ζπληεξεζεί ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ». Σν άξζξν 194 ηεο 

UNCLOS νξίδεη ηηο επζχλεο ησλ θξαηψλ: 



268 
 

 

«Σα θξάηε λα ιάβνπλ, ρσξηζηά ή απφ θνηλνχ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, φια ηα 

κέηξα ζχκθσλα κε απηήλ ηελ πλζήθε πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα απνηξέςνπλ, λα 

κεηψζνπλ θαη λα ειέγμνπλ ηε ξχπαλζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο απφ 

νπνηαδήπνηε πεγή». 

 

Άξα ε πξφιεςε, ε κείσζε θαη ν έιεγρνο ηεο ξχπαλζεο ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο είλαη επζχλε ησλ θξαηψλ (Celik)69. 

 

4.3.7.1 Δκπηζηνζύλε ζηα θξάηε ζεκαίαο ώζηε λα εμαζθαιηζζεί ε πξνζηαζία 

ηεο αλζξώπηλεο δσήο θαη πξόιεςε ηεο ξύπαλζεο 

 

Γηα ρξφληα, ε Γηεζλήο Κνηλφηεηα ζηεξίρζεθε ζηα θξάηε ζεκαίαο (ην θξάηνο φπνπ ην 

πινίν λενινγείηαη) πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ ηα πξφηππα αζθάιεηαο θαη λα 

εμαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο, θαη ηνπ πεξηβάιινληνο 70. 

Πξάγκαηη κεξηθέο δηεζλείο ζπκβάζεηο (MARPOL 73/78, SOLAS, UNCLOS, θ.ιπ.) 

πξνζδίδνπλ ηελ ππνρξέσζε ζηα θξάηε ζεκαίαο λα ηθαλνπνηήζνπλ απηέο ηηο 

απαηηήζεηο. Καηά ζπλέπεηα, ε αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα θαη ε απνθπγή θαηαζηξνθήο 

ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ (ISM CODE άξζξν 1.2.1) πξέπεη λα είλαη έλαο απφ ηνπο 

ζηφρνπο ησλ θξαηψλ ζεκαίαο.  

 

Ζ εθαξκνγή ειέγρσλ θαη πηζηνπνηήζεσλ είλαη έλαο ηξφπνο πνπ θαζνξίδεηαη εάλ ηα 

πινία ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο δηεζλείο θαλφλεο. 

 

Kξαηηθή επηζεψξεζε, πνπ είλαη «ε θπβέξλεζε ηνπ θξάηνπο ηνπ νπνίνπ έρεη ζεκαία ην 

πινίν θαη έρεη ην δηθαίσκα λα θέξεη» (άξζξν 1.1.3 ISM CODE), έρεη ηελ επζχλε λα 

εθδψζεη ηα πηζηνπνηεηηθά θαη λα ειέγμεη εάλ ε λαπηηιηαθή εηαηξεία θαη ηα πινία ηεο 

ζπκκνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ISM CODE 71. Δάλ ην θξάηνο 

ζεσξεί φηη ε λαπηηιηαθή εηαηξεία θαη ηα πινία ηεο ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ζέζεηο ηνπ 

ISM CODE, ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ θξάηνπο εθδίδεη ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ISM72, 

δει. ην έγγξαθν ζπκκφξθσζεο (DOC, Document of Compliance) θαη ην 

πηζηνπνηεηηθφ αζθαινχο δηαρείξηζεο (SMC, Safety Management Certificate). Σν 

DOC είλαη ην έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη γηα λα πηζηνπνηεζεί φηη ε λαπηηιηαθή εηαηξεία 

εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ISM CODE (ISM 

CODE άξζξνπ 13.1).Δλψ ηνSMC είλαη ην έγγξαθν πνπ πηζηνπνηεί ηε ζπκκφξθσζε 

ηνπ πινίνπ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ISM CODE. Καη ηα δχν πηζηνπνηεηηθά 
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ηζρχνπλ γηα πέληε ρξφληα 73. 

 

Μεηά απφ ηελ έθδνζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ, ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ θξάηνπο πξέπεη 

λα θάλεη πεξηνδηθέο επηζεσξήζεηο πνπ έρνπλ νξηζζεί. Ο ζηφρνο ησλ πεξηνδηθψλ 

επηζεσξήζεσλ είλαη λα δηαπηζησζεί εάλ νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ SMS ζπκκνξθψλνληαη 

κε ηνλ ISM CODE θαη εάλ ην SMS ιεηηνπξγεί αθφκα (άξζξα 3.2.3 θαη 3.1-6 ςήθηζκα 

Α. 788 (19)). 

 

Λφγνη γηα ηελ απφζπξζε ή παξαθξάηεζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ISM CODE κπνξνχλ 

λα είλαη: «φηαλ δελ δεηείηαη ε εηήζηα επηζεψξεζε πνπ απαηηείηαη ζηελ παξάγξαθν 

13.4 ή εάλ ππάξρνπλ ζηνηρεία ζεκαληηθψλ κε-ζπκκνξθψζεσλ ζχκθσλα κε απηφλ 

ηνλ θψδηθα» (ISM CODE άξζξα13.5 θαη 13.9). 

 

 

Σν θξάηνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εμνπζηνδνηήζεη θαη λα δψζεη ηηο αξκνδηφηεηεο γηα 

ππεχζπλε πηζηνπνίεζε «ζε έλαλ νξγαληζκφ πνπ λα αλαγλσξίδεηαη απφ απηφ» (ISM 

CODE άξζξα 13.2 θαη 13.7). Δληνχηνηο θάπνηα άιια θξάηε ζεκαίαο εμνπζηνδνηνχλ 

ηηο εηαηξείεο λενγλσκφλσλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο πηζηνπνίεζεο74. Ο ιφγνο γηα ην 

πνηνο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο είλαη ζπρλά ην γεγνλφο φηη κεξηθά θξάηε ζεκαίαο δελ 

έρνπλ ηελ εκπεηξία, ηελ πείξα θαη ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

ηηο επηζεσξήζεηο. 

 

Ζ Γηεζλήο Έλσζε ησλ Δηαηξεηψλ ησλ Νενγλσκφλσλ (International Association of 

Classification Societies, IACS) δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ λα επηβάιιεη πνηνηηθέο 

απαηηήζεηο ζηα κέιε ηνπ. Ο Lord Donaldson75 ππνγξακκίδεη φηη: 

 

«ε δεκηνπξγία ηεο IACS απνηξέπεη ηνπο ηδηνθηήηεο απφ κηα θνηλσλία κειψλ ζε κηα 

άιιε απιή πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ην λα πξέπεη λα πάξεη ηα δηνξζσηηθά κέηξα 

πνπ απαηηνχληαη απφ ηε πξψηε θνηλσλία». 

 

Οη εηαηξείεο λενγλσκφλσλ εμεηάδνπλ ηελ αζθάιεηα πινίσλ. Δλεξγψληαο εμ νλφκαηνο 

ησλ θξαηψλ ζεκαίαο, νη εηαηξείεο απηέο κπνξνχλ θαη εθδίδνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά ISM 

CODE θαη άιια πηζηνπνηεηηθά πνπ απαηηνχληαη. Διέγρνπλ επίζεο ηελ πνηφηεηα θαη 

ηελ αμηνπινΐα ησλ πινίσλ θαη εθδίδνπλ πηζηνπνηεηηθψλ αμηνπινΐαο. ηελ πξαθηηθή, 

απηέο νη εηαηξείεο πξέπεη λα θάλνπλ κηα αθξηβή δηάθξηζε κεηαμχ ηεο ζπκβνιήο ηνπ 

πινηνθηήηε θαη λα ελεξγνχλ εμ νλφκαηνο ησλ θξαηψλ. 
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Λεηηνπξγψληαο εμ νλφκαηνο ησλ θξαηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη εηαηξείεο 

λενγλσκφλσλ πξέπεη λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηα πνηνηηθά θξηηήξηα πνπ δειψλνληαη 

ζηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 94/57/EC114 ηεο Communication ζηηο 3.12.2002 φπνπ 

αλαθέξεηαη: 

«νη εηαηξείεο λενγλσκφλσλ ζα πξέπεη λα ηεξνχλ θαιά ηα αξρεία απφδνζεο 

αζθάιεηαο θαη πξφιεςεο ξχπαλζεο, ηα κέηξα γηα φια ηα πινία ηνπο, αλεμάξηεηα 

απφ ηε ζεκαία ησλ πινίσλ, θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ πεξηνρή ηνπ θφζκνπ φπνπ 

πιένπλ». 

 

Οη εηαηξείεο λενγλσκφλσλ, πνπ δελ εθπιεξψλνπλ ηα πξφηππα, ζα αληηκεησπηζζνχλ 

κε πξνζσξηλή ή κφληκε απφζπξζε ηνπ community authorisation 76 ηνπο. 

 

4.3.7.2 Ζ επζύλε ησλ ιηκελαξρείσλ (Port state Control, PSC) γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ζηε ζάιαζζα, ηεο πξνζηαζίαο ηεο αλζξώπηλεο 

δσήο θαη ηεο πξόιεςεο ηεο ξύπαλζεο 

 

Μεξηθνί ζπγγξαθείο έρνπλ αληηιεθζεί, απηφ πνπ πξνζδηνξίδεη ν Ademuni Odeke ηελ 

«κεηαηφπηζε ηνπ ειέγρνπ απφ ην θξάηνο ζεκαίαο ζηηο ιηκεληθέο αξρέο»77.  

 

Σα παξάθηηα θξάηε έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηελ αλαγθαηφηεηα λα ελδπλακψζνπλ ηελ 

έλλνηα ηεο αζθάιεηαο ζηε ζάιαζζα θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

 

Σν ιηκελαξρείν (Port State Control, PSC) πξέπεη λα ειέγρεη ηα πινία θαη αθφκε λα 

εμαζθαιίδεη φηη ηα θάησ ηνπ κεηξίνπ πινία λα κελ κπαίλνπλ ή λα κελ θεχγνπλ απφ 

ηνπο ιηκέλεο ηνπ. Δπνκέλσο νη παξάθηηεο ιηκεληθέο αξρέο απνθαζίζηεθε λα είλαη 

ελεξγέο. Πξάγκαηη ν Clarke εμεγεί: 

 

«θαζπζηεξήζεηο αλάκεζα ζηε δεκηνπξγία ησλ πλζεθψλ θαη ζηε 

εθαξκνγή απηψλ έρνπλ πείζεη ηηο ιηκεληθέο αξρέο φηη πξέπεη λα θηλεζνχλ αλεμάξηεηα, 

ή ηνπιάρηζηνλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θξαηηθνχο ζπλεξγάηεο ηνπο, παξά λα 

πεξηκέλνπλ νιφθιεξε ηελ δηεζλή θνηλφηεηα»78. 

 

Σν ιηκελαξρείν (PSC) δελ αληηθαζηζηά ην θξάηνο ζεκαίαο ή ηνλ πινηνθηήηε ζηηο 

επζχλεο ηνπο λα εμαζθαιίζνπλ αζθάιεηα ελ πισ. Σν ιηκελαξρείν (ΡSC) ιεηηνπξγεί 

ζπκπιεξσκαηηθά. Όπσο ν Clarke αλαθέξεη: 
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«Ο έιεγρνο ζηνπο ιηκέλεο δελ απνηειεί ελαιιαθηηθή ιχζε ηνπ ειέγρνπ ηνπ θξάηνπο 

ζεκαίαο αιιά κέζν εμαλαγθαζκνχ ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ θάησ ηνπ κεηξίνπ πινίσλ, είηε 

λα ηνπο απνξξίπηεη είηε λα ηνπο αλεβάδεη ηα πξφηππα79». 

 

Καηά ζπλέπεηα νη έιεγρνη πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ιηκελαξρείν (PSC) 

κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζην λα αλαπηχμνπλ ηελ έλλνηα ηεο αζθάιεηαο ζηε ζπλείδεζε 

ησλ πινηνθηεηψλ. Οη πηζηνπνηήζεηο θαη νη έιεγρνη είλαη κέζα γηα λα αιιάμεη ν ηξφπνο 

ζθέςεο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ζην πινίν. 

 

 

Ζ χπαξμε ηεο Directive 95/21/EC124 ζηνλ θξαηηθφ έιεγρν ησλ ιηκέλσλ απαηηεί ηηο 

εζληθέο ιηκεληθέο αξρέο λα ειέγρνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 25% ησλ πινίσλ πνπ κπαίλνπλ 

ζηα ιηκάληα 80 ηνπο. 

Δπηπιένλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή απνθαζίζηεθε λα δεκηνπξγεζεί κηα «καχξε 

ιίζηα» ησλ θάησ ηνπ κεηξίνπ πινίσλ, ηα νπνία ζα απνξξηθζνχλ απφ ηελ πξφζβαζε 

ζε ιηκέλεο ηεο ΔΔ (νδεγία 95/21/EC φπσο ηξνπνπνηείηαη). Ζ ΔΔ δεκνζίεπζε κηα 

ελδεηθηηθή «καχξν ιίζηα» κε πινία πνπ απαγνξεχνληαη ζηα ιηκάληα ηεο ΔΔ81. 

Πξνθεηκέλνπ λα θαζηεξσζεί ν θαηάινγνο απηφο, ε Δπηηξνπή έιαβε ππφςε ηεο ην 

Paris MOU θαη ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Equasis 82, ην νπνίν ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πινίσλ θαη ησλ λαπηηθψλ.  

 

Δπηπξφζζεηα, ε Δπηηξνπή πξφηεηλε λα απαγνξεχζεη ζηα κνλνχ ηνηρψκαηνο 

πεηξειαηνθφξα βαξηψλ θαπζίκσλ ηε πξφζβαζε ζε ιηκάληα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ιφγνπ ηνπ φηη ζεσξνχληαη νη πην ξππνγφλνη ηχπνη πεηξειαίσλ (Δπηηξνπή ηεο 3εο 

Γεθεκβξίνπ 2002). 

 

πκπεξαζκαηηθά, κπνξεί λα παξαηεξεζεί ε αλάγθε γηα πνηφηεηα θαη πνζφηεηα 

πηζηνπνηήζεσλ θαη ειέγρσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ νξίδνληαη 

ζηνλ ISM CODE, δει. ε απνθπγή ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηαζηξνθήο θαη ε 

πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο. 

 

4.3.8 Ζ επζύλε ηνπ πινηνθηήηε ζην ζύζηεκα πξόιεςεο 

 

Όπνπ έλα πινίν πξνθαιεί ξχπαλζε ελ πισ σο απνηέιεζκα ηεο δηαξξνήο 

πεηξειαίνπ, ν πινηνθηήηεο λα είλαη αζηηθά ή πνηληθά δησθφκελνο. Απηή είλαη ε 
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εθαξκνγή ηεο αξρήο ηνπ ν κνιχλσλ πιεξψλεη. 

 

Μέζα απφ αλαιχζεηο θαη λα επεμεγήζεηο ησλ θαλφλσλ εγθιεκαηηθήο θαη αζηηθήο 

επζχλεο πνπ ππάξρνπλ ζηα δηεζλή θαη εζσηεξηθά επίπεδα κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ 

πψο ε επηβνιή θπξψζεσλ ζηνλ πινηνθηήηε πηζαλφλ λα θέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

 

 

 

 

4.3.8.1 Ζ εθαξκνγή ζηα δηεζλή θαη εζσηεξηθά επίπεδα ηεο αξρήο ν κνιύλσλ 

πιεξώλεη 

 

Σν 1902 πνπ ν OECD αλέπηπμε ηελ αξρή ν κνιχλσλ πιεξψλεη πνπ ζεκαίλεη φηη ν 

ππεχζπλνο γηα ηελ πξφθιεζε ηεο ξχπαλζεο (ν κνιχλσλ) πξέπεη λα επηβαξπλζεί ηηο 

δαπάλεο ηεο ξχπαλζεο θαη ησλ επαθφινπζσλ δαπαλψλ. Απηή ε αξρή έιαβε επξεία 

απνδνρή. 

 

Ζ αξρή ν κνιχλσλ πιεξψλεη αλαθέξεηαη ζην άξζξν 174 παξάγξαθνο (2 ηεο 

πλζήθεο ηεο Ρψκεο  θαη ζηε Γηαθήξπμε ηεο δηάζθεςεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ πνπ έγηλε ζην Rio de Janeiro (1992).  Ζ αξρή 16 ηεο 

Γηαθήξπμεο ηνπ Rio αλαθέξεη: 

 

«Οη εζληθέο αξρέο πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ λα πξνσζήζνπλ ηελ εζσηεξηθνπνίεζε 

ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο θαη ηε ρξήζε ησλ νηθνλνκηθψλ κέζσλ, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ πξνζέγγηζε φηη ν κνιχλσλ πξέπεη, ζε γεληθέο γξακκέο, λα αληέμεη ην 

θφζηνο ηεο ξχπαλζεο, κε ηνλ νθεηιφκελν ζεβαζκφ ζην δεκφζην ελδηαθέξνλ θαη 

ρσξίο δηαζηξέβισζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ»83. 

 

Ζ πνιππινθφηεηά ηεο δίλεη αθνξκή γηα δχν θχξηα δεηήκαηα: πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

κνιχλνληνο θαη κέηξεζε ηνπ θφζηνπο ηεο δεκίαο. Τπνηίζεηαη φηη «φια, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πεξηβάιινληνο, έρνπλ κηα πξνζαξκνζκέλε ηηκή 

αγνξάο»84. Δληνχηνηο αθφκα θη αλ έρεη πξφζεζε λα πιεξψζεη ν κνιπλψλ ηε δεκία 

πνπ πξνθαιείηαη ζην πεξηβάιινλ, είλαη δχζθνιν λα θαζηεξσζεί ην αθξηβέο πνζφ. 

Πξάγκαηη απηφ νθείιεηαη ηφζν ζην γεγνλφο φηη ρξεηάδεηαη πνιιά ρξφληα γηα λα 

θαζαξηζηεί φζν ζην φηη είλαη αδχλαηε ε πιήξε απνθαηάζηαζε. Οη δηάθνξεο δηεζλείο 

θαη εζσηεξηθέο ζπκβάζεηο θαη νη λνκνζεζίεο εθαξκφδνπλ ηελ αξρή ν κνιχλσλ 
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πιεξψλεη. 

 

 

Ο ΗΜΟ θαζηέξσζε ην 1969 κε ηε Γηεζλή πλζήθε ηα ζρεηηθά κε ηελ αζηηθή επζχλε γηα 

ηε δεκία ξχπαλζεο πεηξειαίνπ ζηε πλζήθε αζηηθήο επζχλεο (Civil Liability 

Convention, CLC). Ο ζηφρνο ηνπ CLC είλαη λα εγγπεζεί κηα επαξθήο απνδεκίσζε 

ζηα ζχκαηα. Ο πινηνθηήηεο λα θξίλεηαη δησθφκελνο αιιά λα θαζνξίδεηαη ε επζχλε 

ηνπ. Καηφπηλ πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζεί ην θαζεζηψο CLC, απνθαζίζηεθε λα 

ζπζηαζεί ην Γηεζλέο Σακείν γηα ηελ απνδεκίσζε ηεο δεκίαο απφ ξχπαλζε πεηξειαίνπ 

ή ε πλζήθε Σακείσλ International Fund for Compensation for oil Pollution Damage, 

IOPC) πνπ πηνζεηήζεθε ην 1971 85. 

 

Απηέο νη δχν πλζήθεο αλαζεσξήζεθαλ ην 1984. Σν 1992 κηα δηπισκαηηθή δηάζθεςε 

ηεο ΗMO ζην Λνλδίλν αλαζεψξεζε ηνλ φξν ηεο έλαξμεο ηζρχνο ησλ πξσηνθφιισλ. 

Σν CLC θαη ην ΗOPC αληηθαηαζηάζεθαλ απφ έλα πξσηφθνιιν ην 1992 θαη 

ηξνπνπνηήζεθαλ ην 2000. Με βάζε ηηο CLC θαη IOPC, ν πινηνθηήηεο είλαη απζηεξά 

ππεχζπλνο γηα ηε δεκία ζηε ζάιαζζα, πνπ πεξηιακβάλεη πινία πνπ θέξνπλ 

πεηξέιαην 86. Δληνχηνηο ν πινηνθηήηεο κπνξεί λα απαιιαγεί ησλ επζπλψλ ηνπ, εάλ 

ζπκβνχλ νξηζκέλα γεγνλφηα, φπσο χπαξμε πνιέκνπ, θπζηθψλ θαηλφκελσλ, πξάμε ή 

παξάιεηςε ηξίηνπ, πξάμε ηεο Κπβέξλεζεο, θ.ιπ. (άξζξν ΗΗΗ παξάγξαθνο (2) ηνπ CLC 

1992). Δπηπιένλ ν πινηνθηήηεο δελ είλαη δησθφκελνο: 

 

«φπνπ ε δεκία πνπ δηαπξάρηεθε πξνθχπηεη απφ πξνζσπηθή πξάμε ή παξάιεηςε 

(ηνπ πιεξψκαηνο, πηιφηνη, λαπισηέο) κε πξφζεζε γηα λα πξνθαιέζεη ηέηνηα δεκία, ή 

απξφζεθηα θαη κε ηε γλψζε πηζαλψο φηη ζα νδεγνχζε ζε ηέηνηα δεκία» (άξζξν ΗΗΗ 

παξάγξαθνο (4) ηνπ CLC 1992). 

 

Ζ ζαιάζζηα βηνκεραλία δέρηεθε κηα ξεηή ππαηηηφηεηα αιιά ζε αληάιιαγκα ν 

πινηνθηήηεο έρεη ην δηθαίσκα λα πεξηνξίζεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ επζχλε. Δίλαη 

αμηνζεκείσηε κηα ζπλνπηηθή εμήγεζε ηνπ ιφγνπ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο επζχλεο. Οη 

πινηνθηήηεο ζα κπνξνχζαλ λα βξεζνχλ αληηκέησπνη κε κηα απεξηφξηζηε επζχλε. 

ηελ νπζία ν πινηνθηήηεο κπνξεί λα εγθαηαιείςεη ην πινίν.87 Ζ αξρηθή κέζνδνο, γηα 

λα ππνινγηζηεί ην πνζφ πνπ ν πινηνθηήηεο πξέπεη λα θαηαβάιεη, εκθαλίζηεθε κε ην 

λα ππνινγίδεηαη ζηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπ πινίνπ θαη ηνπ θνξηίνπ «έλα 

πνιιαπιάζην ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ πινίνπ αλεμάξηεηα απφ ηε κεηά-αηπρήκαηνο 

αμία ηνπ».Ο πινηνθηήηεο κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ επζχλε ηνπ κφλν φηαλ ην αηχρεκα 
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πνπ ζπλέβε δελ είλαη απνηέιεζκα δηθνχ ηνπ ζθάικαηνο88. 

 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 2000 αχμεζαλ ηα φξηα απνδεκηψζεσλ πνπ παξέρνληαη ζην 

πξσηφθνιιν ηνπ 1992 (άξζξν V (1) ηνπ CLC 1992) 

 

-Έλα πινίν πνπ δελ ππεξβαίλεη 5.000 αθαζάξηζηε ρσξεηηθφηεηα, ε επζχλε ηνπ 

πεξηνξίδεηαη ζην: 

 ην 1992: 3 εθαηνκκχξηα SDR143 (πεξίπνπ ΖΠΑ $3.8 

           εθαηνκκχξηα) 

 ην 2000: 4.5 εθαηνκκχξηα SDR (πεξίπνπ ΖΠΑ $5.78 

           εθαηνκκχξηα) 

 

- Έλα πινίν απφ 5.000 έσο 140.000 αθαζάξηζηε ρσξεηηθφηεηα, ε επζχλε ηνπ 

πεξηνξίδεηαη ζην: 

 Σν 1992: 3 εθαηνκκχξηα SDR ζπλ 420 SDR (πεξίπνπ ΖΠΑ $538) γηα θάζε 

επηπιένλ αθαζάξηζην ηφλν άλσ ησλ 5.000 

 ην 2000: 4.5 εθαηνκκχξηα SDR ζπλ 631 SDR (πεξίπνπ ΖΠΑ $907) γηα θάζε 

επηπιένλ αθαζάξηζην ηφλν άλσ ησλ 5.000 

 

-Έλα πινίν άλσ ησλ 140.000 αθαζάξηζηε ρσξεηηθφηεηα, ε επζχλε ηνπ πεξηνξίδεηαη 

ζε: 

 ην 1992: 59.7 εθαηνκκχξηα SDR (πεξίπνπ ΖΠΑ $76.5 

           εθαηνκκχξηα) 

 ην 2000: 89.77 εθαηνκκχξηα SDR (πεξίπνπ ΖΠΑ $115 

           εθαηνκκχξηα) 

 

Δάλ νη δαπάλεο ηεο δεκίαο ηεο ξχπαλζεο ιφγσ ελφο ζαιάζζηνπ γεγνλφηνο ππεξβνχλ 

ηελ δηαζέζηκε απνδεκίσζε απφ ην CLC, ην Σακείν ζα πιεξψζεη έλα πξφζζεην 

πνζφ89. Οη θαηαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο ην Σακείν πιεξψλεη ηελ πξφζζεηε απνδεκίσζε, 

παξαηίζεληαη ζην άξζξν 4 (1) ηνπ IOPC1992. 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 4 (4) (α) θαη (β) ηνπ ΗOPC ην 1992, ην κέγηζην πιεξσηέν πνζφ 

απνδεκίσζεο απφ ην Σακείν γηα έλα κεκνλσκέλν γεγνλφο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ νξίνπ πνπ θαζηεξψλεηαη απφ ην CLC 1992, είλαη 135 εθαηνκκχξηα SDR (πεξίπνπ 

US$173 εθαηνκκχξηα)145. Δάλ ηξία ζπκβαιιφκελα κέξε απηήο ηεο πλζήθεο, πνπ 

ζπκβάιινπλ ζην Σακείν ιακβάλνπλ ίζν ή ππεξβαίλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ 600 
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εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ ηνπ πεηξειαίνπ ην ρξφλν, ην κέγηζην πνζφ ζα είλαη 200 

εθαηνκκχξηα SDR (πεξίπνπ US$256 εθαηνκκχξηα)90 . 

 

ηηο 16 Μαΐνπ 2003 ε ΗΜΟ ζε δηπισκαηηθή δηάζθεςε πηνζέηεζε ην πξσηφθνιιν ηνπ 

2003 ζρεηηθά κε ηελ θαζηέξσζε ελφο ζπκπιεξσκαηηθνχ Σακείνπ γηα ηε δεκία 

ξχπαλζεο πεηξειαίνπ (Supplementary Fund for Oil Pollution Damage). Ο ζηφρνο 

είλαη λα παξαζρεζεί κηα πξφζζεηε απνδεκίσζε γηα ηε ξχπαλζε πεηξειαίνπ. Απηφ ην 

ζπκπιεξσκαηηθφ Σακείν είλαη πξναηξεηηθφ. ηελ αξρή ηεο εθαξκνγήο ηνπ, ην κέγηζην 

πνζφ απνδεκίσζεο πιεξσλφηαλ απφ ην Σακείν γηα έλα γεγνλφο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νξίνπ πνπ θαζηεξψλεηαη απφ ην CLC, ην ηακείν ζα 

πεξηνξηζηεί ζην 750 εθαηνκκχξηα SDR (πεξίπνπ US$1,000 εθαηνκκχξην)91. 

 

Σν CLC θαη ην ΗOPC ζπκθψλεζαλ ζηελ επζχλε γηα ηε δεκία απφ ηα ζαιάζζηα 

αηπρήκαηα, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα πινία πνπ κεηαθέξνπλ πεηξέιαην. ε ζρέζε κε 

ηα πινία πνπ θέξνπλ πεηξέιαην γηα αλεθνδηαζκφ, ν ΗΜΟ πηνζέηεζε ην 2001 κηα 

Γηεζλή πλζήθε ζρεηηθά κε ηελ αζηηθή επζχλε γηα ηε δεκία ξχπαλζεο πεηξειαίνπ 

απφ αλεθνδηαζκφ, επζπλψλ θαη απνδεκηψζεσλ γηα ηηο δηαξξνέο πεηξειαίνπ απφ 

αλεθνδηαζκφ ησλ πινίσλ. Απηή ε πλζήθε είλαη παξφκνηα κε ην CLC 1969. 

 

ην εζσηεξηθφ επίπεδν ν κνιχλσλ κπνξεί λα είλαη πνηληθά ππεχζπλνο γηα ηελ 

ειεγρφκελε ξχπαλζε ησλ πδάησλ. Δληνχηνηο έλα ηέηνην πνηληθφ ζχζηεκα επζχλεο 

δελ ππάξρεη ζην δηεζλέο επίπεδν. 

 

 

 

4.3.8.2 Οη ζεηηθέο επηπηώζεηο 

 

Οη πινηνθηήηεο πξέπεη λα ζθεθηνχλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ ελεξγεηψλ ηνπο θαη λα 

πξνζπαζήζνπλ λα απνθχγνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή δεκία, λα απνηξέςνπλ ηνλ 

αλζξψπηλν ηξαπκαηηζκφ θαη ηελ απψιεηα ηεο αλζξψπηλεο  δσήο. Πξέπεη λα 

αλαπηχμνπλ κηα πεξηζζφηεξν ππεχζπλε ζπκπεξηθνξά. Ζ επηβνιή ησλ αζηηθψλ θαη 

εγθιεκαηηθψλ θπξψζεσλ ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη ηηο  ζπκπεξηθνξέο θαη επηπιένλ 

λα εληζρχζεη ην βαζκφ πξφιεςεο. 

Ζ πηνζέηεζε κηαο αζθαινχο ζπκπεξηθνξάο θαη νη ελ πισ πξαθηηθέο πξέπεη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ πνπ δίλνπλ αθνξκή γηα ηηο αλζξψπηλεο 

θαη νηθνινγηθέο θαηαζηξνθέο. Δπνκέλσο ν αθξνγσληαίνο ιίζνο είλαη ε πξνψζεζε 
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κηαο παηδείαο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ελ πισ. 

 

Σα πξνιεπηηθά κέζα πξέπεη λα εληζρπζνχλ κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο επζχλεο ηνπ 

πινηνθηήηε. Μπνξεί λα παξαηεξεζεί απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60, φηη ε επζχλε 

ηνπ πινηνθηήηε έρεη εληζρπζεί. Όια ηα αθφινπζα κέηξα πξέπεη λα απνζθνπνχλ ζην 

λα θαηαζηήζνπλ ηζρπξφηεξε ηελ επζχλε ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο. Αξρηθά ν ΗΜΟ 

απνθάζηζε λα επηβάιεη ξεηή ππαηηηφηεηα. Ζ πηνζέηεζε ελφο θαζεζηψηνο ξεηήο 

ππαηηηφηεηαο θαζηζηά επθνιφηεξε γηα ηνλ ελάγνληα ηελ απφδεημε ηεο επζχλεο ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ θαηά ζπλέπεηα ην ζχκα δελ ρξεηάδεηαη λα απνδείμεη ην ιάζνο ή ηελ 

ακέιεηα ηνπ πινηνθηήηε. Πξφζθαηα, ν ΗΜΟ έρεη απμήζεη ην νηθνλνκηθφ φξην ηεο 

απνδεκίσζεο γηα ηε ξχπαλζε πεηξειαίνπ. Καηφπηλ ν πινηνθηήηεο εθηίζεηαη ζε κηα 

ζεκαληηθφηεξε νηθνλνκηθή επζχλε. Δπηπιένλ, κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ ISM CODE, 

πξνθχπηεη έλα ζεκαληηθφ δήηεκα. Πξάγκαηη πξέπεη λα αλαξσηεζνχκε εάλ ν 

πινηνθηήηεο ζα κπνξνχζε λα έρεη ην δηθαίσκα λα πεξηνξίζεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ 

επζχλε ζηελ πεξίπησζε ηεο ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ απαηηήζεσλ πνπ 

θαζνξίζηεθαλ ζηνλ ISM CODE. Τπνηίζεηαη ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζζεί φηη, εάλ ε 

λαπηηιηαθή εηαηξεία δελ εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ δειψλνληαη ζηνλ ISM 

CODE, δελ ζα κπνξνχζε λα πεξηνξίζεη ηελ επζχλε ηνπ. Θα κπνξνχζε λα βξεζεί 

αληηκέησπνο κε απεξηφξηζηε επζχλε (Duruigbo)94. 

 

 

Δπηπιένλ ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Δπηηξνπή πξφηεηλε κηα νδεγία ηεο 5εο 

Μαξηίνπ 200392 νπνχ θαζηεξψλεηαη έλα θαζεζηψο πνηληθψλ θπξψζεσλ ζε 

πεξηπηψζεηο ζθφπηκσλ απαιιαγψλ απφ ηα πινία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαζαξηζκνχ δεμακελήο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνεηνίκαδε ηα 

λνκνζεηηθά κέηξα ψζηε λα επηβιεζνχλ πνηληθέο θπξψζεηο πξνο φιεο ηηο πιεπξέο 

(πινηνθηήηεο, ηδηνθηήηεο θνξηίνπ, λενγλψκνλεο, θ.ιπ.) πνπ απαιιάζζνπλ 

θαηαζηάζεηο κφιπλζεο 93. Σν λα είλαη αζηηθά δησθφκελνη, νη πινηνθηήηεο ίζσο απηφ 

ππφθεηηαη ζε εγθιεκαηηθέο θπξψζεηο. 

 

4.4 Οθέιε θαη θόζηε εθαξκνγήο από ηνπο νξγαληζκνύο ηνπ ISM CODE 

 

4.4.1. Σα νθέιε ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαινύο δηαρείξηζεο 

 

Ζ αλάπηπμε κηαο λννηξνπίαο γηα αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα θαη ε εθαξκνγή ελφο 

ζπζηήκαηνο αζθαινχο δηαρείξηζεο απφ ην πξνζσπηθφ ηφζν ζηε μεξά φζν θαη ελ 
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πιψ, νδεγεί ζηε δεκηνπξγία κηαο δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο. Σν γεγνλφο απηφ 

πξνζθέξεη κεγηζηνπνίεζε ησλ σθειεηψλ κεηψλνληαο πνιιέο θνξέο θαη ηα θφζηε, 

θάηη πνπ πξνέξρεηαη θαη΄ επέθηαζε απφ ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ ISM CODE 

(Everard)95. 

 

Σα νθέιε ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαινχο δηαρείξηζεο είλαη: 

 

-κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηπρεκάησλ, ηνπ δεζίκαηνο ησλ πινίσλ 

ζηα ιηκάληα θαη ησλ θαζπζηεξήζεσλ 

 

-αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο απφ πιεπξά πειαηψλ 

-κείσζε ησλ θφζησλ σο ζπλέπεηα ηεο βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

παξαγσγηθφηεηαο  

 

-κείσζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ξχπαλζε 

 

-επλντθφηεξεο ηηκέο αζθαιίζηξσλ 

 

-εζηθή αλάπηπμε ησλ εηαηξεηψλ 

 

-αζθαιή κεηαθνξά θνξηίσλ θαη κείσζε ησλ απαηηήζεσλ 

 

-αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζην πξνζσπηθφ 

 

-εζηίαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ πφξσλ θαη πξνζσπηθή δξαζηεξηνπνίεζε κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο 

-αιιαγέο ζηελ ζπκπεξηθνξά θαη ζην ηξφπν ζθέςεο (θνπιηνχξα) 

 

-εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

κέζσ ηεο δηαβεβαίσζεο ησλ βειηησκέλσλ πξνηχπσλ αζθάιεηαο.(Glazar)96 

 

4.4.2 Πξαθηηθά Πξνβιήκαηα από ηελ εθαξκνγή ηνπ ISM Code 

 

ε ζρέζε κε ηα φζα ίζρπαλ ζην ρψξν ηεο λαπηηιίαο πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ ελ 

ιφγσ Κψδηθα, νη κνλαδηθέο θαηλνηνκίεο πνπ εηζάγεη ν ISM Code είλαη: 
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α. Ζ αλάγθε χπαξμεο ελφο ηεθκεξησκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ηεο 

εηαηξίαο κε ην νπνίν ζα απνδεηθλχεηαη φηη ηεξνχληαη φινη νη πθηζηάκελνη θαλνληζκνί 

ηφζν ζην πινίν φζν θαη ζηα γξαθεία 

β. Ζ αλάγθε ηεθκεξίσζεο ησλ επζπλψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ θάζε κέινπο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο εηαηξίαο (πξνζσπηθφ γξαθείσλ θαη πιεξψκαηα πινίσλ), 

θαη 

γ. Ο θαζνξηζκφο ελφο ηνπιάρηζηνλ δηαπηζηεπκέλνπ πξνζψπνπ (Designated Person 

Ashore / DPA) πνπ ζα έρεη άκεζε πξφζβαζε ζηελ αλσηάηε δηνίθεζε θαη ζα είλαη 

ππεχζπλν γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Αζθαινχο 

Γηαρείξηζεο. (Katsourides)97 

 

4.4.3 Σα νθέιε ηεο ζπκκόξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ISM CODE 

 

Ο ISM Code ζρεδηάζηεθε κε πξφζεζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ εξγαιείν γηα ηε ζσζηή 

εξκελεία ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ISO 9001 κε εηδηθή εθαξκνγή ζηε λαπηηιηαθή δηνίθεζε 

θαη ηε δηαρείξηζε πινίσλ. Δπνκέλσο ε ζπκκφξθσζε κε ηνλ ISM CODE επηθέξεη 

πνιιά απφ ηα ίδηα νθέιε κε εθείλα ηεο ζεηξάο ISO 9000. Παξαηεξείηαη φηη γηα ηηο 

πεξηζζφηεξεο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, δελ είλαη κφλνο ιφγνο, νη θπβεξλεηηθνί 

θαλνληζκνί πνπ ηηο νδεγνχλ (αλαγθάδνπλ) ζηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ISM CODE. Δίλαη ε αλάγθε γηα δεκηνπξγία θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, κηαο 

επηρείξεζεο κε επξχηεξν φξην θέξδνπο θαη αζθαιέζηεξν κέιινλ. 

 

Έλαο καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο ηνπ ISO 9001 είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο 

κέζσ κηαο νξγαλσκέλεο θαη ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο αζθάιεηαο γηα θάζε 

λαπηηιηαθή εηαηξεία θαη ησλ πινίσλ ηεο. Σειηθά απηή ε πξνζέγγηζε «επηπέδνπ πεδίνπ 

δξάζεο» παγθνζκηνπνηήζεθε  κέζσ ηεο ζπλεπνχο  ζπκκφξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο 

γηα αζθάιεηα θαη πξφιεςε ξχπαλζεο. Θα ππάξμεη έλα φθεινο ησλ κεησκέλσλ 

δαπαλψλ θαζψο θαη νη πξαθηηθέο γηα αζθάιεηα θαζηεξψλνληαη θαη ηα θφζηε ζεκαίαο 

θαη νη επηζεσξήζεηο απφ ηηο ιηκεληθέο αξρέο κεηψλνληαη. 

 

Ζ ζεκαληηθφηεξε σθέιεηα κείσζεο θφζηνπο απφ ηε ζπκκφξθσζε κε ηνλ ISM CODE 

πνπ νη εηαηξείεο ζπλεηδεηνπνηνχλ είλαη ν έιεγρνο ησλ απσιεηψλ ιφγσ ησλ 

αηπρεκάησλ θαη ηηο ζπζρεηηδφκελεο κε απηφ δεκίεο ζε αλζξψπνπο, θνξηίν θαη 

πεξηβάιινλ. Ζ εθαξκνγή πγηψλ αξρψλ δηαρείξηζεο ηνπ ISM CODE εθζέηεη πνιιέο 

απφ ηηο δεπηεξνγελήο θαη ηξηηνγελήο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε απψιεηεο θαη 
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αηπρήκαηα θαη ζπκβάιιεη ζηε απνβνιή ή κεηξίαζε απηψλ ησλ δαπαλψλ. Όηαλ απηά 

ηεθκεξηψλνληαη ζπζηεκαηηθά, θαζηεξψλεηαη κηα βάζε δεδνκέλσλ πνπ νδεγεί ζηε 

κείσζε ηνπ ξίζθνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ρακειψζεη δξαζηηθά ηα αζθάιηζηξα. 

 

Γηα θάπνηεο εηαηξείεο ε πηζηνπνίεζε ISO 9001 επηδηψθεηαη ελ κέξεη γηα ππεξάζπηζε 

ησλ επζπλψλ. Παξφκνηα πνιιέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πνπ δελ ππφθεηληαη ζηηο 

ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο ηνπ ISM CODE επηδηψθνπλ ηελ ζπκκφξθσζε γηα λα 

ρακειψζνπλ ηελ έθζεζε ησλ επζπλψλ. Δηδηθά ζε ζέκαηα αζθάιεηαο πξνζσπηθνχ ην 

ράζκα κεηαμχ ηνπ ηη ηα δηθαζηήξηα νξίδνπλ αζθαιή θαη ηνπ ηη απαηηείηαη απφ ηνπο 

λφκνπο πεξί αζθάιεηαο, θαλνληζκνχο, θψδηθεο γίλεηαη φιν θαη πην επξχ κε πην 

γξήγνξν ξπζκφ. Ο ISM CODE πηνζεηεί ηελ αξρή πεξί ζπλερνχο βειηίσζεο κέζσ 

ειέγρσλ, αλαζεσξήζεσλ θαη δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. Όηαλ απηή ε αξρή 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαπηζηψζεη θαη λα πξνζηαηεχζεη απφ πηζαλέο επηθίλδπλεο 

θαηαζηάζεηο ηφηε ζα ππάξμνπλ θαη ιηγφηεξνη ηξαπκαηηζκνί θαη δεκηέο. Δληνχηνηο εάλ 

ζπκβεί θάπνην αηχρεκα ε εηαηξεία έρεη κηα θαιά ηεθκεξησκέλε ππεξάζπηζε ελάληηα 

ζηελ ακέιεηα ή ζηελ ζθφπηκα ιαλζαζκέλε πξάμε. (Goulielmos, Giziakis)98 

 

4.4.3. Πξνζέγγηζε ηνπ θόζηνπο εθαξκνγήο ηνπ ISM CODE 

 

Σν θφζηνο ζηνπο πινηνθηήηεο ηεο εθαξκνγήο ελφο ζπζηήκαηνο αζθαινχο 

δηαρείξηζεο πνηθίιεη, θαη εμαξηάηαη απφ ην ήδε ππάξρνλ ζχζηεκα, ηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ εθαξκφδεηαη θαη ην κέγεζνο ηνπ πινίνπ ηνπ 

ζηφινπ. Σα θφζηε 99 θπκαίλνληαη απφ $225.000 ην πνιχ έσο $10.000 ην ειάρηζην 

αλά πινίν ζε πεηξειαηνθφξα (oil tanker) θαη (bulk carrier). Γηα πινία ζηα νπνία νη 

θαλνληζκνί ήδε εθαξκφδνληαη εθηηκάηαη έλαο κέζνο φξνο θφζηνπο εθαξκνγήο 

$116.000 αλά πινίν. Οη επηπιένλ ηχπνη πινίσλ πνπ νη θαλνληζκνί εθαξκφζζεθαλ 

απφ 1 Ηνπιίνπ 2002 έρνπλ ιηγφηεξν δχζθνιν (πεξίπινθν) ζχζηεκα, έηζη έρνπκε 

κείσζε ηνπ εθηηκψκελνπ κέζνπ θφζηνπο. Θα ππάξρεη επίζεο έλα ηξέρνλ θφζηνο 

ζπληήξεζεο. 

 

Απηέο νη δαπάλεο αλακέλεηαη λα θαιπθζνχλ απφ κεηψζεηο ησλ αζθαιίζηξσλ, πινία 

κε πηζηνπνηεηηθά ISM CODE επλννχληαη έσο 2% κείσζεο ησλ αζθαιίζηξσλ. ηα 

πινία πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ISM CODE έρεη παξαηεξεζεί κηα κείσζε θαηά 30% 

ζηα δηπχζκελα θαη πξνζηαηεπκέλα θαη απνδεκίσζε ησλ απαηηήζεσλ. Πνιινί 

πινηνθηήηεο έρνπλ εθαξκφζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ISM CODE ζηα πινία ηνπο 

εζεινληηθά δηφηη απηφ απνδεηθλχεηαη νηθνλνκηθφ θαη κε αζθαιή θέξδε. 
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4.5 Ζ κεζνδνινγία Formal Safety Assessment (FSA) 

 

Ζ Μεγάιε Βξεηαλία ήηαλ ε πξψηε ρψξα ε νπνία εηζήγαγε ηε κέζνδν Formal Safety 

Assessment (FSA) ζηνλ ΗΜΟ. Έηζη ν φξνο  «Δπίζεκε Αμηνιφγεζε Αζθαιείαο» 

„Formal Safety Assessment‟ (FSA) επηλνήζεθε απφ ηελ Βξεηαλία, ε νπνία αλέιαβε 

απηή ηελ ππφζεζε µε ελζνπζηαζκφ ζαλ έλα ηξφπν λα πξνζαξκνζζεί ε παξαδνζηαθή 

έλλνηα safety-case φπσο εθαξκφδεηαη γηα παξάδεηγκα ζηηο ππξεληθέο ή ηηο παξάθηηεο 

βηνκεραλίεο, ζηελ δηεζλή λαπηηιία. 

 

Γεληθά ε θηινζνθία ηεο εθαξκνγήο ηεο FSA ζην αλψηαην επίπεδν έρεη ηεξάζηηα 

απήρεζε. Αλαγλσξίδεηαη ν πηζαλφο θίλδπλνο ζηελ αλάπηπμε ηεο δηαδηθαζίαο ζην 

επίπεδν ελφο πινίνπ, πξηλ λα ππάξμεη έλαο δηεζλήο κεραληζκφο πνπ λα δηαζθαιίδεη 

φηη ηα θξάηε µέιε έρνπλ ηε ζέιεζε, ηελ αληίιεςε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα εθαξκφζνπλ 

έλα ζπλεπέο πξφηππν 100. 

 

Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε ζέηεη κηα λέα πξφθιεζε ζηνλ ΗΜΟ λα απμήζεη ηελ εκπινθή 

ηνπ ζηηο εκπνξηθέο πιεπξέο ηεο λαπηηιίαο. Θεσξείηαη δε σο έλα θαιφ πξψην βήκα 

πξνο κηα πην ζπζηεκαηηθή εθηίκεζε ηνπ εκπιεθφκελνπ θφζηνπο ζηνπο θαλνληζκνχο 

αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ε νπνία ηψξα αλαιακβάλεηαη κέζσ 

ηεο εθαξκνγήο ηεο Formal Safety Assessment (FSA). 

 

Πξνο ην παξφλ ζε φηη αθνξά ηελ FSA, ην θχξην ελδηαθέξνλ ηνπ ΗΜΟ πεξηνξίδεηαη 

ζηελ εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ ηεο FSA πάλσ ζηνπο θαλφλεο θαη ηνπο θαλνληζκνχο 

ηνπ ίδηνπ ηνπ ΗΜΟ θαη φρη ζηα κεκνλσκέλα πινία. Ζ πξνζέγγηζε απηή παξέρεη έλα 

λέν ηξφπν επηθνηλσλίαο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο, δειαδή ηελ επηθνηλσλία ζε φξνπο 

θηλδχλσλ, πηζαλνηήησλ, ζπλεπεηψλ θαη θφζηνπο. Απηή είλαη ε θνηλή γιψζζα ηεο 

εθηίκεζεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο ε νπνία είλαη άιισζηε αξθεηά ηππνπνηεκέλε ζε 

πνιιέο άιιεο βηνκεραλίεο 101. 

 

4.5.1 Ζ κέζνδνο Formal Safety Assessment (FSA) θαη παξάγνληεο αμηνπηζηίαο 

 

Ζ FSA θαηά ηνλ Peachy, είλαη κηα ινγηθή θαη ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ επηθηλδπλνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη µε ηε λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα ζε 

φηη αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θφζηνπο θαη ησλ σθειεηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 
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επηινγέο ηνπ ΗΜΟ ζηελ πξνζπάζεηα κείσζεο απηψλ ησλ επηθηλδπλνηήησλ 102. 

 

Ζ εθαξκνγή ηεο FSA ζρεηίδεηαη ηδηαίηεξα µε ηηο πξνηάζεηο θαλνληζηηθψλ κέηξσλ ηα 

νπνία ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ εθηεηακέλεο ζπλέπεηεο θφζηνπο ζηελ λαπηηιηαθή 

βηνκεραλία είηε ζε φξνπο δηνηθεηηθήο είηε λνκηθήο επηβάξπλζεο. Απηφ επηηπγράλεηαη 

αθελφο κέζσ ηεο άξηζηεο ηεθκεξίσζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ θαη αθεηέξνπ 

κέζσ ηεο ζχγθξηζεο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ νη δηάθνξεο επηινγέο ησλ 

ππφ αλάιεςε κέηξσλ. 

 

Ζ βαζηθή θηινζνθία ηεο FSA είλαη επζπγξακκηζκέλε µε ην φηη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ εξγαιείν γηα λα δηεπθνιχλεη ηε δηάθαλε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη επηπξφζζεηα παξέρεη ην κέζν πξνιεπηηθήο ιεηηνπξγίαο, δίλνληαο ηε 

δπλαηφηεηα λα εμεηάδνληαη νη πηζαλνί θίλδπλνη πξηλ πξνθιεζεί έλα ζνβαξφ αηχρεκα. 

 

4.5.2 Ο ζθνπόο ηεο FSA 

  

H FSA είλαη κηα δνκεκέλε θαη ζπζηεκαηηθή κεζνδνινγία, πνπ ζηνρεχεη ζηελ 

εμχςσζε ηεο λαπηηθήο αζθάιεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δσήο, ηεο πγείαο, ηνπ 

ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πεξηνπζίαο, κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ αμηνινγήζεσλ 

ηεο επηθηλδπλφηεηαο θαη ηνπ θφζηνπο-νθέινπο. 

 

Ζ FSA κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ έλα εξγαιείν γηα λα βνεζήζεη ζηελ εθηίκεζε 

ησλ λέσλ θαλνληζκψλ αζθάιεηαο ή γηα λα θάλεη ζχγθξηζε κεηαμχ πθηζηακέλσλ θαη 

πηζαλά βειηησκέλσλ θαλνληζκψλ, απφ ηελ νπηηθή ηεο επίηεπμεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ ηερληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

αλζξψπηλνπ παξάγνληα, θαη κεηαμχ ηεο αζθάιεηαο θαη ηνπ θφζηνπο 103. 

 

 

Οη ιήπηεο απνθάζεσλ ζηνλ ΗΜΟ κέζσ ηεο FSA ζα είλαη ηθαλνί λα εθηηκνχλ ην 

απνηέιεζκα ησλ πξνηεηλφκελσλ θαλνληζηηθψλ αιιαγψλ ζε φξνπο σθειεηψλ (π.ρ. 

αλακελφκελεο κείσζεο αλζξψπηλσλ απσιεηψλ ή ξχπαλζεο) θαη ηνπ ζρεηηθνχ 

θφζηνπο πνπ πξνθαιείηαη αθελφο ζηε βηνκεραλία θαη αθεηέξνπ ζηα αηνκηθά κέξε 

πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάδνληαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε. 

 

Έηζη ε FSA ζα δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε ησλ θαλνληζηηθψλ αιιαγψλ ηζφηηκα κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, βνεζψληαο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ 
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επίηεπμε ζπκθσλίαο. 

 

4.5.3 Οθέιε θαη ζπκπεξάζκαηα από ηελ εθαξκνγή ηεο FSA 

 

Σα νθέιε ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζνδνινγίαο FSA είλαη ηα αθφινπζα: 

-πλεπείο/θαηαλνεηέο απαηηήζεηο θαηά µήθνο φισλ ησλ πιεπξψλ 

ηεο αζθάιεηαο 

- Απνηειεζκαηηθφηεηα θφζηνπο 

- Πξφιεςε φρη αληίδξαζε (reaction) 

- Καλνληζκνί ζε αληηζηνηρία µε ηελ επηθηλδπλφηεηα 

- Δηζαγσγή λέσλ επηθηλδπλνηήησλ εμαηηίαο ηεο αιιαγήο ηεο ηερλνινγίαο 

 

Σα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ FSA σο εξγαιείνπ αιιαγήο θνπιηνχξαο είλαη: 

 

-Πεξηζζφηεξν επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζηελ επηθηλδπλφηεηα γηα ηελ 

θαλνληζηηθνπνίεζε ηεο αζθάιεηαο ζηελ λαπηηιία 

 

-Πξφθεηηαη γηα µηα δνκεκέλε, ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ρξήζε ηνπ ΗΜΟ θαη ηα 

κέιε ηνπ µε ζθνπφ ηελ εμχςσζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ζηελ λαπηηιία 

 

-Ζ πηνζέηεζή ηνπ απφ ηελ θαλνληζηηθή αξρή ζπληζηά κεγάιε αιιαγή θνπιηνχξαο 

 

-Βνεζά ζηελ εδξαίσζε πξνηχπσλ θαη ζπκβαηηθψλ απαηηήζεσλ ηα νπνία 

αληηκεησπίδνπλ θαιχηεξα ηηο επηθηλδπλφηεηεο, θαη είλαη δίθαηα γηα φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ βηνκεραλία 

 

-Γηεπθνιχλεη ηελ εηζαγσγή ελφο δηαθαλνχο θαη δηθαίνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, ην 

νπνίν λα ελζαξξχλεη ηελ ζπκκφξθσζε θαη νδεγεί ζηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ζηε 

ζάιαζζα. 

 

Σν πξφηππν µέρξη εδψ δελ δίλεη ηα ζηνηρεία γηα δηελέξγεηα αλάιπζεο θφζηνπο-

νθέινπο. Σν θφζηνο ζα πξέπεη λα ζηεξηρζεί ζηελ επηθηλδπλφηεηα. Πνην είλαη φκσο ην 

µέγεζνο ηεο επηθηλδπλφηεηαο; Πνηνο ηελ νξίδεη; ‟ απηφ δελ απαληά νχηε ν ISM Code 

νχηε ε FSA 104. 
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4.5.4 πζρέηηζε ηεο FSA µε ηνλ ISM Code 

 

Έρνληαο γλσξίζεη ηηο δπλαηφηεηέο ηεο FSA κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε 

ζπγθξίλνληαο ηελ µε ηνλ ISM Code. O Kuo δίλνληαο ηε δηθή ηνπ εθδνρή ζπγθξίλνληαο 

ηνλ ISM Code µε ηελ πξνζέγγηζε Safety Case πνπ είλαη µηα παξαιιαγή ηεο FSA 

παξνπζίαζε ηα πιενλεθηήκαηα ρξήζεο ηεο κεζφδνπ FSA (ή Safety Case approach 

θαηά ηνλ Kuo) έλαληη ηνπ ISM Code105. 

 

Σξία ζεκαληηθά ζηνηρεία αλαδεηθλχνληαη απφ ηε ζχγθξηζε ηνπ Kuo µεηαμχ FSA θαη 

ISM Code. Απηά είλαη ηα εμήο: 

 

-Σεο επηθξαηνχζαο ζχγρπζεο ζηνλ ISM Code κεηαμχ ησλ φξσλ risk (επηθηλδπλφηεηα) 

θαη hazard (θηλδχλνπ) 

 

- Σεο αλάγθεο γηα παξνρή θηλήηξσλ 

 

-Σεο δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο ηεο FSA ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ζε αληίζεζε µε ηνλ ISM Code πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν θαηά ηε 

ιεηηνπξγηθή θάζε. 

 

Ζ κέζνδνο FSA έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη θαη λα πνζνηηθνπνηήζεη ηνλ ISM Code 106. 

Ο ISM Code δηα ησλ άξζξσλ 7, 8 απαηηεί ην ζρεδηαζκφ δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο λα 

αληηκεησπίδνπλ επείγνπζεο θαηαζηάζεηο. Γελ πξνζδηνξίδεη φκσο νχηε πνηεο είλαη 

απηέο νη επείγνπζεο θαηαζηάζεηο, νχηε θαη απηέο κπνξνχλ λα εληνπηζζνχλ. Φπζηθά 

θάζε εηαηξεία θαη πνιχ πεξηζζφηεξν πσο θάζε πινίν είλαη δηαθνξεηηθά, έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο αδπλακίεο θαη επνκέλσο έρνπλ αλάγθε απφ δηαθνξεηηθά ζρέδηα. 

 

Αληίζεηα φκσο µε ηνλ ISM Code, ε FSA δίλεη ηε δπλαηφηεηα µέζσ ηεο αλάιπζεο πνπ 

πξνζθέξνπλ λα εληνπίζνπλ ηηο αδπλαµίεο θαη θαηά ζπλέπεηα λα νδεγήζνπλ ζηε 

ζχληαμε ησλ αληίζηνηρσλ απαξαίηεησλ ζρεδίσλ γηα ην θάζε ζπγθεθξηκέλν πινίν. 

Έηζη µε απηφλ ηνλ ηξφπν µπνξεί λα απνθεχγεηαη ε γεληθή θαη αζαθήο ρξήζε 

ζρεδίσλ, αθνχ ηα ζρέδηα αθελφο εμεηδηθεχνληαη ζην θάζε ζπγθεθξηµέλν πινίν θαη 

αθεηέξνπ εληνπίδνληαη ζηα ζεµεία θαη ηνπο ηνκείο πνπ πξαγκαηηθά έρεη αλάγθε, 

θαιχπηνληαο έηζη ηηο αδπλαµίεο ηνπ. 
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Δδψ πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε φηη δελ απνξξίπηνπκε ηε δνµή ηνπ ISM Code, 

αληίζεηα πξνηείλνπµε ηελ ελίζρπζή ηνπ µε ηε µεζφδν FSA.  

 

 

Όπσο είδακε θαη πξνεγνχκελα ε κέζνδνο FSA αζρνιείηαη θπξίσο µε ηα ζέµαηα ησλ 

άξζξσλ 7,8 θαη ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ISM Code. ηε ζπλέρεηα κπνξνχκε λα θάλνπκε ηηο 

εμήο παξαηεξήζεηο: 

 

1. Με ηα άξζξα 1,3,4,11,12 θαη 13 δελ αζρνινχληαη νχηε νη ππφινηπεο ζπκβάζεηο ηνπ 

ΗΜΟ νχηε ε κέζνδνο FSA. Δξκελεχνληαο ην γεγνλφο απηφ ζεµαίλεη φηη γηα πξψηε 

θνξά ν ISM Code έξρεηαη λα αζρνιεζεί µε ηα ζέµαηα ηεο δεµηνπξγίαο ελφο 

πζηήµαηνο Αζθαινχο Γηαρείξηζεο πνπ λα αληηµεησπίδεη νινθιεξσµέλα ηελ 

αζθάιεηα. Γηα πξψηε θνξά ηίζεληαη θαη πξνζδηνξίδνληαη νη επζχλεο ηεο εηαηξείαο, ελψ 

νξίδεηαη θαη ππεχζπλν πξφζσπν πνπ αζρνιείηαη µε ηα ζέµαηα αζθάιεηαο. Σέινο ε 

ηεθµεξίσζε µέζσ εληχπσλ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο θαη ε πηζηνπνίεζε είλαη επίζεο 

θαηλνχξγηα ζέµαηα ηα νπνία θαη πάιη εηζάγεη θαη αληηµεησπίδεη µφλν ν ISM Code. 

 

2. Σν µνλαδηθφ ζέµα µε ην νπνίν αζρνιείηαη ν ISM Code, ελψ ήδε είραλ αζρνιεζεί ε 

SOLAS θαη ε MARPOL θαη ζήµεξα εηζάγεηαη επίζεο µε ηε FSA είλαη ην άξζξν 8 

„Πξνεηνηκαζία Δπεηγνπζψλ Καηαζηάζεσλ‟. Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη αθελφο ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζέκαηνο θαη αθεηέξνπ φηη εκκέζσο πιελ ζαθψο αλαγλσξίδεηαη ε 

απνηπρία αληηκεηψπηζήο ηνπ πεξηζζφηεξν ζνβαξνχ ζέκαηνο ηεο αζθάιεηαο ηφζν 

απφ ηηο ηζρχνπζεο ζπµβάζεηο φζν θαη απφ ηνλ ISM Code. 

 

3. Με ην άξζξν 7, „Αλάπηπμε ζρεδίσλ ιεηηνπξγηψλ πινίνπ‟ αζρνιείηαη γηα πξψηε 

θνξά ν ISM Code θαη ζήµεξα θαη ε µέζνδνο FSA. Γηα πξψηε θνξά δίλεηαη πξνζνρή 

ζηηο ζπλήζεηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πινίνπ θαη φρη µφλν ζ‟ απηέο ηεο έθηαθηεο αλάγθεο, 

πξάγµα ην νπνίν είλαη πνιχ ζσζηφ δεδνµέλνπ φηη έλαο θαθφο ρεηξηζµφο µηαο 

ζπλήζνπο ιεηηνπξγίαο µπνξεί πνιχ εχθνια λα ηελ µεηαηξέςεη ζε θίλδπλν δηαρείξηζεο 

έθηαθηεο αλάγθεο. Ζ αληηµεηψπηζε ηνπ ζέµαηνο απφ ηελ FSA είλαη θαηά ηε γλψµε 

µαο αξηηφηεξε δεδνµέλνπ φηη απαηηεί σο πξνυπφζεζε ηε δηελέξγεηα αλάιπζεο φισλ 

ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ πινίνπ µε ζθνπφ ηνλ εληνπηζµφ θηλδχλσλ. 

 

Ζ αλσηέξσ αλάιπζε µαο νδεγεί ζην ζπµπέξαζµα φηη ν ISM Code νξζά 

εθαξµφζζεθε δεδνµέλνπ φηη αληηµεησπίδεη πεξηζζφηεξν εκπεξηζηαησκέλα ηα ζέµαηα 

αζθάιεηαο, πζηεξεί φµσο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλάπηπμεο ζρεδίσλ ηφζν ησλ 
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θαλνληθψλ ιεηηνπξγηψλ φζν θαη απηψλ ηεο έθηαθηεο αλάγθεο. Με απηά ηεο έθηαθηεο 

αλάγθεο φµσο αζρνιείηαη ε FSA, πξάγµα ην νπνίν µαο νδεγεί ζην λα πξνηείλνπµε 

ηελ ελζσµάησζή ηνπο ζηνλ ISM Code. 

 

Ζ FSA έξρεηαη λα εμεηδηθεχζεη, λα πνζνηηθνπνηήζεη θαη λα ζπµπιεξψζεη ηφζν ηνλ 

ISM Code φζν θαη ηηο πµβάζεηο ηνπ ΗΜΟ Απφ ηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηνπ Kuo107 

πξνθχπηεη φηη: 

 

-Μέζσ ηεο FSA απνθαηαζηάζεθε θαη εκπεδψζεθε ε δηαθνξά µεηαμχ risk 

(επηθηλδπλφηεηαο) θαη hazard (θηλδχλνπ) 

 

-Φάλεθε ε αλάγθε παξνρήο θηλήηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεοαζθάιεηαο, ελψ ε FSA 

θαίλεηαη λα έρεη πεξηζψξηα δξάζεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 

 

-Ζ FSA µπνξεί λα εθαξµνζζεί ζε φιν ηνλ θχθιν δσήο ηνπ ζπζηήµαηνο αληίζεηα απφ 

ηνλ ISM Code πνπ εθαξµφδεηαη µφλν ζηε θάζε ιεηηνπξγίαο 

 

-Ζ FSA εμεηδηθεχεη θαη πνζνηηθνπνηεί ηνλ ISM Code. Δπνµέλσο αθνχ ν ISM Code 

ζεσξείηαη σο ε νµπξέια ησλ ππφινηπσλ πµβάζεσλ ηνπ ΗΜΟ θαη ε FSA είλαη ε 

εμεηδίθεπζε/ζπµπιήξσζε ηνπ ISM Code εχθνια µπνξνχµε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε 

FSA είλαη ηαπηφρξνλα ε εμεηδίθεπζε θαη πνζνηηθνπνίεζε θαη ησλ ππφινηπσλ 

ζπµβάζεσλ ηνπ ΗΜΟ (SOLAS, MARPOL θιπ) 

 

πλνςίδνληαο κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν ζπζρεηηζµφο ISM Code-FSA βειηηψλεη ην 

αξρηθφ πξφηππν ηνπ ISM Code ρσξίο φµσο λα µπνξεί λα απαληήζεη ζε θάπνηα 

θξίζηµα εξσηήµαηα φπσο -πνπ ζα βξεζνχλ ηα απαξαίηεηα δεδνµέλα γηα ηε 

δηελέξγεηα ηεο απαηηνχµελεο απφ ηελ FSA αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο 

 

-πφζε επηθηλδπλφηεηα ζα πξέπεη λα αλαιάβεη µηα επηρείξεζε πξνθεηµέλνπ λα είλαη 

αληαγσληζηηθή ζηελ αγνξά πνπ ιεηηνπξγεί 

 

-πνην ζα πξέπεη λα είλαη ην αληίζηνηρν ηεο επηθηλδπλφηεηαο θφζηνο, επηρείξεζε απφ 

ην αλαιακβαλφκελν επίπεδν επηθηλδπλφηεηαο. 

 

-θαη ηέινο πνην είλαη ην φθεινο πνπ πξνζδνθά λα εηζπξάμεη ε επηρείξεζε απφ ην 

αλαιακβαλφκελν επίπεδν επηθηλδπλφηεηαο 
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Αλαδεηνχκε επνκέλσο έλα κνληέιν ην νπνίν ζα θξαηάεη φια ηα πιενλεθηήµαηα ησλ 

FSA θαη ηνπ ISM Code θαη ζα είλαη πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζµέλν ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, ηνπ θφζηνπο θαη ζα είλαη απινχζηεξν ζηε 

ρξήζε ηνπ. 

 

4.6 Σν Tanker Management and Self Assessment (TMSA) ηνπ OCIMF 

 

Σν Γηεζλέο πκβνχιην ησλ Πεηξειατθψλ Δηαηξηψλ (OCIMF) βξέζεθε πξφζθαηα 

(2004) κπξνζηά ζηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο θαη εθαξκνγήο κηαο ηππηθήο δηαδηθαζίαο 

επηζεψξεζεο πινίσλ κε ηελ δπλαηφηεηα αληαιιαγήο ησλ εθζέζεσλ επηζεσξήζεσλ 

κεηαμχ ησλ φπνησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ. Σν ζχζηεκα «SIRE» (Ship Inspection 

Report Exchange) πνπ δεκηνπξγήζεθε επέηξεςε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

επηζεψξεζεο ζε κηα θνηλή βάζε. Οη εηαηξίεο πνπ είλαη κέιε έρνπλ απηνκάησο 

πξφζβαζε ζηα απνηειέζκαηα ησλ επηζεσξήζεσλ φισλ ησλ πινίσλ. Ζ ιεηηνπξγία 

ησλ πινίσλ ζηα πιαίζηα κηαο επξχηεξεο θηινζνθίαο αζθαινχο δηαρείξηζεο θαη 

αξηζηείαο απφ πιεπξάο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, εδξαηψζεθε επηζήκσο κε ηελ 

εηζαγσγή θαη πηνζέηεζε ηνπ ISM Code. Καζψο είδακε θαη πην πάλσ ν ππνρξεσηηθφο 

απηφο θψδηθαο απαηηεί απφ ηα πινία λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο κεηαθνξηθέο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο κε κεδεληθφ πνζνζηφ αηπρεκάησλ.108 

 

Χζηφζν, φπσο θαη πξνεγνπκέλσο αλαιχζακε, ππάξρεη κηα κεγάιε δηαθνξά αλάκεζα 

ζην ειάρηζην απνδεθηφ επίπεδν ζπκκφξθσζεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα ISM θαη 

ζε απηφ πνπ πνιιέο εηαηξίεο θαζνξίδνπλ απφ κφλεο ηνπο κέζα απφ ηα ζπζηήκαηα 

πνηφηεηαο πνπ εθαξκφδνπλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ν OCIMF πξνρψξεζε ζηελ έθδνζε 

ηνπ «Tanker Management and Self Assessment» (TMSA), πνπ νπζηαζηηθά απνηειεί 

έλα εξγαιείν απηναμηνιφγεζεο γηα ηηο εηαηξίεο πνπ δηαρεηξίδνληαη πεηξειαηνθφξα 

πινία, ζπλνδεπφκελν θαη απφ θάπνηεο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηνπ θιάδνπ.109 

  

Απηέο νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο απνηεινχλ ην πην απνηειεζκαηηθφ κέζν επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ ελψ δεκηνπξγεί επθαηξίεο βειηίσζεο θαη βειηηζηνπνηεί ηελ απφδνζε 

ηνπ νξγαληζκνχ ζε θξίζηκα πεδία φπσο είλαη ε αζθάιεηα θαη ε πεξηβαιινληηθή 

πξνζηαζία. Οη νξγαληζκνί πνπ δηαρεηξίδνληαη ηέηνηνπο ζηφινπο πξέπεη απιά λα 

πξνζπαζήζνπλ λα κεηαθέξνπλ απηέο ηηο πξαθηηθέο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο ιεηηνπξγία 

κέζα απφ θαιά δηαηππσκέλεο δηαδηθαζίεο (OCIMF)110. 

 

Με ηνλ ηξφπν απηφ νη εηαηξείεο δηαρείξηζεο ησλ ηάλθεξ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 
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ηα απνηειέζκαηα ηεο απηναμηνιφγεζεο γηα λα αλαπηχμνπλ νινθιεξσκέλα 

πξνγξάκκαηα βειηίσζεο ζηνπο θξίζηκνπο απηνχο ηνκείο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Οη πεηξειατθέο εηαηξίεο δίλνπλ εθ πξννηκίνπ πνιχ κεγάιε πξνζνρή ζηελ επηινγή 

θαιά ζπληεξεκέλσλ θαη δηαρεηξηδφκελσλ ηάλθεξ πνπ πξφθεηηαη λα λαπιψζνπλ. Σν 

TMSA ζηεξίδεηαη επάλσ ζηνλ Κψδηθα Αζθαινχο Γηαρείξηζεο (ISM Code) θαη κπνξεί 

λα πξνζθέξεη πνιχηηκε αλαηξνθνδφηεζε ζην λαπισηή ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα δηαρείξηζεο ηνπ ISM Code απφ ηελ εηαηξία δηαρείξηζεο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ θαη νη ίδηεο νη εηαηξίεο δηαρείξηζεο έρνπλ έλα θνηλφ πιαίζην αμηνιφγεζεο 

έηζη ψζηε λα απνθεχγνπλ ηε δηπιή πξνζπάζεηα θαη ηνπο πφξνπο πνπ ζα απαηηνχζε 

ε πηνζέηεζε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο ζπζηεκάησλ. Παξάιιεια φκσο κεηψλεηαη θαη ν 

αξηζκφο ησλ επηζεσξήζεσλ ζηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη έλα πινίν ζε εηήζηα βάζε. Έηζη 

εμνηθνλνκείηαη πνιχηηκνο ρξφλνο πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί πεξηζζφηεξν απνδνηηθά 

απφ ηνπο λαπισηέο ηνπ πινίνπ. 111 

 

Σα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ αθνξνχλ ζηελ ππνρξέσζε ησλ δηαρεηξηζηψλ 

δεμακελφπινησλ λα απηναμηνινγνχλ θαη λα επηζεσξνχλ ηαθηηθά ηηο δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο, αζθάιεηαο, πνηφηεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη λα πξνσζνχλ 

ηε ζπλερή βειηίσζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην TMSA ελζαξξχλεη ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ 

ηάλθεξ λα επηηχρνπλ πςειά επίπεδα απφδνζεο κέζα απφ κηα δηαδηθαζία ζπλερνχο 

βειηίσζεο ελψ παξάιιεια ηνπο ππνδεηθλχεη πξαθηηθέο πνπ θαηά ηνλ OCIMF 

ζεσξνχληαη βέιηηζηεο (Hess)112. 

 

Σν TMSA απνηειείηαη απφ 12 ελφηεηεο ή παξαγξάθνπο ή αιιηψο ζηνηρεία elements) 

πνπ θαζέλα θαιχπηεη έλα δηαθνξεηηθφ αληηθείκελν δηαρείξηζεο. Οη εηαηξίεο δηαρείξηζεο 

πινίσλ κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο σο πξνο ηα ζηνηρεία 

απηά ζε κηα θιίκαθα απφ 1-4 (φπνπ 1 είλαη ν ρακειφηεξνο θαη 4 είλαη ν πςειφηεξνο 

βαζκφο). Όπσο είλαη θαλεξφ κε ην TMSA δελ ππάξρεη πιήξεο ζπκκφξθσζε ή κε 

ζπκκφξθσζε. Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα ηθαλνπνηεί απφιπηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ ISM 

code θαη λα βαζκνινγεζεί κε 1 ζην TMSA.  Δπίζεο κηα επηρείξεζε πνπ έρεη 

αμηνινγεζεί κε 4 ζην TMSA   δελ έπεηαη φηη ζηακαηάεη ηελ απηναμηνιφγεζε αιιά 

αληίζεηα ελζαξξχλεηαη λα πξνσζεί ηε ζπλερή βειηίσζε ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο . 

 

Σα βαζηθά ζηνηρεία (Elements) ηνπ TMSA είλαη ηα αθφινπζα113: 

 

ηνηρείν 1 – Γηνίθεζε, εγεζία θαη ππεπζπλφηεηα 
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ηνηρείν 2 – Πξνζέιθπζε θαη δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ μεξάο 

ηνηρείν 3- Πξνζέιθπζε θαη δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ θαηαζηξψκαηνο 

ηνηρείν 4- Αμηνπηζηία θαη πξφηππα ζπληήξεζεο 

ηνηρείν 5- Αζθάιεηα λαπζηπινΐαο 

ηνηρείν 6- Φνξηίν, έξκα θαη δηαδηθαζίεο πξφζδεζεο 

ηνηρείν 7- Γηνίθεζε Αιιαγψλ 

ηνηρείν 8- Γηεξεχλεζε θαη Αλάιπζε Αηπρεκάησλ 

ηνηρείν 9- Γηαρείξηζε Αζθάιεηαο 

ηνηρείν 10- Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο 

ηνηρείν 12- Μέηξεζε, Αλάιπζε θαη Βειηίσζε δξάζεο 

ηνηρείν 11- Δηνηκφηεηα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ελαιιαθηηθά πιάλα 

 

Ο OCIMF ελζαξξχλεη ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ πινίσλ λα πξαγκαηνπνηνχλ ηνπιάρηζηνλ 

κία θνξά ηνλ ρξφλν απηή ηελ απηναμηνιφγεζε πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ έγθαηξα λα 

δηαπηζηψλνπλ ηηο ηπρφλ αδπλακίεο ηνπο θαη λα εθαξκφδνπλ απνηειεζκαηηθά 

πξφγξακκα βειηίσζεο. (OCIMF, 2004) 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ είλαη πξνθαλέο φηη ην TMSA εηζάγεη αξθεηά ζηνηρεία θαη 

απαηηήζεηο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ πηζηνπνίεζε κε βάζε ηνλ Κψδηθα 

Αζθαινχο Γηαρείξηζεο (ISM code), φπσο 114: 

 

-Ζ ρξήζε θξίζηκσλ δεηθηψλ απφδνζεο (Key Performance Indicators –KPI‟s) γηα 

κέηξεζε ηεο πξνφδνπ (πεξίπνπ 250 δείθηεο απφδνζεο έρνπλ θαηαγξαθεί ζηνλ 

νδεγφ εθαξκνγήο ηνπ TMSA) 

 

- Μεγάιε έκθαζε ζην ξφιν ηεο απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο 

 

-Μεγάιε έκθαζε ζηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ μεξάο 

(θπξίσο ζηνπο δείθηεο απνρψξεζεο πξνζσπηθνχ) 

 

-Έκθαζε ζε δεηήκαηα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο (Αλάζεζε 

ηφρσλ ζρεηηθά κε ηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πηζηνπνίεζε 

θαηά ην πξφηππν ISO 14001) 

 

-Μηα ειεγρφκελε δηαδηθαζία δηνίθεζεο αιιαγψλ (change management) 

 

-Δπηζήκσο ηεθκεξησκέλα πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ (risk management) 
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- Δπίζεκε επηζεψξεζε αμηνπινΐαο απφ ηνλ πινίαξρν θαη 

 

-Μεγαιχηεξε έκθαζε ζηνπο κεραληζκνχο αλαηξνθνδφηεζεο ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ 

ζε κεγάιν κεγάιν βαζκφ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε 115 

 

4.6.1 ηάδηα Δθαξκνγήο ηνπ Tanker Management and Self-Assessment 

 

 

Σα ζηάδηα εθαξκνγήο ηνπ TMSA είλαη απνιχησο ζπκβαηά κε ηα αληίζηνηρα ησλ 

πξνηχπσλ ISO 9001 θαη ISO 14001. Με βάζε απηή ηε πξνζέγγηζε ηα βήκαηα 

πηνζέηεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ TMSA είλαη έλαο ζπλερήο θχθινο ηεζζάξσλ ζπλνιηθά 

βεκάησλ.116 

 

Βήκα 1: Αμηνιφγεζε ησλ πθηζηακέλσλ ζπζηεκάησλ θαη πξαθηηθψλ 

Βήκα 2: Υάξαμε ζηξαηεγηθήο θαη ζρεδηαζκφο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάζεζεο   

ζηφρσλ. 

 

Βήκα 3: Δθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ. 

 

Βήκα 4: Παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο θαη ζπλερήο βειηίσζε. 

 

 

4.6.2 Οθέιε από ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηνπ Tanker Management 

And Self Assessment 

 

Ζ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηνπ TMSA κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθά νθέιε ζηηο 

εηαηξίεο δηαρείξηζεο ησλ δεμακελφπινησλ. πγθεθξηκέλα: 

 

-Δηζαγσγή ησλ Κξίζηκσλ Γεηθηψλ Απφδνζεο (Key Performance Indicators) ζην 

 ζχζηεκα απηναμηνιφγεζεο ηεο εηαηξίαο θαη κέηξεζε ηεο απφδνζεο κε βάζε απηνχο. 

 

 

-Παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ ππφ ηελ κνξθή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ (Best 

 Practices) γηα θάζε ζηάδην ηεο εθαξκνγήο ηνπ TMSA. 
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-Έκθαζε ζηελ απνηειεζκαηηθή εγεζία, κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αξρέο ηνπ    

Μάλαηδκελη. 

 

-Αλαγθάδεη ηηο εηαηξίεο δηαρείξηζεο λα πηνζεηήζνπλ έλα ζχζηεκα κέηξεζεο ηεο  

απφδνζεο ησλ θξίζηκσλ ιεηηνπξγηψλ θαη ζχγθξηζήο ηνπο κε αληίζηνηρνπο δείθηεο  

άιισλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ. 

 

-Καηεπζχλεη ηελ επηρείξεζε κε βάζε πιεξνθνξίεο βαζηζκέλεο ζε ζηνηρεία θαζψο θαη 

κε απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ θαη αλάιπζεο. 

 

-Δπηηξέπεη ζε θάζε πεηξειατθή εηαηξία- κέινο ηνπ OCIMF λα πξνρσξάεη ζηε 

λαχισζε δεμακελφπινησλ πνπ ππεξέρνπλ απφ πιεπξάο αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο. 

117 

 

 

4.7 Οδεύνληαο ζε έλα Οινθιεξσκέλν ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο 

θαη Αζθάιεηαο (IQSMS) γηα ηηο λαπηηιηαθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Χο απνηέιεζκα ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο σο έλαλ απφ ηνπο 

πην επηθίλδπλνπο ηνκείο ησλ κεγαιχηεξσλ βηνκεραληψλ παγθνζκίσο απφ ηνλ Γηεζλή 

Ναπηηιηαθφ Οξγαληζκφ (ΗΜΟ), ε ζρεηηθνί κε ηνλ  θιάδν ησλ λαπηηιηαθψλ κεηαθνξψλ 

κέηνρνη πξέπεη λα εληζρχζνπλ ηε λννηξνπία αζθάιεηαο θαη ην θιίκα εληφο ησλ 

νξγαληζκψλ ηνπο 118. Δπηπιένλ, νη πθηζηάκελεο ζηαηηζηηθέο έξεπλεο (Celik)119 θαη ηα 

πνξίζκαηα εθζέζεσλ δηεξεχλεζεο αηπρεκάησλ ηεο λαπηηιίαο (Ναπηηιηαθή Αξρή γηα 

ηελ Αζθάιεηα ηεο Νέαο Εειαλδίαο) έρνπλ αληηκεησπίζεη ηα πθηζηάκελα πξνβιήκαηα, 

ηδίσο ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζην λαπηηιηαθφ θιάδν 

(Celik)120. 

Οη ζαιάζζηεο θαηαζηξνθέο ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν, νη πεξηβαιινληηθέο 

θαηαζηξνθέο, θαζψο θαη νη νηθνλνκηθέο απψιεηεο θαζνδεγνχζαλ θαη επεξξέαδαλ ην 

πεξηερφκελν πνπ ζα επηβιεζεί ζηελ λαπηηιηαθή θνηλφηεηα γηα λα απμήζεη ην επίπεδν 

ησλ πξνθπιάμεσλ. Με απηή ηελ έλλνηα, πνιιέο απφ ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη 

θαλνληζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα θαη ην πεξηβάιινλ έρνπλ εγθξηζεί σο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο κεηφρνπο λαπηηιηαθψλ νξγαληζκψλ ζε παγθφζκην 

επίπεδν 121. Δθηφο απφ ηα ζνβαξά πιενλεθηήκαηα ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ, ε 

ελζσκάησζε ησλ γεληθψλ θαλφλσλ πνπ δειψζεθαλ απφ ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ 

Σππνπνίεζε (ISO), φπσο ε πνηφηεηα θαη ην πεξηβάιινλ ζηηο δηεξγαζίεο ησλ 
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λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ αλακέλεηαη λα απμήζεη ηε θήκε ησλ εηαηξεηψλ δηαρείξηζεο 

πινίσλ ζηελ αληαγσληζηηθή αγνξά ησλ κεηαθνξψλ. 

 

Σν νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα θαζηεξσζεί ζπζηεκαηηθά γηα λα δηαηεξήζεη 

ηηο απαηηήζεηο  ησλ ζαιάζζησλ ζπκβάζεσλ ελσ παξάιιεια, ζα κεηψζεη ηελ 

ππεξβνιηθή γξαθεηνθξαηία  πνπ ππάξρεη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο εθηέιεζεο ιφγσ ηεο  

επέθηαζεο ηεο  πνηφηεηαο122. 

Ζ ελζσκάησζε ησλ γεληθψλ πξνηχπσλ, φπσο ε πνηφηεηα θαη ην πεξηβάιινλ ζηνλ 

θχθιν ησλ επηρεηξήζεσλ απμάλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Ζ 

εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ θαη θαλνληζκψλ απαηηεί θαιά 

ζρεδηαζκέλεο κνξθέο δηαρείξηζεο νη νπνίεο επεξεάδνπλ άκεζα ηε ιεηηνπξγηθή 

απφδνζε ηεο εκπνξηθνχ ζηφινπ123. 

Δάλ θάζε έζλνο πνπ δεκνζίεπε ηε δηθή ηεο λνκνζεζία γηα ηελ αζθάιεηα ηεο, ζα 

ππήξραλ ζνβαξέο ζπγθξνχζεηο κε ηηο ππφινηπεο εζληθέο λνκνζεζίεο,. Ο IΜΟ ελεξγεί 

γηα ηε ζέζπηζε δηεζλψο εγθεθξηκέλσλ πξφηππσλ αλαθνξάο γηα ηηο ρψξεο κέιε, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε  πνηθηινκνξθία φζνλ αθνξά ηελ άζθεζε ζηνπο 

θψδηθεο, ηνπο θαλφλεο θαη ηνπο θαλνληζκνχο. 

 

4.7.1 Πξόηππν Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο (ISO 9001:2000) ζηνλ ηνκέα ηεο 

λαπηηιίαο 

 

Ζ εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο θαηά ISO ζηνπο λαπηηιηαθνχο νξγαληζκνχο 

πξνζθέξνπλ αλεθηίκεηα νθέιε φζνλ αθνξά ηελ ηερληθή δηαρείξηζε ηνπ εκπνξηθνχ 

ζηφινπ, θαη είλαη επίζεο ηδηαίηεξα ρξήζηκν ηφζν γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε ζηελ αγνξά (Celik)124. 

Χζηφζν, πξνβιήκαηα έρνπλ εκθαληζηεί ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ 

πξνηχπσλ πνηφηεηαο ISO κε ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο ηεο λαπηηιίαο, φηαλ 

πξνσζείηαη ε δηάξζξσζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο (IMS) ζηελ 

πξάμε. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα γίλεη κηα πξφζζεηε πξνζπάζεηα γηα λα 

εθαξκφζηνχλ νη απαηηήζεηο ηνπ ISO 9001:2000, ππφ ζπλζήθεο απνδεθηνχ επηπέδνπ 

γξαθεηνθξαηίαο, δηαηεξψληαο παξάιιεια ηα ζεκέιηα ηνπ θψδηθα ISM. 
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4.7.2 Κίλεηξα γηα λα νδεγεζνύκε ζε έλα IQSMS 

Οη αλάγθε ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπ θψδηθα ISM κε ην πξφηππν ISO 9001:2000 νθείιεηαη  

ζηηο ζνβαξέο ειιείςεηο ηεο πξαθηηθήο  ηνπ θψδηθα ISM πάλσ ζηα εκπνξηθά πινία125. 

Σν θίλεηξν πίζσ απφ ηελ ηδέα απηή κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί κε επηρεηξήκαηα φζνλ 

αθνξά ηηο πηπρέο αζθάιεηαο ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο, ηηο εμσηεξηθέο πηέζεηο ησλ 

λαπηηιηαθψλ θαλνληζκψλ θαη δηεζλψλ λαπηηιηαθψλ αξρψλ, ηα αλζξψπηλα ιάζε πνπ 

εμαθνινπζνχλ λα είλαη ν θπξίαξρνο παξάγνληαο ζηνλ λαπηηθά αηπρήκαηα. Λφγσ ηεο 

έιιεηςεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο δηεπαθήο Πινίνπ- ηεξηάο (shipshore), ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ησλ ζαιάζζηα θαλνληζκψλ δελ  

πιεξνί ηηο βηνκεραληθέο πξνζδνθίεο. 

 

4.7.3 Γηαξζξσηηθό κνληέιν ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζπκκόξθσζεο 

Παξά ην πςειφ επίπεδν ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο εθηέιεζεο, νη 

δηεξγαζίεο δηαρείξηζεο  ηνπ πινίνπ απαηηνχλ ηηο επηδησθφκελεο πηπρέο ηεο αζθάιεηαο 

ζηα πινία ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν. ηελ πεξίπησζε απηή, ε ελζσκάησζε ησλ ISO 

9001:2000 ζηελ εθαξκνγή ηνπ θψδηθα ISM είλαη δπλαηφλ λα αλαγλσξηζηεί σο κηα 

επθαηξία γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη αμηνπηζηίαο  ησλ επηρεηξήζεσλ 

(operations) κέρξη ην επηζπκεηφ επίπεδν. Χζηφζν, αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ 

πξνβιήκαηα ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο θαηά ηα ζηάδηα ζρεδηαζκνχ ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ζηηο 

εηαηξείεο δηαρείξηζεο πινίσλ. 

Ο Celik126 καο ηνλίδεη φηη πξνζδηνξίδνληαο ηα επίπεδα ζπκκφξθσζεο ησλ φξσλ ηνπ 

ISM κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί σο έλαο  ράξηεο  πνξείαο γηα δηαρεηξηζηέο πινίσλ,  νη 

νπνίνη αλππφκνλα αλακέλνπλ λα δνζνχλ θίλεηξα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο IQSMS, ην 

νπνίν  ζα απμήζεη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο ησλ 

πινίσλ. 

Ζ θχξηα θηινζνθία ηεο ηδέαο ηνπ IQSMS  βαζίδεηαη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ θξαγκψλ 

γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο έλλνηαο ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ηερληθψλ 

ζπζηεκάησλ, εμνπιηζκνχ, θαη ησλ δηαθφξσλ ζπληζησζψλησλ πάλσ ζηα εκπνξηθά 

πινία. Δπηπιένλ, ηα επίπεδα ηεο νινθιήξσζεο κπνξνχλ λα εθηαζνχλ απφ ην δήηεκα 

ηεο πνηφηεηαο ζηελ επαγγεικαηηθή πεξίζαιςε θαη ζηηο πηπρέο ηνπ πεξηβάιινληνο, 

επί ηε βάζεη ηνπ θψδηθα ISM. 
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4.8 πκπεξάζκαηα  

 

Ζ δηεζλήο λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα ειέγρεηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ 

απζηεξνχο θαλνληζκνχο θαη ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί απφ θνξείο (π.ρ. 

ΗΜΟ) θαη θξάηε ή ελψζεηο θξαηψλ κε ζθνπφ ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ ζαιάζζησλ 

κεηαθνξψλ θαη ηελ κείσζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηήλ. Ζ 

ζπκκφξθσζε ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ κε απηνχο ηνπο θαλνληζκνχο, αλ θαη 

ζεζκνζεηεί έλα νκνηφκνξθν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ελ ιφγσ αγνξάο, δελ κπνξεί 

σζηφζν λα εγγπεζεί θαη ηελ πςειή πνηφηεηα παξνρήο ησλ αληίζηνηρσλ 

ππεξεζηψλ.127 

 

Ζ θαζηέξσζε ησλ πξψησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο ζηε λαπηηιία, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ησλ ISO 9000:2000 θαη ISO 14001:2000, ζήκαλε ηελ έλαξμε 

κηαο λέαο επνρήο ζηελ νπνία ε αλάγθε γηα παξνρή ηππνπνηεκέλσλ κεηαθνξηθψλ 

ππεξεζηψλ ήηαλ θάζε άιιν απφ ακειεηέα. Σα ζπζηήκαηα ISO πξνζέθεξαλ ηελ  

επθαηξία ζηνπο εκπιεθνκέλνπο κε ην ρψξν ησλ λαπηηιηαθψλ ππεξεζηψλ λα 

δηακνξθψζνπλ κηα δηαθνξεηηθή αληίιεςε γηα ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο θαη ηελ 

νινθιεξσκέλε δηαρείξηζή ηεο. Δπίζεο εηζήγαγαλ γηα πξψηε θνξά ηελ έλλνηα ηεο 

ζπλερνχο βειηίσζεο πνπ ήηαλ ην απνηέιεζκα ελφο νινθιεξσκέλνπ θχθινπ 

δηαδηθαζηψλ πξνγξακκαηηζκνχ, εθηέιεζεο, ειέγρνπ θαη αλάιεςεο δηνξζσηηθψλ 

δξάζεσλ. Ζ αλάπηπμε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ ζπλέβαιε εθηφο απφ ηελ βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ 

κάλαηδκελη (Γνπιηέικνο θαη Γθηδηάθεο)128. 

 

Ο Κψδηθαο φπσο δηαθαίλεηαη, είλαη γξακκέλνο ζε γεληθή κνξθή. Αθήλεη νπζηαζηηθά 

ηηο εηαηξείεο λα απνθαζίζνπλ νη ίδηεο γηα ηε κνξθή ηεο δηαρείξηζεο πνπ ζα 

εθαξκφζνπλ αξθεί λα ηεξνχλ θάπνηεο βαζηθέο αξρέο. 

 

 

Πξαθηηθά ε εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα πεξηιακβάλεη δεδνκέλα ηα νπνία ζρεδφλ φιεο νη 

δηαρεηξίζηξηεο αθνινπζνχλ ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν εγγξάθσλ. Μεηά απφ αξθεηά 

ρξφληα εθαξκνγήο θαη δηαδνρηθψλ ειέγρσλ ηφζν επί ησλ πινίσλ φζν θαη ζηα 

γξαθεία, ν Κψδηθαο ηείλεη λα γίλεη κία ηππνπνηεκέλε ξνπηίλα θαη ιηγφηεξν έλα 

δσληαλφ ζχζηεκα εζσηεξηθήο δηαρείξηζεο πνπ βνεζά ηελ εηαηξεία λα δηνηθήζεη 

απνηειεζκαηηθφηεξα πεξηνξίδνληαο καθξνπξφζεζκα ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο.129 
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4.8.1 Οδεύνληαο πξνο ηελ αλαδήηεζε κηαο πνηνηηθόηεξεο λαπηηιίαο  

 

Ζ λαπηηιηαθή βηνκεραλία είλαη ε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα κεηά ηελ ππνζαιάζζηα 

εμφξπμε κεηαιιεπκάησλ, ζε δείθηεο αηπρεκάησλ. Μεηά απφ αλαιπηηθή δηεξεχλεζε 

εηψλ γχξσ απφ ηα αηπρήκαηα ηνπ θιάδνπ, δηαπηζηψζεθε πσο ζρεδφλ πνηέ έλα 

λαπηηθφ αηχρεκα δελ έρεη κία θαη κφλν αηηία. πλήζσο πξέπεη λα ζπκβεί κία ζεηξά 

απφ θαηαζηάζεηο έηζη ψζηε λα νδεγεζνχκε ζε κηθξφ ή κεγάιν αηχρεκα. Σέηνηα είλαη 

ε έιιεηςε δηαδηθαζηψλ, ε έιιεηςε εθπαίδεπζεο, ή έιιεηςε ππνδνκήο, ή έιιεηςε 

ζπληήξεζεο, ε θαθή θξίζε, ε θαθή δηαρείξηζε πφξσλ θ.α.. Όια ηα παξαπάλσ κπνξεί 

λα ζπκβνχλ γηαηί ππάξρεη έλα ζνβαξφ θίλεηξν· ν πεξηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο. Οη 

έιεγρνη πνπ αζθνχληαλ ζηα πινία φρη πνιχ πίζσ ζην παξειζφλ αιιά κφιηο αθφκα 

θαη θαηά ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία, ήηαλ πνιχ κηθξφηεξεο ζπρλφηεηαο αιιά θαη 

έθηαζεο.130 Δχθνια ινηπφλ έλα πινίν εάλ ην επεδίσθε ν εθνπιηζηήο κπνξνχζε λα 

ιεηηνπξγεί πιεκκειψο. Γη‟ απηφ ην ιφγν ν Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο 

εληνπίδνληαο ην πξφβιεκα ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ επηπέδνπ δηαρείξηζεο ησλ 

πινίσλ, ζέιεζε λα παξέκβεη πιένλ κε θάπνην ηξφπν ζεζκηθά θαη ειεγθηηθά ζην 

δηνηθεηηθφ ζχζηεκα πνπ εθαξκφδεη θάζε δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία πινίσλ. Κη  αλ δελ είρε 

ζχζηεκα ζα έπξεπε λα αλαπηχμεη θαη λα εγθαζηδξχζεη έλα, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ 

πινίσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη.131 

 

Ο ιφγνο ήηαλ πσο κε θάπνην ηξφπν έπξεπε ε επηρείξεζε “λαπηηιηαθή κεηαθνξά” λα 

απνθηήζεη κηα πην πνηνηηθή ππφζηαζε ε νπνία είρε ζαλ πξψην ζηφρν ηελ αζθάιεηα 

θαη ζα δεχηεξν ζηφρν ηελ πνηνηηθή παξνρή ππεξεζηψλ γηα λα εληζρχζεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηεο. Ζ εηζαγσγή ελφο Κψδηθα Αζθαινχο δηαρείξηζεο δελ ζα έιπλε 

ην πξφβιεκα αιιά ζίγνπξα ζα ην πεξηφξηδε. Πξάγκαηη ζηφρνο φζν θη αλ απηφ 

αθνχγεηαη πεξίεξγν ζε κηα επηρείξεζε φπσο απηή ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ, ήηαλ ε 

ηππνπνίεζε/κνληεινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο. Μέζσ 

ηεο ηάζεο απηήο ηφζν ηα ιάζε φζν θαη ε θαθέο πξαθηηθέο πνπ δηαπηζησκέλα 

αθνινπζνχληαλ, ζα ζηαηηζηηθνπνηνχληαλ απνδίδνληαο ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ αληίζηνηρεο θαηαζηάζεηο ζην κέιινλ.132 

 

Μάιηζηα ε εηζαγσγή ηνπ Κψδηθα έγηλε ζε έλα ρξνληθφ ζεκείν φπνπ ε δηαρείξηζε ησλ 

πινίσλ είρε ήδε θχγεη απφ ηα ρέξηα ησλ παηξνπαξάδνησλ παξαδνζηαθψλ 

εθνπιηζηψλ θαη πέξλαγε ζηα ρέξηα θεξδνζθφπσλ επηρεηξεκαηηψλ. Δπηπιένλ ε 

αλεμέιεγθηε ρξήζε απηψλ πιεξσκάησλ απφ ρψξεο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ θφζκνπ 

ιφγσ ησλ θηελφηεξσλ εξγαηηθψλ παξάιιεια κε ηε ρξήζε ζεκαηψλ επθαηξίαο 
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ρακειψλ απαηηήζεσλ, έζεζε ηε ρξήζε ελφο ελνπνηεκέλνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο 

επηηαθηηθή. 

 

 

4.8.2 Σν θόζηνο πνηόηεηαο 

 

Ζ εθαξκνγή ελφο πνηνηηθνχ ζπζηήµαηνο δηαρείξηζεο είλαη µηα ρξνλνβφξα εξγαζία θαη 

είλαη δπλαηή µφλν φηαλ ηα θφζηε µπνξνχλ λα πεξάζνπλ πάλσ ζηελ ηηκή ηνπ λαχινπ 

ή φηαλ µπνξνχλ λα απνδεκησζνχλ κέζσ ηεο κείσζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε αληακείβεηαη ε πνηφηεηα θαη ζηε δεχηεξε πξνιαµβάλεηαη 

θάπνην πξφζηηµν γηα έιιεηςε απνδεθηνχ επηπέδνπ αζθάιεηαο. 

 

4.8.3 Ζ απνδεµίσζε ηνπ θόζηνπο πνηόηεηαο σο αληαµνηβή ηεο πνηόηεηαο 

 

Ζ πνηφηεηα ζηηο βηνµεραλίεο φπνπ έρεη εθαξµνζζεί, έρεη δείμεη φηη ε επέλδπζε ζηελ 

πνηφηεηα αλαµθίβνια απνδεµηψλεηαη απφ ραµειφηεξα θφζηε ζπληήξεζεο, ιηγφηεξα 

άρξεζηα, πεξηζζφηεξν ππνθηλνχκελν πξνζσπηθφ, ιηγφηεξεο δεκίεο ζην πινίν θαη ζην 

θνξηίν θιπ. Παξφια απηά είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα ππνινγηζζεί πφζν ζεµαληηθά 

είλαη φια απηά θαη πφζν πνιχ πςειφηεξα ζα ήηαλ ηα θφζηε ρσξίο απηήλ ηελ 

πνηφηεηα, µε απνηέιεζµα νη άλζξσπνη ζπρλά λα αξλνχληαη φηη απηά ηα 

πιενλεθηήµαηα πξαγµαηηθά ππάξρνπλ. 

 

ην ζεκείν απηφ είλαη ζθφπηµν λα παξαηεξήζνπµε φηη ην Κνηλσληθφ Κφζηνο ηειηθά 

πιεξψλεηαη απφ ηελ αγνξά θαη ηελ θνηλσλία, αιιά µε άζρεµν ηξφπν, δειαδή µέζσ 

αηπρεµάησλ, δεµηψλ πεξηνπζηψλ, ζαλάησλ, ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θιπ. 

θνπφο ηεο βηνµεραλίαο φµσο είλαη ε πξφιεςε, επνµέλσο ην θφζηνο πνπ ζήµεξα 

ήδε πιεξψλεη ε θνηλσλία θαη ε βηνµεραλία ζα πξέπεη λα πιεξψλεηαη ζε πξφιεςε θαη 

φρη ζε αηπρήµαηα.133 

 

Φπζηθά ηα αηπρήκαηα δελ πξφθεηηαη λα µεδεληζζνχλ δηφηη ε ηειεηφηεηα δελ είλαη 

θαηνξζσηή σο αλζξψπηλν επίηεπγµα, αθελφο γηαηί νη άλζξσπνη δελ θαηέρνπλ ην 

ζχλνιν ηεο απαηηνχµελεο γλψζεο θαη αθεηέξνπ γηαηί ίζσο δελ είλαη νηθνλνµηθά 

εθηθηφ ην ζχλνιν ηεο πθηζηάµελεο γλψζεο λα µεηαηξαπεί ζε θφζηνο πξφιεςεο. 

 

Δπνκέλσο παξακέλεη αλαπάληεην ην εξψηεµα ηνπ πσο ζα µπνξνχζε ην φπνην 

µέξνο ηνπ Κνηλσληθνχ Κφζηνπο ηειηθά απνδερζεί ε παγθφζµηα βηνµεραλία θαη ε 
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θνηλσλία λα πιεξψζεη, λα θαηαλεµεζεί δίθαηα ζηνπο δηαθφξνπο εηαίξνπο ηεο 

λαπηηιηαθήο βηνµεραλίαο. 

 

4.8.4 Ζ πξνζθνξά ηνπ Κώδηθα Αζθαινύο Γηαρείξηζεο  

 

Έρεη εζθαικέλα επηθξαηήζεη ε άπνςε ζηνπο θφιπνπο ηεο λαπηηιηαθήο θνηλφηεηαο θαη 

θπξίσο ηεο ειιεληθήο, πσο ε πξνζθνξά ηνπ Κψδηθα αλαιίζθεηαη ζηε δεκηνπξγία 

λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηελ επηβάξπλζε ησλ αλζξψπσλ πνπ ζηειερψλνπλ ηα 

πινία αιιά θαη ηα γξαθεία κε επηπιένλ γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο134.  

 

αθψο ε πξψηε έκκεζε ζπλέπεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα δελ είλαη αξλεηηθή 

θπξίσο απφ ηελ θνηλσληθή ηεο πξνζέγγηζε. Σν λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο ζε έλαλ θιάδν είλαη πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο εθφζνλ ε νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε ησλ εθνπιηζηψλ δελ είλαη ηέηνηνπ βαζκνχ πνπ λα ζέζεη ηελ επηρείξεζε 

ζε επηζθαιή νηθνλνκηθά ζέζε. Μέξνο ινηπφλ ησλ θεξδψλ θαηαλέκεηαη ζε 

πεξηζζφηεξα ρέξηα δίλνληαο επηπιένλ ψζεζε ζηελ νηθνλνκηθή επεκεξία ηεο 

θνηλσλίαο. Βέβαηα ην φθεινο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη νπζησδψο κεγάιν αλ 

αλαινγηζηεί θαλείο πφζεο ζέζεηο εξγαζίαο ράζεθαλ κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ απφ ηε 

ζχλζεζε ηνπ πιεξψκαηνο ελφο πινίνπ135.  

 

Δπίζεο ε έληνλε αλάγθε γηα πεξηθνπέο ησλ εμφδσλ θαηά ηηο πεξηφδνπο ησλ ηδηαίηεξα 

ρακειψλ λαχισλ ιεηηνχξγεζε ζαλ κνριφο πίεζεο πξνο ηηο ζεκαίεο πξνθεηκέλνπ λα 

ζέζνπλ αθφκα ρακειφηεξα ηα φξηα ηνπ ειάρηζηνπ πιεξψκαηνο επάλδξσζεο. Βέβαηα 

ηέηνηεο απνθάζεηο δελ είραλ παξνδηθφ αιιά κφληκν ραξαθηήξα θη έηζη θη αθφκα θαηά 

ηηο πνιχ θαιέο πεξηφδνπο ηεο λαπηηιηαθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ πιεξσκάησλ ζπλερίζηεθε. Άξα απφ πιεπξάο ζέζεσλ εξγαζίαο κάιινλ 

δηαηεξήζεθε κία ηζνξξνπία θαη ην επηρείξεκα δελ έρεη ζνβαξή ππφζηαζε. 

 

Σν δεχηεξν ζθέινο ησλ επηρεηξεκάησλ ησλ επηθξηηψλ ηνπ Κψδηθα, φηη δειαδή 

απμήζεθαλ νη γξαθεηνθξαηηθέο εξγαζίεο θαη κείσζαλ ην ρξφλν απφ ηηο εξγαζίεο 

νπζίαο, είλαη ζε έλα βαζκφ βάζηκνο αιιά φρη θαζνιηθά ζσζηφο. Ζ δηαθνξά ζε ζρέζε 

κε ην παξειζφλ πιένλ είλαη πσο ζρεδφλ ε πιεηνλφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

πινίνπ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηνπ γξαθείνπ, ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη απφ ηα 

αληίζηνηρα έληππα πνπ ζρεηίδνληαη κε θάζε εξγαζία. Απηά απνηεινχλ κία κνξθή 

απφδεημεο ηεο ζσζηήο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζήζεθε. Απηφ είλαη ινγηθφ λα απμάλεη 

ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ (πξν ISM πεξίνδν) ηνλ φγθν ηεο εξγαζίαο. Καηά ηε 
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δηαδηθαζία ηεο πηζηνπνίεζεο ν έιεγρνο απηψλ ησλ εγγξάθσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ πινίνπ είλαη απαξαίηεηνο. Σα ηειεπηά δε ρξφληα έρεη 

παξαηεξεζεί ην θαηλφκελν ηα έγγξαθα λα είλαη ζρεδφλ ζπκπιεξσκέλα ρσξίο λα 

έρνπλ δηελεξγεζεί νη αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο γηα παξάδεηγκα ζπληήξεζεο ή 

γπκλαζίσλ. Αληηιακβάλεηαη ινηπφλ θαλείο ηε ζπλζεηφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο ην νπνίν 

αθφκα θαη ζήκεξα δελ κπνξεί πιήξσο λα αληηκεησπηζζεί ηνπιάρηζηνλ απφ 

ειεγθηηθήο πιεπξάο. Αλ ινηπφλ δεη θαλείο απνκνλσκέλα ην γεγνλφο ηεο 

ζπκπιήξσζεο εληχπσλ, ηφηε ζίγνπξα ε γξαθεηνθξαηία θαίλεηαη πσο επλνήζεθε απφ 

ηελ εηζαγσγή ηνπ Κψδηθα. Ζ πξαγκαηηθή νπζία φκσο πίζσ απφ ηελ εηζαγσγή ηνπο 

ζηε λαπηηιία είλαη γηα λα απνθηήζεη κία αζθαιή θαη απηαπφδεηθηε ππφζηαζε θάζε 

δξαζηεξηφηεηα ζρεηηδφκελε άκεζα ή έκκεζα κε ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ, ησλ 

αλζξψπσλ θαη ηεο πεξηνπζίαο γεληθφηεξα. Γελ ππάξρεη άιισζηε εξγαζηαθφο θιάδνο 

πέξα απφ ηε λαπηηιία, φπνπ ηα έληππα θαη ε θαζεκεξηλή ρξήζε ηνπο λα κελ παίδνπλ 

νπζηαζηηθφ θαη απαξαίηεην ξφιν. Έηζη θαη ε λαπηηιία, ζηελ νπνία ηα ηειεπηαία ρξφληα 

πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα νη απαηηήζεηο νινέλα θαη απμάλνληαλ, δελ κπνξνχζε 

παξά λα αθνινπζήζεη απηή ηελ ηάζε. Δπηπιένλ ηα έληππα κεηά απφ ζνβαξά 

αηχρεκα απνηέιεζαλ ηε κφλε αμηφπηζηε πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 

εμαγσγή πνιχηηκσλ ζπκπεξαζκάησλ ηα νπνία ήηαλ ρξήζηκα απφ λνκηθήο πιεπξάο 

θαη ζηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο γεληθφηεξα. Απηή είλαη νπζηαζηηθά κία απφ ηηο 

πνιπηηκφηεξεο παξνρέο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα ε νπνία κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ πνιινχο θνξείο πξνθεηκέλνπ λα εμάγνληαη αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα θπξίσο κεηά απφ αηπρήκαηα ηα νπνία θαινχληαη λα απνδεκησζνχλ. 

 

Κάλνληαο κία ππφζεζε εξγαζίαο, έζησ κεηά απφ έλα αηχρεκα πξηλ αιιά θαη κεηά 

απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ISM, θαηαιήγνπκε ζε δχν πνιχ δηαθνξεηηθέο νηθνλνκηθέο 

ζπλέπεηεο. Ζ επηζεψξεζε πνπ αθνινπζεί κεηά ην αηχρεκα απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο 

θαη αιιειαζθαιηζηηθνχο θνξείο, έρεη ζα ζηφρν λα ειέγμεη ηελ αμηνπινΐα ή κε ηνπ 

πινίνπ γεληθφηεξα. Πην εηδηθά γίλνληαη έξεπλεο πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνχλ ηα 

πξαγκαηηθά αίηηα θη αλ είραλ παξζεί ηα θαηάιιεια κέηξα πξφιεςεο πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζεί ην αηχρεκα. Πξηλ ηνλ ISM νη δηαδηθαζίεο ήηαλ «ζνιέο» έσο θαη 

αλχπαξθηεο. Καηά ζπλέπεηα θαη νη αληίζηνηρνη έιεγρνη βαζίδνληαλ ζε γεληθά 

απνδεθηέο πξαθηηθέο νη νπνίεο πεξηνξίδνληαλ ζηελ επηθαλεηαθή αλάιπζε ησλ 

ζηνηρείσλ. Ζ έθβαζε ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θαηέιεγε ζεηηθά γηα ηνλ 

εθνπιηζηή παίξλνληαο είηε ηελ απνδεκίσζε, είηε θαιχπηνληαο γεληθά ην αηχρεκα 

απφ νηθνλνκηθή ζθνπηά. Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ISM, νη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί θαη 

γεληθφηεξα νη εκπιεθφκελνη ζε έλα αηχρεκα, έρνπλ πνιχ μεθάζαξν πιηθφ ζην νπνίν 

ειέγρνπλ φια εθείλα ηα ζηνηρεία ηα νπνία ζηεξίδνπλ ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο 
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δηαρείξηζεο ηεο εηαηξείαο. Οη έιεγρνη πιένλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κεγάιν βάζνο 

απνθαιχπηνληαο ηελ αιήζεηα κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα απ‟ φηη ζην παξειζφλ. Οη 

δηαρεηξίζηξηεο εηαηξείεο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ ελεξγήζεη θαηά ην δνθνχλ, 

δελ απνδεκηψλνληαη κε ζπλέπεηα πνιιέο θνξέο θαη λα θαηαζηξέθνληαη νηθνλνκηθά. 

 

Με ιίγα ιφγηα νη εηαηξείεο πιένλ είλαη αλαγθαζκέλεο λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθέο δηφηη 

είλαη εθηεζεηκέλεο απέλαληη ζε αηαζζαιίεο νη νπνίεο δπλεηηθά είλαη ηθαλέο λα 

πξνθαιέζνπλ θάπνην αηχρεκα. Οη επηπιένλ γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ινηπφλ 

ζπληειέζηεθαλ κε θάπνην ζηφρν θαη φρη απιά γηα λα επηβαξχλνπλ ηελ ήδε δχζθνιε 

θαη ζθιεξή εξγαζία ησλ πιεξσκάησλ. Σν ζίγνπξν είλαη πσο ππάξρεη απφθιηζε ηεο 

πξαθηηθήο εθαξκνγήο απφ ηνλ αξρηθφ ζηφρν. Γελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο πνπ νη 

εθνπιηζηέο θνηηνχλ πιένλ πξψηα λα έρνπλ ηαθηνπνηεκέλα έγγξαθα ηα πινία πνπ 

δηαρεηξίδνληαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη εμαζθαιηζκέλνη έλαληη πηζαλψλ ειέγρσλ θαη 

ζέηνπλ ζε δεχηεξε πξνηεξαηφηεηα ηηο εξγαζίεο νπζίαο. Έηζη ζπάληα ηα έγγξαθα 

απνδίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε θαη αληαπνθξίλνληαη ζηνλ αξρηθφ ηνπο ζηφρν. 

Απηφ βέβαηα δελ είλαη δχζθνιν λα δηαπηζησζεί εθφζνλ έγηλε γξήγνξα αληηιεπηή απφ 

ηελ παγθφζκηα λαπηηιηαθή θνηλφηεηα απηνχ ηνπ είδνπο ε κε απνδεθηή πξαθηηθή. Έηζη 

νη ειεγθηηθνί θνξείο θαη θπξίσο νη αλεμάξηεηεο αξρέο φπσο ε αθηνθπιαθή, ην ιηκεληθφ 

ζψκα θάζε ρψξαο, ελεξγνπνίεζαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ελδειερείο ειέγρνπο νη νπνίνη 

είλαη ζε ζέζε λα δηαπηζηψζνπλ ηελ αμηνπινΐα ησλ πινίσλ αιιά θαη ηελ ηήξεζε ησλ 

θαλνληζκψλ πνπ έρεη πηνζεηήζεη θάζε εηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα δηαθηλεί αζθαιψο 

πξντφληα θαη αλζξψπνπο. Καηά ζπλέπεηα ε ηαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη ειέγρεηαη 

πιένλ θαη ηπρφλ παξαβάζεηο γλσζηνπνηνχληαη136.  

 

Με ιίγα ιφγηα νη νηθνλνκηθέο απψιεηεο πιεζαίλνπλ γηα ηνπο εθνπιηζηέο πνπ δελ 

έρνπλ θαη δελ ζθνπεχνπλ λα δείμνπλ έλαλ πςειφ δείθηε ζπκκφξθσζεο ζηνλ Κψδηθα 

Αζθαινχο Γηαρείξηζεο. 

 

4.8.5 Έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ ελδπλάκσζε ηεο αζθάιεηαο ηε κεηα ηνπ ISM 

πεξίνδν 

Ζ έξεπλα πνπ εθπφλεζαλ νη Tzannatos θαη Kokotos137 θαη ηελ δεκνζίεπζαλ, ζρεηηθά 

κε ηελ αλάιπζε ησλ αηπρεκάησλ ζηελ ειιεληθή λαπηηιία κεηαμχ 1993-2006 

απνθάιπςε φηη ε πξνζάξαμε αθνινπζνχκελε απφ ηερληθέο βιάβεο θπξηάξρεζε ην 

ξεθφξ ηεο 

αζθάιεηαο, ελψ ηα παιαηφηεξα πινία ππέζηεζαλ ηα πεξηζζφηεξα αηπρήκαηα. 

Δπηπιένλ, παξά ηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ αλζξψπηλσλ αηηηψλ κεηά ηελ εθαξκνγή 
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ηνπ θψδηθα ISM ζηα κέζα ηνπ 1998, ην αλζξψπηλν ζηνηρείν παξακέλεη ε 

θχξηα αηηία ησλ αηπρεκάησλ. Όζνλ αθνξά ην αλζξψπηλν ζηνηρείν αλάιπζεο, ε 

θχξηνο  ηνπ πινίνπ βξέζεθε λα είλαη ε ζπληξηπηηθά πξσηαξρηθή αηηία ησλ 

αηπρεκάησλ ζηελ ειιεληθή λαπηηιία θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο βξέζεθε λα 

είλαη ν πιο βαζηθφο παξάγνληαο. Ο Πινίαξρνο  ηνπ πινίνπ επεξεάζηεθε ιηγφηεξν 

απφ ηνλ θψδηθα ISM, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ επεξγεηηθή επίδξαζε ηνπ ελ ιφγσ 

λνκνζεηηθνχ κέηξνπ πνπ δηαπηζηψζεθε λα φηη εθαξκφδεηαη θαηά γξάκκα απφ ηνπο 

αξρηκεραληθνχο , ην πιήξσκα θαη ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. Όζνλ αθνξά ηε ζχλδεζε 

ησλ ηχπσλ ησλ αηπρεκάησλ θαη ησλ αηηηψλ, ν Κχξηνο ηνπ πινίνπ βξέζεθε λα είλαη 

ππεχζπλνο  γηα φισλ ζρεδφλ ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ  πξνζαξάμεσλ (ζπκπ. 

ζπγθξνχζεηο), ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη πεξηζζφηεξεο κεραληθέο βιάβεο θαη 

ππξθαγηέο πξνθιήζεθαλ απφ ηνπο αξρηκεραληθνχο, θαζψο θαη νη κεηαβνιέο θνξηίνπ 

θαη νη πιεκκχξεο απφ ηνπο αμησκαηηθνχο γέθπξαο. 

ηελ έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ νη  Tzannatos θαη Kokotos138 , απνδείρηεθε φηη ν 

θψδηθαο ISM απνηειεί απνηειεζκαηηθφ κέηξν πνιηηηθήο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο 

λαπζηπινΐαο, δεδνκέλνπ φηη ε πεγή ηεο αηπρεκάησλ (αλζξψπηλν ή κε αλζξψπηλν) 

βξέζεθε λα είλαη θπξίσο εμαξηνχκελα απφ ηελ πεξίνδν ηνπ αηπρήκαηνο (πξν-ή κεηα-

ISM). 

 Ζ επεξγεηηθή επίδξαζε ηνπ Κψδηθα ISM δηαπηζηψζεθε φηη πξνέξρεηαη θαηά βάζε 

απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο, θαηά ηνλ έιεγρν ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα γηα ηα 

δεμακελφπινηα θαη ηα Ro-Pax πινία. Καηά ηελ πεξίνδν κεηά ην ISM, νη δηαθξηηή 

επίδξαζε ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ ηχπνπ ηνπ ζθάθνπο σο πεγή ησλ αηπρεκάησλ 

αθαηξέζεθε κέζσ ηεο κείσζεο ησλ πξνθαινπκέλσλ απφ αλζξψπνπο αηπρεκάησλ, 

ζε δεμακελφπινηα θαη ζε Ro-Pax πινία. Απφ ηελ άπνςε απηή, ν θψδηθαο ISM έρεη 

ζηνρνζεηεκέλεο ηηο πην επάισηεο θαηεγνξίεο ζθαθψλ, απφ πιεπξάο θηλδχλνπ 

ξχπαλζεο θαη ηελ απψιεηα ηεο δσήο, σο εθ ηνχηνπ, απνδεηθλχνληαη πην 

επηηπρεκέλεο.  

Σέινο, αλ θαη ε εθαξκνγή ηνπ θψδηθα ISM νδήγεζε ζε ζεκαληηθή κείσζε ησλ 

αηπρεκάησλ πνπ πξνθαινχληαη απφ αλζξψπηλν ιάζνο θαη ζηα αλνηρηά, θαη ζηα 

θιεηζηά χδαηα, δελ αίξεηαη ε επηξξνή ησλ απνθάζεσλ ηεο γέθπξαο γηα ηελ επηινγή 

κεηαθίλεζεο θαη ηνπνζεζίαο σο πεγή ησλ ζαιάζζησλ αηπρεκάησλ (αλζξψπηλν ή κε 

αλζξψπηλν). Ζ δηαπίζησζε απηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εκκνλή ηεο πεξηνξηζκέλεο 

πινήγεζεο, έρεη σο απνηέιεζκα πεξηζζφηεξα αλζσπνγελή αηπρήκαηα θαη δείρλεη φηη 

νη πξνζδνθίεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηνλ θψδηθα ISM ζηνλ ηνκέα ηεο λαπζηπινΐαο θαη 
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πφξεπζεο, εηδηθφηεξα ζηα πεξηνξηζκέλα χδαηα δελ έρνπλ αθφκε επηηεπρζεί 

πιήξσο.139 

 

 

Γηάγξακκα 26.: Ρπζκόο κείσζεο ησλ ζαιαζζίσλ αηπρεκάησλ δεμακελόπινησλ ηα 

ηειεπηαία 40 έηε 

Πεγή: Cedre- Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les 

pollutions accidentelles des eaux,  

http://www.black-tides.com/index.php?chapitre=chap_3&menu=c2 

 

 

4.8.6 Απνηειέζκαηα 

Δίλαη γεγνλφο φηη ν αξηζκφο ησλ αηπρεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ εθαξκνγήο 

ηνπ Κψδηθα Αζθαινχο Γηαρείξηζεο κεηψζεθε ζε παγθφζκην επίπεδν. Οη ζηαηηζηηθέο 

πνπ απνδεηθλχνπλ απηφ ιακβάλνπλ ζπλήζσο ηα δηαλπφκελα κίιηα θαη φρη ηνλ 

απφιπην αξηζκφ ησλ πινίσλ. Δπηπιένλ ζην παξειζφλ πνιιά αηπρήκαηα ζπλέβαηλαλ 

θαη πνηέ δελ έβγαηλαλ ζην πξνζθήλην εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο επαηζζεζίαο ηεο θνηλήο 

γλψκεο. 

 

Σν λνκηθφ πιαίζην πνπ ππάξρεη ζηα πεξηζζφηεξα κέξε ηνπ θφζκνπ, είλαη αηζζεηά 

απζηεξφηεξν ζε ζρέζε κε ηελ επνρή πξν ηεο εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα. Υσξίο λα 

κπνξεί θαλείο κε βεβαηφηεηα λα ηζρπξηζηεί ην αληίζεην, ζε φιεο ηηο πξναλαθεξφκελεο 

παξακέηξνπο πνπ ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ βνήζεζαλ ζην λα κεησζνχλ ηα αηπρήκαηα, 

http://www.black-tides.com/index.php?chapitre=chap_3&menu=c2
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ε χπαξμε ηνπ Κψδηθα ππήξμε εθαιηήξην θαη βάζε. 

 

Ζ εηζαγσγή ηνπ Κψδηθα αζθαινχο δηαρείξηζεο ζηε λαπηηιία, ψζεζε πνιιά πινία ηα 

νπνία ιεηηνπξγνχζαλ κε substandard ζπλζήθεο, λα απνζπξζνχλ εθφζνλ ε 

εθκεηαιιεπζηκφηεηά ηνπο απφ νηθνλνκηθή ζθνπηά είλαη κε ζπκθέξνπζα140. Σα πινία 

απηά κε ηε ζεηξά ηνπο δεκηνχξγεζαλ κία έιιεηςε ηνλάδ, εηδηθά ηα πξψηα ρξφληα ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα, κε απνηέιεζκα λα αλέβνπλ ηα λαχια ζηα χςε. Μάιηζηα νη 

δείθηεο θαηά ηελ πεξίνδν 2000-2004 ηφζν γηα ηα πγξά φζν θαη γηα ηα μεξά θνξηία, 

έθηαζαλ ζε πξσηφγλσξα επίπεδα. Καηά ζπλέπεηα ηα έζνδα ησλ εθνπιηζηψλ 

πνιιαπιαζηάζηεθαλ δίλνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα παξαγγείινπλ θαηλνχξηα πινία 

εληζρχνληαο ηε ζέζε ηνπο επηρεηξεκαηηθά εθφζνλ κάθξπλε ν ρξνληθφο νξίδνληαο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Απηά ηα νθέιε είλαη έκκεζα αιιά πνιχ ζπνπδαία ηφζν γηα 

ηνπο εθνπιηζηέο φζν θαη γηα ηε λαπηηιία γεληθφηεξα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

αζθάιεηαο εθφζνλ κίθξπλε ν κέζνο φξνο ησλ πινίσλ ζπλνιηθά. Γπζηπρψο φκσο 

παξφιν πνπ αθφκα θαη ζήκεξα νη λαχινη είλαη ζε ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα, ιίγνη 

εθνπιηζηέο αλαγλσξίδνπλ ηε ζπλεηζθνξά ηνπ Κψδηθα, καδί κε άιιεο βέβαηα 

ζπλζήθεο, ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο επκάξεηα142. 

 

Μειινληηθά εθηηκάηαη φηη νη θαλνληζκνί ζα γίλνπλ απαηηεηηθφηεξνη θπξίσο πξνο ηε 

κεξηά ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, κε απνηέιεζκα λα απμεζεί αθφκα 

πεξηζζφηεξν ην θφζηνο ζπκκφξθσζεο143. Απηφ ζα έρεη ζα ζπλέπεηα, πεξηζζφηεξνη 

εθνπιηζηέο λα επηιέμνπλ ην δξφκν ηεο κε ζπκκφξθσζεο κε ζηφρν ηελ επίηεπμε 

πεξηζζφηεξσλ θεξδψλ. Μπνξεί ινηπφλ νη θαλνληζκνί ή νη δηάθνξνη θψδηθεο, ή αθφκα 

θαη νη εληαηηθνί έιεγρνη λα απμάλνληαη, παξφια απηά ηα πξνβιήκαηα δελ κεηψλνληαη. 

Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη φιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ δηέπνπλ πιένλ ηε ζαιάζζηα 

κεηαθνξά έρνπλ γίλεη ζπλζεηφηεξεο θαη απαηηεηηθφηεξεο. Όζν θη αλ πιένλ δελ 

επηηξέπεηαη έζησ ηα δεμακελφπινηα κνλνχ ηνηρψκαηνο λα ειιηκεληζηνχλ ζηα ιηκάληα 

ηεο Δπξψπεο θαη ησλ Ζ.Π.Α., απηά επηηξέπεηαη λα δηαζρίδνπλ θιεηζηέο ζάιαζζεο κε 

ζνβαξή πηζαλφηεηα λα ηηο ξππάλνπλ είηε ζθφπηκα είηε αηπρεκαηηθά. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

πκπεξάζκαηα- Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

 

Έρνληαο θαιχςεη ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη 

ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο, ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηνπο ηξφπνπο απνθπγήο ηνπο 

θαη απνηξνπήο ηνπο θαζψο θαη ηηο ζρεηηδφκελεο κε απηέο δηεξγαζίεο θαη δηαδηθαζίεο 

φπσο νξίδνπλ ηα ππάξρνληα πξφηππα θαη νη ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο,  

κπνξνχκε λα αληιήζνπκε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα θαη παξαδνρέο θαη λα πξνβνχκε 

ζε εξσηήκαηα γηα ηπρφλ κειινληηθή δηεξεχλεζε θαη αλάπηπμε. 

 

5.1 πζρέηηζε Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ- Γηαρείξηζεο Ρίζθσλ 

 

Ο θίλδπλνο θαη ε θξίζε ζπλδένληαη άξξεθηα κεηαμχ ηνπο θαηά ηξφπν αλαπφθεπθην. 

πγθεθξηκέλα κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν θίλδπλνο πξνεγείηαη ηεο θξίζεο. Ζ θξίζε 

είλαη ζηελ νπζία ε επηβεβαίσζε ή κε ησλ πξνβιέςεσλ πεξί θηλδχλνπ. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ ε Γηνίθεζε Κηλδχλνπ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε αξκνλία κε ηελ Γηνίθεζε Κξίζεσλ. 

 

Οπζηαζηηθά θαη κε βάζε ηα παξαπάλσ, ε Γηνίθεζε Κηλδχλνπ απνηειεί ηνλ πξνπνκπφ 

ηεο Γηνίθεζεο Κξίζεσλ. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ην έξγν ηεο πξψηεο είλαη πην 

δχζθνιν απφ ην έξγν ηεο δεχηεξεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη αθνχ 

φζν δχζθνιν είλαη λα πξνβιέςεηο, λα κεηξήζεηο θαη λα αμηνινγήζεηο έλαλ θίλδπλν 

άιιν ηφζν δχζθνιν είλαη λα κπεηο ζην „πεδίν ηεο κάρεο‟ θαη λα βγεηο απφ απηφ 

ληθεηήο φηαλ ν θίλδπλνο απηφο ηειηθά κεηαηξέπεηαη ζε θξίζε, είλαη δειαδή ζηελ νπζία 

πξαγκαηηθφηεηα. 

 

Oη δχν ιεηηνπξγίεο ηνπ κάλαηδκελη πνπ αλαιχζεθαλ ζπλδένληαη θαη επηθνηλσλνχλ 

κεηαμχ ηνπο θαη ε κία επεξεάδεη ηελ άιιε θαη απνηειεί ζηήξηγκα ηεο άιιεο. 

Καηαξρήλ, αλαιχνληαο ηνπο ηχπνπο θηλδχλσλ θαη θξίζεσλ, ζπκπεξαίλνπκε φηη 

ζπκπίπηνπλ. Μηα ππξθαγηά είλαη έλαο θίλδπλνο, είλαη φκσο θαη θξίζε. Οη λένη 

αληαγσληζηέο θαη ε αιιαγή ζηελ ηερλνινγία είλαη θίλδπλνο αιιά θαη θξίζε. Ζ δηαθνξά 

είλαη φηη ν θίλδπλνο δελ ππάξρεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ είλαη απηφο. Αληίζεηα ε 
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θξίζε πθίζηαηαη ηψξα, ζην παξφλ, θαη απηφ θαίλεηαη απφ ηα κελχκαηα πνπ 

εθπέκπνληαη.  

 

Αο ζπκεζνχκε ζε απηφ ην ζεκείν ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ 

θξίζεσλ ζχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία. Όζνλ αθνξά ηνπο θηλδχλνπο ε δηαδηθαζία 

βεκάησλ μεθηλάεη κε ηελ εκπέδσζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Αλάινγα κε ην εζσηεξηθφ θαη 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη κε ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν αλήθεη, 

ππάξρεη πεξίπησζε λα αληηκεησπίζεη έλα ζχλνιν θηλδχλσλ. Άιινη είλαη νη θίλδπλνη 

πνπ  αληηκεησπίδεη κηα αζθαιηζηηθή εηαηξεία θαη άιινη είλαη εθείλνη πνπ αληηκεησπίδεη 

κηα εηαηξεία αεξνκεηαθνξψλ.  

Σν επφκελν βήκα είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θηλδχλσλ. Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα 

νξίζεη πνηεο είλαη νη απεηιέο ηεο θαη πνηα γεγνλφηα κπνξεί λα ηελ βιάςνπλ ή αθφκα 

θαη λα ηελ σθειήζνπλ θαζψο ν θίλδπλνο εκπεξηέρεη ηφζν ην ζηνηρείν ηεο 

επηθηλδπλφηεηαο, φζν θαη ηεο επθαηξίαο. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε αλάιπζε θαη πνζνηηθνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ δειαδή ε 

δεκηνπξγία θαηαλνκψλ πηζαλνηήησλ ησλ ζπλεπεηψλ πνπ ελδέρεηαη λα έρεη θάζε 

θίλδπλνο. ε απηφ ην ζεκείν νη θίλδπλνη ηαμηλνκνχληαη ζε ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο. 

Αθνινπζεί ε ζχλδεζε θηλδχλσλ θαζψο ππάξρνπλ ζπζρεηηζκνί θαη αιιεινζπλδέζεηο 

κεηαμχ ηνπο. Έλαο θίλδπλνο κε ηελ εκθάληζε ηνπ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

χπαξμε θαη άιισλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ αξρηθφ. 

 

Ζ εθηίκεζε θηλδχλσλ είλαη ην επφκελν βήκα θαη αλαθέξεηαη ζηελ ζπλεηζθνξά θάζε 

θηλδχλνπ ζην πξνθίι ηεο επηρείξεζεο. ηελ ζπλέρεηα, νη θίλδπλνη αληηκεησπίδνληαη κε 

ηνλ θαζνξηζκφ ζηξαηεγηθψλ θαη απνθάζεσλ γηα ηελ απνθπγή, δηαηήξεζε, κείσζε, 

κεηαθνξά ή εθκεηάιιεπζή ηνπο. 

 

Σέινο, αθνινπζεί ν έιεγρνο θαη ε αλαηξνθνδφηεζε κε αθξηβή εμέηαζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα 

πιαίζηα ηεο Γηνίθεζεο Κηλδχλνπ. 

 

Όζνλ αθνξά ηε Γηνίθεζε Κξίζεσλ, ε δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο μεθηλάεη κε ηνλ 

νξηζκφ ηεο θξίζεο.  Oη άλζξσπνη αξλνχληαη ηελ χπαξμε κηαο θξίζεο πξνζπαζψληαο 

λα ξίμνπλ επζχλεο θαη απνθεχγνληαο λα πάξνπλ δξάζε ψζηε λα ηελ αληηκεησπίζνπλ. 

Δδψ ηίζεηαη ην ζέκα ησλ πξνηεξαηνηήησλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα εληνπηζηνχλ νη 

πεξηνρέο κεγαιχηεξνπ θηλδχλνπ πνπ είλαη πην επάισηεο θαη νη πεξηνρέο φπνπ νη πην 

απνηειεζκαηηθέο δξάζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ γξήγνξα. 
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Σν επφκελν βήκα είλαη ε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ ιχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο (problem – solving) θαη ηνλ έιεγρν ηεο δεκίαο (damage control). Ζ 

θαηαλνκή ησλ πφξσλ πνπ είλαη απαξαίηεηνη είλαη ζεκαληηθή απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

εγέηε. εκαληηθή είλαη επίζεο ε επηθνηλσλία κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο θαζψο 

νη θξίζεηο πξνθαινχλ αβεβαηφηεηα, αγσλία, ζπκφ θαη θφβν. 

 

ηε ζπλέρεηα, ε δηνίθεζε πξέπεη λα κεξηκλά γηα ην ρηίζηκν ηνπ κέιινληνο ηεο 

επηρείξεζεο, φζν έληνλε θαη απαηηεηηθή θαη αλ είλαη ε πεξίνδνο ηεο θξίζεο. Πξέπεη 

λα θξνληίδεηαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ γηα κειινληηθή ρξήζε, λα δίλεηαη έκθαζε 

ζηηο επελδχζεηο γηα ην κέιινλ θαη λα εληνπίδνληαη νη αδπλακίεο ηεο επηρείξεζεο πνπ 

ζπλέβαιαλ ζηελ εκθάληζε ηεο θξίζεο. 

 

Σέινο, αθνινπζεί ε κάζεζε απφ ηελ θξίζε. Πξέπεη ε δηνίθεζε λα θαηαιάβεη ηα ιάζε 

ηεο αιιά θαη ηα ηξσηά ηεο ζεκεία. Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα εθκεηαιιεχεηαη ηελ 

επθαηξία καζαίλνληαο απφ ηελ θξίζε. 

 

Δληνπίδνπκε επνκέλσο θνηλά ζεκεία ζηηο δχν παξαπάλσ δηαδηθαζίεο. Καηαξρήλ, 

πέξα απφ ηελ εκπέδσζε ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ γίλεηαη νχησο ε άιισο γηα λα 

αλαιχζεη κηα επηρείξεζε ηηο δπλάκεηο, αδπλακίεο, επθαηξίεο θαη απεηιέο ηεο ππάξρεη 

ην θνηλφ βήκα ηνπ νξηζκνχ ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ θξίζεσλ. Αλ ε πνζνηηθνπνίεζε θαη 

ε ζχλδεζε θηλδχλσλ έρεη γίλεη κε ζσζηφ ηξφπν, ν νξηζκφο ηεο θξίζεο ζα είλαη πην 

εχθνινο αιιά θαη ε θξίζε πην αλακελφκελε. 

 

Θα κπνξνχζαλ νη δχν απηέο ιεηηνπξγίεο λα είλαη κηα. Έλα ινηπφλ ηκήκα ην νπνία ζα 

απνηειείηαη απφ δχν ππνηκήκαηα ηα νπνία ζα επηθνηλσλνχλ θαη ζα ζπλεξγάδνληαη. 

 

Ζ πξνεξγαζία απνηειείηαη απφ ηα πέληε πξψηα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο 

αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ δειαδή απφ ηελ εκπέδσζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηνλ 

νξηζκφ ησλ θηλδχλσλ, ηελ πνζνηηθνπνίεζε θαη ηε ζχλδεζή ηνπο. Αλ ε πξνεξγαζία 

γίλεη ζσζηά θαη απνηειεζκαηηθά ηφηε ε επηρείξεζε ζα κπνξεί πνιχ πην εχθνια λα 

νξίζεη ηελ ελδερφκελε θξίζε θεξδίδνληαο πνιχηηκν ρξφλν. Θα είλαη ζίγνπξα πην θαιά 

πξνεηνηκαζκέλε θαη δελ ζα ρξεηαζηεί λα απνθχγεη λα δερηεί φηη φλησο ππάξρεη . 

Δπίζεο κε ηελ ζσζηή ζχλδεζε ησλ θηλδχλσλ, ζε πεξίπησζε θξίζεο ε επηρείξεζε ζα 

κπνξεί λα μέξεη ηί ζπλέπεηεο ζα έρεη ε θξίζε δειαδή πνηεο άιιεο θξίζεηο κπνξνχλ λα 

θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο. Όπσο είλαη αλακελφκελν ε παξαπάλσ δηαδηθαζία ζα 

γίλεηαη απφ ην ππνηκήκα Γηνίθεζεο Κηλδχλσλ. 
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Σν ίδην ηκήκα ζα πεξάζεη ζηελ δεχηεξε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο δειαδή ζηελ εθηίκεζε 

θαη εθκεηάιιεπζε ησλ θηλδχλσλ. Με ηελ ηαμηλφκεζή ησλ θηλδχλσλ αλάινγα κε ζεηξά 

ζεκαληηθφηεηαο, ην ππνηκήκα Γηνίθεζεο Κξίζεσλ ζα απνθαζίζεη πην εχθνια πφζν 

ρξφλν θαη πφξνπο ζα πξέπεη λα αθηεξψζεη ζε θάζε θξίζε. 

 

Σα δχν ππνηκήκαηα ζα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κεηαμχ 

ηνπο,κεηαβηβάδνληαο πιεξνθνξίεο θαη απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Με άιια 

ιφγηα, κεηά ηελ πεξάησζε θάζε θάζεο ην ππνηκήκα Γηνίθεζεο Κηλδχλνπ ζα ζηέιλεη 

ηα απνηειέζκαηα ζην ππνηκήκα Γηνίθεζεο Κξίζεσλ. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ ζεκάδηα χπαξμεο κηαο θξίζεο θαη εθφζνλ έρεη 

πξνεγεζεί ιεπηνκεξήο κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ θάζεσλ 

απφ ην ππνηκήκα Γηνίθεζεο Κξίζεσλ, ν νξηζκφο ηεο θξίζεο ζα είλαη επθνιφηεξνο θαη 

γξεγνξφηεξνο θαη ν αηθληδηαζκφο κηθξφηεξνο. 

 

Αθνινπζεί θπζηθά ε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο φπσο απηή αλαιχζεθε παξαπάλσ, ην 

ρηίζηκν ηνπ κέιινληνο θαη ε κάζεζε απφ ηελ θξίζε. Ο έιεγρνο θαη ε 

αλαηξνθνδφηεζε ζα γίλεηαη θαη απφ ηα δχν ππνηκήκαηα καδί. εκαληηθή ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε ζσζηή επηθνηλσλία κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο 

θαη ε απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν ππνηκεκάησλ. 

 

5.2 Γηαρείξηζε Κξίζεσλ θαη αληηκεηώπηζε ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

Βάζεη ησλ αξρψλ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ, νη δηαρείξηζε ηνπ δεκνζίνπ πξνθίι θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ θξίζεσλ  εμαθνινπζεί λα παξάγεη έληνλν ελδηαθέξνλ, ηφζν ζηνλ, 

ηφζν ζηνλ παλεπηζηεκηαθφ θαη επαγγεικαηηθφ ζηίβν. Χζηφζν, ηφζν νη εξεπλεηέο θαη 

νη επαγγεικαηίεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ έρνπλ αγσληζηεί γηα λα θαηαζηεί ιεηηνπξγηθφο ν 

ξφινο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζε θαηαζηάζεηο θξίζεο. Σν απνηέιεζκα είλαη δεκφζηεο 

ζηξαηεγηθέο ζρέζεηο πνπ γεληθά νξίδνληαη είηε απφ πνζνηηθέο κεηαβιεηέο πνπ είλαη 

αθξηβέο γηα λα είλαη κεηξήζηκεο θαη δχζθνιν λα εληαρζνχλ, ή πνηνηηθά πξφηππα, πνπ 

ζπρλά πεξηνξίδνληαη ζε δηαδηθαζίεο θαη βάζεη ζπκθξαδνκέλσλ, εηδηθψλ εθαξκνγψλ 

(Cornelissen, 2000). Απηά νη δηαδξαζηηθέο ζηξαηεγηθέο δεκνζηψλ ζρέζεσλ θαηά ηε 

πεξίνδν ησλ θξίζεσλ είλαη νη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθέο, αιιά νη πην ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελεο ζήκεξα (Μάξα, 1992). Οη Μάξα (1998), Fishman (1999) θαη 

άιινη έρνπλ δηαζθαιίζεη ηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο ζε κηα ζηξαηεγηθή εζηίαζε, 
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ηζρπξηδφκελνη φηη ε ζηξαηεγηθέο δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαηά ηηο θξίζεηο είλαη κηα βαζηθή 

ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Οη πην δηαδεδνκέλεο ζεσξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ θξίζεσλ,  

πξνέξρνληαη απφ ηε δηαρείξηζε, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο. 

Απηέο νη ζεσξίεο παξακέλνπλ απνκνλσκέλεο κέζα ζηελ ίδηα ηελ εηδηθφηεηά ηνπο θαη 

ε ζεκεξηλή βηβιηνγξαθία ζηεξείηαη ηεο ελζσκάησζεο απηψλ ησλ ηδεψλ θαη ελλνηψλ. 

Με ηε δηθή καο κειέηε πξνζπαζήζακε λα παηήζνπκε ζηα βήκαηα ηεο ζχγρξνλεο 

βηβιηνγξαθίαο δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Fink κε ην κνληέιν ηνπ 

Κχθινπ Εσήο ησλ Κξίζεσλ θαη πξνζπαζήζακε λα εηζάγνπκε έλα δηεπξπκέλν 

κνληέιν γηα ηελ ελεκέξσζε ζηξαηεγηθψλ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαηά ηε πεξίνδν 

ησλ θξίζεσλ. Δπίζεο κε  ηε κειέηε καο, πξνζπαζήζακε λα ελζσκαηψζνπκε ηηο ηδέεο 

ηεο έξεπλαο ησλ Fearn-Βanks, Mitroff, Heath, θαη άιισλ κε ηηο δηάθνξεο ηδέεο θαη 

θαηαζθεπάζκαηα ηεο επηθνηλσλίαο ζε θαηάζηαζε θξίζεο γηα ηελ θαιχηεξε 

ελεκέξσζε δηαρεηξηζηψλ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ησλ θξίζεσλ. Ζ κειέηε καο, 

πξνζπάζεζε λα ελζσκαηψζεη ηνπο δχν ηνκείο ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηηο  

δεκφζηεο ζρέζεηο θαηά ηε θξίζε θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο,  γηα λα δηεξεπλήζνπκε ηε ζρέζε ηνπο ελ ζπγθξίζεη κε ην κνληέιν ηνπ 

θχθινπ δσήο ησλ θξίζεσλ θαηά ηνλ Fink.  

 

 

Παξνπζηάζακε  ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηε ζεκαζία ηεο επέθηαζεο ηνπ κνληέινπ ηνπ 

Fink, φζνλ αθνξά ηε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερφκελνπ ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο 

θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θξίζεο. Ζ επέθηαζε απηνχ ηνπ κνληέινπ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ησλ Μ.Μ.Δ. παξέρεη έλαλ ηξφπν γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηελ θξίζε θαη ηνλ 

θχθιν δσήο ηνπ απφ ηελ πξννπηηθή ησλ δεκφζησλ ζρέζεσλ. Πεξαηηέξσ, απηφ ην 

εληζρπκέλν κνληέιν παξέρεη ην πιαίζην γηα ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ηνπο επαγγεικαηίεο 

γηα λα πξνζδηνξίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε δπλακηθή θαη πνιπδηάζηαηε ζεηξά 

ζρέζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Κχθινπ Εσήο ηεο θξίζεο ζε έλα 

ηαρέσο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. 

 

πλεπψο βιέπνπκε πψο θαζψο νη αγνξέο εμειίζζνληαη θαη ιφγσ ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο ησλ ζεκεξηλψλ θνηλσληψλ θαη αγνξψλ, νη θίλδπλνη πνπ 

επηθξαηνχλ θαη νη θξίζεηο πνπ εκθαλίδνληαη γίλνληαη φιν θαη πην πνιχπινθεο θαη 

απξφζκελεο. Μηα ζσζηή Γηνίθεζε Κηλδχλνπ θαη Κξίζεσλ κπνξεί λα πξνζηαηέςεη ηελ 

επηρείξεζε θαη λα απμάλεη ζπλερψο ηελ αμία ηεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαιάβνπλ νη 



317 
 

επηρεηξήζεηο ηελ δσηηθφηεηα ησλ δχν απηψλ ιεηηνπξγηψλ θαη λα ηηο εμειίμνπλ, ε θάζε 

κία ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηεο αλάγθεο. 

 

5.3 Μειέηε ηνπ Κηλδύλνπ 

Ο θίλδπλνο είλαη ζπλπθαζκέλνο κε θάζε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα. Ζ δπζθνιία ζηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπ είλαη ε αβεβαηφηεηα, αβεβαηφηεηα αλ ζα ζπκβεί ν θίλδπλνο θαη ε 

αβεβαηφηεηα σο πξνο ηηο επηπηψζεηο ηνπ. Έρεη γίλεη ζπλείδεζε ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

θφζκν φηη πξέπεη λα κάζνπκε λα δνχκε κε ηνπο θηλδχλνπο θαη λα θπιαγφκαζηε απφ 

απηνχο, πεξηνξίδνληαο ζε κηα πξψηε θάζε ηελ πηζαλφηεηα λα κεηαηξαπνχλ ζε 

αιεζηλά  γεγνλφηα θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο. Βεβαίσο δελ κπνξνχκε λα απνηξέςνπκε 

κεξηθνχο  θηλδχλνπο, φπσο π.ρ. έλα ζεηζκφ, αιιά νη εμειίμεηο ζηηο επηζηήκεο θαη ηελ 

ηερλνινγία καο βνεζνχλ κε ηελ θαηάιιειε δνκή θαη νξγάλσζε, ηελ εθαξκνγή 

δηεξγαζηψλ, κεζνδνινγηψλ, ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ηνπο 

ζσζηνχο ειέγρνπο ηε ζπλερή εθπαίδεπζε θαη ηε ζσζηή θνπιηνχξα λα ηνπο 

πεξηνξίδνπκε. 

Παξαηεξήζακε φηη θάζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα βξίζθεηαη κπξνζηά ζε 

απεηιέο θαη ζε επθαηξίεο πνπ ζπλνδεχνληαη απφ θηλδχλνπο. Γη‟ απηφ θαηά ηελ 

αλάπηπμε κηαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απαηηείηαη ν θαζνξηζκφο ηεο 

δηάζεζεο γηα ηνπο θηλδχλνπο, δειαδή ην κέγεζνο θαη είδνο ησλ θηλδχλσλ πνπ είλαη 

δηαηεζεηκέλε λα αλαιάβεη ε επηρείξεζε. Οη θίλδπλνη δελ είλαη φινη ίδηνη, φπσο θαη νη 

επηρεηξήζεηο δελ είλαη φιεο ίδηεο, θαη πξέπεη, γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζή ηνπο, λα 

θαηαηαρζνχλ ζε θαηεγνξίεο. 

 

Σν πξψην βήκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ, φπσο ηζρχεη γηα θάζε 

πξφβιεκα, είλαη ε θαηαλφεζε πνηνο αθξηβψο είλαη ν θίλδπλνο, πνηα είλαη ε αηηία θαη ε 

θχζε ηνπ, πνχ, πφηε θαη πψο κπνξεί λα ζπκβεί αξλεηηθφ γεγνλφο ιφγσ απηνχ 

θηλδχλνπ θαη, αλ ζπκβεί ην γεγνλφο, ηη επηπηψζεηο κπνξεί λα έρεη γηα ηελ εηαηξία. Σν 

δεχηεξν βήκα είλαη ε απφθαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε, ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ θαη 

ην ηξίην βήκα είλαη ε εγθαηάζηαζε ησλ απαξαίηεησλ δηεξγαζηψλ γηα ηε ζσζηή 

εθηέιεζε ησλ βεκάησλ απηψλ. 

 

Σα βαζηθά ζηάδηα κηαο δηεξγαζίαο Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα 

νξγαληζκψλ θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ εηδηθψλ είλαη ε Σαπηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ, ε 

Αλάιπζε (Δθηίκεζε θαη Αμηνιφγεζε) ηνπ θηλδχλνπ, ε απφθαζε γηα ηνλ ηξφπν 
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Αληηκεηψπηζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη εθαξκνγήο ηνπ θαη ε Παξαθνινχζεζε κε ην 

απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα αλαθνξψλ πνπ νδεγεί ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ 

θαη ηελ εθηέιεζε ζε κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ ησλ πξνεγνπκέλσλ ζηαδίσλ. 

 

εκαληηθή παξάκεηξνο ζηε Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ είλαη ε ζεψξεζε θάζε θηλδχλνπ φρη 

κφλν ζην πιαίζην ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα ηνλ νπνίν επεξεάδεη άκεζα, αιιά ζην 

πιαίζην φιεο ηεο εηαηξίαο, θαζψο ν θίλδπλνο ή ν ηξφπνο αληηκεηψπηζήο ηνπ κπνξεί 

λα έρεη επηπηψζεηο θαη ζε άιινπο ηνκείο. Σα παξαπάλσ έρνπλ κειεηεζεί απφ ηνπο 

εηδηθνχο, έρνπλ εθαξκνζηεί απφ κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη έρνπλ αλαπηπρζεί πξφηππα 

απφ ζρεηηθνχο νξγαληζκνχο. Τπάξρνπλ κηθξέο δηαθνξέο ζηα πξφηππα, φινη φκσο 

ζπκθσλνχλ ζην βαζηθφ πιαίζην. 

 

Δίλαη ζήκεξα γεληθψο απνδεθηφ φηη ε αλαγλψξηζε, ε θαηαλφεζε θαη ε δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ πξνζζέηεη αμία ζηελ επηρείξεζε θαη ηεο επηηξέπεη λα αλαιάβεη 

πεξηζζφηεξνπο θηλδχλνπο απμάλνληαο έηζη ηελ απφδνζε ηεο. Ζ απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ δελ πξνθπιάζζεη κφλν έλα νξγαληζκφ κε ηε 

κείσζε ηνπ χςνπο ησλ δεκηψλ απφ ζπάληα θαηαζηξνθηθά γεγνλφηα πνπ ζέηνπλ ζε 

θίλδπλν ηελ ππφζηαζε ηνπ ή απφ ζπρλά γεγνλφηα κηθξήο έληαζεο, αιιά ζπλεηζθέξεη 

πξνζηηζέκελε αμία βειηηψλνληαο ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ. 

Δίδακε ζηελ εξγαζία καο φηη, ε Γηαρείξηζε θηλδχλνπ δελ είλαη κφλν εθηίκεζε θαη 

πνζνηηθνπνίεζε φισλ εθείλσλ πνπ κπνξνχλ λα πάλε ζηξαβά, αιιά, θαη απηφ είλαη 

ην ζεκαληηθφηεξν, θαηαλφεζε φισλ ησλ πξαγκάησλ πνπ πξέπεη λα πάλε ζσζηά, 

ψζηε ε επηρείξεζε λα είλαη επηηπρεκέλε. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε  φηη πέξα απφ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ ίδησλ ησλ εηαηξηψλ λα πξνζηαηεπζνχλ ελαληίνλ θηλδχλσλ, ζεκαληηθφ 

επηηαρπληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηεο επηζηεκνληθήο θαη πξαθηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ 

θηλδχλσλ έπαημαλ θαη παίδνπλ νη επνπηηθέο θαη λνκνζεηηθέο αξρέο κε ηελ επηβνιή 

εηδηθψλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ, ν ηζρπξφο αληαγσληζκφο θαη ηα κεγάια κεγέζε πνπ 

δεκηνχξγεζε ε  παγθνζκηνπνίεζε θαη, ηέινο, νη ίδηνη νη κέηνρνη θαη νη πειάηεο. 

 

H Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ είλαη απαξαίηεηε θαη πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζηνλ θαηάιιειν 

βαζκφ απφ φινπο ηνπο νξγαληζκνχο. Ζ Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ είλαη κηα απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη θάζε νξγαληζκφο. Οη απεηιέο θαη νη 

αληίζηνηρνη θίλδπλνη κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ, ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ νη 

πηζαλφηεηεο θαη νη επηπηψζεηο γεγνλφησλ θηλδχλνπ θαη αληίζηνηρα λα απμεζνχλ νη 

πηζαλφηεηεο θαη ηα κεγέζε ησλ αληακνηβψλ απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο. Ζ 
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ηζνξξνπία θηλδχλνπ-αληακνηβήο είλαη ε θαξδηά θάζε δξαζηεξηφηεηαο ηεο Γηαρείξηζεο 

Κηλδχλσλ. 

 

Ζ ζεκαζία ησλ ειέγρσλ είλαη πξνθαλήο. Υσξίο ειέγρνπο κηα δξαζηεξηφηεηα είλαη 

θαηαδηθαζκέλε ζε απνηπρία. Οη έιεγρνη πξέπεη λα ζεσξνχληαη αζπίδα, δηαζθάιηζε 

θαη πξνζηαζία ηνπ νξγαληζκνχ θαη φρη κέηξα αζηπλφκεπζεο. Καη απηφ πξέπεη λα 

δηαρέεηαη ζηελ θνπιηνχξα θάζε νξγαληζκνχ. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ νη έιεγρνη λα 

ελζσκαηψλνληαη ζε θάζε δηεξγαζία θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη φρη ζε κεηέπεηηα ζηάδην. 

 

πκπεξαίλνπκε φηη ε πιήξεο απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ φρη κφλν εκπνδίδεη ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ πξφνδν, αιιά κπνξεί λα έρεη θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα πνπ ζα 

απεηιήζνπλ ηελ ίδηα ηελ επηβίσζε κηαο επηρείξεζεο. Γχν άιιεο δηαζηάζεηο ησλ 

θηλδχλσλ κε επηπηψζεηο ζηελ επηρείξεζε πνπ απαηηνχλ πξνζνρή θαη είλαη άμηεο 

ηδηαίηεξεο αλαθνξάο ζηα ζπκπεξάζκαηα, είλαη ε πνιππινθφηεηα θαη νη ζπζρεηίζεηο 

ησλ θηλδχλσλ. Απηέο νη δηαζηάζεηο θάλνπλ επηηαθηηθή ηελ θεληξηθή δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ ζην επξχηεξν πιαίζην Γηαρείξηζεο γηα φιε ηελ Δπηρείξεζε (ΓΚΔ - ERM). 

Σέινο ε επηρείξεζε πξέπεη λα θαιχπηεη θάησ απφ ην ίδην πξίζκα θαη φρη 

απνζπαζκαηηθά ή κεκνλσκέλα ηε Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ, ηελ Καλνληζηηθή 

πκκφξθσζε θαη ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν. 

 

Παξαηεξήζεθε φηη κέρξη ην ηέινο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα ππήξρε κεγάιε αζάθεηα 

ζην ηη αθξηβψο πεξηιακβάλεη ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο θαη δελ είραλ ππάξμεη 

πξνζπάζεηεο ζαθνχο νξηζκνχ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν εθηίκεζεο θαη δηαρείξηζήο ηνπ. 

Σα απνηειέζκαηα θαη νη επηπηψζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο πνπ άξρηζαλ λα 

εθδειψλνληαη ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ελνπνίεζε ησλ αγνξψλ, αιιειεπηδξάζεηο ζηηο 

νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ θαη ην θπξηφηεξν κεγάιε αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ 

ηδίσο ησλ κεγάισλ δηεζληθψλ εηαηξηψλ δηακφξθσζαλ κηα άιιε θαηάζηαζε ζρεηηθά κε 

ηε ζνβαξφηεηα ηνπ Λεηηνπξγηθνχ Κηλδχλνπ. 

 

ήκεξα φινη αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ θαη φινη νη κεγάινη 

νξγαληζκνί, θπξίσο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θιάδνπ, εθαξκφδνπλ δηεξγαζίεο 

δηαρείξηζήο ηνπ, φρη κφλν επεηδή ην επηβάιινπλ νη επνπηηθέο αξρέο αιιά θαη γηαηί 

έρνπλ αληηιεθζεί φηη απφ ηε ζσζηή δηαρείξηζε απηνχ ηνπ ηχπνπ θηλδχλσλ εμαξηάηαη ε 

ίδηα ηνπο ε αλάπηπμε θαη επηβίσζε.  
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5.3.1 Υξεζηκόηεηα ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο  

Ζ Γηαρείξηζε Λεηηνπξγηθνχ Κηλδχλνπ δηαηεξεί ηα βαζηθά ζηάδηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, 

δειαδή ηελ ηαπηνπνίεζε, ηελ εθηίκεζε, ηελ αμηνιφγεζε, ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηέινο 

ηελ παξαθνινχζεζε θαη αλαθνξά. Μέζσ ηεο έξεπλαο καο εληνπίζακε φηη νη ζπλερείο 

θαη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ νξγαληζκψλ 

δηακνξθψλνπλ ζπλερψο κεηαβαιιφκελα πξνθίι θαηεγνξηψλ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ 

γηα θάζε νξγαληζκφ θάηη πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα ζπλερείο επαλεμεηάζεηο θαη 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζην πιαίζην δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ έρεη επηιεγεί, 

γεγνλφο πνπ παξαπέκπεη ζηνλ θχθιν ρέδην –Τινπνίεζε - Έιεγρνο - Δλέξγεηα - 

ΤΔΔ (Plan – Do - Check – Act - PDCA) θαη ηε Γηνίθεζε Πνηφηεηαο. 

 

Δθηφο απφ ηελ θαηάιιειε θνπιηνχξα θαη ηε δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ απαηηεί ζσζηή νξγάλσζε, ηελ χπαξμε ησλ 

θαηάιιεισλ αλζξψπσλ κε ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο, ηνλ δηαρσξηζκφ επζπλψλ, ηελ 

θπξηφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηνπο θαηάιιεινπο ειέγρνπο, ηα θαηάιιεια ζπζηήκαηα 

παξαθνινχζεζεο – αλαθνξάο – επηθνηλσλίαο -πιεξνθφξεζεο, ηε ζσζηή δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο, εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. Όια απηά είλαη ελέξγεηεο πνπ έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα δεκηνπξγήζεη θαη λα επηβάιεη ε δηνίθεζε θάζε νξγαληζκνχ ζε φινπο 

ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο, φρη κφλν γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θηλδχλνπ, αιιά θαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ κε πςειφ επίπεδν 

παξαγσγηθφηεηαο, πνηφηεηαο θαη εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο.  

 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ νξγαληζκνχ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ ζαθή 

δηαρσξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ αλάκεζα ζηηο Γηεπζχλζεηο Γηαρείξηζεο 

Κηλδχλσλ,πκκφξθσζεο θαη Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, θαζψο θαη αλάκεζα ζηα Κεληξηθά 

Γξαθεία θαη ηηο Δπηρεηξεκαηηθέο Μνλάδεο, επεηδή ππάξρεη θίλδπλνο επηθαιχςεσλ θαη 

πξνζηξηβψλ. 

 

5.3.2 Δπειημία γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ Λεηηνπξγηθνύ Κηλδύλνπ 

 

Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο βξίζθεηαη ζε θάζε εηαηξηθή δξαζηεξηφηεηα. Καηά ζπλέπεηα 

φζν πιεξέζηεξα εθαξκφδεηαη ε δηαρείξηζε ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ θαη φζν 

πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο θαιχπηεη, ηφζν πην απνηειεζκαηηθή είλαη θαη ηφζν πην 

θαιά ζσξαθηζκέλνο είλαη έλαο νξγαληζκφο ελαληίνλ ησλ θηλδχλσλ. 
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Οη ζεκεξηλέο πξαθηηθέο ησλ νξγαληζκψλ, νη εμειίμεηο ζηνπο ζρεηηθνχο 

επηζηεκνληθνχο  θιάδνπο, ε γλψζε θαη ε πείξα πνπ έρεη απνθηεζεί, ε δεκηνπξγία 

πξνηχπσλ, ε χπαξμε  βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη νη πξνηάζεηο ησλ εηδηθψλ ζπγθιίλνπλ 

ζηελ αλάγθε γηα πξνιεπηηθή δηαρείξηζε. 

 

Ζ πξφνδνο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ είλαη ζεκαληηθή, αιιά 

βεβαίσο, ππάξρνπλ πνιιά αθφκα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα εμαιεηθζεί ή κεησζεί 

ζην κέηξν πνπ είλαη δπλαηφ ην πξφβιεκα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ θαη ησλ 

ζπλεπεηψλ ηνπ. 

Ζ Σαπηνπνίεζε θαη ε Δθηίκεζε Κηλδχλσλ, δειαδή o πξνζδηνξηζκφο θαη ε θαηαγξαθή 

ησλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ έλα νξγαληζκφ θαη ν αθξηβέζηεξνο δπλαηφο 

ππνινγηζκφο ηνπ κεγέζνπο ζνβαξφηεηαο ησλ επηπηψζεσλ ηνπο αλ ζπκβνχλ θαη, 

ηειηθψο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ πξέπεη λα δεζκεπζεί, είλαη νη βάζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ζα 

νηθνδνκεζεί φιε ε δηεξγαζία Γηαρείξηζεο Λεηηνπξγηθνχ Κηλδχλνπ. Μηα επηρείξεζε 

κπνξεί λα πξνεηνηκάζεη ηελ άκπλά ηεο θαηά ηξφπν νξγαλσκέλν θαη απνηειεζκαηηθφ 

κφλν φηαλ γλσξίδεη ην είδνο θαη ηε θχζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ηελ απεηινχλ θαη έρεη 

ζαθή αληίιεςε δχν κεγεζψλ, ηεο πηζαλφηεηαο λα κεηαηξαπεί ν θίλδπλνο ζε 

πξαγκαηηθφ γεγνλφο θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ αληίζηνηρσλ επηπηψζεσλ πνπ ζα 

ππάξμνπλ γηα ηελ επηρείξεζε αλ ν θίλδπλνο γίλεη πξαγκαηηθφηεηα. Καη επεηδή 

δηαρεηξηδφκαζηε θαιχηεξα θάηη ην νπνίν κπνξνχκε λα κεηξήζνπκε, ε  

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηεξγαζίαο εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ πφζν αμηφπηζηεο θαη 

αθξηβείο κεηξήζεηο κπνξνχκε λα θάλνπκε. 

 

Ζ Αληηκεηψπηζε Κηλδχλνπ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ζηάδην ηεο Γηαρείξηζεο 

Λεηηνπξγηθνχ Κηλδχλνπ, θαζψο ζ‟ απηφ αμηνπνηνχληαη ηα ζηνηρεία ησλ δχν 

πξνεγνπκέλσλ (Σαπηνπνίεζε θαη Δθηίκεζε) θαη ιακβάλνληαη απνθάζεηο πνπ έρνπλ 

άκεζεο θαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο  επηπηψζεηο ζηελ πνξεία θαη, κεξηθέο θνξέο, θαη 

ζηελ ίδηα ηελ χπαξμε ελφο νξγαληζκνχ. 

 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο αλάιεςεο/απνδνρήο ηνπ θηλδχλνπ ν νξγαληζκφο πξέπεη λα 

πξνζπαζεί ζε κφληκε βάζε λα κεηξηάδεη ηηο πηζαλφηεηεο λα ζπκβεί ν θίλδπλνο θαη λα 

κεηψλεη ηε ζνβαξφηεηα ησλ επηπηψζεψλ ηνπ. Ζ θαιή νξγάλσζε θαη παξαθνινχζεζε 

είλαη κηα πξψηε βαζηθή άκπλα, αιιά θάζε θίλδπλνο έρεη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ θαη 

ρξεηάδεηαη εηδηθή αληηκεηψπηζε. 
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Οη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί γλψξηδαλ απφ πνιιά ρξφληα ηελ έλλνηα θαη ηε ζεκαζία 

ηεο απνθαηάζηαζεο επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ κεηά απφ έλα θαηαζηξνθηθφ 

γεγνλφο (Αλάθηεζε απφ Καηαζηξνθή – Disaster Recovery). Σν θηχπεκα ηεο 11εο 

επηεκβξίνπ, θαη νη ηξνκαθηηθέο ζπλέπεηέο ηνπ αλάγθαζαλ ηηο εηαηξίεο, ηηο επνπηηθέο 

αξρέο θαη φιεο ηηο νκάδεο ελδηαθέξνληνο λα δψζνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ 

αλάγθε ζρεδηαζκνχ θαιά απνηειεζκαηηθήο απνθαηάζηαζεο ιεηηνπξγηψλ θαη ζηελ 

αλάπηπμε εηδηθψλ ζρεδίσλ επηρεηξεκαηηθήο ζπλέρεηαο 

 

5.4  Γηαρείξηζε Δπηρεηξεκαηηθήο πλέρεηαο 

 

Ζ Γηαρείξηζε Δπηρεηξεκαηηθήο πλέρεηαο, είλαη κηα ηδηαίηεξα ζχλζεηε δηεξγαζία. Σα  

ρέδηα Γηαρείξηζεο Λεηηνπξγηθνχ Κηλδχλνπ θαη Δπηρεηξεκαηηθήο πλέρεηαο απνηεινχλ 

εξγαιεία αληηκεηψπηζεο ηνπ Λεηηνπξγηθνχ Κηλδχλνπ θαη θάζε επηρείξεζε πνπ ζέβεηαη 

ηνλ εαπηφ ηεο θαη πξναζπίδεηαη ην κέιινλ ηεο θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ νκάδσλ 

ελδηαθέξνληνο πξέπεη λα ηα  ζρεδηάδεη. Έλα πξφζζεην φθεινο απφ απηήλ ηελ 

πξνζπάζεηα είλαη ην γεγνλφο φηη ηεο δίδεηαη ε επθαηξία λα εμεηάζεη θαη πηζαλφλ 

επαλαζρεδηάζεη πξαθηηθέο πνπ αθνινπζεί θαη δελ είλαη πιένλ ηφζν παξαγσγηθέο ή 

αζθαιείο. 

 

Ζ ζσζηή δηαρείξηζε είλαη ζέκα θνπιηνχξαο, δηεξγαζηψλ, ζπιινγήο ζηνηρείσλ θαη 

αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο αμηφπηζησλ ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ. Απαηηείηαη 

εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε εηδηθψλ δεμηνηήησλ θαζψο θαη ε παξνρή εχινγνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δηεξγαζηψλ θαη ησλ εξγαιείσλ, 

ψζηε φια ηα ζηάδηα δηαρείξηζεο ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ λα γίλνληαη κε ηνλ πιένλ 

αζθαιή θαη απνδνηηθφ ηξφπν. Ο ρξφλνο εγθαηάζηαζεο κηαο δηεξγαζίαο δηαρείξηζεο 

ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ 1-2 ρξφληα θαη εμαξηάηαη 

απφ ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο θάζε νξγαληζκνχ. ζπγθεθξηκέλα εμαξηάηαη απφ ηελ πνιηηηθή 

ηεο δηνίθεζεο, ηε δηάζεζε γηα θηλδχλνπο, ηελ αλάπηπμε ή απφθηεζε ησλ θαηάιιεισλ 

δεμηνηήησλ, ην επίπεδν πνηφηεηαο ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηε δέζκεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Όινη απηνί νη παξάγνληεο ειέγρνληαη απφ ηε δηνίθεζε. Γπζηπρψο 

ππάξρεη έλαο αθφκα παξάγνληαο πνπ δελ ειέγρεηαη απφ ηελ επηρείξεζε θαη απηφο 

είλαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. 

 

ε έλα νξγαληζκφ ε θαιή γεληθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ 

ζσξαθίδνπλ ελαληίνλ ησλ θηλδχλσλ. 
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5.5 Δπηρεηξεκαηηθή Αξηζηεία 

 

Τπάξρεη ε αλάγθε γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή δηνίθεζε ελφο νξγαληζκνχ θαη ηελ 

εθαξκνγή ησλ αξρψλ, ησλ κεζνδνινγηψλ θαη ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ επίηεπμε 

Δπηρεηξεκαηηθήο Αξηζηείαο.  Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ δαλείδεηαη ηερληθέο θαη εξγαιεία 

πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί εηδηθά γηα ηελ Δπηρεηξεκαηηθή Αξηζηεία θαη ηελ Πνηφηεηα θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ απηή, φπσο πγθξηηηθέο Μεηξήζεηο κε Οκνεηδείο Οξγαληζκνχο 

Βenchmarking), Δπαλαζρεδηαζκφο Γηεξγαζηψλ (Reengineering), Μεζνδνινγία 

Γπλαηά ζεκεία-Αδπλακίεο-Δπθαηξίεο-Απεηιέο ΓΑΔΑ (Strengths-Weaknesses-

Opportunities-Threats SWOT) - θ.ά.  

 

Γχν εηλαη ηα θχξηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ πξνζέγγηζε καο ζηελ 

εξγαζία ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηε ζεκαζία ηεο πνηφηεηαο. Σν πξψην είλαη γεληθφ θαη 

ηζρχεη γηα θάζε κάλαηδεξ θαη εηδηθφηεξα γηα ηνπο αζρνινχκελνπο κε ηε δηαρείξηζε 

ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. Κάζε κάλαηδεξ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε κειέηε θαη βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ηεο δηεξγαζίαο γηα ηελ νπνία είλαη ππεχζπλνο-ε. Έηζη, θάζε κάλαηδεξ 

είλαη κάλαηδεξ πνηφηεηαο. 

 

Σν δεχηεξν αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε πνηφηεηαο-ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. Καηά ηνλ H. U. 

Doerig: «Ζ πνηφηεηα είλαη παξάιιειε κε ηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. Ζ 

πνηφηεηα δελ ζα είλαη πιένλ έλαο παξάγνληαο δηαθνξεηηθφηεηαο, αιιά κηα 

πξνυπφζεζε γηα αμηνπξεπή επηβίσζε». 

 

Σέινο, δελ πξέπεη λα ιεζκνλείηαη φηη ε Γηαρείξηζε Λεηηνπξγηθνχ Κηλδχλνπ θαη ε 

Δπηρεηξεκαηηθή Αξηζηεία βαζίδνληαη ζηελ εθαξκνγή κεζνδνινγηψλ θαη πξαθηηθψλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ ή ησλ πξνβιεκάησλ πνπ είλαη δπλαηφ λα 

παξνπζηαζηνχλ ζε έλα νξγαληζκφ ε πξψηε θαη ζηε ζπλερή βειηίσζε ησλ πξντφλησλ 

θαη ησλ δηεξγαζηψλ ε δεχηεξε. Ο εληνπηζκφο ησλ θηλδχλσλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ 

κπνξνχλ λα απεηιήζνπλ ηνλ νξγαληζκφ θαη ν εληνπηζκφο ζεκείσλ βειηίσζεο 

ζηεξίδνληαη ζε πξαγκαηηθά γεγνλφηα πνπ έρνπλ ήδε εκθαληζηεί ή ζε πξνβιέςεηο ηεο 

δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ ή εηδηθψλ. Βαζίδνληαη δειαδή απφ ηελ πιεπξά ηεο 

πξφβιεςεο ζηε γλψζε, ηελ πείξα θαη ηε δηνξαηηθφηεηα. Ζ θαιχηεξε δπλαηή 

εθαξκνγή ησλ δηδαγκάησλ ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

αξηζηείαο  ζσξαθίδεη έλα νξγαληζκφ ελαληίνλ απηψλ ησλ απεηιψλ θαη δεκηνπξγεί ηηο 

ζπλζήθεο ζπλερνχο βειηίσζεο. Ζ ζεκεξηλή, φκσο, επνρή ηε παγθνζκηνπνίεζεο – ε 

ηαρχηαηε εκθάληζε ησλ αιιαγψλ, ε εμάξηεζε απφ ηελ ηερλνινγία θαη ε 

αιιειεμάξηεζε ησλ νηθνλνκηψλ ησλ θξαηψλ - απαηηεί επί πιένλ ηδηαίηεξε πξνζνρή 
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ζηελ αλάπηπμε δηεξγαζηψλ θαη θνπιηνχξαο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ απξφζκελνπ, απηνχ 

πνπ δελ κπνξεί λα πξνβιεθηεί. Απαηηεί ηελ αλάπηπμε ελφο επέιηθηνπ θαη 

πξνζαξκφζηκνπ νξγαληζκνχ, πνπ λα κπνξεί λα αληηδξάζεη άκεζα θαη ζσζηά, ψζηε 

λα κπνξεί λα αληηκεησπίδεη κε επηηπρία ηφζν ηηο αλακελφκελεο εμειίμεηο φζν θαη ηηο 

απξφζκελεο, είηε πξφθεηηαη γηα ηελ απνθπγή θηλδχλσλ είηε γηα ηελ πξνζζήθε αμίαο 

ζηνλ νξγαληζκφ. 

 

5.6 Κίλδπλνη θαη Πιαίζηα Αμηνιόγεζεο 

Οη θίλδπλνη ζπλνδεχνπλ ηνλ άλζξσπν θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ απφ ηελ αξρή ηεο 

χπαξμήο ηνπ. Οη θίλδπλνη αιιάδνπλ κε ηηο εμειίμεηο θαη ηηο πξνφδνπο ζηηο θνηλσλίεο, 

ζηελ νηθνλνκία, ζηηο επηζηήκεο, ζηε γλψζε, ζηελ ηερλνινγία. Οη επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ, απφ ηηο πξψηεο απιέο αληαιιαγέο πξντφλησλ κέρξη 

ηηο πνιχπινθεο δξαζηεξηφηεηεο επηρεηξήζεσλ ζήκεξα, αληηκεησπίδνπλ θηλδχλνπο. 

ηε επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηεο ελνπνίεζεο ησλ αγνξψλ, ηεο δηεζλνπνίεζεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ αιιειεμαξηήζεσλ θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ 

νηθνλνκηψλ ησλ θξαηψλ, ηα κεγέζε έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά θαη νη επηπηψζεηο ησλ 

θηλδχλσλ κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθέο, φρη κφλν γηα ηηο κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο -

αιιά αθφκα θαη γηα ηηο νηθνλνκίεο νιφθιεξσλ ρσξψλ. 

 

Οη επηρεηξήζεηο απεηινχληαη απφ θηλδχλνπο δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ θαη ηχπσλ. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά βήκαηα ηππνπνίεζεο θαη θαηεγνξηνπνίεζεο 

ησλ θηλδχλσλ θαη εηδηθφηεξα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ ψζηε λα ππάξρεη κηα θνηλή 

γιψζζα κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ. ηελ πξάμε απνδείρζεθε φηη νη 

θαηεγνξηνπνηήζεηο δελ ήηαλ επαξθείο, θαζψο πνιιέο θνξέο παξνπζηάδνληαλ 

θίλδπλνη πνπ δελ κπνξνχζαλ λα θαηαηαγνχλ ζηηο ππάξρνπζεο θαηεγνξίεο. 

 

Οη κεγάιεο επηπηψζεηο ησλ θηλδχλσλ ψζεζαλ ηηο επνπηηθέο αξρέο ησλ πξνεγκέλσλ 

ρσξψλ ζηελ αλάπηπμε θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα 

ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη απνηειεζκαηηθνχο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζε έλα πιαίζην ζπκκφξθσζεο πξνο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο 

ρξεζηκνπνηψληαο θαη εθαξκφδνληαο ηηο αλάινγεο δηεξγαζίεο δηαρείξηζεο ησλ 

θηλδχλσλ.  

 

Σν ζέκα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, πέξα απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο, απαζρφιεζε θαη 

ηνπο εηδηθνχο θνξείο, ηνλ αθαδεκατθφ θφζκν θαη ηνπο εηδηθνχο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη 

ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. 
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ήκεξα, βξηζθφκαζηε ζην ζεκείν φπνπ ππάξρεη ζρεδφλ θνηλή απνδνρή ησλ ηχπσλ 

θαη θαηεγνξηψλ ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ κεζφδσλ δηαρείξηζήο ηνπ. Δπίζεο, έρνπλ 

αλαπηπρζεί απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο θαη ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο πξφηππα θαη 

θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, ελψ παξάιιεια αλαπηχρζεθαλ απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ηδξχκαηα γηα δηθή ηνπο ρξήζε θαη απφ πξνκεζεχηξηεο εηαηξίεο γηα δηάζεζε ζηελ 

αγνξά, κεζνδνινγίεο, ηερληθέο θαη πνιιά εξγαιεία γηα λα βνεζήζνπλ ηελ εθαξκνγή 

ησλ κεζφδσλ απηψλ ζηελ πξάμε. Παξ‟ φιε ηε ζχγθιηζε ησλ απφςεσλ πξέπεη λα 

θαιπθζεί αθφκα κεγάιε απφζηαζε, ηδίσο ζε ζέκαηα κέηξεζεο ησλ θηλδχλσλ.  

 

Βεβαίσο, ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θηλδχλσλ έρεη θφζηνο. Καη φζν κεγαιχηεξνο 

είλαη έλαο νξγαληζκφο, πην πνιχπινθεο νη εξγαζίεο ηνπ, πην δηαθνξεηηθά ηα 

πεξηβάιινληα ζηα νπνία ιεηηνπξγεί, ηφζν πην κεγάιν είλαη ην θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ 

θηλδχλσλ. 

 

Γη‟ απηφ βέιηηζηε δηεξγαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ είλαη εθείλε πνπ θαιχπηεη ηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ελφο νξγαληζκνχ θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ κε 

ην κηθξφηεξν θφζηνο. 

 

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθνχ βαζκνχ δπζθνιία αλάινγα κε ηνλ 

ηχπν ηνπ θηλδχλνπ. Ζ δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο 

είλαη επθνιφηεξε απφ απηή ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη νη ηχπνη 

ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ είλαη πνιινί πεξηζζφηεξνη ζε είδνο, ηχπν θαη κνξθή θαη 

κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ην εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

 

Ο δξφκνο είλαη αθφκα καθξχο. Ζ αξρή έρεη γίλεη θαη ε απαξαίηεηε θνπιηνχξα 

δηαρέεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο νξγαλψλνληαη δεκηνπξγψληαο ηηο απαξαίηεηεο 

ππνδνκέο πνπ εθηείλνληαη απφ ζέκαηα νξγάλσζεο, ζέζεηο θαη επζχλεο, κέρξη 

ζπζηήκαηα θαη βάζεηο δεδνκέλσλ δεκηψλ. εκαληηθφηαην ξφιν ζηελ πξφνδν ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ έπαημαλ θαη νη θνξείο πνπ αλέπηπμαλ πξφηππα γηα ηε 

δηαρείξηζε ηνπο. Γχν απφ ηα πην γλσζηά πξφηππα είλαη ην βξεηαληθφ πξφηππν ησλ 

ΗΓΚ - ΔΓΑΚΒΔ – ΔΓΚΣΑ (IRM – AIRMIC – ALARM) θαη ην Πξφηππν Γηαρείξηζεο 

Κηλδχλνπ Απζηξαιίαο/Νέαο Εειαλδίαο - AS/NZS 4360. 

 

Δηδηθφηεξα, γηα ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν φιεο νη ιχζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζηα 

πξφηππα βαζίδνληαη ζηελ θνηλή παξαδνρή πιαηζίνπ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ πνπ 

πεξηέρεη ηα ζηάδηα: 
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-Σαπηνπνίεζε (Αλαγλψξηζε θαη Καηεγνξηνπνίεζε) ηνπ Λεηηνπξγηθνχ Κηλδχλνπ 

 

-Δθηίκεζε ή κέηξεζε ηεο ζνβαξφηεηάο ηνπ, ε νπνία εθθξάδεηαη κε ηελ πηζαλφηεηα λα 

ζπκβεί θαη ηελ επίπησζε πνπ ζα έρεη ζηνλ νξγαληζκφ 

 

-Αμηνιφγεζε θαη θαηάηαμε ηνπ θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε ηε δηάζεζε γηα θηλδχλνπο ηνπ 

νξγαληζκνχ 

 

-Απφθαζε γηα ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο θάζε θηλδχλνπ (πνηα κέηξα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ θαη πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα γίλνπλ) κε βάζε ην πξνθίι ηνπ θηλδχλνπ θαη 

ηελ πνιηηηθή θαη ηε  ζηξαηεγηθή ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

 

- πλερή παξαθνινχζεζε κέζσ δεηθηψλ, ειέγρσλ, εθζέζεσλ θαη αλαθνξψλ. 

 

5.7. Άμνλεο ηεο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ θαη θξίζεσλ  

 

Δπίζεο παξαηεξήζακε φηη δχν πνιχ ζεκαληηθά ζέκαηα ζηα νπνία πξέπεη λα δίλεηαη 

ηδηαίηεξε πξνζνρή είλαη ε αλάγθε γηα Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ Δπηρείξεζεο ΓΚΔ (ERM) 

θαη ε Δπηρεηξεκαηηθή πλέρεηα (BC). Ζ πξψηε επηβάιιεηαη γηα θάιπςε ησλ 

αιιειεμαξηήζεσλ κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ ιεηηνπξγηψλ ελφο νξγαληζκνχ θαη παξέρεη 

κηα ζθαηξηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ, ελψ ε 

δεχηεξε επηβάιιεηαη απφ ηελ αλάγθε ζπλερνχο πξνζθνξάο πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ αθφκα θαη ζε εμαηξεηηθά αθξαίεο θαηαζηάζεηο δηαθνπψλ ιεηηνπξγίαο. 

 

ηε δηαρεηξηζηηθή πιεπξά ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θξίζεσλ παξαηεξήζακε φηη ηξεηο 

αθφκα ζεκαληηθνί παξάγνληεο είλαη ε Σερλνινγία ηεο Πιεξνθνξηθήο (ΗΣ), Δηαηξηθή 

Γηαθπβέξλεζε θαη ν άλζξσπνο. 

 

Οη εμειίμεηο ζηελ πιεξνθνξηθή θαη ζηα δίθηπα βνεζνχλ ηνπο νξγαληζκνχο ζηελ 

εθαξκνγή θαιχηεξσλ θαη ζπζηεκάησλ ζε φιν ην θάζκα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο. 

Φέξλνπλ, φκσο, καδί ηνπο λένπο θηλδχλνπο πνπ θαη απηνί πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ. 
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Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε – δηνίθεζε, ζηξαηεγηθή, μεθάζαξε ζηάζε απέλαληη ζηνπο 

θηλδχλνπο, νξγάλσζε, θνπιηνχξα, εθπαίδεπζε - θαη ν παξάγσλ άλζξσπνο είλαη νη 

ζηέξεεο βάζεηο αλάπηπμεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. 

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη φζν θαιχηεξα νξγαλσκέλνο είλαη έλαο νξγαληζκφο θαη φζν 

πιεζηάδεη ηελ Δπηρεηξεκαηηθή Αξηζηεία, ηφζν ιηγφηεξα πξνβιήκαηα θαη ιηγφηεξνπο 

ιεηηνπξγηθνχο θηλδχλνπο ζα έρεη, ηφζν ιηγφηεξεο θξίζεηο ζα θιεζεί λα αληηκεησπίζεη 

ζην κέιινλ θαη ηφζν πην εχθνιε ζα είλαη ε ελζσκάησζε ζηνλ νξγαληζκφ κηαο 

απνηειεζκαηηθήο δηεξγαζίαο δηαρείξηζεο ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ θαη ζπλεπψο πςεινχ 

επηπέδνπ εηνηκφηεηαο φηαλ ζα μεζπάζεη κηα θξίζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη ζεκαληηθή 

ε πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ κεζνδνινγηψλ πνηφηεηαο θαη ησλ ζρεηηθψλ ηερληθψλ θαη 

εξγαιείσλ ζηελ πξφιεςε θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ θηλδχλσλ. 

 

Ζ χπαξμε επηρεηξεκαηηθήο αξηζηείαο είλαη ε θαιχηεξε ζσξάθηζε ελφο νξγαληζκνχ 

ελαληίνλ ησλ θηλδχλσλ θαη ζπκβάιιεη ηφζν ζηελ πξνιεπηηθή φζν θαη ζηελ 

θαηαζηαιηηθή δηαρείξηζε κηαο θξίζεο. Έλα αθφκα ζηνηρείν πνπ ζπλδέεη ηελ 

Δπηρεηξεκαηηθή Αξηζηεία κε ηε Γηαρείξηζε ηνπ Κηλδχλνπ είλαη φηη πνιιέο κέζνδνη, 

ηερληθέο θαη εξγαιεία πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα ηελ Δπηρεηξεκαηηθή Αξηζηεία 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Δηαηξηθψλ Κηλδχλσλ θαη Κξίζεσλ. 

 

Ο παξάγνληαο άλζξσπνο είλαη ίζσο ν πην ζεκαληηθφο αθνχ απηφο ζα κειεηήζεη, ζα 

ζρεδηάζεη, ζα εθαξκφζεη, ζα εθηειέζεη θαη ζα ειέγμεη φιεο ηηο δηεξγαζίεο θαη φια ηα 

ζπζηήκαηα. Υξεηάδεηαη ζπλερήο εθπαίδεπζε, χπαξμε ησλ απαηηνχκελσλ δεμηνηήησλ, 

δέζκεπζε θαη αθνζίσζε, μεθάζαξνη ξφινη θαη επζχλεο. 

 

5.8 Ζ θνπιηνύξα ηεο αζθάιεηαο θαη ε δηαρείξηζε ηεο ζηε λαπηηιία 

Ζ αζθάιεηα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ έρεη πνιιέο πηπρέο  ηερληθέο, νηθνλνκηθέο θαη 

νξγαλσηηθέο. Δίλαη εχθνιν λα ππνζηεξηρζεί φηη ζα πξέπεη λα δνζεί 

πεξηζζφηεξν πξνζνρή ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ηφζν ιφγσ ηεο πηζαλφηεηαο 

αηπρήκαηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ζε ηξαπκαηηζκνχο, ην ζάλαην, ηε ξχπαλζε, θαζψο θαη 

ηνλ φγθν ησλ ζπλαιιαγψλ. 

Παξαηεξήζακε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη επηηαθηηθή ε χπαξμε λνκνζεηηθψλ 

ξπζκίζεσλ θαη θαλφλσλ θαζψο θαη ε θαζνιηθή εθαξκνγή πξνηχπσλ ζηε ζχγρξνλε 

λαπηηιία θαζψο πιένλ ε δηαρείξηζε ησλ ξίζθσλ μεθεχγεη απφ εηαηξηθφ θαηλφκελν πνπ 
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εκθαλίδεηαη θαη ηείλεη λα γίλεη θαζνιηθφ θαηλφκελν θαζψο ζπκκεηέρνπλ δηαθνξεηηθά 

ηξίηα κέξε (θξάηε, ζπλδηθάηα θ.α.) ηα νπνία πξέπεη λα δηαθπιαρζνχλ. 

Βιέπνπκε φλησο αιιαγέο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη ππάξρεη πξφζεζε γηα ζπλερή 

βειηίσζε. Οη θηλήζεηο θνξέσλ φπσο ν παγθφζκηνο IMO ζε ζπλεξγαζία κε 

παγθφζκηνπο θνξείο πξνζπαζνχλ λα δηαζθαιίζνπλ ηε πνηφηεηα θαη ηεο λαπηηιίαο 

αιιά θαη ηεο κεηαθνξάο ησλ αγαζψλ ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ. Οη απεηιέο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηε κεηαθνξά ηνπ πεηξειαίνπ θπξίσο θαη άιισλ θνξηίσλ πςειήο 

επηθηλδπλφηεηεο, έρνπλ ιεθζεί ζνβαξά ππφςε απφ ηνλ ΗΜΟ, θαζψο θαη απφ ηα 

ζνβαξά λαπηηθά έζλε, ηνπο λαπηηιηαθνχο νξγαληζκνχο , θαζψο ηα θαηαγεγξακκέλα 

πεξηζηαηηθά  ηπραίσλ πεξηβαιινληηθψλ κνιχλζεσλ έρνπλ δείμεη πνιχ ζεκαληηθέο θαη 

ζπλερείο βειηηψζεηο θαηά ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα. Μεηαμχ ησλ ζηφρσλ πνπ νξίδεη ν 

ΗΜΟ, ηίζεληαη θαη νη θπξηφηεξνη ιφγνη γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ISM (International Safety 

Management) θψδηθα: (1) λα πξνβιέπνπλ αζθαιείο πξαθηηθέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

πινίνπ θαη έλα αζθαιέο εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, (2) λα θαζηεξψλνπλ κέηξα 

πξνζηαζίαο έλαληη φισλ ησλ πξνζδηνξηζζέλησλ θηλδχλσλ, (3) ζπλερή βειηίσζε ησλ 

δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ μεξά θαη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη (4) λα αλαπηχμεη κηα 

λννηξνπία αζθάιεηαο ζηε λαπηηιία. 

Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ αζθάιεηα, φια ηα εκπιεθφκελα κέξε λα δηαηεξνχλ ηελ 

απζηεξή ηήξεζε ησλ δηεζλψλ (ζαιάζζηεο) δηαδηθαζηψλ ηνπ λφκνπ θαη λα 

αλαζεσξνχλ ηηο δηεξγαζίεο ηνπο θαη φηη ζα ζπλεξγάδνληαη επίζεο κε ηελ ακεξφιεπηε 

θαη πιήξε δηεξεχλεζε ησλ αηπρεκάησλ. Χζηφζν, είλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα ςάμνπλ 

γηα λέα κέηξα γηα λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάιπζε θαη θαηαλφεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ 

ζπλεπεηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε κεηαθνξά πεηξειαίνπ θπξίσο θαη άιισλ 

ξππνγφλσλ αγαζψλ ζηε ζάιαζζα. Παξαηεξήζακε φηη ε κέηξεζε ηεο «ζπκπεξηθνξάο 

ε θνπιηνχξαο αζθαιείαο» ησλ νξγαληζκψλ  κπνξεί λα απνηειέζεη έλα πξφζζεην 

εξγαιείν γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ, δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα πξνζθέξεη ηηο 

εηαηξείεο κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ ππνθείκελε δηάζηαζε ηεο θνπιηνχξαο ηεο 

αζθάιεηαο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηε δηνίθεζε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε αιιαγψλ.  

Σα κέηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπκπεξηθνξέο/ θνπιηνχξεο αζθαιείαο κπνξνχλ γηα 

παξάδεηγκα, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζθνπνχο ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο 

(benchmarking) θαη εληνπηζκνχ ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη πξνψζεζεο ηεο 

βειηίσζεο ηεο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο. χκθσλα κε Grabowsky ε πνζνηηθή 

αληίιεςε γηα ηα κέηξα αζθαιείαο κπνξεί λα παξάζρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα 
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ζπζηήκαηα ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο ηεο  αζθάιεηαο ελφο νξγαληζκνχ θαη λα είλαη 

ελεξγέο σο θχξηνο δείθηεο αζθαιείαο. Οη αλαιχζεηο ησλ δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπλνιηθψλ επηδφζεσλ, επηηξέπνληαο ζηνπο 

δηαρεηξηζηέο λα εληνπίζνπλ πξνβιεκαηηθνχο ηνκείο θαη λα ζπγθεληξψζνπλ ηνπο 

πφξνπο ζε ηνκείο, νη νπνίνη  ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξα βειηίσζε. Σα απνηειέζκαηα 

κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ζπδεηήζεηο κε ηνπο αζθαιηζηέο θαη ηνπο 

πειάηεο, θαζψο επίζεο θαη φληαο έλα νξαηφ εξγαιείν γηα ηε ζπδήηεζε ηεο αζθάιεηαο 

κε ην εξγαηηθφ δπλακηθφ. 

Πάληα ζα ππάξρνπλ νη πινηνθηήηεο πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα δηαθηλδπλεχζνπλ ηα 

πινία ηνπο, ην θνξηίν θαη ην πιήξσκα γηα πεξηζζφηεξν θέξδνο, αιιά πνηέ δελ ζα 

ιάβνπλ πξφζπκα κέξνο ζε κία έξεπλα γηα λα απνηππσζνχλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

ηνπ ΗΜΟ. Οη πινηνθηήηεο πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ηα 

κεραλνινγηθά θαη απφ ηα P & I θαη ησλ νπνίσλ ε επζχλε πεξηνξίδεηαη βάζεη ησλ 

δηεζλψλ ζπκβάζεσλ πεξηνξηζκνχ ηεο επζχλεο, ζα ήζειαλ λα έρνπλ αθίλδπλεο 

επηρείξεζεο. Κξάηε- ζεκαηψλ,  πνπ δελ εθαξκφδνπλ ηε λνκνζεζία, αμησκαηηθνί νη 

νπνίνη βξίζθνληαη ζε δεηλή νηθνλνκηθή ζέζε, θαη λενγλψκνλεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

πξνζέιθπζε φιν θαη πεξηζζφηεξεο ρσξεηηθφηεηαο (tonnage) ππνλνκεχνπλ ηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, φπσο ηνπ ΗΜΟ. 

 

5.9 Ο θώδηθαο ISM σο κέηξν πξόιεςεο ξίζθσλ θαη αηπρεκάησλ 

Όπσο έρνπκε αλαθέξεη νη λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο (Operations) θαη ηδηαίηεξα 

απηέο πνπ πεξηιακβάλνπλ κεηαθνξά πεηξειαίνπ απαηηνχλ πςειφ επίπεδν 

αζθάιεηαο θαη πεξηβαιινληηθψλ πξνθπιάμεσλ. Δίδακε φηη δηάθνξεο αιιειεπηδξάζεηο 

ηνπ αλζξσπίλνπ παξάγνληα θαηά ηε θφξησζε, εθθφξησζε, ην θαζαξηζκφο 

δεμακελψλ, ηε θάζε ηνπ αεξηζκνχ, θαη ησλ δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο ηεο 

θαηάζηαζεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο ππάξρνπζεο δηεξγαζίεο.  Ζ κείσζε ησλ 

θηλδχλσλ ζε δεμακελφπινηα απαηηεί ηελ εθαξκνγή επεηγφλησλ ζηξαηεγηθψλ θαη 

ηδηαίηεξα ησλ δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επηρεηξεζηαθή 

δηαρείξηζε θαη ηηο δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο. Δθηφο απφ νπζηαζηηθέο δηαδηθαζίεο 

εθηέιεζεο, ε ηθαλφηεηα ησλ πιεξσκάησλ ηνπ πινίνπ λα κπνξνχλ λα αληηκέησπίδνπλ 

θνξηία  κε δηαθνξεηηθέο πξνδηαγξαθέο είλαη επίζεο έλα ζεκαληηθφ ζέκα. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ εμεηδηθεπκέλα θέληξα θαηάξηηζεο έηζη ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πάλσ ζηα πινία. 
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Παξαηεξνχκε φηη ν θψδηθαο ISM απφ κφλνο ηνπ δελ απνηειεί έλα άθξσο 

απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν απνθπγήο ησλ ζαιαζζίσλ αηπρεκάησλ. Βιέπνπκε φηη 

ππάξρεη κηα ηάζε ελδπλάκσζεο ηνπ, θαζψο θαη νη επνρέο αιιάδνπλ θαη ε ηερλνινγία 

εμειίζζεηαη, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πεξηζζφηεξεο επζχλεο γηα φια ηα ελδηαθεξφκελα 

κέξε. ηε βηβιηνγξαθία πξνηείλακε κηα πβξηδηθή κέζνδν γηα λα αλαζρεδηαζηνχλ νη 

ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο ηνπ θψδηθα ISM γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πξνεγκέλνπ 

ζπζηήκαηνο γηα ηε κείσζε ησλ δπλεηηθψλ θηλδχλσλ γηα ηνπο λαπηηθνχο ζε πινία 

,δεμακελφπινηα θαη γεληθφηεξα  ζηα ζθάθε. πλεπψο πξνβιέπνπκε φηη ζα ήηαλ θαιφ 

λα δηεξεπλεζεί πεξεηαίξσ ε έληαμε άιισλ πξνηχπσλ (π.ρ. ISO 9001, IS0 14001, 

θιπ.) ζηηο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ θψδηθα ISM. 

5.10. Ζ αλάγθε ύπαξμεο ελόο ελνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

ηεο Πνηόηεηαο θαη Αζθάιεηαο 

ηε κειέηε καο ηνλίζακε ηελ αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο 

πνηφηεηαο, επηθεληξψλνληαο πεξηζζφηεξν ζηε λαπηηιία θαη ηε γεληθφηεξε ζπλεηζθνξά 

ηνπο ζηελ αζθαιή δηαθίλεζε ησλ θνξηίσλ κέζσ ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

ιεηηνπξγία ησλ ίδησλ ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ.  

 

Ζ δηεζλήο λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα ειέγρεηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ 

απζηεξνχο θαλνληζκνχο θαη ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί απφ θνξείο (π.ρ 

ΗΜΟ) θαη θξάηε ή ελψζεηο θξαηψλ κε ζθνπφ ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ ζαιάζζησλ 

κεηαθνξψλ θαη ηελ κείσζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηήλ. Ζ 

ζπκκφξθσζε ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ κε απηνχο ηνπο θαλνληζκνχο, αλ θαη 

ζεζκνζεηεί έλα νκνηφκνξθν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ελ ιφγσ αγνξάο, δελ κπνξεί 

σζηφζν λα εγγπεζεί θαη ηελ πςειή πνηφηεηα παξνρήο ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ. 

 

Ζ θαζηέξσζε ησλ πξψησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο ζηε λαπηηιία, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ησλ ISO 9000:2000 θαη ISO 14001:2000, ζήκαλε ηελ έλαξμε 

κηαο λέαο επνρήο ζηελ νπνία ε αλάγθε γηα παξνρή ηππνπνηεκέλσλ κεηαθνξηθψλ 

ππεξεζηψλ ήηαλ θάζε άιιν απφ ακειεηέα. Σα ζπζηήκαηα ISO πξνζέθεξαλ ηελ 

επθαηξία ζηνπο εκπιεθφκελνπο κε ην ρψξν ησλ λαπηηιηαθψλ ππεξεζηψλ λα 

δηακνξθψζνπλ κηα δηαθνξεηηθή αληίιεςε γηα ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο θαη ηελ 

νινθιεξσκέλε δηαρείξηζή ηεο. Δπίζεο εηζήγαγαλ γηα πξψηε θνξά ηελ έλλνηα ηεο 

ζπλερνχο βειηίσζεο πνπ ήηαλ ην απνηέιεζκα ελφο νινθιεξσκέλνπ θχθινπ 

δηαδηθαζηψλ πξνγξακκαηηζκνχ, εθηέιεζεο, ειέγρνπ θαη αλάιεςεο δηνξζσηηθψλ 
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δξάζεσλ. Ζ αλάπηπμε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ ζπλέβαιε εθηφο απφ ηελ βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ 

κάλαηδκελη. 

 

Έλα πξνηεηλφκελν ελνπνηεκέλν ζχζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Πνηφηεηαο θαη Αζθάιεηαο 

ζα πεξηιάκβαλε ηα αθφινπζα βαζηθά ζηνηρεία: (1) εκαληηθέο δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ ζηε λαπηηιηαθή επηρείξεζε (2) Οινθιεξσκέλε εθαξκνγή 

δηαδηθαζία ηνπ ISO 9001:2000 / ISO 14001:2004 / OHSAS 18001:2007 

ζε ζπκκφξθσζε κε ηνλ θψδηθα ISM. 

Ζ ρξήζε ησλ αξκφδησλ δηαρεηξηζηψλ ζηε μεξά θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ ζχγρξνλσλ 

ηερλνινγηψλ  είλαη νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επίηεπμε κηαο δηνίθεζεο 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο δηεξγαζίεο (process- oriented) θαη ζηε δηαρείξηζε θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ζηηο ζχγρξνλεο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο. Μηα πξσηφηππε 

ηαμηλφκεζε ζα πξέπεη λα γίλεη ζε φιν ην θάζκα ησλ δηνηθεηηθψλ, εκπνξηθψλ, 

ηερληθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ επηπέδσλ κε βάζε ηελ αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία θαη ηε 

βηνκεραληθή αλαηξνθνδφηεζε απφ ηε ζαιάζζηα θνηλσλία. 

 

ε δηνηθεηηθφ επίπεδν, νη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο θαη ηα ζρέδηα πνπ εθηεινχληαη ζηα 

νπνία ν πινηνθηήηεο, ν δηαρεηξηζηήο ζηφινπ, ην επηηεηξακκέλν πξφζσπν ζηα 

γξαθεία ηνπ Οκίινπ (DPA) εκπιέθνληαη. Ζ εθηέιεζε ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ 

ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ έρεη σο βάζε ηελ ίδξπζε επηρεηξεκαηηθψλ 

ππνδνκψλ (δειαδή ζηελ μεξά πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο 

ηνπ ζηφινπ, θχξηα / πξαθηνξείν, ηελ επηινγή ελφο Πιεξνθνξηθνχ πζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο (MIS), θ.ιπ.) πνπ απαηηείηαη πςειφ επίπεδν ζαιάζζηαο 

εκπεηξνγλσκνζχλεο. Δπηπιένλ, ε νξγάλσζε ζηεο μεξάο βξίζθεηαη αληηκέησπε κε ηηο 

άιιεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο επηινγή λαπηηιηαθνχ κεηξψνπ (shipping registry) 

θαη ηελ επηινγή ησλ λαππεγείσλ γηα ηηο λέεο αλαζέζεηο δνκήο πινίσλ. Απφ εκπνξηθή 

άπνςε, ε επηινγή ηεο αγνξάο,  ε απφθαζε γηα ηελ επέλδπζε,ε πψιεζε ησλ πινίσλ 

θαη δηαδηθαζία αγνξάο  είλαη νη δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο νη ηάζεηο ηεο αγνξάο θαη νη 

δείθηεο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη. Σν ηερληθφ ηκήκα ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξίαο 

παξαθηλεί επίζεο γηα ηελ επηινγή ησλ πινίσλ ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο 

λενγλψκνλεο, αληίζηνηρα. Δπηπιένλ, νη ζαιάζζηνη θαλνληζκνί πνπ απαηηνχληαη λα 

επηθαηξνπνηεζνχλ ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο 

επηζεψξεζεο θαη ειέγρνπ γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηα δηνξζσηηθά/ πξνιεπηηθά ζρέδηα 

δξάζεο. ε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν, ε εθηέιεζε ησλ δηαθφξσλ δηεξγαζηψλ φπσο ε 

δηαρείξηζε απνβιήησλ, ν πξνγξακκαηηζκφ ζπληήξεζεο, έθηαθηεο δηαρείξηζεο, 
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απνζήθεπζεο, επηινγήο  ιηκέλα απαηηνχλ, πςειφ επίπεδν θξαηηθψλ απνθάζεσλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ ηνπ πινίνπ θαη εθπαίδεπζεο είλαη νη 

δηαδηθαζίεο πνπ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην αλζξψπηλν πεξηερφκελν ησλ πφξσλ ηεο 

επηρεηξεζηαθήο δηαρείξηζεο. 

 

πλεπψο βιέπνπκε φηη ζε έλα ελνπνηεκέλν ζχζηεκα μεθεχγνπκε απφ ηε ζηελή 

ινγηθή θαη πεξηνξηζκνχο πνπ καο ζέηνπλ ηα πξφηππα είηε απηά είλαη γηα ηελ αζθάιεηα 

είηε γηα ηε πνηφηεηα θαη θηλνχκαζηε πξνο κηα πξνζέγγηζε ηεο αληίιεςεο ηνπ 

Μνληέινπ Δπηρεηξεκαηηθήο Αξηζηείαο (EFQM). Παξαηεξνχκε φηη φινη νη ηνκείο ηνπ 

νξγαληζκνχ είλαη αιιειέλδεηνη θαη παξαθνινπζείηαη θαη αμηνινγείηαη ε δξάζε ηνπο κε 

βαζηθφ γλψκνλα ηε ζπλερή βειηίσζε. 

 

Βέβαηα, ε δηαδηθαζία ηεο ελνπνίεζεο ζε έλα ζχζηεκα ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα 

ζηνρεπζεί ε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζε ησλ γεληθψλ πξνηχπσλ κε ηνπο φξνπο ηνπ 

ISM Code ζε ζρέζε κε ηηο δηεξγαζίεο δηνηθεηηθψλ θηλήηξσλ, ψζηε λα εθηειεζζνχλ 

ππφ κηα εληαία δηαδηθαζία. 

 

Ο θψδηθαο ISM επεξεάδεη επίζεο θαη 'νπζίαλ, ην ζηπι ηεο δηαρείξηζεο ζε κηα 

λαπηηιηαθή εηαηξεία θαη βειηηψλεη ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο, κε 

απνηέιεζκα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ, ε 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ θψδηθα ISM εμαξηάηαη απφ ηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ πινίνπ θαη πξνζσπηθνχ μεξάο. Έηζη εθφζνλ 

ελδπλακψζνπκε ηνλ θψδηθα ISM κέζσ ελνπνίεζεο ησλ γεληθψλ πξνηχπσλ ζα 

έρνπκε ζπκβάιιεη δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηελ πξάμε. 

 

Παξφια απηά, ε δπζθνιία αλάπηπμεο ησλ απαηηνχκελσλ δηεξγαζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ, 

ησλ ππνδνκψλ ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θιπ. ζε ζπλδπαζκφ κε ην επίπεδν ηεο 

ηερλνγλσζίαο πνπ απαηηνχλ αιιά θαη ην ζρεηηθά πςειφ θφζηνο ηνπο, απνηεινχλ 

αλαπφθεπθηα αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ κνληέινπ απηνχ γηα 

ηελ πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ. Ηδηαίηεξα δε ζην ρψξν ηεο λαπηηιίαο, ιφγσ ηεο 

θχζεο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο (φρη άκεζε επαθή κε πειάηε γηα 

παξνρή ππεξεζίαο, commodity goods θιπ.) ε δηείζδπζε ηνπ ελ ιφγσ κνληέινπ είλαη 

ζρεδφλ κεδεληθή. 

 

 Γεδνκέλεο ηεο φμπλζεο ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ ζην ρψξν ηεο λαπηηιίαο 

αλακέλεηαη ε απνδνρή ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζην κέιινλ λα 
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απμεζεί ζεκαληηθά. Σν πξφβιεκα σζηφζν πνπ αλαγθαζηηθά πξνθχπηεη βάζεη ηεο 

παξαπάλσ ππφζεζεο, είλαη απηφ ηεο αξκνληθήο ελζσκάησζεο φισλ ησλ 

ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο, ησλ κνληέισλ  απηναμηνιφγεζεο, ησλ δηεζλψλ θαλνληζκψλ 

(π.ρ. ISM Code) θαη θαη‟επέθηαζε ηνπ κνληέινπ επηρεηξεκαηηθήο αξηζηείαο θάησ απφ 

έλα θνηλφ πιαίζην πνπ λα επηηξέπεη ηελ αξκνληθή ζπκβίσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο, 

ειαρηζηνπνηψληαο ηηο ηπρφλ αζπκβαηφηεηεο θαη επηπινθέο απφ ηε ζπλχπαξμή ηνπο. 

 

Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί κηα κήηξα φπνπ ηεξαξρηθά αλψηεξν κνληέιν ζα 

είλαη απηφ ηνπ EFQM, επεηδή είλαη ην πην γεληθφ θαη εκπεξηζηαησκέλν. Κάησ απφ 

απηφ ζα ηνπνζεηεζεί ην πξφηππν ISO 9000, ISO 14001, ν Κψδηθαο Αζθαινχο 

Γηαρείξηζεο (ISM Code) θαζψο θαη ην κνληέιν απηναμηνιφγεζεο ηνπ OCIMF (TMSA).   

 

 

Καηά ζπλέπεηα, ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο, ελζαξξχλνπλ ηνπο νξγαληζκνχο  

λα πξνσζνχλ ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ δηαρείξηζεο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη, εθηεινχληαη 

βάζεη ελφο πξνγξάκκαηνο δηεξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ γεληθψλ 

πξνηχπσλ. 

 

5.11 Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

πκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ππάξρνπλ πεξηζψξηα γηα πεξαηηέξσ 

επηζηεκνληθή έξεπλα ζηνπο θάησζη ηνκείο: 

 

 Μειέηε πξαγκαηηθψλ παξαδεηγκάησλ δηαρείξηζεο θξίζεσλ- έξεπλα ζε 

δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο, αλεμαξηήησο ζεηηθψλ ε αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. 

πιινγή ησλ ζηνηρείσλ θαη δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ φζνλ αθνξά ζην πνχ 

νθείιεηαη ε θξίζε, πψο αληηκεησπίζηεθε, πφζνη νξγαληζκνί κπφξεζαλ λα 

αλαθάκςνπλ θαη πφζνη δεκηψζεθαλ, γηα ηελ αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ 

δεκηνπξγίαο ησλ θξίζεσλ ζηνπο νξγαληζκνχο. 

 Γεκηνπξγία πξνηχπσλ θαη δηαδηθαζηψλ πάλσ ζηε Γηαρείξηζε ησλ Κξίζεσλ 

θαζψο θαη νδεγηψλ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ρεδίσλ Δθηάθησλ Αλαγθψλ θαη 

χπαξμεο θνξέσλ πηζηνπνίεζεο απηψλ. 

 Γηεξεχλεζε ηεο ελνπνίεζεο ηεο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ θαη ηεο Γηαρείξηζεο 

Κξίζεσλ θαη αιιεινζπζρεηηζκνχ ηεο δεχηεξεο σο απφξξνηα ηεο πξψηεο. 
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 Σαπηνπνίεζε ησλ εδαθίσλ ησλ ππαξρφλησλ πξνηχπσλ θαη ζπζηεκάησλ 

Αζθάιεηαο θαη Πνηφηεηαο ζηε λαπηηιία  (ISM Code θηι.) κε ηα εδάθηα ησλ 

πξνηχπσλ ηεο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο (ISO 9001) θαη ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο 

Αξηζηείαο (EFQM), πεξαηηέξσ ζχγθξηζεο απηψλ θαη δηεμαγσγήο 

ζπκπεξαζκάησλ φζνλ αθνξά ηα πιενλεθηήκαηα, ηα κεηνλεθηήκαηα ηπρφλ 

ειιείςεο θαη πξνηάζεηο γηα ελδπλάκσζε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ. 

  Γηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο χπαξμεο ελφο Δλνπνηεκέλνπ πζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο ηεο Πνηφηεηαο θαη Αζθάιεηαο, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη ηελ νκπξέιια ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Ρίζθσλ ζηνπο νξγαληζκνχο θαη 

ζα είλαη θαζνιηθά εθαξκφζηκν ζε θάζε επηρεηξεκαηηθφ θιάδν αλεμαξηήησο 

αληηθεηκέλνπ. 
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Παξάξηεκα ΗΗ 

Γισζζάξη 

 

Decision Makers:   Απνθαζίδνληεο 

Crisis Management:  Γηαρείξηζε Κξίζεσλ 

Emergency Response Plan:  ρέδην Άκεζεο Γξάζεο 

Business Continuity Plan: Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην πλνρήο 

Disaster Plan: ρέδην Καηαζηξνθψλ 

Crisis Management Plan: ρέδην Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ 

Cost Benefit Analysis:  Αλάιπζε Κφζηνπο- Κέξδνπο 

Evaluation: Aμηνιφγεζε 

Post- Crisis Recovery Period: Πεξίνδνο Μεηά ηε Κξίζε 

Crisis Life Cycle: Κχθινο Εσήο ησλ Κξίζεσλ 

Prodromal Crisis: Πξφδξνκε Φάζε ηεο Κξίζεο  

Acute Crisis:  Ομεία Φάζε ηεο Κξίζεο 

Chronic Crisis: Υξφληα Κξίζε 

Crisis Resolution: Δπίιπζε ηεο Κξίζεο  

Prodromes: Πξφδξνκα εκάδηα ηεο Κξίζεο 

Precursors: Πξφηεξεο Δλδείμεηο, Πξνπνκπνί 

Trigger Themes: Μεραληζκνί Δθππξζνθξφηεζεο 

Triggers: Δθππξζνθξνηεηέο 

Causes, Concequences, Caution and Coping: Αηηίεο, Πξνζνρή θαη Αληηκεηψπηζε 

Triggering Event: Γεγνλφο Δθππξζνθξφηεζεο ηεο Κξίζεο- Γεγνλφο Καηαιχηεο 

Message Management: Γηαρείξηζε ηνπ Μελχκαηνο 

Stakeholders: Δλδηαθεξφκελα Μέξε 

Damage Control: Ο έιεγρνο ησλ Πξνθαινχκελσλ απφ ηε Κξίζε Εεκηψλ 

Crisis Event: Γεγνλφο ησλ Κξίζεσλ 

Post Crisis: Φάζε κεηά ηεο Κξίζεσο 
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Signal Detection: Αλίρλεπζε ζεκάησλ ηεο Κξίζεο 

Emerging Managers: Γηεπζπληέο Δθηάθησλ Αλαγθψλ 

Vulnerability: Σξσηά εκεία ηνπ Οξγαληζκνχ 

Structuring Communications: Γνκεκέλν χζηεκα Σειεπηθνηλσληψλ 

Crisis Response: Σξφπνο Απφδξαζεο απφ ηε Κξίζε 

Reduction: Διάηησζε 

Readiness: Δηνηκφηεηα 

Response: Αληηκεηψπηζε 

Recovery: Αλάθακςε 

Coverage: Κάιπςε 

Content: Πεξηερφκελν 

Framing: Σξφπνο Παξνπζίαζεο ηεο Δίδεζεο  

Enabling Public: Δλεξγφ Κνηλφ 

Functional Public: Λεηηνπξγηθφ Κνηλφ 

Normative Public: Καλνληζηηθφ Κνηλφ 

Diffused Public: Γηάρπην Κνηλφ 

Agenda Setting Hypothesis: Τπφζεζε Ζκεξεζίαο Γηαηάμεσο 

Spiral of Silence Hypothesis: Φαχινο Κχθινο ηεο ησπήο 

Gatekeeper Role: Ρφινο ηνπ Θεκαηνθχιαθα 

Valance Framing: Γηακφξθσζε Κνπξηίλα 

Cognitive Heuristic: Δπεξγεηηθή Γλψζε 

Priming: Μεραληζκφο ηνπ Γεκίζκαηνο 

Concept of Salience: Έλλνηα ηεο Πεξίνπηεο Θέζεο 

Normal Focusing Events: Φπζηνινγηθά Γεγνλφηα 

Business Perspective: θνπηά ησλ Δπηρεηξήζεσλ 

Crisis Communication Strategy: ηξαηεγηθή ηεο Δπηθνηλσλίαο ηεο Κξίζεο  

Guidelines: Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο 

Diverse and Evolving Field: πλερψο Δμειηζζφκελν Σνπίν 
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Normal Business Operations: Φπζηθέο Πξάμεηο Οξγαληζκψλ 

Targeted: ηνρνπνηεκέλα Σκήκαηα ηνπ Κνηλνχ 

Press Agentry/ Publicity Model: Μνληέια Γηαθήκηζεο/ Γεκνζηφηεηαο 

Public Information Model: Μνληέιν Δλεκέξσζεο ηνπ Κνηλνχ 

2 way Assymetric Model: Αζπκκεηξηθφ Μνληέιν 2 Οδψλ 

2 way Symmetric Model: πκκεηξηθφ Μνληέιν 2 Οδψλ 

Image Restoration Discourse: Δηθφλα Απνθαηάζηαζεο ηνπ Λφγνπ 

Risk: Κίλδπλνο 

International Organization for Standardization (ISO): Γηεζλήο Οξγαληζκφο 

Σππνπνίεζεο- ΓΟΣ 

Guide 73 Risk Management- Vocabulary- Guidelines for use in Standards: Οδεγφο 

73 Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ- Λεμηιφγην- Οδεγίεο γηα Υξήζε ζηα Πξφηππα 

Process: Γηεξγαζία 

Procedure: Γηαδηθαζία 

Processing: Δπεμεξγαζία 

Standards Australia: Πξφηππα Απζηξαιίαο 

Business Continuity Planning: ρεδηαζκφο Δπηρεηξεκαηηθήο πλέρεηαο  

Downside Risks: Κίλδπλνο πνπ Πξνέξρεηαη απφ Απεηιή 

Upside Risks: Κίλδπλνο πνπ πλδέεηαη κε Δπθαηξία 

Reengineering: Αλαζρεδηαζκφο Γηαδηθαζηψλ θαη Γηεξγαζηψλ 

Company Risk Management: Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ Δηαηξείαο  

Balanced Scorecard: Δμηζνξξνπεκέλε Καξηέια 

Spanish National Plan for Rescue and Combating Accidental Pollution at Sea: 

Ηζπαληθφ Δζληθφ ρέδην γηα ηε δηάζσζε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αθνχζηαο 

ζαιάζζηαο ξχπαλζεο 

Skimmers: Ξαθξηζηέο Δπηθαλείαο Νεξνχ 

Vacuum Tracks: Μεραλέο Απνξξφθεζεο 

Dispersants: Γηαιπηηθά Τιηθά 

Claims Office: Γξαθεία Αμηψζεσλ 
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International Oil Pollution Compensation Funds: Γηεζλέο Σακείν Απνδεκηψζεσλ γηα 

ηελ Πεηξειατθή Ρχπαλζε 

Organization for Economic Cooperation and Development: Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο 

πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο 

International Association of Classification Societies: Γηεζλήο Έλσζε ησλ Δηαηξεηψλ 

ησλ Νενγλσκφλσλ 

Port State Control: Ληκελαξρείν 

Civil Liability Convention: πλζήθε Αζηηθήο Δπζχλεο  

Formal Safety Assessment: Δπίζεκε Αμηνιφγεζε Αζθαιείαο  

Tanker Management Self Assessment: Απηναμηνιφγεζε Γηαρείξηζεο 

Γεμακελφπινησλ 
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Παξάξηεκα ΗΗΗ 

Οξηζκνί 

Gross tonnage: 

Οιηθή ρσξεηηθφηεηα (ζπρλά ζπληνκνγξαθία GT, GT ή ΚΟΥ), είλαη έλαο  δείθηεο ν 

νπνίνο ζρεηίδεηαη κε ην ζπλνιηθφ εζσηεξηθφ φγθν ηνπ πινίνπ. Ζ νιηθή ρσξεηηθφηεηα 

είλαη δηαθνξεηηθφο φξνο απφ ηελ νιηθή θαηαγεγξακκέλε ρσξεηηθφηεηα (Gross 

Register Tonnage). Καλέλα απφ ηα δχν δελ απνηειινχλ κέηξα  εθηνπίζκαηνο ηνπ 

πινίνπ (θαηά βάξνο) θαη δελ  ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε φξνπο φπσο λεθξφ βάξνο 

(dwt), θαζαξή ρσξεηηθφηεηα, ή ην εθηφπηζκα.  

Deadweight tonnage: 

Νεθξφ θνξηίν (ζπρλά ζπληνκνγξαθία DWT, DWT, dwt, ή dwt), είλαη έλα κέηξν ηνπ 

πφζν βάξνο ελα πινίν κπνξεί λα θέξεη ή λα κεηαθέξεη κε αζθάιεηα. Πξφθεηηαη γηα ην 

άζξνηζκα ησλ ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο θνξηίνπ, θαπζίκσλ, γιπθνχ λεξνχ, λεξνχ 

έξκαηνο, πξνκήζεηψλ, επηβάηψλ θαη πιεξψκαηνο. Ο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα 

λα θαζνξηζηεί ην κέγηζην επηηξεπφκελν λεθξφ βάξνο ηνπ πινίνπ, φηαλ ην πινίν είλαη 

πιήξσο θνξησκέλν. 

Kilometre: 

Σν ρηιηφκεηξν (Km), είλαη κνλάδα κέηξεζεο κήθνπο ζην κεηξηθφ ζχζηεκα, ίζε κε ρίιηα 

κέηξα θαη αθξηβψο ίζε κε ηελ απφζηαζε πνπ δηαλχεη ην θσο ζε ειεχζεξν ρψξν ζην 1 

/ 299 792,458 ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. Δίλαη ε ζπκβαηηθά ρξεζηκνπνηνχκελε κνλάδα 

κέηξεζεο γηα ηελ έθθξαζε απνζηάζεσλ κεηαμχ γεσγξαθηθψλ ηφπσλ ζην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ θφζκνπ κε εμαηξέζεηο φπσο νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην κίιη. 

Berth: 

Έλα αγθπξνβφιην είλαη κηα ζέζε ζε έλα ιηκάλη ή ην ιηκάλη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθά 

γηα ηνλ ειιηκεληζκφ ζθαθψλ, ελψ δελ βξίζθνληαη ζηε ζάιαζζα. 

ITOPF: 

Ζ Γηεζλήο Οκνζπνλδία Ηδηνθηεηψλ Σάλθεξ θαηά ηεο Θαιάζζηαο Ρχπαλζεο 

(International Tanker Owners Pollution Federation Limited), είλαη έλαο κε-

θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πνπ ηδξχζεθε  γηα ινγαξηαζκφ ησλ πινηνθηεηψλ ηνπ 
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θφζκνπ γηα ηελ πξνψζεζε κηαο απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο ζαιάζζηαο 

ξχπαλζεο φζνλ αθνξά ηηο δηαξξνέο πεηξειαηνεηδψλ, ρεκηθψλ θαη άιισλ επηθίλδπλσλ 

νπζηψλ. 

IOPC: 

Σν Γηεζλέο ηακείν απνδεκίσζεο απφ πεηξειατθή ξχπαλζε (International Oil Pollution 

Compensation Funds) απνηειείηαη απφ ηξείο δηαθπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο (1971 

Fund, 1992 Fund, Supplementary Fund),  ην νπνίν πξνβιέπεη γηα ηελ απνδεκίσζε 

δεκηψλ πνπ νθείινληαη ζε πεηξειατθή ξχπαλζε ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ 

ππεξρείιηζε πεηξειαίνπ απφ ηα πεηξειαηνθφξα. 

P& I Clubs: 

Οη νξγαληζκνί πξνζηαζίαο θαη αζθαιηζηηθήο θάιπςεο (Protection and Indemnity 

Insurance Clubs), είλαη ακνηβαίεο (δειαδή ζπλεηαηξηζηηθέο) έλσζεηο γηα ηελ αζθάιηζε 

πνπ παξέρεη θάιπςε γηα ηα κέιε ηνπ, ηα νπνία απνηειινχληαη απφ πινηνθηήηεο, 

δηαρεηξηζηέο πινίσλ ή λαπισηέο. ε αληίζεζε κε κηα ζαιάζζηα αζθαιηζηηθή εηαηξεία ε 

νπνία είλαη ππφινγε ζηνπο κεηφρνπο ηεο, ηα P& I Clubs ππεξεηνχλ κφλν ηα κέιε 

ηνπο. 

ISM Code: 

Ο Γηεζλήο Κψδηθαο Γηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο παξέρεη έλα δηεζλέο πξφηππν γηα ηελ 

αζθαιή δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ θαη ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο. 

IMO: 

Ο Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο  (International Maritime Organization) είλαη ε 

εμεηδηθεπκέλε ππεξεζία ησλ Ζλσκέλσλ  Δζλψλ κε επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

δηαθχιαμε ηεο λαπζηπινΐαο θαη ηελ πξφιεςε ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο απφ ηα 

πινία. 

 

Marpol: 

Marpol 73/78 είλαη ε Γηεζλήο χκβαζε γηα ηελ Πξφιεςε ηεο Ρχπαλζεο απφ ηα Πινία 

ηνπ 1973, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Πξσηφθνιιν ηνπ 1978. Σν Marpol απνηειιεί 

ζπληφκεπζε γηα ην marine pollution and 73/78γηα ηα έηε 1973 θαη 1978. 
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SOLAS: 

Ζ Γηεζλήο χκβαζε γηα ηελ Αζθάιεηα ηεο Αλζξψπηλεο Εσήο ζηε Θάιαζζα 

(International Convention for the Safety of Life at Sea) είλαη κηα δηεζλήο ζπλζήθε 

αζθάιεηαο ζηε ζάιαζζα. Ζ χκβαζε SOLAS ζε δηαδνρηθέο κνξθέο ηνπ ζεσξείηαη 

γεληθά σο ε πην ζεκαληηθή φισλ ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα 

ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ. 

Κφξνο: 

Μνλάδα κέηξεζεο ηεο νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ε νπνία απνδίδεηαη θαη ζε ηφλνπο ησλ 

100 θπβηθψλ πνδψλ έθαζηνο, φπνπ 1gt = 1 θφξνο. Ζ κνλάδα απηή ηνπ φγθνπ 

ρσξεηηθφηεηαο είλαη κηα απζαίξεηε κνλάδα κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά 

ζην ζχζηεκα "Moorson" πνπ εθαξκφδεηαη κέρξη θαη ζήκεξα κε κεξηθέο παξαιαγέο 

απφ ηα πεξηζζφηεξα θξάηε, ζηηο κεηξήζεηο ησλ πινίσλ. 
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