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Πρόλογος 

Σα ηειεπηαία ρξόληα γίλεηαη πνιύο ιόγνο ζηε Γηεζλή Βηβιηνγξαθία γηα ηα πζηήκαηα 

Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο, γλσζηά ζηελ αγγιηθή νξνινγία σο Safety Management 

Systems. Σα ζπζηήκαηα απηά εθαξκόδνληαη ζε νξγαληζκνύο ζε όινπο ηνπο θιάδνπο 

ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ ππεξεζηώλ κε αμηόινγα απνηειέζκαηα ζηελ πξόιεςε θαη 

αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ θαη ζηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο. 

  Οη ιηκέλεο θαη ηα αεξνδξόκηα, αληηκεησπίδνληαο εθ θύζεσο πιεηάδα θηλδύλσλ 

θαη απεηιώλ γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο δελ ζα κπνξνύζαλ λα ηα αγλνήζνπλ. Η εθαξκνγή 

ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο πξνρσξά κε ζύληνκνπο ξπζκνύο θαη έλαο 

κεγάινο αξηζκόο από Γηεζλείο θαη Δζληθνύο νξγαληζκνύο ζπληάζζνπλ κλεκόληα θαη 

νδεγνύο γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηε ιεηηνπξγία ηέηνησλ ζπζηεκάησλ ζε ιηκέλεο θαη 

αεξνιηκέλεο. 

 ηελ πνξεία ηεο παξνύζαο κειέηεο ζα εμεηαζηνύλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά  

ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο θαη ε εθαξκνγή ηνπο ζε δηάθνξνπο θιάδνπο 

ηεο νηθνλνκίαο, νη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο όζνλ αθνξά ζηε δεκηνπξγία θαη ηε 

ιεηηνπξγία απηώλ ησλ ζπζηεκάησλ ζε ιηκέλεο θαη αεξνιηκέλεο μερσξηζηά, ελώ ζα 

γίλεη εθηεηακέλε αλαθνξά ζηηο δηεζλείο εκπεηξίεο θαη εθαξκνγέο. Σέινο, ζα γίλεη κηα 

πξνζπάζεηα γηα θαηεγνξηνπνίεζε απηώλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη εληνπηζκό  ησλ θνηλώλ 

ζεκείσλ θαη ησλ δηαθνξώλ ηνπο. 
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Κεφϊλαιο 1: υςτόματα Διαχεύριςησ Αςφϊλειασ  

 

1.1 Ειςαγωγό 

 

 Ζ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο αληηπξνζσπεχεη κηα 

ζεκειηψδε αιιαγή ζηνλ ηξφπν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη κηα επηρείξεζε. Σα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο αζθάιεηαο απαηηνχλ απφ έλαλ νξγαληζκφ λα αλαζεσξήζεη εθ βάζξσλ ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη λα ελζσκαηψζεη ζηελ θαζεκεξηλή επηρεηξεκαηηθή 

πξαθηηθή ηνπ ηα πξφηππα ιεηηνπξγίαο πνπ απηά πξνβιέπνπλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε 

αζθάιεηα ζα απνηειέζεη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη δελ ζα  ζεσξείηαη πιένλ σο ζπκπιεξσκαηηθή ιεηηνπξγία. 

 Ζ ιέμε ζχζηεκα ζεκαίλεη ζπλδπαζκφο. Ο θηιφζνθνο Αξηζηνηέιεο 

αλαγλψξηζε γηα πξψηε θνξά ηελ χπαξμε ησλ ζπζηεκάησλ. Ο φξνο ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο αζθάιεηαο - SMS (safety management systems) πεξηιακβάλεη ηελ 

κεηαβίβαζε νξηζκέλσλ αξκνδηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ζηα δεηήκαηα αζθάιεηαο απφ ηηο 

αξκφδηεο ξπζκηζηηθέο αξρέο ζηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ.  

 Πξφθεηηαη γηα κηα κεηαβνιή ηνπ ξφινπ ηεο εθάζηνηε ξπζκηζηηθήο αξρήο  ε 

νπνία πιένλ αλαιακβάλεη ηελ επνπηεία ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ελψ 

απνζχξεηαη απφ ηελ θαζεκεξηλή ζπκκεηνρή ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ  νξγαληζκψλ πνπ 

επηβιέπεη (Basso et al, 2004). Σα θαζεκεξηλά δεηήκαηα αζθάιεηαο ησλ νξγαληζκψλ  

αλαιχνληαη θαη δηνξζψλνληαη εζσηεξηθά.   

 Απφ ηελ νπηηθή γσλία ησλ νξγαληζκψλ, ε επηηπρία ησλ ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο αζθάιεηαο εμαξηάηαη απφ ηελ δεκηνπξγία κηαο θνπιηνχξαο  αζθάιεηαο 

ζηεξηγκέλεο ζηε δηαξθή βειηίσζε κέζσ πξνιεπηηθψλ ειέγρσλ  θαη ζπζηεκάησλ 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο.  

 Γηα παξάδεηγκα ζηνλ ηνκέα ησλ αεξνκεηαθνξψλ, ην πνζνζηφ ησλ 

αηπρεκάησλ έρεη θζάζεη ζε πνιχ πςειφ επίπεδν, ε ρξήζε λέσλ κεζφδσλ  είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ κείσζή ηνπ. Ζ ζεσξία ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο αζθάιεηαο - 

SMS αλαγλσξίδεη φηη απηφ ζα επηηεπρζεί κφλν φηαλ δνχκε θαζαξά ηελ αζθάιεηα ζην 
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πιαίζην ελφο ζπζηήκαηνο θαη θαηαλνήζνπκε  πψο απηή αιιειεπηδξά κε ηα άιια 

ζηνηρεία ηνπ νξγαληζκνχ.  

 χκθσλα κε ηε θηινζνθία ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο  αζθάιεηαο ε επζχλε 

θαη ν έιεγρνο γηα ηελ αζθάιεηα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη εληφο ηεο δηνηθεηηθήο δνκήο 

ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ Γηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ έρεη ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηελ 

αζθάιεηα, φπσο θαη γηα ηηο ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο / πηπρέο ηεο επηρείξεζεο (Donald & 

Young, 1996).  

 Ζ επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα, φκσο, αλήθεη θαη ζε θάζε κέινο ηεο νξγάλσζεο. 

ηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο, θάζε κέινο ηνπ νξγαληζκνχ έρεη έλα ξφιν. 

 Αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ελφο νξγαληζκνχ, ηα 

αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε θαη ηε δηαηήξεζε 

κηαο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο. Υσξίο ηελ εηιηθξηλή θαη άλεπ φξσλ δέζκεπζε φισλ ησλ 

επηπέδσλ ηεο δηνίθεζεο, θάζε απφπεηξα κηαο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ελφο 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθαιείαο ζα είλαη αλεπηηπρήο. Ζ δηαρείξηζε ηεο 

αζθάιεηαο απαηηεί ην ρξφλν, νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη θξνληίδα πνπ κφλν ε αλψηεξε 

δηνίθεζε κπνξεί λα πξνζθέξεη.  

 Μεξηθά παξαδείγκαηα ηεο ππνζηήξημεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε δηνίθεζε 

είλαη: ην λα ζέηνπλ ηα ζέκαηα αζθάιεηαο ζαλ πξψηε πξνηεξαηφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα 

ζπλαληήζεσλ, λα ζπκκεηέρνπλ ζε επηηξνπέο αζθάιεηαο, λα παξέρνπλ ηνπο 

απαξαίηεηνπο πφξνπο, φπσο ρξφλν θαη ρξήκα, ζε ζέκαηα αζθαιείαο θαη λα 

απνηεινχλ έλα πξνζσπηθφ παξάδεηγκα. Με φπνηνλ ηξφπν θαη αλ απηή εθδειψλεηαη, ε 

ζεκαζία ηεο ππνζηήξημεο απφ ηε δηνίθεζε δελ κπνξεί λα ππνηηκεζεί.  

 Έλα παξάδεηγκα θιάδνπ ν νπνίνο αλαγλψξηζε ηελ αλάγθε γηα έλα ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο αζθάιεηαο είλαη απηφο ησλ ειηθνπηέξσλ. Σν 2007, ε U.S. Joint Helicopter 

Safety Analysis Team - USJHSAT αλέιπζε ηα 197 αηπρήκαηα ειηθφπηεξσλ πνπ είραλ 

αλαθεξζεί γηα ην έηνο 2000. Απφ ηελ αλάιπζε δηαπηζηψζεθε φηη έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο πνπ ζπλέβαιε ζε πνιιά αηπρήκαηα ήηαλ ε αδπλακία επαξθνχο 

δηαρείξηζεο ησλ γλσζηψλ θηλδχλσλ, ιφγσ ηεο έιιεηςεο κηαο ζπζηεκαηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη νξγαληζκνί - ρξήζηεο ειηθνπηέξσλ δελ 

ηνπνζεηνχζαλ ζε ζσζηή  πξνηεξαηφηεηα νχηε έιαβαλ ζσζηά κέηξα ψζηε λα 

αληηκεησπίζνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ επζχλνληαη γηα ηα πεξηζζφηεξα αηπρήκαηα.  
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 Ζ JHSAT (2007) κειέηεζε επίζεο 174 αηπρήκαηα γηα ην έηνο 2001. Βξήθαλ 

φηη ζηα 146 εθ ησλ 174 αηπρεκάησλ, έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ήηαλ ε «Κξίζε θαη 

αληίδξαζε ηνπ Πηιφηνπ», έλα πνζνζηφ άλσ ηνπ 80%.  

 Ζ δηαπίζησζε ηεο θπξηαξρίαο ηεο «Κξίζεο θαη αληίδξαζεο ηνπ Πηιφηνπ» ζαλ 

θαζνξηζηηθνχ παξάγνληα πνπ νδήγεζε (ή δελ απέηξεςε) ηα αηπρήκαηα είλαη 

ζχκθσλε κε ηα ζπκπεξάζκαηα πξνεγνχκελσλ κειεηψλ. Ο πηιφηνο είλαη ζρεδφλ 

πάληα ν ηειεπηαίνο θξίθνο ζηελ αιπζίδα ησλ γεγνλφησλ πνπ νδεγνχλ ζε έλα αηχρεκα 

- απηφο ή απηή είλαη ν κφλνο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ην απνηέιεζκα κεηά ηελ 

εθδήισζε νησλδήπνηε πξνβιεκάησλ θαηά ηελ πηήζε.  

 Αλ νη  απνθάζεηο θαη νη ελέξγεηεο ηνπ ρεηξηζηή ζε ζπλζήθεο θξίζεο κπνξνχλ 

λα βειηησζνχλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα πεξηζζφηεξν απφ ην 80 ηνηο εθαηφ ησλ 

αηπρεκάησλ, λα πξνιακβάλνληαη εμ νινθιήξνπ ή λα κεηαηξέπνληαη απφ ζαλαηεθφξα 

ζε κηθξνηξαπκαηηζκνχο. Αλ ν πηιφηνο είρε πξνβεί ζε αμηνιφγεζε θηλδχλσλ πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο πηήζεο, θαη, θαηά ζπλέπεηα ζηε ιήςε νξζφηεξσλ απνθάζεσλ ζρεηηθά κε 

ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ ειηθφπηεξνπ ζε επηθίλδπλεο ζπλζήθεο, είλαη πηζαλφ φηη ε 

αληηκεηψπηζε νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο αλέθππηε θαηά ηελ πηήζε ζα ήηαλ πνιχ 

πην απνηειεζκαηηθή. 

 πλερίδνληαο ζην παξάδεηγκα ησλ αεξνκεηαθνξψλ κε ειηθφπηεξα: ηα αθξαία 

γεγνλφηα κπνξεί λα είλαη πέξαλ ηνπ ειέγρνπ ηνπ πηιφηνπ, φπσο βιάβεο ησλ 

κεραληθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ή κπνξεί λα έρνπλ πξνθιεζεί απφ αβιεςίεο 

ηνπ πηιφηνπ, φπσο ε απψιεηα ηζρχνο ηνπ θηλεηήξα ιφγσ έιιεηςεο θαπζίκσλ ή 

κεησκέλεο πηεηηθέο δεμηφηεηεο ηνπ ηειεπηαίνπ. Ζ USJHSAT (2007) θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε δηαρείξηζε αζθάιεηαο δελ  απνηειεί κηα μερσξηζηή θαη αλεμάξηεηε 

ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ αιιά είλαη αιιειέλδεηε κε φιεο ηνπ ηηο ιεηηνπξγίεο θαη 

πξνρσξψληαο παξαπέξα δηαπηζηψλεη πσο κφλν έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο αζθάιεηαο κπνξεί λα επηηχρεη ηελ πιήξε επνπηεία φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ. 

 Δηδηθφηεξα γηα ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα πνπ εμεηάδνπκε έλα ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο αζθάιεηαο κεηαμχ άιισλ, πεξηιακβάλεη επηκφξθσζε γηα εηδηθέο 

απνζηνιέο, ηελ θαηάξηηζε θαη επηβνιή ηππνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο γηα 

ηνλ εμνπιηζκφ (ειηθφπηεξα), ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε ρξήζε 

«εξγαιείσλ» αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ, θαη, ην πην ζεκαληηθφ, ηελ εγθαζίδξπζε κηαο 

θνπιηνχξαο γηα ηνλ νξγαληζκφ ε νπνία ζπκππθλψλεηαη ζην «ε αζθάιεηα πξψηα». 
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 Σν φθεινο κηαο εηαηξείαο απφ ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ μεθεχγεη απφ ηε 

ινγηθή κηαο απιήο αλάιπζεο θφζηνπο – νθέινπο, δειαδή κηα ζχγθξηζε ηνπ πφζν 

μνδεχεη γηα ηελ αζθάιεηα κε ην πφζν ζα ηεο θφζηηδε έλα πηζαλφ αηχρεκα. Έλα 

αηχρεκα δελ είλαη δαπαλεξφ κφλν βξαρππξφζεζκα, αιιά επηζείεη καθξνπξφζεζκεο 

ζπλέπεηεο ζπηιψλνληαο ηε θήκε θαη επεξεάδνληαο αξλεηηθά ηνπο κειινληηθνχο 

ππνςήθηνπο πειάηεο. Απηφ δελ ηζρχεη κφλν ζην παξάδεηγκα πνπ εμεηάδνπκε αιιά θαη 

ζε θάζε άιιν θιάδν ζηνλ νπνίν κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα αζθάιεηα φπσο γηα 

παξάδεηγκα, ηα ηξφθηκα, νη ππεξεζίεο πγείαο, ηα ιηκάληα θαη ηα αεξνδξφκηα. 

1.2 Η ςημαςύα ενόσ ςυςτόματοσ διαχεύριςησ τησ αςφϊλειασ 

 

Μηα ζεηξά επηζήκσλ θεηκέλσλ πεξηέρνπλ θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ νξγάλσζε 

ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο φπσο π.ρ. 

 ICAO Doc 9859 Safety Management Manual (2
nd

 Edition, 2009) 

 FAA SMS Framework, SMS Assurance Guide (Revision 3, 2010) and 

 SMS Implementation Guide (Revision 3, 2010) 

 FAA SMS Framework & Assurance Guide – Rev. 2 (2009) 

 Transport Canada Safety Management Manual TP 13739 (2001) 

1.2.1 Λόγοι ύπαρξησ ενόσ ςυςτόματοσ διαχεύριςησ αςφϊλειασ 

 Έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο δηεπθνιχλεη ηελ έγθαηξε αλαγλψξηζε 

ησλ θηλδχλσλ, πξνσζεί ηελ αλάπηπμε κηαο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο, βειηηψλεη ηε 

ζηάζε ηνπ πξνζσπηθνχ απέλαληη ζηελ αζθάιεηα, δεκηνπξγεί έλαλ αζθαιέζηεξν ρψξν 

εξγαζίαο, βνεζά ηνπο νξγαληζκνχο λα απνθεχγνπλ ζπαηάιε πφξσλ, νηθνλνκηθψλ θαη 

αλζξψπηλσλ, επηηξέπεη ζηνπο εξγαδφκελνπο λα απνθχγνπλ πεξηηηά ζθάικαηα, ελψ 

παξάιιεια απνδεζκεχεη ηε δηνίθεζε απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ζέκαηα ήζζνλνο 

ζεκαζίαο ή άζρεηα κε ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ. Σαπηφρξνλα 

δηεπθνιχλεη ηνπο δηνηθνχληεο ζην λα εληνπίδνπλ πηζαλνχο θηλδχλνπο, λα εθηηκνχλ 

ζσζηά ην ξίζθν θαη λα εθαξκφδνπλ πνιηηηθέο πνπ ην κεηψλνπλ ζε απνδεθηά επίπεδα 

(Santos-Reyes & Beard, 2002).  
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Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο απνηεινχλ ηελ πιένλ δνθηκαζκέλε κέζνδν γηα 

ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ, κηα κέζνδν ε νπνία  ζπλδέεη φιεο ηηο επηκέξνπο 

ιεηηνπξγίεο ελφο νξγαληζκνχ , νξηδφληηα θαη θάζεηα θαη εμαζθαιίδεη απνηειεζκαηηθή 

θαηαλνκή ησλ πφξσλ γηα ζέκαηα αζθάιεηαο. Ζ θχξηα απνζηνιή ηνπο είλαη λα 

παξέρνπλ ζε κηα επηρείξεζε ηε δπλαηφηεηα λα πξνβιέπεη θαη λα αληηκεησπίδεη ηα 

δεηήκαηα αζθάιεηαο πξνηνχ απηά νδεγήζνπλ ζε ζπκβάλ ή αηχρεκα. Παξάιιεια 

δίλνπλ ζηνπο δηνηθνχληεο ηε δπλαηφηεηα λα αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά φπνηνπο 

θηλδχλνπο δελ θαηαθέξνπλ λα απνηξέςνπλ θαη λα  ιάβνπλ πνιχηηκα καζήκαηα ηα 

νπνία ζα απμήζνπλ ηελ  αζθάιεηα ηνπ νξγαληζκνχ ζην κέιινλ.  

 

1.2.2 Οριςμόσ ενόσ υςτόματοσ Διαχεύριςησ Αςφϊλειασ - SMS  

 

Ωο ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο - SMS νξίδεηαη έλα ζχλνιν ζπληνληζκέλσλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ νξζή δηαρείξηζε θαη έιεγρν ησλ δηαηηζέκελσλ 

πφξσλ κε ζθνπφ ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο αζθάιεηαο. Σν ζχζηεκα απηφ ελνπνηεί έλα 

ζχλνιν απφ αλεμάξηεηεο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ θαη ηηο κεηαηξέπεη 

ζε έλα δνκεκέλν ζχλνιν κε ζθνπφ λα πεηχρεη έλα πςειφηεξν επίπεδν αζθαιείαο, 

θαζηζηψληαο ηελ αζθάιεηα έλα δνκηθφ ζηνηρείν ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

Ζ δφκεζε ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ζηεξίδεηαη ζηηο έλλνηεο ηεο 

εγεζίαο θαη ηεο αλάιεςεο επζχλεο, απαηηεί πξνιεπηηθφ εληνπηζκφ θηλδχλσλ, 

δηαρείξηζε ξίζθνπ, έιεγρν πιεξνθνξηψλ, έιεγρν απφδνζεο θαη εθπαίδεπζε. 

Σαπηφρξνλα πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο δηεξεχλεζεο , ειέγρνπ θαη αλάιπζεο γηα θάζε 

ζπκβάλ ή αηχρεκα. 

Οη ηέζζεξηο ππιψλεο ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο – SMS:  

Σν Κείκελν ICAO Document 9859 (2009) θαζψο θαη ε πκβνπιεπηηθή Δγθχθιηνο 

FAA Advisory Circular 120-92 (2006) νξίδνπλ φηη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

αζθάιεηαο - SMS είλαη ζηεξηγκέλν ζε 4 βαζηθέο ζπληζηψζεο ηεο δηαρείξηζεο 

αζθάιεηαο:  

 Πνιηηηθή Αζθάιεηαο  

 Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ γηα ηελ Αζθάιεηα  
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 Γηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο  

 Πξναγσγή ηεο αζθάιεηαο  

 

Πολιηική Αζθάλειαρ  

Έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο, νπνηνπδήπνηε ηχπνπ θαη αλ είλαη απηφ, πξέπεη λα δηαζέηεη 

θαζνξηζκέλεο πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο θαη νξγαλσηηθέο δνκέο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πξέπεη λα δηαζέηεη ελεξγέο 

πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνπλ ξεηά ηε δνκή, ηε κέζνδν απφδνζεο 

επζχλεο, ηε δνκή ηεο εμνπζίαο, ηε δηαδηθαζία ινγνδνζίαο θαη ηηο πξνζδνθίεο, 

ζπιινγηθέο θαη εμαηνκηθεπκέλεο,  ζε έλαλ νξγαληζκφ. Καη ην πην ζεκαληηθφ, ε 

αζθάιεηα πξέπεη λα έρεη θεληξηθή ζέζε ζην ζχζηεκα αμίσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ/επηρείξεζεο (Cohen, 1977). 

 

Γιασείπιζη Κινδύνυν για ηην Αζθάλεια 

 Έλα ζχζηεκα αλαγλψξηζεο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλνπ είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο 

γηα ηελ δηαηήξεζε ελφο απνδεθηνχ επηπέδνπ θηλδχλνπ. Έλα ζσζηά ζρεδηαζκέλν 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ πεξηγξάθεη ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ, εληνπίδεη ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεγέο θηλδχλσλ θαη ηηο αλαιχεη, αμηνινγεί 

κεζνδηθά ηνπο θηλδχλνπο θαη εθαξκφδεη εξγαιεία ειέγρνπ θαη πεξηνξηζκνχ ησλ 

θηλδχλσλ. 

 

Γιαζθάλιζη ηηρ Αζθάλειαρ  

Ο νξγαληζκφο/επηρείξεζε πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ζχζηεκα ζπιινγήο, αλάιπζεο θαη 

αμηνιφγεζεο δεδνκέλσλ ην νπνίν ζα ειέγρεηαη απφ ηε δηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί φηη επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθάιεηα. Ζ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο εμειίμεηο ζα επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο 

νξγάλσζεο ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αιιαγήο. 
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Πποώθηζη ηηρ Αζθάλειαρ  

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα πξνσζεί ζπλερψο ηελ αζθάιεηα σο βαζηθή αμία ηνπ, 

εθπαηδεχνληαο θαη ελεκεξψλνληαο ην πξνζσπηθφ αιιά θαη πηνζεηψληαο πξαθηηθέο 

πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δεκηνπξγία κηαο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο. 

 

Έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο SMS απνηειείηαη απφ ηνπο 

ηέζζεξηο ππιψλεο (ή κέξε) θαη 12 ζηνηρεία:  

Πολιηική Αζθάλειαρ  

1. Πνιηηηθή Αζθάιεηαο  

2. Γέζκεπζε απφ ηε Γηνίθεζε & ινγνδνζία γηα ηελ αζθάιεηα  

3. Δμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ αζθαιείαο  

4. Δηνηκφηεηα θαη αληίδξαζε ζε πεξηπηψζεηο εθδήισζεο θηλδχλσλ 

5. Σεθκεξίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο  

Γιασείπιζη Κινδύνυν για ηην Αζθάλεια  

6. Πξνζδηνξηζκφο θαη αλάιπζε θηλδχλσλ  

7. Αμηνιφγεζε θαη έιεγρνο θηλδχλσλ  

Γιαζθάλιζη ηηρ αζθάλειαρ  

8. Παξαθνινχζεζε θαη  κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηεο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο  

(Πεξηιακβάλεη παξαθνινχζεζε, εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ειέγρνπο, 

αμηνινγήζεηο, έξεπλεο, αλαθνξέο εξγαδνκέλσλ & ζχζηεκα αλαηξνθνδφηεζεο, 

αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ, αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνιεπηηθή / δηνξζσηηθή 

δξάζε θαη επνπηεία απφ ηε δηνίθεζε)  

9. Γηαρείξηζε ηεο αιιαγήο  

10. πλερήο βειηίσζε  
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Πποώθηζη ηηρ αζθάλειαρ  

11. Ηθαλφηεηεο θαη  εθπαίδεπζε (πεξηιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ)  

12. Δπηθνηλσλία θαη επαηζζεηνπνίεζε 

 

1.3 Οργϊνωςη ενόσ Συςτόματοσ Διαχεύριςησ Αςφϊλειασ & 

Ανϊγκεσ ςε Ανθρώπινο Δυναμικό 

 

ε έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο - SMS, νη πνιηηηθέο θαη νη δηαδηθαζίεο είλαη 

νη ηξφπνη πνπ νη νξγαληζκνί εθθξάδνπλ θαη επηηπγράλνπλ ην επηζπκεηφ επίπεδν 

αζθάιεηαο. Οη πνιηηηθέο ραξαθηεξίδνπλ ηε θχζε θαη ηελ απφδνζε ελφο νξγαληζκνχ 

θαη νη δηαδηθαζίεο θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηηο εθηειέζεη.  

Οη άλζξσπνη εθηεινχλ ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ 

νξγαληζκφ θαη ηε δηνίθεζή ηνπ. Οη αξκνδηφηεηεο, ηα θαζήθνληα θαη νη αξρέο νξίδνπλ 

ηνπο ξφινπο ησλ αηφκσλ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ.  

 

Ευθύνη & Αρμοδιότητα  

Ζ επζχλε θαη ε αξκνδηφηεηα είλαη ζεκειηψδεηο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο. Ζ 

επζχλε θαη αξκνδηφηεηα ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ θαη λα ηεθκεξηψλνληαη γηα θάζε 

κία απφ ηηο ιεηηνπξγίεο θαη δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ φζνλ αθνξά ζε ιεηηνπξγίεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ηέκλνπλ ηηο νξγαλσηηθέο 

γξακκέο (Santos-Reyes & Beard, 2002).  

Ζ έλλνηα ηεο επζχλεο πεξηιακβάλεη ηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ εξγαζηψλ. Σν πξφζσπν 

πνπ είλαη αξκφδην πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπκέλν θαη ηθαλφ.  

Ζ αξκνδηφηεηα είλαη ε εμνπζία πνπ έρεη ελαπνηεζεί ζε έλα άηνκν. Γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή, ε αλαηεζείζα επζχλε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ αλάινγε εμνπζία∙ 

ε εμνπζία απηή δελ πξέπεη λα είλαη απαξαίηεηα απφιπηε αιιά πξέπεη λα είλαη 
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απνηειεζκαηηθή. Ζ εθπαίδεπζε γηα ηελ αξκνδηφηεηα πεξηιακβάλεη θαη ηνπο  

πεξηνξηζκνχο ηεο εμνπζίαο.  

Οη αξκνδηφηεηεο πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη ιεπηνκεξψο θαη νχησο ψζηε νη 

δηνηθνχληεο θαη νη εξγαδφκελνη λα ηηο γλσξίδνπλ κε αθξίβεηα.  

 

Πολιτικό  

 Ζ πνιηηηθή απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν πιεξνθνξηψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο 

βαζηθέο πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί έλαο νξγαληζκφο. Απνηειείηαη 

απφ δηαηππψζεηο πνπ είλαη ζαθείο, θαηαλνεηέο, ζχληνκεο θαη επί ηνπ ζέκαηνο, ψζηε 

λα θαζηζηνχλ μεθάζαξν ην πνηεο είλαη νη πνιηηηθέο ηνπ εθάζηνηε νξγαληζκνχ. Οη 

ζσζηά δηαηππσκέλεο πνιηηηθέο βνεζνχλ ηελ αλάπηπμε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ (Santos-Reyes & Beard, 2002). 

 

Διαδικαςύεσ  

 Οη δηαδηθαζίεο πξνζδηνξίδνπλ ην πνηεο αθξηβψο κεζφδνπο ρξεζηκνπνηεί ν 

νξγαληζκφο γηα λα εθαξκφζεη ηηο πνιηηηθέο ηνπ. Μηα δηαδηθαζία είλαη έλαο νδεγφο 

βήκα πξνο βήκα γηα ηελ πινπνίεζε κηαο πνιηηηθήο.  

Ο νξγαληζκφο θαζνξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηα ελ ιφγσ αληηθείκελα ζην πιαίζην ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο νξγαλσηηθήο ηνπ δνκήο θαη ησλ  ζηφρσλ ηνπ.  

 

Έλεγχοι  

 Οη έιεγρνη ησλ νξγαλσζηαθψλ δηαδηθαζηψλ νξίδνληαη ζπλήζσο κε βάζε 

εηδηθέο δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο επηηήξεζεο θαη δηαρείξηζεο. Πνιινί έιεγρνη είλαη 

εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο. Σέηνηεο πξαθηηθέο, 

φπσο ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε, νη εζσηεξηθνί έιεγρνη, εζσηεξηθέο αμηνινγήζεηο θαη 

επαλεμεηάζεηο  ηνπο απφ ηε δηνίθεζε είλαη φια αλαπφζπαζηα κέξε ελφο ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο αζθάιεηαο.  
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Διεπαφϋσ   

Ζ πηπρή απηή πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε δεηεκάησλ φπσο ην πψο δηακνηξάδνληαη νη 

αξκνδηφηεηεο κεηαμχ ησλ δηεπζχλζεσλ ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ, ησλ γξακκψλ 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηε ζπλέπεηα ησλ δηαδηθαζηψλ. Γηεπαθέο είλαη 

νη «εηζξνέο» θαη «εθξνέο» κηαο δηαδηθαζίαο.  

 

Μϋτρηςη των διαδικαςιών  

 Μηα βαζηθή αξρή ηεο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο είλαη λα γίλνληαη κεηξήζεηο φζνλ 

αθνξά ζηηο ζεκειηψδεηο ιεηηνπξγίεο, έηζη ψζηε ε δηνίθεζε λα ιακβάλεη απνθάζεηο κε 

βάζε κηα νινθιεξσκέλε ξνή πιεξνθνξηψλ. Καηά ζπλέπεηα φιεο νη βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα απνηεινχλ αληηθείκελν ζπλερνχο 

παξαθνινχζεζεο, εζσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη  εζσηεξηθήο αμηνινγήζεσο (Smith et al, 

1978).  

 

Καθόκον  

 Σν θαζήθνλ είλαη κηα εζηθή ππνρξέσζε ε νπνία σζεί έλα άηνκν πξνο δξάζε. 

Γηα παξάδεηγκα, φινη νη εξγαδφκελνη έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα αλαθέξνπλ 

αλαζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο.  Μηα εληαία κέζνδνο αλαθνξάο πξέπεη λα 

ζεζκνζεηεζεί   πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Δπηπιένλ, ηα θαζήθνληα θάζε αηφκνπ θαη νη κέζνδνη κε ηηο νπνίεο 

νθείιεη λα ηα εθηειέζεη πξέπεη λα θαζνξίδνληαη κε αθξίβεηα.  

Καζήθνληα ππάξρνπλ γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζε θάζε επίπεδν ηνπ νξγαληζκνχ.  

 Οξηζκέλα απφ απηά ηα θαζήθνληα κπνξεί λα έρνπλ καθξνπξφζεζκεο 

επηπηψζεηο αζθάιεηαο, φπσο ην θαζήθνλ ησλ κεραληθψλ αεξνζθαθψλ γηα ηελ 

δηαηήξεζε αξρείσλ επηζθεπψλ ησλ αεξνζθαθψλ κε αθξίβεηα. Απφ ηελ άιιε, ζε άιια 

θαζήθνληα νη ζπλέπεηεο είλαη άκεζεο, φπσο ε επζχλε ησλ ππεπζχλσλ ελφο ιηκέλα λα 

απαγνξεχζνπλ ηελ είζνδν ζε απηφλ ελφο πινίνπ  πνπ μεπεξλά ην φξην βπζίζκαηνο. Οη 

νξγαληζκνί νθείινπλ λα εθπαηδεχζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο ψζηε λα θαηαλνήζεη ηα 

θαζήθνληά ηνπ αιιά θαη ηνλ βέιηηζην ηξφπν εθηέιεζήο ηνπο (Cohen, 1977) . Απηά ηα 
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ζηνηρεία πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη κε αθξίβεηα ζε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο θάζε 

ζέζεο, ελψ ε επίβιεςε θαη ε εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε. Ο 

ζηφρνο είλαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πνπ νηθνδνκείηαη λα είλαη 

ηζνξξνπεκέλν  φζνλ αθνξά ζηα θαζήθνληα, ηηο επζχλεο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο. 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη δηάθξηζε ησλ Γηεζλψλ φξσλ Safety Goals θαη Safety Objectives 

πνπ κεηαθξάδνληαη ζαλ θνπνί Αζθαιείαο θαη ηφρνη Αζθαιείαο αληίζηνηρα. 

 

κοπού τησ Αςφϊλειασ  

 Ζ ζέζπηζε ζθνπψλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο επηδφζεηο ελφο νξγαληζκνχ 

(Smith et al, 1978). Όινη νη νξγαληζκνί έρνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο ηξφπνπο γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ θαη ηελ έθθξαζε ελφο νξάκαηνο. Σν φξακα ππνζηεξίδεηαη απφ επηκέξνπο 

ζθνπνχο θαη ζηφρνπο. Ζ κεγαιχηεξε δπζθνιία ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζθνπψλ είλαη ε 

αλαγλψξηζε ησλ απνηειεζκάησλ, φζνλ αθνξά ζηελ αζθάιεηα ε θαηακέηξεζε ζηφρσλ 

ζεκαίλεη θαηακέηξεζε αηπρεκάησλ. Όκσο, έλαο νξγαληζκφο κε πςειφ επίπεδν 

αζθαιείαο κπνξεί λα έρεη αηπρήκαηα, ελψ ιηγφηεξν αζθαιείο νξγαληζκνί κπνξεί απφ 

ηχρε λα απνθεχγνπλ αηπρήκαηα. Αλ θαη ν απψηεξνο ζθνπφο είλαη ηα κεδεληθά 

αηπρήκαηα, ππάξρνπλ αθξηβέζηεξνη θαη πην ρξήζηκνη ηξφπνη κέηξεζεο ηεο 

αζθάιεηαο, εηδηθά ζε έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο, απφ ηελ απιή 

θαηακέηξεζε αηπρεκάησλ. 

  ε νξηζκέλνπο νξγαληζκνχο, νη ζηφρνη δελ δηεπθξηλίδνληαη κε ζαθήλεηα. 

Άιινη νξγαληζκνί ζέηνπλ ζθνπνχο επίζεκα θαη παξαθνινπζνχλ ζηελά ηε δηαδηθαζία. 

Αλεμάξηεηα απφ ην πψο ηέζεθαλ νη ζπγθεθξηκέλνη ζθνπνί ηεο δηνίθεζεο, ιίγνη 

νξγαληζκνί είλαη απνηειεζκαηηθνί ζηελ αλάπηπμε ζθνπψλ αζθάιεηαο.  

 Ο αγψλαο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ εμάιεηςε ησλ θίλδπλσλ δελ ηειεηψλεη 

πνηέ, πάληα ζα ππάξρνπλ ηξφπνη. Ζ ζσζηή δηαρείξηζε απαηηεί λα εληνπηζζνχλ νη 

ζθνπνί, λα απνθαζηζηεί κε πνηνλ ηξφπν ζα επηηεπρζνχλ θαη νη ππεχζπλνη λα 

θξαηήζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ππφινγνπο γηα ηελ επίηεπμή ηνπο.  

 Οη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηε δηνίθεζε λα 

θαζνξίζεη πξνηεξαηφηεηεο, λα εληνπίζεη αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα θάλεη 

ελέξγεηεο πνπ ζα νδεγήζνπλ είηε ζηελ εμάιεηςε είηε  ζηνλ κεηξηαζκφ ηνπο.  
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 ην παξειζφλ, ν θαζνξηζκφο ησλ ζθνπψλ ηεο αζθάιεηαο επηηπγράλνληαλ απφ 

ηελ θαηαγξαθή ηνπ αξηζκνχ ησλ αηπρεκάησλ ή επεηζνδίσλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ θαη ν ζηφρνο ήηαλ λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ 

αηπρεκάησλ θαη ζπκβάλησλ θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. Οη πεξηζζφηεξνη 

νξγαληζκνί  είλαη αξθεηά ηθαλνί ζηνλ θαζνξηζκφ πνπ αθνξά ζηνπο νηθνλνκηθνχο 

ζθνπνχο, αιιά δελ ηα θαηαθέξλνπλ εμίζνπ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζθνπψλ αζθάιεηαο. 

Τπάξρνπλ σζηφζν κέζνδνη  γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζθνπψλ αζθάιεηαο, πέξαλ απφ ην 

λα εζηηάδεη θαλείο ζην απνηέιεζκα. Αλ θαη ν απψηεξνο ζθνπφο είλαη ηα κεδεληθά 

αηπρήκαηα/ζπκβάληα, ππάξρνπλ πην απνηειεζκαηηθέο κέζνδνη γηα ηε κέηξεζε 

αζθαιείαο ζε έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο (Smith et al, 1978).  

Ο πξσηαξρηθφο ζθνπφο ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο  αζθάιεηαο είλαη λα ζέζεη 

δηνηθνχληεο θαη εξγαδφκελνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ αζθάιεηα, κηα θαη ε πξνζπάζεηα 

φισλ είλαη απαξαίηεηε.  

 

τόχοι   τησ Αςφϊλειασ  

 Οη ζηφρνη αζθαιείαο πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ην ηη επηζπκεί λα επηηχρεη ν 

νξγαληζκφο. Ζ πνιηηηθή αζθάιεηαο δειψλεη ηε δέζκεπζε ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ. Θα πξέπεη λα δεκνζηνπνηείηαη θαη λα 

γίλεηαη επξχηεξα γλσζηή. Μηα ηππηθή δήισζε ε νπνία πξνζπαζεί λα πεξηγξάςεη ηνπο 

ζθνπνχο  ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ζα κπνξνχζε λα ζπληαρζεί σο 

εμήο:  

 "Σν πξφγξακκα δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο έρεη σο ζηφρν  ηε ζπλερή 

βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ νξγαληζκνχ κέζα απφ ηνλ εληνπηζκφ, ηελ εμάιεηςε ή 

ηελ άκβιπλζε ησλ ηπρφλ αδπλακηψλ φπνπ θαη αλ απηέο εληνπίδνληαη : ζηηο ζπλζήθεο, 

ζηηο πνιηηηθέο ή ζηηο δηαδηθαζίεο θαζψο θαη κέζσ ηεο δηαζθάιηζεο φηη θάζε κέινο 

ηνπ πξνζσπηθνχ εμεηάδεη, αλά πάζα ζηηγκή, ηηο επηπηψζεηο ησλ ελεξγεηψλ ηνπ θαη 

εθείλσλ ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ ζηελ αζθάιεηα".  

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα εμαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα επίηεπμεο ησλ επηδησθφκελσλ 

ζηφρσλ θαη λα νξηζηνχλ κε ζαθήλεηα ηα φξηα εληφο ησλ νπνίσλ ν νξγαληζκφο ζα 

ιεηηνπξγεί. Οη ζηφρνη αζθάιεηαο ζα πξέπεη λα είλαη ζαθείο, θαιά ηεθκεξησκέλνη, 
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εχθνια πξνζβάζηκνη θαη ζα πξέπεη λα επαλεμεηάδνληαη ζε ηαθηηθή βάζε 

(Amaratunga & Baldry, 2003).  

 Ζ ιίζηα πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα απνηειείηαη απφ  δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

νξγαληζκνχ/επηρείξεζεο πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ελεξγή δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο ζε 

έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο:  

 Σνπνζέηεζε ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ησλ εηαηξηθψλ 

ζπλαληήζεσλ, απφ ηε δηνίθεζε.  

 Δλεξγφ ζπκκεηνρή ηεο δηνίθεζεο ζε δξαζηεξηφηεηεο αζθάιεηαο ηφζν ζε 

θεληξηθέο φζν θαη απνκαθξπζκέλεο ηνπνζεζίεο.  

 Σελ δηάζεζε ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ, φπσο ρξφλνο θαη ρξήκαηα γηα ζέκαηα 

αζθαιείαο.  

 Παξνρή πξνζσπηθνχ παξαδείγκαηνο απφ ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο κε ηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο εξγαζία.  

 Ζ δηνίθεζε λα παξαιακβάλεη, λα εμεηάδεη θαη λα ελεξγεί ζηηο εθζέζεηο πνπ 

ππνβάιινπλ νη εξγαδφκελνη γηα ηελ αζθάιεηα.  

 Πξνψζεζε ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο ζηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ 

νξγαληζκνχ/επηρείξεζεο.  

 Ζ ηδαληθή θνπιηνχξα αζθάιεηαο πξέπεη λα απνδείμεη ηελ ππνζηήξημή ηεο γηα 

ην πξνζσπηθφ θαη ηα ζπζηήκαηα εξγαζίαο. Σα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε ζα πξέπεη 

λα είλαη πξνζηηά θαη αθνζησκέλα ζην λα δξνκνινγήζνπλ ηηο αιιαγέο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα λα βειηησζεί ε αζθάιεηα. Οη δηνηθνχληεο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνη 

λα ζπδεηήζνπλ ηα ζέκαηα αζθάιεηαο πνπ εληνπίδνληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο. Μηα θνπιηνχξα αζθάιεηαο εληζρχεη ηελ ζπλνιηθή επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

αζθάιεηαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη είλαη θξίζηκε γηα ηελ επηηπρία ηνπ.  
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1.4 Σχεδιαςμόσ και καταςκευό ενόσ Συςτόματοσ Διαχεύριςησ 

Αςφϊλειασ 

 

 Γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ε δηνίθεζε ηνπ 

νξγαληζκνχ πξέπεη λα  αθνινπζήζεη έλα πξφγξακκα ζθέςεο, ην νπνίν ζα ηελ 

βνεζήζεη λα ζρεκαηίζεη κηα πιήξε εηθφλα γηα ηε κνξθή ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

αζθάιεηαο, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ζα θαιχςεη κε ηνλ βέιηηζην ηξφπν ηηο αλάγθεο 

ηνπ νξγαληζκνχ.  

Όραμα:  

 Σν φξακα γηα ηελ αζθάιεηα είλαη απηφ πνπ ε δηνίθεζε ζέιεη ηειηθά λα 

επηηχρεη φζνλ αθνξά ζηελ αζθάιεηα θαη ζα θαζνξίζεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ νξγαληζκνχ 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Γηα παξάδεηγκα, ηη ζέιεη ε δηνίθεζε λα πεηχρεη σο 

ζηφρνπο αζθαιείαο έσο ην ηέινο ηνπ 2010, 2011 θαη 2015. Απηνί νη ζηφρνη ζα πξέπεη 

λα είλαη ξεαιηζηηθνί θαη εθηθηνί, αιιά ζα πξέπεη επίζεο λα πηέδνπλ ηνλ νξγαληζκφ 

ψζηε λα βειηηψζεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Ζ δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνπ βξίζθεηαη ηψξα ε επηρείξεζε θαη ηνπ πνπ ζέιεη λα βξίζθεηαη 

ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή (Basso et al, 2004).   

 

κοπού (Goals):  

 Γηα λα κπεη ην φξακα ζε θίλεζε, ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί έλα ζρέδην δξάζεο. 

Ζ αλάπηπμε ελφο ηέηνηνπ ζρεδίνπ πξνυπνζέηεη ηε ζέζπηζε πξνηεξαηνηήησλ θαη ηνλ 

θαζνξηζκφ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ. Απηή ε ζηξαηεγηθή ζα νδεγήζεη ψζηε ην φξακα λα 

γίλεη πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ζέζπηζε ελφο ζθνπνχ είλαη έλα βήκα πξνο ηελ εθαξκνγή 

κηαο ζηξαηεγηθήο (Basso et al, 2004). Ο ζθνπφο κπνξεί λα είλαη κε εηδηθφο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα  «ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ θνηλνχ ζηελ επηρείξεζε Α», είλαη φκσο 

θαιχηεξνο αλ είλαη ξεαιηζηηθφο θαη κεηξήζηκνο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε κηα 

επηρείξεζε παξαζθεπήο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ:  "Μείσζε ησλ θξνπζκάησλ 

αιινησκέλνπ γάιαθηνο πξηλ ηελ πάξνδν ηεο αλαγξαθφκελεο εκεξνκελίαο ιήμεο ζε 

πνζνζηφ 50 ηνηο εθαηφ θαηά ην επφκελν έηνο ".  
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τόχοι (Objectives):  

 Καζψο ε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ αλαπηχζζεηαη, νη ζθνπνί ζα 

γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκέλνη. Σν επφκελν βήκα είλαη λα θαζνξηζηνχλ 

νη επηκέξνπο ζηφρνη πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο νξγαλσζηαθνχο ζθνπνχο . Γηα παξάδεηγκα 

ζηνλ ζθνπφ « Μείσζε ησλ θξνπζκάησλ αιινησκέλνπ γάιαθηνο πξηλ ηελ πάξνδν ηεο 

αλαγξαθφκελεο εκεξνκελίαο ιήμεο ζε πνζνζηφ 50 ηνηο εθαηφ θαηά ην επφκελν έηνο» 

έλαο ζηφρνο ζα κπνξνχζε λα είλαη: αλαλέσζε ηνπ ζηφινπ θνξηεγψλ ηα νπνία 

κεηαθέξνπλ ην πξντφλ ψζηε απηφ λα κελ ηαιαηπσξείηαη θαηά ηε κεηαθνξά.  

 

Βόματα Δρϊςησ:  

 Σα βήκαηα δξάζεο είλαη ηα θαζήθνληα πνπ πξέπεη λα εθηειέζνπλ ηα άηνκα 

πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο.  

 Σα βήκαηα δξάζεο  έρνπλ ζπρλά  ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο θαη ψξεο γηα 

ηελ νινθιήξσζή ηνπο.  Οξηζκέλα παξαδείγκαηα βεκάησλ δξάζεο γηα ην ζηφρν 

"βιάβε ηνπ αεξνζθάθνπο ζην έδαθνο" κπνξεί λα είλαη:  

 Να επαλεμεηαζζνχλ ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηα πξνεγνχκελα πεξηζηαηηθά 

θαη λα εληνπηζηνχλ νη ηάζεηο.  

 Να πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλα γηα ηηο ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο γηα αδπλακίεο.  

 Να γίλνπλ ζπζηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνζζεθψλ ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο.  

 Να θαζνξηζηεί έλα ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ δξάζεσλ 

εληφο 120 εκεξψλ.  

 

1.4.1 χϋδιο Διαχεύριςησ Αςφϊλειασ 

 

 Σν ρέδην Γηαρείξηζεο ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο νξίδεη ζαθψο 

ηνπο ζηφρνπο γηα ηελ αζθάιεηα, ην πψο ν νξγαληζκφο πξνηίζεηαη λα εθαξκφζεη θαη λα  
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κεηξήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πψο ην 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ζα ππνζηεξίμεη ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ (Donald & Young, 1996).  

Σν ζρέδην ζα πξέπεη:  

 Να εθθξάδεη ηε δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη λα νξίδεη κε 

ζαθήλεηα ηηο πνιηηηθέο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο αζθάιεηαο.  

 Να νξίδεη ηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο.  

 Να πξνζδηνξίδεη ηηο επζχλεο θαη αξκνδηφηεηεο ησλ βαζηθψλ ζπκκεηερφλησλ, 

φπσο είλαη ν ππεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ SMS.  

 Να θαζνξίζεη ηνλ ξφιν ηνπ ππεχζπλνπ γηα ηελ αζθάιεηα ππφ ην πξίζκα ησλ  

12 ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξζεθαλ πξσηχηεξα.  

 Να νξίδεη θάζε ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο - SMS.  

 Να κεηαθέξεη ηηο πξνζδνθίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

αζθάιεηαο- SMS ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο.  

 Να εμεγεί ην πψο πξνζδηνξίδεη θαη δηαηεξεί ηε ζπκκφξθσζε  κε ηηο ηζρχνπζεο 

απαηηήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα.  

 

1.4.2 τοιχεύα του υςτόματοσ Διαχεύριςησ Αςφϊλειασ  

 

 Σα επηηπρεκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο είλαη πξνζαξκνζκέλα 

ψζηε λα ηαηξηάδνπλ ζην κέγεζνο, ηε θχζε θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ εθάζηνηε 

νξγαληζκνχ. Παξφιν πνπ νη ιεπηνκέξεηεο θαη ε κνξθή ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πνηθίιινπλ, ν ζεβαζκφο θάπνησλ ζεκειησδψλ ζηνηρείσλ ζα 

εμαζθαιίζεη φηη ην SMS ζα είλαη απνηειεζκαηηθφ γηα θάζε νξγαληζκφ. Απηά ηα 

ζεκειηψδε ζηνηρεία είλαη νπζηαζηηθά νη βαζηθέο απαηηήζεηο/πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

ζσζηή εθαξκνγή ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

αζθάιεηαο. 
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 Έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο είλαη κηα ζπζηεκαηηθή, ζαθήο θαη 

πεξηεθηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ αζθάιεηαο ε νπνία 

ελζσκαηψλεη ιεηηνπξγίεο, ηερληθά ζπζηήκαηα θαη  ηε δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ εκπίπηνπλ θάησ απφ ηελ 

νκπξέια ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο (Donald & Young, 1996).  

 Ζ δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη θάζε 

νξγαληζκνχ. Γίλεηαη κέξνο ηεο θνπιηνχξαο – ηνπ ηξφπνπ πνπ νη άλζξσπνη θάλνπλ ηε 

δνπιεηά ηνπο. Οη νξγαλσηηθέο δνκέο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαξηίδνπλ έλα 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο βξίζθνληαη ζε φια ηα κήθε, πιάηε θαη χςε ελφο 

νξγαληζκνχ. Κάζε εξγαδφκελνο ζπκβάιιεη ζην επίπεδν αζθάιεηαο ηνπ νξγαληζκνχ. 

ε νξηζκέλνπο νξγαληζκνχο, ε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο ζα είλαη πην νξαηή απφ φ, ηη 

ζε άιινπο, αιιά ην ζχζηεκα πξέπεη λα εληαρζεί κέζα ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θάζε νξγαληζκνχ. Απηφ ζα επηηεπρζεί κε ηελ εθαξκνγή θαη ηε ζπλερηδφκελε 

ππνζηήξημε ελφο πξνγξάκκαηνο αζθαιείαο βαζηζκέλνπ ζε πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ εζσηεξηθή ζπλνρή. 

  

Πολιτικό Αςφϊλειασ  

 Ζ πνιηηηθή αζθάιεηαο πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Ζ πνιηηηθή γηα ηελ αζθάιεηα ζα πξέπεη λα αλαθέξεη φηη ε αζθάιεηα έρεη  

χςηζηε πξνηεξαηφηεηα γηα ηνλ νξγαληζκφ. Ο αξκφδηνο δηεπζπληήο ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο αζθάιεηαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζσζηή δηαηχπσζε ηεο ζεκαζίαο ηεο 

αζθάιεηαο.  

 Ζ δέζκεπζε ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο γηα ηελ αζθάιεηα δελ ζα νδεγήζεη ζε 

ζεηηθά απνηειέζκαηα αλ απηή δελ εθθξάδεηαη νξζά θαη σο θεληξηθή θαηεχζπλζε ηεο 

εηαηξηθήο πνιηηηθήο. Ζ δηνίθεζε πξέπεη λα αλαπηχμεη θαη λα επηθνηλσλήζεη 

απνηειεζκαηηθά πνιηηηθέο αζθαιείαο νη νπνίεο κεηαβηβάδνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

αξκνδηφηεηεο ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο θαζηζηνχλ ππεχζπλνπο γηα ηελ ηήξεζε 

ηεο αζθάιεηαο θαη ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. 
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Οι προθϋςεισ τησ αςφϊλειασ  

 Ζ πνιηηηθή ελφο νξγαληζκνχ γηα ηελ αζθάιεηα πξέπεη λα δειψλεη κε ζαθήλεηα 

ηηο πξνζέζεηο ηνπ νξγαληζκνχ, ηηο αξρέο ηεο δηνίθεζεο θαη ηηο πξνζδνθίεο γηα ζπλερή 

βειηίσζε ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ 

εκπεξηζηαησκέλεο πνιηηηθήο πνπ ζα πεξηγξάθεη ηηο νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηηο 

δνκέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν νξγαληζκφο γηα ηελ νηθνδφκεζε ελφο ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο αζθάιεηαο. Απηή ε πνιηηηθή ζα πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη κηα 

δήισζε ε νπνία ζα ζθηαγξαθεί ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηα απνηειέζκαηα 

πνπ ειπίδεη λα επηηχρεη κέζα απφ έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο.  

Ζ πνιηηηθή πξέπεη λα είλαη ζαθήο, ζπλνπηηθή θαη λα ηνλίδεη ηελ ππνζηήξημε ησλ 

θνξπθαίσλ θιηκαθίσλ ηεο δηνίθεζεο (Donald & Young, 1996), πεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηεο δέζκεπζεο γηα:  

 Αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο  

 πλερή βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο  

 Γηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα  

 πκκφξθσζε κε ηηο ηζρχνπζεο απαηηήζεηο ησλ ηζρπφλησλ λφκσλ θαη 

θαλνληζκψλ 

 Δλζάξξπλζε ηεο κε επηβνιήο θπξψζεσλ εηο βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

αλαθέξνπλ δεηήκαηα αζθάιεηαο   

 Καζηέξσζε πξφηππσλ γηα ηελ απνδεθηή ζπκπεξηθνξά  

 Παξνρή θαζνδήγεζεο απφ ηε δηνίθεζε  γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ 

επαλεμέηαζε ησλ ζηφρσλ ηεο αζθάιεηαο  

 Σεθκεξίσζε  

 Δπηθνηλσλία κε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη φιεο ηηο πιεπξέο  

 Πεξηνδηθή επαλεμέηαζε ησλ πνιηηηθψλ γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη παξακέλνπλ 

επίθαηξεο θαη ελδείθλπληαη γηα ηνλ νξγαληζκφ  
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 Καζνξηζκφ ηεο επζχλεο ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ φζνλ αθνξά 

ζηελ αζθάιεηα 

 Δλζσκάησζε ηεο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ζε άιια θξίζηκα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο/δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ  

 Έλα ζαθή νξηζκφ ηεο επζχλεο γηα ηελ αζθάιεηα γηα θάζε ζέζε εξγαζίαο, θαη, 

θαηά ζπλέπεηα θάζε εξγαδφκελν ή  ζηέιερνο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ  

Όηαλ  θαζνξηζηνχλ νη πνιηηηθέο, πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ νη δηαδηθαζίεο νη 

νπνίεο ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ. Οη αξρέο απηέο 

αζθαιείαο δεκηνπξγνχλ αμίεο αζθάιεηαο πνπ θαζνδεγνχλ ηνλ νξγαληζκφ. 

 

Δϋςμευςη τησ διούκηςησ & Λογοδοςύα για την Αςφϊλεια  

 Έλα άηνκν πξέπεη λα έρεη ηελ επζχλε λα επηβιέπεη ηελ αλάπηπμε, εθαξκνγή 

θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο.  Απηφ ην πξφζσπν πξέπεη λα 

είλαη ν "πξσηαζιεηήο" ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο. Ωζηφζν, απηφ ην 

άηνκν δελ θέξεη ηελ θχξηα επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο. Ζ νκάδα ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ επνπηεία ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ή αιιηψο "δξαζηεξηνηήησλ γξακκήο", απνηεινχκελε απφ κεζαία 

ζηειέρε «πξψηεο γξακκήο» , δηεπζπληέο θαη επφπηεο, δηαρεηξίδεηαη ηηο εξγαζίεο ζηηο 

νπνίεο εκθαλίδνληαη νη θίλδπλνη. Απηά ηα ζηειέρε είλαη  νη δηεπζπληέο θαη επφπηεο, 

ζα έιεγε θαλείο, νη "Ηδηνθηήηεο" ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθαιείαο.  

Σεκμηρύωςη των Ρόλων & των Αρμοδιοτότων:  

 Οη αθφινπζεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνλίδνπλ νξηζκέλα απφ ηα βαζηθά 

ζεκεία πνπ πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη:  

 Οη επζχλεο ηεο αζθάιεηαο γηα θάζε ζέζε.  

 Οη αξκνδηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε ζέζε.  

 Ζ ηθαλφηεηα φισλ ησλ ππαιιήισλ λα θέξνπλ εηο πέξαο  ηα θαζήθνληά ηνπο 

θαη ε ζσζηή εθπαίδεπζή ηνπο.  
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 Οη επζχλεο ηνπ δηεπζπληή πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο εμσηεξηθά παξερφκελεο 

ππεξεζίεο. Όιεο νη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο αλαηίζεληαη έξγα πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ κεραληζκνχο αζθαιείαο νη νπνίνη λα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ηνπ νξγαληζκνχ ή θάπνηεο αληίζηνηρεο.  

 πρλά φηαλ ην γξαθείν αζθαιείαο ζεσξείηαη σο κηα απηφλνκε νληφηεηα. ηφηε 

νη ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθάιεηα θπιαθίδνληαη κέζα ζην πιαίζην απηφ θαη 

δελ δηαλέκνληαη ζε νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ (Smith et al, 1978). Ζ δηαρείξηζε ηεο 

αζθάιεηαο είλαη κηα ιεηηνπξγία πνπ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε νπνηαδήπνηε άιιε 

ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. Όπσο  ηα νηθνλνκηθά θξηηήξηα είλαη εληαγκέλα ζε θάζε 

ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ ην ίδην πξέπεη λα ζπκβαίλεη θαη κε ηα θξηηήξηα ηεο 

αζθάιεηαο. ε έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο, ε αζθάιεηα ζεσξείηαη φηη είλαη 

επζχλε φισλ ησλ κειψλ ελφο νξγαληζκνχ θαη  δελ απνηειεί απνθιεηζηηθφ 

«πξνλφκην» ηνπ γξαθείνπ αζθαιείαο.  

Ρόλοι & Αρμοδιότητεσ:  

 Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο απαηηεί κηα ζαθή νξηνζέηεζε 

ησλ αξκνδηνηήησλ κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ νξγαληζκνχ. Όια ηα άηνκα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην ζχζηεκα πξέπεη λα  έρνπλ θαηαλνήζεη ηηο επζχλεο θαη ηηο 

αξκνδηφηεηέο ηνπο.  

 Ζ δηνίθεζε πξέπεη λα πεξηγξάθεη , θαηαγξάθεη θαη δηαλέκεη ηελ πνιηηηθή 

ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ πξνσζψληαο κηα θαηαλφεζε γηα ην ξφιν ηνπ θαζελφο 

ζηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο.  

 Ζ επζχλε θαη ε ινγνδνζία ηεο Γηνίθεζεο φζνλ αθνξά ζην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ κε αθξίβεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα:  

 Ο ππφινγνο δηεπζπληήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο.  

 Ο θαζέλαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ νξγαληζκνχ. Απηφ 

πεξηιακβάλεη ην πξνζσπηθφ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε 

ζπληήξεζε θαζψο θαη άηνκα ζε άιιεο κε εθηειεζηηθέο ζέζεηο.  
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 ε πεξίπησζε ζπκβάληνο ή αηπρήκαηνο, ν δηεπζπληήο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα 

ηηο πιεγείζεο ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο ηνπ νξγαληζκνχ, είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ.  

Ο ιφγνο πνπ επηβάιεη ηε ζέζπηζε ζαθψο θαζνξηζκέλσλ γξακκψλ εμνπζίαο θαη 

αξκνδηφηεηαο είλαη ηξηπιφο (Smith et al, 1978). ε πεξίπησζε ζπκβάληνο ή 

αηπρήκαηνο:  

 Ο δηεπζπληήο πνπ έρεη ηελ άκεζε γξακκή επζχλεο γηα ηελ πιεγείζα πεξηνρή 

έρεη ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε γηα λα ζπζηήζεη ηε ιήςε 

απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ θαη έρεη ηελ εμνπζία 

λα εθρσξήζεη ηνπο θαηάιιεινπο πφξνπο, φπνπ απαηηείηαη.  

 Ο θάζε δηεπζπληήο πξέπεη λα αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα ζην δηθφ 

ηνπ ηνκέα  επζχλεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν εκπιέθεηαη ζηελ δηαδηθαζία 

αζθάιεηαο θαη είλαη ππφινγνο γηα ηα δεηήκαηα αζθαιείαο πνπ αλαθχπηνπλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο επζχλεο ηνπ.  

 Με ηνλ ηξφπν απηφ ιεηηνπξγεί κηα δηαδηθαζία δηαζθάιηζεο κηα θαη ε 

δηεξεχλεζε ησλ αηπρψλ πεξηζηαηηθψλ θαη νη δηνξζσηηθέο θηλήζεηο είλαη δπν 

μερσξηζηέο δηαδηθαζίεο θαη αξκνδηφηεηεο. Απηφ εμαιείθεη ηελ πηζαλφηεηα 

ζχγθξνπζεο ελδηαθεξφλησλ, κηα θαη ην πξφζσπν πνπ πξνζδηνξίδεη ην 

πξφβιεκα δελ είλαη ην ίδην πνπ θαζνξίδεη πνηα δηνξζσηηθά κέηξα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ. Απηφ δελ απνθιείεη φηη κηα επηηξνπή αζθάιεηαο ζα κπνξνχζε εθηφο 

απφ ην λα δηεξεπλά ηα ζπκβάληα θαη ηα αηπρήκαηα λα πξνρσξά θαη ζε 

πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο. Δληνχηνηο, ηνλ ηειεπηαίν ιφγν γηα 

θάζε επαλνξζσηηθή θαη δηνξζσηηθή ελέξγεηα ηελ έρεη ην αξκφδην δηνηθεηηθφ 

ζηέιερνο.  

 

Προςωπικό για την Αςφϊλεια  

 Ζ αλψηαηε δηνίθεζε έρεη ηελ ηειηθή επζχλε γηα ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

αζθάιεηαο θαη ζα πξέπεη λα παξέρεη ηνπο πφξνπο γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε 

ηνπ. Ζ Αλψηαηε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα δηνξίδεη έλα κέινο ηεο δηνίθεζεο, σο 
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Γηαρεηξηζηή ηεο Αζθάιεηαο (Cohen, 1977), ν νπνίνο αλεμάξηεηα απφ ηα άιια ηνπ 

θαζήθνληα έρεη θαη ηηο αθφινπζεο επζχλεο θαη αξκνδηφηεηεο : 

 Να θξνληίδεη ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ νη δηαδηθαζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο. 

 Να ππνβάιεη εθζέζεηο ζηελ αλψηαηε δηνίθεζε ζρεηηθά κε ηηο επηδφζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο θαη ηηο πηζαλέο αλάγθεο γηα βειηίσζε.  

 Να εμαζθαιίζεη ηελ πξνψζεζε κηαο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ζε νιφθιεξν ηνλ 

νξγαληζκφ. 

 Να εμαζθαιίζεη φηη νη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο  

έρνπλ θαιά θαζνξηζκέλεο επζχλεο θαη αξκνδηφηεηεο. 

 

1.5 Ετοιμότητα αντιμετώπιςησ επειγόντων περιςτατικών και 

ικανότητα αντύδραςησ  

 

 Οη θαηαζηάζεηο αλάγθεο είλαη έλα γεγνλφο πνπ είλαη εθ θχζεσο, πςεινχ 

θίλδπλνπ γηα ηνπο παξφληεο, αιιά θαη γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ζπεχζεη γηα λα 

ειέγμεη ηελ θαηάζηαζε. Έλα ρέδην Δθηάθηνπ Αλάγθεο ή αιιηψο ERP (Emergency 

Response Plan) είλαη απαξαίηεην γηα ηνλ έιεγρν ηεο αληίδξαζεο ηνπ νξγαληζκνχ ζε 

κηα θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο γηα 

φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο. Σν ρέδην Δθηάθηνπ Αλάγθεο είλαη έλαο κεραληζκφο 

ειέγρνπ. 

1.5.1 ERP – χϋδιο Εκτϊκτου Ανϊγκησ 

 

 Έλα ρέδην Δθηάθηνπ Αλάγθεο (ERP) επεμεγεί γξαπηψο ηηο ελέξγεηεο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα, αιιά θαη απφ πνηνπο πξέπεη λα γίλνπλ, ζε έλα πεξηζηαηηθφ 

εθηάθηνπ αλάγθεο.  Όζν θαιχηεξε είλαη ε πξνεηνηκαζία  γηα κηα έθηαθηε αλάγθε, 

ηφζν κεγαιχηεξεο είλαη νη πηζαλφηεηεο φηη ζα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη θίλδπλνη θπξίσο 
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γηα ην έκςπρν πιηθφ αιιά θαη γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

(Rasmussen & Gronberg, 1997).  

Σν ζρέδην ζα πξέπεη λα είλαη άκεζα δηαζέζηκν ζε φζνπο κπνξεί λα θιεζνχλ πξψηνη 

λα αληηδξάζνπλ ζε νηνλδήπνηε έθηαθην πεξηζηαηηθφ θαη πξέπεη λα είλαη: 

 σζηά ζπγθξνηεκέλν θαη ρξήζηκν.  

 Γνθηκαζκέλν , ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε 

επάξθεηα ηνπ ζρεδίνπ θαη ε εηνηκφηεηα ησλ αλζξψπσλ πνπ πξέπεη λα ην 

εθαξκφζνπλ.  

 Δλεκεξσκέλν κε βάζε φπνηεο ηειεπηαίεο αιιαγέο έρνπλ ιάβεη ρψξα ζην 

ζρεδηαζκφ.  

 Να έρεη γλσζηνπνηεζεί ζε φιν ην πξνζσπηθφ καδί κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

επζχλεο ηνπ θαζελφο απφ απηνχο. 

Σν ζρέδην εθηάθηνπ αλάγθεο ICAO πεξηιακβάλεη ιίζηεο ειέγρνπ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο 

δξάζεηο θαη ηηο επζχλεο γηα ηα αθφινπζα:  

 Πεδίν Αηπρήκαηνο 

 Κέληξν Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ 

 Οηθνγελεηαθή Βνήζεηα 

 Σππηθέο Έξεπλεο 

 Πνιηηηθέο Γηαθπβέξλεζεο 

 Αξρηθή Αληίδξαζε 

 Μέζα Δλεκέξσζεο 

 Δλεκεξψζεηο 

 Οξγάλσζε 

 ηξεο κεηά ηελ πάξνδν ηεο Κξίζεο 

 Αμηνιφγεζε κεηά ην Πεξηζηαηηθφ 
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Πξφζζεηεο παξαηεξήζεηο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ:  

 Αξηζκνχο ηειεθψλσλ γηα φιεο ηηο δεκφζηεο θαη κε ππεξεζίεο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπλδξάκνπλ ζε έλα έθηαθην πεξηζηαηηθφ (Ππξνζβεζηηθή, 

Ννζνθνκεία , Αζηπλνκία, Μέζα Δλεκέξσζεο θιπ) 

 Καηάξηηζε άκεζεο αληίδξαζεο ζε θαηαζηάζεηο θξίζεσο. 

Σν θεθάιαην 11 ηνπ εγρεηξηδίνπ δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ICAO  είλαη αθηεξσκέλν ζην 

ζρεδηαζκφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο. Σν εγρεηξίδην 

ICAO αλαθέξεη φηη ν ζθνπφο ελφο ERP είλαη λα εγγπεζεί:  

 Σελ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή κεηάβαζε απφ ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ζε 

ιεηηνπξγία έθηαθηεο αλάγθεο.  

 Σελ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ/εμνπζηψλ έθηαθηεο αλάγθεο.  

 Σελ αλάζεζε Δπζπλψλ έθηαθηεο αλάγθεο.  

 Σελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζε απηφ ην ζρέδην.  

 Σν ζπληνληζκφ ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο θαηάζηαζεο 

έθηαθηεο αλάγθεο.  

 Σελ αζθαιή ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ή ηελ επηζηξνθή ζε θαλνληθέο 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ην ηαρχηεξν δπλαηφλ.  

 Ο ιφγνο πνπ απαηηείηαη έλα ERP γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο αζθάιεηαο είλαη γηα λα δηαζθαιίζεη φηη ν νξγαληζκφο έρεη δεκηνπξγήζεη 

έλα ζρέδην ιεηηνπξγίαο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πξνηνχ απηή ε αλάγθε 

παξνπζηαζηεί. Ζ δεκηνπξγία ελφο ERP θαη ελφο SMS ππνθηλνχληαη απφ ηελ ίδηα 

αλάγθε, ηνλ έιεγρν ηνπ ξίζθνπ. 
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1.6 Προςδιοριςμόσ κινδύνων 

 

 Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο εληνπίδεη θηλδχλνπο θαη αλαπηχζζεη 

δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο. Βαζηθά ζηνηρεία ησλ πξνγξακκάησλ 

πξνζδηνξηζκνχ θαη ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ είλαη ηα εμήο:  

 Γπλακηθή αλαγλψξηζε ησλ πθηζηάκελσλ θαη ησλ δπλεηηθψλ θηλδχλσλ. Απηφ 

πεξηιακβάλεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έλλνηα ηεο 

νξγαλσζηαθήο αιιαγήο, εθφζνλ ν νξγαληζκφο βξίζθεηαη ζε θάζε αλάπηπμεο, 

εηζάγεη λέεο ππεξεζίεο, λέν εμνπιηζκφ ή λέν πξνζσπηθφ. 

 Μηα δηαδηθαζία γηα λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ.  

 Μηα κέζνδνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ έρνπλ εληνπηζζεί . 

 Ο εληνπηζκφο ηνπ θηλδχλνπ είλαη ε δηαδηθαζία ηεο αλαγλψξηζεο θάζε 

ζπλζήθεο ε νπνία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνθαιέζεη ηξαπκαηηζκφ ζην πξνζσπηθφ, 

ηε θζνξά εμνπιηζκνχ ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ, απψιεηα πιηθνχ, ή κείσζε ηεο 

ηθαλφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ λα εθηειέζεη κηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία (Rasmussen & 

Gronberg, 1997). Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε κέζσ εζσηεξηθψλ κεραληζκψλ  

αλαθνξάο είηε κέζσ αμηνιφγεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

εθηέιεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηε ζπλερή αμηνιφγεζε 

ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ζπζηεκάησλ, ηελ πξαγκαηνπνίεζε αιιαγψλ ζε απηά θαη ηελ 

αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ αζθαιείαο πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηεί ν νξγαληζκφο ηελ 

αζθάιεηα πξνδξαζηηθά.  

Οπνηαδήπνηε αλεζπρία γηα ηελ αζθάιεηα έρεη έλαο ππάιιεινο ζα πξέπεη λα 

αλαθεξζεί. Μεξηθά παξαδείγκαηα πεξηιακβάλνπλ:  

 Τςειφο θφξηνο εξγαζίαο  

 Βηαζηηθή εθηέιεζε θξίζηκσλ εξγαζηψλ  

 Έιιεηςε απαξαίηεησλ πιηθψλ  
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 Αίζζεκα θαηαπφλεζεο  

 Αθαηάιιεινο εμνπιηζκφο ή εξγαιεία  

 Αλεπαξθείο ή παξσρεκέλεο δηαδηθαζίεο  

 Όηαλ έλα δήηεκα απαηηεί ηελ αλάιεςε δξάζεο, ζα πξέπεη λα αλαηεζεί ζην 

άηνκν κε ην θαηάιιειν επίπεδν εμνπζίαο. Ο πξνζδηνξηζκφο ελφο θηλδχλνπ πξνζθέξεη 

ηε δπλαηφηεηα λα βξεζνχλ ηξφπνη ψζηε λα απνθεχγνληαη ηα ζπκβάληα θαη ηα 

αηπρήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη. Ζ έγθαηξε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ 

επηηξέπεη ζηνλ νξγαληζκφ λα αληηδξάζεη. Πξέπεη ινηπφλ λα ιεηηνπξγνχλ εζσηεξηθέο 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλαθνξά ησλ θηλδχλσλ.  

Μηα θφξκα αλαθνξάο θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα είλαη απιή, εχθνιε θαη δηαζέζηκε ζε 

φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο (Basso et al, 2004).  

Σα πξνγξάκκαηα αλαθνξάο θηλδχλσλ πεξηιακβάλνπλ:  

 Πξφβιεςε γηα επαλαηξνθνδφηεζε ζην άηνκν ην νπνίν έρεη ππνβάιεη ηελ 

αλαθνξά θηλδχλνπ 

 Μηα δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, αλαθνξψλ αζθαιείαο θαη ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο  

 πλερή παξαθνινχζεζε γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ 

 πλερή παξαθνινχζεζε γηα ηνλ εληνπηζκφ επηθίλδπλσλ ηάζεσλ  

 Μηα πνιηηηθή αλψλπκεο ππνβνιήο εθζέζεσλ θηλδχλνπ (γηα εξγαδφκελνπο πνπ 

κπνξεί λα αλεζπρνχλ γηα πηζαλέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηνπο ίδηνπο απφ ηελ 

αλαθνξά ησλ θηλδχλσλ)  

 Γελ ζα ζπιιέγνληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζθάιεηα κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο αλαθνξάο θηλδχλσλ. Άιιεο κέζνδνη ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη 

δεδνκέλσλ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ζπλεληεχμεηο εξγαδνκέλσλ θαη έξεπλεο κε 

εξσηεκαηνιφγηα. 
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1.7 Διαχεύριςη των  Κινδύνων για την Αςφϊλεια 

  

 Ζ θαηαλφεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ελππάξρνπλ ζηηο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο ελφο νξγαληζκνχ επηηξέπεη λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη επηζθαιείο 

ελέξγεηεο ψζηε απηφο λα αληαπνθξίλεηαη πξνθαηαβνιηθά, βειηηψλνληαο ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηηο ζπλζήθεο εθείλεο πνπ νδεγνχλ ζε θηλδχλνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, 

ε δηαρείξηζε αζθάιεηαο γίλεηαη κηα βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ , θαη φρη έλα 

επηπξφζζεην δηνηθεηηθφ έξγν. Δίλαη έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηε κεηάβαζε απφ κηα 

θνπιηνχξα αληίδξαζεο ζηα γεγνλφηα ζε κηα πξνδξαζηηθή θνπιηνχξα κε βάζε ηελ 

νπνία ν νξγαληζκφο επηδηψθεη ελεξγά λα αληηκεησπίζεη ηα δεηήκαηα αζθαιείαο 

πξνηνχ απηά εμειηρηνχλ ζε ζπκβάληα. 

 Ο ζεκειηψδεο ζθνπφο ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ είλαη ε έγθαηξε 

αλαγλψξηζε ησλ πηζαλψλ πξνβιεκάησλ. Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ βειηηψλεη 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε 

αζθάιεηαο (Rasmussen & Gronberg, 1997). Ζ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλνπ 

απνηειείηαη απφ ηα 6 βήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:  

1. Καζηέξσζε ηνπ Πιαηζίνπ. Απηφ είλαη ην πην ζεκαληηθφ ζηάδην ηεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ. ε απηφ ην βήκα πξνζδηνξίδεηαη ε δξάζε ε νπνία πξφθεηηαη λα αλαιεθζεί, 

ην απνδεθηφ επίπεδν θηλδχλνπ, θαζψο θαη ην επίπεδν ζρεδηαζκνχ δηαρείξηζεο ηνπ 

θηλδχλνπ.  

2. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ θηλδχλνπ. Δδψ πξνζδηνξίδεηαη ην ηη ζα κπνξνχζε λα πάεη 

ιάζνο θαη εμεηάδεηαη πψο ζα  κπνξνχζε απηφ λα ζπκβεί. Δπίζεο εληνπίδνληαη θαη 

επαλεμεηάδνληαη νη πεγέο θηλδχλσλ γηα ηνλ νξγαληζκφ.  

3. Αλάιπζε ηνπ Κηλδχλνπ. ε απηφ ην βήκα  πνζνηηθνπνηείηαη ην επίπεδν ηνπ 

θηλδχλνπ, ππνινγίδνληαο ηελ πηζαλφηεηα λα πινπνηεζεί αιιά θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ 

ζα έρεη εάλ πινπνηεζεί. Κάζε νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηνλ νξηζκφ ηεο 

ζνβαξφηεηαο θάζε θηλδχλνπ ζχκθσλα κε ηε δηθή ηνπ θνπιηνχξα αζθάιεηαο.  
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4. Αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ. ε απηφ ην ζηάδην πξνζδηνξίδεηαη ην θαηά πφζνλ έλαο 

ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο είλαη απνδεθηφο ή εάλ πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί άκεζα. Οη 

θίλδπλνη αμηνινγνχληαη κε βάζε ηα πξνεγνχκελα βήκαηα πξνζδηνξηζκνχ θαη 

αλάιπζεο ηνπ θηλδχλνπ. 

5. Αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ. Ζ πηνζέηεζε θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ 

αληηκεηψπηζεο θάζε θηλδχλνπ πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε πηζαλφηεηά ηνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί. Απηέο νη ζηξαηεγηθέο ζα κπνξνχζαλ λα θπκαίλνληαη απφ ηελ 

εγθαζίδξπζε λέσλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ, ηνλ αλαζρεκαηηζκφ κηαο ιεηηνπξγίαο, 

αιιαγέο ζηελ δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο, κέρξη ηελ εγθαηάιεηςε κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ.  

6. Παξαθνινχζεζε θαη Δπαλεμέηαζε. Απηφ ην βήκα είλαη ρξήζηκν, ζε φια ηα ζηάδηα 

ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Ζ ζπλερήο παξαθνινχζεζε είλαη απαξαίηεηε 

γηα λα θαζνξίζεη εάλ νη ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ παξακέλνπλ 

απνηειεζκαηηθέο. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ ρξεηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί επαλαμηνιφγεζε.  

 

1.7.1 Αςφαλόσ Διαχεύριςη Κινδύνου και Διαςφϊλιςη Αςφϊλειασ   

 

 Ζ Αζθαιήο Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ θαη ε Γηαζθάιηζε Αζθάιεηαο είλαη νη 

βαζηθέο ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο (Santos – 

Reyes & Beard 2002). Σα ηξία ζηνηρεία απηά ζπλεξγάδνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ. 

Αςφαλόσ Διαχεύριςη Κινδύνου (Safety Risk Management) 

Σα βαζηθά ζηάδηα ηεο Αζθαινχο Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ είλαη ηα εμήο: 

 Πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο (αλάιπζε) - Σν πξψην βήκα ελφο ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ είλαη ε πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε αλάιπζε 

θαζεθφλησλ. Ζ αλάιπζε απηή πξέπεη λα είλαη κφλν ηφζν εθηελήο φζν είλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζε βαζκφ πνπ λα γίλεη εθηθηή 

ε αλαγλψξηζε θηλδχλσλ, ε αλάπηπμε κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο , ε δεκηνπξγία 

ελφο πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο θαη ε κέηξεζε ηεο απφδνζεο.  
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 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ θηλδχλνπ – Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα εμεηάζεη ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη λα αλαξσηεζεί ηη ζα κπνξνχζε λα πάεη ζηξαβά ζε θάζε κηα 

απφ απηέο. 

 Ζ αλάιπζε θηλδχλνπ – Έρνληαο εληνπίζεη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο ζην 

πξνεγνχκελν βήκα ν νξγαληζκφο πξέπεη ηψξα λα θαζνξίζεη ην πηζαλφ θφζηνο 

θάζε ελφο απφ απηνχο, κε βάζε ηελ αλάιπζή ηνπο αιιά θαη ηελ πηζαλφηεηα λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ. 

 Δθηίκεζε θηλδχλνπ - Ζ εθηίκεζε θηλδχλνπ ππνινγίδνληαο ηηο πηζαλέο δεκηέο 

θαη ηελ πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ θηλδχλνπ θξίλεη εάλ ην ξίζθν είλαη 

απνδεθηφ ή φρη. Αλ είλαη απνδεθηφ ηφηε ε δηαδηθαζία κπνξεί λα ζηακαηήζεη 

εδψ αιιηψο πξνρσξά ζην επφκελν βήκα.  

 Έιεγρνο θηλδχλσλ - Απηφ ην βήκα ζπρλά ζπλεπάγεηαη ηε δεκηνπξγία λέσλ 

ιεηηνπξγηψλ ή ηελ αγνξά λένπ εμνπιηζκνχ. ε απηφ ην βήκα ν νξγαληζκφο 

παίξλεη κέηξα ψζηε λα αληηκεησπίζεη έλαλ θίλδπλν ν νπνίνο ππεξβαίλεη ηα 

επηζπκεηά επίπεδα ξίζθνπ. ηε ζπλέρεηα μαλαηξέρεη φια ηα βήκαηα κέρξηο 

φηνπ ζην ζηάδην «εθηίκεζε θηλδχλνπ» ην επίπεδν ξίζθνπ λα ζεσξεζεί 

απνδεθηφ. 

  

Διαςφϊλιςη Αςφϊλειασ ( Safety Assurance) 

Σα βαζηθά  βήκαηα ηεο Γηαζθάιηζεο Αζθάιεηαο είλαη ηα εμήο:  

 Λεηηνπξγία πζηήκαηνο  - Ζ παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ησλ κεραληζκψλ 

ειέγρνπ θηλδχλσλ είλαη απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηελ εγγχεζε ηεο 

αζθάιεηαο.  

 πιινγή δεδνκέλσλ – Ζ ζπιινγή ελφο εχξνπο δεδνκέλσλ είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηελ δνθηκή ηεο απφδνζεο ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ θηλδχλσλ. Σα 

δεδνκέλα απηά θπκαίλνληαη απφ ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

έσο ηνπο πεξηνδηθνχο ειέγρνπο θαη ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ απφ ηνπο 

εξγαδνκέλνπο.  
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 Αλάιπζε – Σα ζπιιερζέληα δεδνκέλα πξέπεη λα αλαιχνληαη πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί ε θαιή ιεηηνπξγία ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ θηλδχλσλ αιιά θαη 

νη ηπρφλ ειιείςεηο.  

 Ζ αλάιπζε πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη ηελ πξφβιεςε γηα εμειίμεηο ζην 

πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ην 

ζχζηεκα. 

 Αμηνιφγεζε πζηήκαηνο – Ζ  δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, βαζηζκέλε ζε  ζπλερή 

έιεγρν θαη αλάιπζε, εμαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  

 Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο - Σν ζχζηεκα κπνξεί λα ρξεηαζηεί δηνξζσηηθέο 

ελέξγεηεο αλ ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ. Ζ 

δηνξζσηηθή δξάζε ζα πξέπεη λα είλαη ζσζηά ζηνρεπκέλε θαη λα ιακβάλεη 

ππφςε ηεο φια ηα δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηα αίηηα ησλ 

απνθιίζεσλ.  

Όηαλ εληνπίδνληαη λένη ή κε ειεγρφκελνη θίλδπλνη ηφηε ν νξγαληζκφο πξέπεη λα 

επηζηξέςεη ζηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο αζθαινχο δηαρείξηζεο ξίζθνπ θαη λα 

επαλαζρεδηάζεη κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο ή λα αλαπηχμεη λέα. 

 

 1.8 Τεκμηρύωςη & Διατόρηςη Αρχεύων  

 

 Ο ζθνπφο απηήο  ηεο δηαδηθαζίαο είλαη λα δηαζέηεη ν νξγαληζκφο ζαθψο 

θαζνξηζκέλεο θαη ηεθκεξησκέλεο πνιηηηθέο, ζηφρνπο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

αζθάιεηα, ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή.  

 Έλα χζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο απαηηεί δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο λα 

θαηαγξάθνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα απαληνχλ  ζηηο εξσηήζεηο: πνηφο, 

ηί, πφηε, πνχ, θαη γηαηί. Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα αλαπηχμεη θαη λα εθαξκφζεη κηα 

ιεηηνπξγία ειέγρνπ φισλ ησλ εγγξάθσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

αζθάιεηαο (Smith et al, 1978). Απηή ε ιεηηνπξγία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έιεγρν 

πξνο έγθξηζε πξηλ απφ ηε ρξήζε, πεξηνδηθή επαλεμέηαζε θαη αλαζεψξεζε. Θα πξέπεη 
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επίζεο λα δηαζθαιίδεη φηη ηα θαηάιιεια έγξαθα βξίζθνληαη δηαζέζηκα ζηα ρέξηα 

απηψλ πνπ ζα θιεζνχλ λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ αιιά θαη πσο ηπρφλ απαξραησκέλα 

έγγξαθα δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη.  

 Σα αξρεία ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη 

θαηά ηξφπνλ ψζηε λα είλαη εχθνια εληνπίζεκα,  αλαθηήζηκα, επαλάγλσζηα θαη λα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ εκεξνκελία ηεο αλαζεψξεζεο. Ο νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα νξίζεη  

γηα πνην ρξνληθφ δηάζηεκα ζα δηαηεξνχληαη αξρεία ηνπ SMS ηνπ.  Ζ δηαηήξεζε 

αξρείσλ παξέρεη απνδείμεηο γηα ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ελφο ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο αζθάιεηαο. Έλα αξρείν είλαη ε απφδεημε φηη ν νξγαληζκφο έρεη 

εθπιεξψζεη ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο θαηαγεγξακκέλεο πνιηηηθέο, ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ. 

 

1.9 Έλεγχοσ Αποτελεςματικότητασ του Συςτόματοσ 

Διαχεύριςησ Αςφϊλειασ 

 

Παρακολούθηςη & Μϋτρηςη των Επιδόςεων Αςφαλεύασ  

 Οη επηδφζεηο αζθάιεηαο ηνπ νξγαληζκνχ πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη 

δηαξθψο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη επηηπγράλνληαη νη βαζηθνί ζηφρνη ηεο 

αζθάιεηαο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ επηθίλδπλσλ πεξηζηαηηθψλ ή αηπρεκάησλ 

σο κέηξν ησλ επηδφζεσλ αζθαιείαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη εζθαικέλεο εληππψζεηο. 

Απηφ επεηδή ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ή απνπζία πεξηζηαηηθψλ θαη αηπρεκάησλ δελ 

δείρλνπλ αλαγθαζηηθά πσο ν νξγαληζκφο είλαη αζθαιήο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πάληα 

ζα ππάξρνπλ ιαλζάλνπζεο ζπλζήθεο νη νπνίεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 

πεξηζηαηηθφ/αηχρεκα (Enoma & Allen, 2007). 

 Ζ κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο 

πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλε ζην κέγεζνο, ηε θχζε θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ 

νξγαληζκνχ. Σα απνηειέζκαηα φισλ ησλ κεηξήζεσλ πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη θαη 

λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο αλαηξνθνδφηεζε γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 
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 Ζ κέηξεζε λα εμεηάδεη φινπο ηνπο επηκέξνπο ηνκείο ελδηαθέξνληνο. Ζ 

αμηνιφγεζε ησλ βειηηψζεσλ πνπ έγηλαλ ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ κε 

ζηφρν ηελ αζθάιεηα ζα κπνξνχζε λα είλαη πνιχ πην απνηειεζκαηηθή απφ ηε 

κέηξεζε αηπρεκάησλ/πεξηζηαηηθψλ. 

 Σν ζχζηεκα λα είλαη: ζπγθεθξηκέλν, κεηξήζηκν, εθηθηφ, πξνζαλαηνιηζκέλν 

ζην απνηέιεζκα θαη έγθαηξν. 

 Ζ κέηξεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο λα 

ζπλδέεηαη κε ηε γεληθφηεξε κέηξεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Ο έιεγρνο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν  πνζνηηθή φζν θαη  πνηνηηθή αμηνιφγεζε. Σα 

απνηειέζκαηα φισλ ησλ ειέγρσλ πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

σο αλαηξνθνδφηεζε γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Δίλαη επξέσο παξαδεθηφ φηη ηα πνζνζηά  αηπρεκάησλ δελ είλαη κηα 

απνηειεζκαηηθή κέζνδνο κέηξεζεο ηεο αζθάιεηαο. Πξνυπνζέηεη ηελ εκθάληζε ελφο 

πξνβιήκαηνο θαη ηελ εηεξνρξνληζκέλε αληίδξαζε ζε απηφ, θάηη ην νπνίν, αθελφο, 

ζπλεπάγεηαη θφζηνο γηα ηνλ νξγαληζκφ, αθεηέξνπ, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα 

εζθαικέλε εληχπσζε φηη ν νξγαληζκφο είλαη αζθαιήο ζηελ ηπραία πεξίπησζε φπνπ 

γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα δελ ζεκεηψλνληαη πεξηζηαηηθά/αηπρήκαηα. Έλαο πην 

απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ηε κέηξεζε ηεο αζθάιεηαο είλαη ε μερσξηζηή 

αληηκεηψπηζε ησλ επηκέξνπο ηνκέσλ αλεζπρίαο. Γηα παξάδεηγκα, κηα αμηνιφγεζε 

ησλ βειηηψζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε θάπνηεο δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ ζα 

είλαη πνιχ πην απνηειεζκαηηθή (Amaratunga & Baldry, 2003).   

 Ζ κέηξεζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ αζθαιείαο  ηνπ νξγαληζκνχ. Απηφ 

απαηηεί δχν πξάγκαηα: ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ελφο ζσζηά δηαξζξσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο κέηξεζεο  ησλ επηδφζεσλ αζθαιείαο θαη κηα ζαθή ζρέζε κεηαμχ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη ηεο ζπλνιηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ. Απηφ θαηαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο αζθάιεηαο 

αθνχ απηή ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ επίηεπμε ησλ ζπλνιηθψλ νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ 

θαη ζθνπψλ.  
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1.10 Εφαρμογό Συςτημϊτων SMS ςε διϊφορουσ Κλϊδουσ και 

Τομεύσ  

 

Πνιινί νξγαληζκνί ζε πνιινχο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, εθηφο ησλ ιηκέλσλ θαη ησλ 

αεξνιηκέλσλ, δηαζέηνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο. Σα 

παξαδείγκαηα πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα ζπλνςίδνπλ ηελ εκπεηξία πνπ έρεη 

απνθηεζεί ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεηξειαίνπ, ησλ ππξεληθψλ, ησλ 

ζηδεξνδξφκσλ, ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ησλ ρεκηθψλ βηνκεραληψλ, θαζψο θαη 

άιισλ ηκεκάησλ ηνπ θιάδνπ ησλ αεξνκεηαθνξψλ πιελ ησλ αεξνδξνκίσλ. Οη 

εκπεηξίεο απηέο έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε θαη πηνζέηεζε  θξίζηκσλ ζηνηρείσλ 

ησλ SMS (Donald & Young, 1996). Ζ εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο νθείιεηαη 

ζηελ αλάγθε λα απνθεπρζνχλ νη ηξαπκαηηζκνί, νη απψιεηεο ηεο δσήο, θαη, θπζηθά νη 

νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο έιιεηςεο αζθάιεηαο.  

 Καηά θαλφλα ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο έρνπλ κηα δηνξζσηηθή θαη φρη 

πξνιεπηηθή δξάζε. Αλαπηχζζνληαη ζπλήζσο ζαλ απάληεζε ζε κηα ζεκαληηθή 

απνηπρία ηεο αζθάιεηαο θαη ζπλήζσο αληηκεησπίδνπλ ηα δεηήκαηα πνπ έρνπλ άκεζε 

ζρέζε κε ηελ απνηπρία. Αλ θαη απηφ νδεγεί ηειηθά ζε έλα βειηησκέλν επίπεδν 

αζθάιεηαο, ν ζεκεξηλφο ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ θιάδσλ ησλ αεξνιηκέλσλ θαη ησλ 

ιηκέλσλ απαηηεί κηα πην ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε.  

 ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζε φινπο ηνπο δπλακηθνχο παξαγσγηθνχο θιάδνπο, νη 

νπνίνη επηβαξχλνληαη κε φιν θαη πην πνιχπινθεο θαη πςεινχ ξίζθνπ δηαδηθαζίεο 

παξαγσγήο, ε δηνξζσηηθή ζηξαηεγηθή είλαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθή απφ φηη κηα 

πξνιεπηηθή. ε πνιινχο θιάδνπο, ηα δηνξζσηηθήο ινγηθήο κέηξα έρνπλ 

αληηθαηαζηαζεί απφ ζπζηήκαηα SMS, ηα νπνία είλαη πνιχ πην θαηάιιεια γηα απηά ηα 

δπλακηθά ζπζηήκαηα.  
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1.10.1 Διδϊγματα από την Εφαρμογό υςτημϊτων Διαχεύριςησ 

Αςφϊλειασ ςε Κλϊδουσ και Οργανιςμούσ  Πλην Λιμϋνων και 

Αερολιμϋνων 

 

Η βιομηχανύα πετρελαύου  

Έλα θαιφ παξάδεηγκα ηεο αιιαγήο απφ ηελ θαζνξηζκέλε αληηκεηψπηζε ηεο 

αζθάιεηαο ζε κηα πξνζέγγηζε SMS κπνξεί λα βξεζεί ζηε βξεηαληθή ζαιάζζηα 

πεηξειατθή βηνκεραλία.  

20/4/2010, Κόλπορ ηος Μεξικού 

Ζ εμέδξα Deep Water Horizon ηεο BP ππέζηε ζπγθινληζηηθή θαηαζηξνθή, ε νπνία 

νδήγεζε ζηελ ππνζαιάζζηα δηαξξνή πεηξειαίνπ. Λίγεο εκέξεο πξηλ αλαθνηλψζεη ην 

πφξηζκα εζσηεξηθήο έξεπλαο γηα ηε δηαξξνή ζηνλ Κφιπν ηνπ Μεμηθνχ, ε βξεηαληθή 

British Petroleum αλαθνίλσζε φηη έρεη ήδε δαπαλήζεη 8 δηζ. δνιάξηα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θαηαζηξνθηθήο πεηξειαηνθειίδαο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ 

παξνπζίαζε ε BP ηελ Παξαζθεπή 16 Απξηιίνπ, ε αληηκεηψπηζε ηεο 

πεηξειαηνθειίδαο ζηνλ Κφιπν θφζηηδε ζηελ εηαηξεία γχξσ ζηα 90 εθαηνκκχξηα 

δνιάξηα ηελ εκέξα απφ ηηο 15 Ηνπιίνπ, φηαλ θαηάθεξε λα ζηακαηήζεη ηε ξνή 

πεηξειαίνπ απφ ηελ θαηεζηξακκέλε γεψηξεζε. ην πνζφ απηφ πεξηιακβάλνληαη ηα 

399 εθαη. δνιάξηα πνπ έρνπλ δηαηεζεί σο ηψξα γηα απνδεκηψζεηο ησλ πιεγέλησλ. Ζ 

ακεξηθαληθή θπβέξλεζε ππνρξέσζε ηνλ πεηξειατθφ θνινζζφ λα δεκηνπξγήζεη εηδηθφ 

ηακείν απνδεκηψζεσλ κε ζπλνιηθφ θεθάιαην 20 δηζ. δνιαξίσλ. 

Πυρηνικό βιομηχανύα  

Ζ αζθάιεηα ήηαλ αλέθαζελ πξσηαξρηθφ κέιεκα ζηελ ππξεληθή βηνκεραλία. Τπήξμαλ 

δχν ζεκαληηθά ηζηνξηθά αηπρήκαηα: ην Three Mile Island ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

θαη ην Σζεξλνκπίι ζηελ Οπθξαλία. Καη ηα δχν γεγνλφηα νδήγεζαλ ζε βειηηψζεηο 

ζηελ ππξεληθή ηερλνινγία θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο αζθάιεηαο πνπ απαηηείηαη γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε πξψηε απνηειεζκαηηθά.  
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Τζεπνομπίλ, Αππίλιορ 1986  

Ζ θαθή δηαρείξηζε ελφο πεηξάκαηνο πξνθάιεζε ζηνλ αληηδξαζηήξα απψιεηα 

ςπθηηθνχ πγξνχ. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ αληηδξαζηήξα ήηαλ θαθφο απφ ηελ άπνςε ηεο 

αζθάιεηαο θαη νη δηεπζχλνληεο δελ γλψξηδαλ φηη ε δνθηκή ήηαλ ελ δπλάκεη 

επηθίλδπλε. Σα απνηειέζκαηα είλαη γλσζηά: 56 άκεζνη ζάλαηνη θαη επηβάξπλζε ηεο 

πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ ζε δηαθξαηηθφ επίπεδν. χκθσλα κε ηελ επηηξνπή 

δηεξεχλεζεο, ε αηηία ηνπ αηπρήκαηνο ήηαλ ε "απνπζία θνπιηνχξαο αζθάιεηαο".  

Μεηά ην αηχρεκα ηνπ Σζεξλνκπίι, ηα δηνξζσηηθά κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

ππξεληθήο αζθάιεηαο εθαξκφζηεθαλ ζε φιεο ηηο πθηζηάκελεο κνλάδεο κε παξφκνηνπο 

αληηδξαζηήξεο. Ζ αλαβάζκηζε ηεο αζθάιεηαο δηφξζσζε ηα ειαηηψκαηα ζρεδηαζκνχ 

πνπ ζπλέβαιαλ ζην αηχρεκα. Ζ πξφνδνο επηηεχρζεθε επίζεο φζνλ αθνξά ζηε 

δηαρείξηζε ησλ εξγνζηαζίσλ, ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ αζθάιεηα ησλ 

δνθηκψλ, θαζψο θαη ηελ θνπιηνχξα  αζθάιεηαο. Ωο απνηέιεζκα, ε επαλάιεςε ελφο 

παξφκνηνπ αηπρήκαηνο θαίλεηαη φηη δελ είλαη πιένλ δπλαηή.  

Σν γεγνλφο φηη ε λέα γεληά ησλ ππξεληθψλ αληηδξαζηήξσλ είλαη πνιχ αζθαιέζηεξε, 

νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηα δηδάγκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα ελ ιφγσ 

αηπρήκαηα. Ωο απνηέιεζκα, πνιιά απφ ηα ζηνηρεία ησλ SMS αλαπηχρηεθαλ θαη ε 

απζηεξή θνπιηνχξα αζθάιεηαο ησλ ππξεληθψλ αληηδξαζηήξσλ ηεο ζχγρξνλεο 

βηνκεραλίαο απνηειεί έλα εμαηξεηηθφ πξφηππν γηα άιιεο επηρεηξήζεηο πςεινχ 

θηλδχλνπ.  

 

ιδηροδρομικό βιομηχανύα  

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε αζθάιεηα ησλ ζηδεξνδξφκσλ έρεη βειηησζεί. Ωζηφζν, ηε 

δεθαεηία 1994 - 2005 ηα αηπρήκαηα ζηα ηξέλα απμήζεθαλ ζεκαληηθά, κε απνηέιεζκα 

λα παξνπζηαζηεί ε αλάγθε γηα ηελ πηνζέηεζε κέηξσλ αζθαιείαο.  

Graniteville, NC, Ηανοςάπιορ 2005  

Μηα εκπνξηθή ακαμνζηνηρία δηεξρφκελε απφ ηελ Graniteville ηεο Νφηηαο Καξνιίλαο 

νδεγήζεθε επάλσ ζε έλα παξθαξηζκέλν ηξέλν, εμαηηίαο ελφο ειαηησκαηηθνχ 

δηαθφπηε. Απφ ηε ζχγθξνπζε εθηξνρηάζηεθαλ 16 βαγφληα ηεο θηλνχκελεο 

ακαμνζηνηρίαο. Έλα απφ απηά απειεπζέξσζε ριψξην ζε αέξηα κνξθή. Δλλέα 
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άλζξσπνη έραζαλ ηε δσή ηνπο σο απνηέιεζκα ηεο εηζπλνήο ρισξίνπ θαη νη ζπλνιηθέο 

δεκίεο ππεξέβεζαλ ηα 69 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Σν ζπκβνχιην NTRB "National 

Transportation Safety Board" δηαπίζησζε φηη πηζαλή αηηία ηνπ αηπρήκαηνο ήηαλ ε 

αδπλακία ηνπ πιεξψκαηνο ηεο ζηαζκεπκέλεο ακαμνζηνηρίαο λα επαλαθέξεη ηνλ 

δηαθφπηε αιιαγήο γξακκήο ζηελ θαλνληθή ηνπ ζέζε.  

8/3/2008, Λάπιζα  

Ακαμνζηνηρία πνπ εθηεινχζε ην δξνκνιφγην Αζήλα-Αιεμαλδξνχπνιε εθηξνρηάζηεθε 

15 ιεπηά κεηά ηα κεζάλπρηα ηεο Παξαζθεπήο έμσ απφ ηελ πφιε ηεο Λάξηζαο -θνληά 

ζηηο δηθαζηηθέο θπιαθέο- κε απνηέιεζκα λα ηξαπκαηηζηνχλ 28 άηνκα, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη ηξία παηδηά. χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ ΟΔ, νη πξψηεο ελδείμεηο 

νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ην αηχρεκα νθείιεηαη ζε αλζξψπηλν ιάζνο, θαζψο απφ 

ζθάικα ζηελ αιιαγή ησλ θιεηδηψλ ε ακαμνζηνηρία βξέζεθε ζε κία ηξίηε γξακκή, ε 

νπνία δελ ήηαλ ηαρείαο θπθινθνξίαο, κε απνηέιεζκα λα εθηξνρηαζηεί. Καη απηφ ην 

αηχρεκα νθεηιφηαλ ζε έιιεηςε θνπιηνχξαο γηα ηελ αζθάιεηα. 

Σν Ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν ςήθηζε έλα λνκνζρέδην ην νπνίν επηβάιεη ηε ζέζπηζε 

ελφο πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ ησλ θηλδχλσλ αζθάιεηαο. Σν πξφγξακκα  απαηηεί απφ 

θάζε ζηδεξνδξνκηθή εηαηξεία λα αμηνινγήζεη ζπζηεκαηηθά θίλδπλνπο γηα ηελ 

αζθάιεηα, λα βξεη ηξφπνπο γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο θαη ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ 

εμάιεηςε ή ηνλ κεηξηαζκφ ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε εθαξκνγή ελφο SMS ζα 

επηηξέςεη ηε ζπλέρηζε ηεο βειηίσζεο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο αζθάιεηαο πξνο απνθπγή 

κειινληηθψλ αηπρεκάησλ.  

 

Η Ναυτιλύα  

Ο απμεκέλνο αξηζκφο ζαιάζζησλ αηπρεκάησλ ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1980 θαη ηνπ 1990, 

έδσζε ψζεζε γηα ηελ εθαξκνγή κηαο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο δηαρείξηζεο ηεο 

αζθάιεηαο. ε απάληεζε απηψλ ησλ αηπρεκάησλ, ν Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο 

Οξγαληζκφο "International Maritime Organization" εμέδσζε ην Γηεζλή Κψδηθα 

Γηαρείξηζεο γηα ηελ Αζθαιή Λεηηνπξγία ησλ Πινίσλ θαη ηελ Πξφιεςε ηεο 

Ρχπαλζεο. Ο θψδηθαο απηφο νξίδεη ζηφρνπο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο θαη 

απαηηεί ηελ εθαξκνγή ελφο SMS. Οη δηαδηθαζίεο πνπ νξίδεη ν θψδηθαο ζα πξέπεη λα 

ηεθκεξηψλνληαη θαη λα ζπγθεληξψλνληαη ζε έλα εγρεηξίδην δηαρείξηζεο ηεο 
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αζθάιεηαο, αληίγξαθν ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε θάζε ζθάθνο. Ζ 

ηεθκεξίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ησλ SMS.  

ηελ Διιάδα ην ηξαγηθφηεξν λαπηηθφ δπζηχρεκα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ήηαλ ε 

βχζηζε ηνπ «ΔΞΠΡΔ ΑΜΗΝΑ». ηηο 26 επηεκβξίνπ 2000 ζηηο 10.07 ην βξάδπ, 

δχν λαπηηθά κίιηα έμσ απφ ην ιηκάλη ηεο Πάξνπ, εμειίζζεηαη κηα απίζηεπηε λαπηηθή 

ηξαγσδία. Σν επηβαηεγφ-νρεκαηαγσγφ πινίν «ΔΞΠΡΔ ΑΜΗΝΑ» κε 465 επηβάηεο 

θαη 62 κέιε πιήξσκα πξνζθξνχεη ζηηο βξαρνλεζίδεο «Πφξηεο». Λίγν αξγφηεξα ην 

πινίν βπζίδεηαη κε ην δπζβάζηαρην απνινγηζκφ 82 λεθξψλ. 

 

Η Χημικό Βιομηχανύα  

Ζ εκπεηξία ηεο ρεκηθήο βηνκεραλίαο ζηελ εθαξκνγή SMS είλαη  ε πιένλ ηζηνξηθή. Ζ 

εηαηξεία DuPont έρεη εγεηηθή ζέζε ζηελ εθαξκνγή θαη δηάδνζε ζπζηεκάησλ SMS γηα 

ζρεδφλ 200 ρξφληα. Απφ ην 1818, νπφηε ζπλέβε ε έθξεμε ζε έλα εξγνζηάζην 

ππξίηηδαο ηεο εηαηξείαο ζην Delaware, ε βηνκεραληθή αζθάιεηα έρεη απνηειέζεη ην 

επίθεληξν ηεο θνπιηνχξαο ηεο DuPont θαη ε επηρείξεζε έρεη ιάβεη πνιιά βξαβεία 

ζηνλ ηνκέα απηφ. Ζ πξνψζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο αζθάιεηαο είλαη ν πξψηνο  

ππιψλαο ησλ ζπζηεκάησλ SMS.  

Ζ DuPont έρεη δεκηνπξγήζεη έλα ζπκβνπιεπηηθφ ηκήκα γηα λα βνεζήζεη άιιεο 

επηρεηξήζεηο θαη βηνκεραλίεο λα ελζσκαηψζνπλ ηηο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο 

ζε φιεο ηηο πηπρέο θαη ηηο θάζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ πιηθψλ. Σν ηκήκα απηφ βνεζά αθφκα θαη αεξνπνξηθέο 

εηαηξείεο ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ SMS ηνπο.  

Ζ DuPont απνλέκεη εηήζηα βξαβεία γηα αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο πξσηνβνπιίεο ζηελ 

Δπξψπε, ηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ Αθξηθή πνπ ζρεηίδνληαη κε ζεκαληηθά έξγα ζηνλ 

ηνκέα ηεο αζθάιεηαο. Σν ζχλζεκά ηεο είλαη πσο ε δεκηνπξγία ελφο αζθαιέζηεξνπ 

ρψξνπ εξγαζίαο νδεγεί θαη ζηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 
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Πολιτικό Αεροπορύα  

Ζ Αζθάιεηα ηεο αεξνπινΐαο ζηηο ΖΠΑ απνηειεί βαζηθή απνζηνιή ηεο FAA (Federal 

Aviation Administration). Ζ Federal Aviation Act ην 1958 δεκηνχξγεζε ηελ ππεξεζία 

θαη ηεο αλέζεζε ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ελαέξηαο 

θπθινθνξίαο ησλ ΖΠΑ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη έλαλ αζθαιή εζληθφ ελαέξην 

ρψξν. Σν 2000, ε δηνίθεζε ηεο ππεξεζίαο δεκηνχξγεζε κηα νκάδα γηα ηε κειέηε ησλ 

SMS θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ν ζρεδηαζκφο, ε αλάπηπμε θαη ε εθαξκνγή 

ηνπο είλαη ηα επφκελα ζεκαληηθά βήκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ηεο πνιηηηθήο 

αεξνπνξίαο. 

Δπηπιένλ, ην Ννέκβξην ηνπ 2001, ε Γηεζλήο Οξγάλσζε Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο 

"International Civil Aviation Organization" (ICAO) ηξνπνπνίεζε ην κλεκφλην 

"Annex 11 to the Convention, Air Traffic Services", ψζηε λα απαηηείηαη απφ ηα θξάηε 

κέιε λα ζεζπίδνπλ έλα SMS γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ελαέξηαο θπθινθνξίαο. Οη 

απαηηήζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ SMS πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ελ ιφγσ κλεκφλην 

εθηίζεληαη αλαιπηηθφηεξα ζην έγγξαθν "ICAO 4444, Procedures for Air Navigation 

Services, Air Traffic Management (15
th
 edition, 2007)". 

Αλ θαη δελ ππήξραλ ζπγθεθξηκέλα αεξνπνξηθά αηπρήκαηα πνπ πξνθάιεζαλ ηελ 

θίλεζε πξνο SMS ζηε βηνκεραλία, ππάξρνπλ πνιιά ζηελ πξφζθαηε ηζηνξία πνπ 

ππεξηνλίδνπλ ηελ αλάγθε γηα ηελ ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο αζθάιεηαο. 

14 Αςγούζηος 2005 Δλλάδα, Γπαμμαηικό Αηηικήρ 

Σν αεξνζθάθνο ηεο θππξηαθήο εηαηξίαο "ΖΛΗΟ" ζπλεηξίβε θνληά ζηελ Αζήλα. Σν 

αεξνπιάλν μεθίλεζε απφ ηελ Λάξλαθα ηεο Κχπξνπ κε πξννξηζκφ ηελ Πξάγα 

(Σζερία) κε ελδηάκεζε ζηάζε ζην αεξνδξφκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο ζηελ Αζήλα. 

ηηο 10:37 εηζήιζε ζην FIR Αζελψλ αιιά δελ κπφξεζε λα έξζεη ζε επαθή κε ηνλ 

πχξγν ειέγρνπ. Ζ απηνςία απφ καρεηηθά ηεο ειιεληθήο αεξνπνξίαο δηαπίζησζε φηη ν 

ζπγθπβεξλήηεο ηνπ αεξνζθάθνπο ήηαλ αλαίζζεηνο, ν θπβεξλήηεο δελ ήηαλ ζηε ζέζε 

ηνπ θαη είρε ελεξγνπνηεζεί ην ζχζηεκα παξνρήο νμπγφλνπ κε κάζθεο θαζψο θαη ν 

απηφκαηνο πηιφηνο. ηηο 11:41 θάπνηνο θηλήζεθε ζην πηινηήξην, ζηηο 12:00 ηα 

θαχζηκα ηνπ αεξνπιάλνπ ηειείσζαλ θαη ζηηο 12:05 ζπλεηξίβε ζηελ νξεηλή πεξηνρή 

ηνπ Γξακκαηηθνχ ζηελ βφξεηα Αηηηθή. 
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Σν αεξνπιάλν κεηέθεξε 115 επηβάηεο θαη 6κειέο πιήξσκα. Απφ ην ζεκείν ζπληξηβήο 

αλαζχξζεθαλ 118 ζσξνί. Απφ ηηο λεθξνςίεο πξνέθπςε φηη φινη ηνπο ήηαλ δσληαλνί 

θαηά ηελ ψξα ηεο ζπληξηβήο, ρσξίο φκσο λα είλαη γλσζηφ αλ δηαηεξνχζαλ ηηο 

αηζζήζεηο ηνπο θαη νη ηνμηθνινγηθέο εμεηάζεηο δελ έδεημαλ λα ππήξρε θάπνηα νπζία 

πνπ κπνξεί λα εηζέπλεπζαλ ή λα θαηάπηαλ.  

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2006, δεθαηέζζεξηο κήλεο κεηά ηε ζπληξηβή ηνπ αεξνπιάλνπ, 

δφζεθε ζηε δεκνζηφηεηα ην πφξηζκα γηα ηα αίηηα ηεο πηψζεο απφ ηελ Διιεληθή 

Δξεπλεηηθή Δπηηξνπή κε επηθεθαιήο ηνλ Αθξηβφ Σζνιάθε. 

Σειηθφ αίηην ηεο πηψζεο ήηαλ ε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θηλεηήξσλ ιφγσ 

έιιεηςεο θαπζίκσλ, γηα ηελ νπνία ζπλππεχζπλνη ήηαλ: α) νη κεραληθνί πνπ έιεγμαλ 

ην αεξνζθάθνο πξν ηεο πηήζεο θαη νη ρεηξηζηέο, επεηδή δελ έθαλαλ έγθαηξα ηηο 

δηνξζσηηθέο επεκβάζεηο κε βάζε ηηο πξνεηδνπνηήζεηο πνπ ειάκβαλαλ, β) νη ρεηξηζηέο  

ζην πηινηήξην θαζψο γηα αξθεηή ψξα αθφηνπ έπεζαλ νη κάζθεο νμπγφλνπ ην 

αεξνζθάθνο δελ πξνρσξνχζε ζηελ πξνβιεπφκελε άκεζε θάζνδν θαη ζπλέρηδε πνξεία 

ζην ίδην χςνο, γ) νη αεξνζπλνδνί ζηελ θακπίλα επηβαηψλ ιφγσ έιιεηςεο εθπαίδεπζεο 

γηα ελέξγεηεο ζε πεξίπησζε ζνβαξνχ ζπκβάληνο φπσο ην πέζηκν ησλ καζθψλ 

νμπγφλνπ θαη δ) ε θαθή επηθνηλσλία κεηαμχ ρεηξηζηψλ θαη αεξνζπλνδψλ. 

Οη ζπζηάζεηο αζθάιεηαο πνπ πεξηέρνληαη ζην πφξηζκα απεπζχλνληαη πξνο ηελ 

παγθφζκηα αεξνπνξηθή βηνκεραλία, ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο Πνιηηηθήο 

Αεξνπνξίαο, ηελ ίδηα ηελ Boeing θαη ζε φιν ηνλ θφζκν ηεο αεξνπνξίαο. 

Όιεο νη ζπζηάζεηο είλαη ππνρξεσηηθφ λα εμεηαζηνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ, ελψ ήδε ε 

Boeing έρεη επίζεκα πηνζεηήζεη θαη ζέζεη ζε εθαξκνγή ηηο ηέζζεξηο απφ ηηο πνιχ 

ζνβαξέο ζπζηάζεηο πνπ ηελ αθνξνχλ. Αθφκα ζηηο ζπζηάζεηο αζθαιείαο 

πεξηιακβάλνληαη ηερληθά δεηήκαηα φπσο ηε ζχζηαζε γηα λα ηνπνζεηεζνχλ ζε φια ηα 

πηινηήξηα αεξνζθαθψλ θάκεξεο γηα ηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ ζπλνκηιηψλ πνπ 

γίλνληαη κεηαμχ αεξνζθαθψλ θαη εδάθνπο αιιά θαη εηδηθή εθπαίδεπζε φισλ ησλ 

πιεξσκάησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ, γηα ην ηη πξέπεη λα θάλνπλ φηαλ ζπκβαίλεη 

ζνβαξφ πεξηζηαηηθφ φπσο απνζπκπίεζε κε ελεξγνπνίεζε καζθψλ.  

Πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο έθδνζε παγθφζκηνπ θαλνληζκνχ απφ ηνλ ICAO 

(International Civil Aviation Organization) , ν νπνίνο θαζνξίδεη ην κέγηζην ρξφλν, ηνλ 

νπνίν πξέπεη λα αλακέλνπλ νη Διεγθηέο Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο γηα λα ζεκάλνπλ 
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ζπλαγεξκφ θαη λα πξνβνχλ ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο, φηαλ έλα αεξνζθάθνο δελ 

αληαπνθξίλεηαη. 

 

 

1.11 Η Διϊκριςη Ανϊμεςα ςε Συςτόματα Διαχεύριςησ Αςφϊλειασ 

(SMS) και Συςτόματα Διαχεύριςησ Προςταςύασ (SecMS) 

 

ηελ Αγγιηθή βηβιηνγξαθία γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ φξσλ safety θαη security. Ο 

φξνο safety αλαθέξεηαη θπξίσο ζηελ αζθαιή εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

θαζεθφλησλ ηνπ νξγαληζκνχ, δειαδή ζηελ πεξίπησζε ησλ αεξνιηκέλσλ ζηελ 

αζθαιή δηαρείξηζε ηνπ αεξνδηαδξφκνπ, ηελ αζθαιή επηβίβαζε θαη απνβίβαζε 

επηβαηψλ, ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ππφ άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ινηπά. Ο φξνο 

security απφ ηελ άιιε αλαθέξεηαη ζηελ πξνζηαζία απφ ηξνκνθξαηηθέο ή 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δειαδή ζηελ πεξίπησζε ησλ αεξνδξνκίσλ 

βνκβηζηηθέο επηζέζεηο, ιαζξεκπφξην θαη ινηπά. Μπνξνχκε ινηπφλ λα δηαθξίλνπκε φηη, 

παξφιν πνπ ηα Safety Management Systems θαη ηα Security Management Systems 

έρνπλ ηα ίδηα αξρηθά, φηαλ κηιάκε γηα SMS ελλννχκε πάληνηε ηα πξψηα ελψ ηα 

δεχηεξα ζπκβνιίδνληαη κε ηελ ζπληνκνγξαθία SecMS. Σo SMS είλαη επξχηεξε 

έλλνηα απφ ην SecMS, δειαδή ην δεχηεξν απνηειεί ηκήκα  ηνπ πξψηνπ. Κάζε ζσζηά 

νξγαλσκέλν SMS πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη έλα SecMS. Σν SecMS είλαη 

νπζηαζηηθά έλα SMS απφιπηα εμεηδηθεπκέλν ζηελ αληηκεηψπηζε ελφο είδνπο 

θηλδχλσλ ησλ Σξνκνθξαηηθψλ ή Δγθιεκαηηθψλ απεηιψλ.  Ζ κεηάθξαζε ησλ δχν 

ζπζηεκάησλ δπζθνιεχεη κηαο θαη ε απφδνζε ηφζν ηνπ φξνπ safety φζν θαη ηνπ φξνπ 

security ζηα Διιεληθά είλαη αζθάιεηα. Γηα λα είλαη εθηθηφο ν δηαρσξηζκφο ηνπο ζα 

κεηαθξάζνπκε ηνλ φξν security σο πξνζηαζία άξα έρνπκε ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

αζθάιεηαο SMS θαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πξνζηαζίαο SecMS. 

 Πξέπεη ζε απηφ ην ζεκείν λα μεθαζαξηζηεί πσο θαη ηα δχν ζπζηήκαηα, ηα 

SMS θαη ηα SecMS αθνινπζνχλ ηελ ίδηα αθξηβψο θηινζνθία ε νπνία αλαιχζεθε ζην 

παξφλ θεθάιαην. Καη ηα δχν αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία ζπζηεκάησλ. Ζ δηάθξηζε 

γίλεηαη δηφηη, ελψ ηφζν ε ινγηθή νξγάλσζήο ηνπο φζν θαη ν ηειηθφο ζηφρνο ηνπο είλαη 

ίδηα, δειαδή ε αζθαιήο θαη απξνβιεκάηηζηε ιεηηνπξγία ησλ ιηκέλσλ θαη ησλ 
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αεξνιηκέλσλ, ηα πξνβιήκαηα πνπ επηιχνπλ γηα λα επηηχρνπλ ην ζηφρν απηφλ είλαη 

αξθεηά δηαθνξεηηθά. Ζ κειέηε απηή εληξπθά ζηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο 

θαη ν δηαρσξηζκφο απφ ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πξνζηαζίαο θξίλεηαη απαξαίηεηνο 

ψζηε ν αλαγλψζηεο λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ θαζελφο 

απφ απηά. 

1.12 Συμπερϊςματα 

 

Καλέλαο ζχγρξνλνο νξγαληζκφο δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ρσξίο 

λα αληηκεησπίζεη νινθιεξσκέλα ην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο. Ζ αζθάιεηα είλαη 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ ζε φπνην ηνκέα θαη αλ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη: ηξφθηκα, κεηαθνξέο, δηαζθέδαζε θαη πξνθαλψο ζηνπο 

νξγαληζκνχο πνπ δηαρεηξίδνληαη ιηκέλεο θαη αεξνιηκέλεο. 

Έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πεξηιακβάλεη πιήζνο εξγαιείσλ θαη ειέγρσλ κε 

απνηέιεζκα λα πξνζθέξεη κηα ζθαηξηθή θάιπςε ησλ δεηεκάησλ αζθαιείαο θάζε 

νξγαληζκνχ. Ζ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο αζθάιεηαο έρεη θαηαδείμεη φηη νη 

νξγαληζκνί πνπ ηα εθάξκνζαλ, ζε φπνηνλ θιάδν θαη αλ αλήθαλ, παξνπζίαζαλ 

θαηαθφξπθε αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο θαη φζνλ αθνξά ζην ζέκα ηεο 

αζθάιεηαο αιιά θαη ζπλνιηθά. 
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Κεφϊλαιο 2 – Συςτόματα Διαχεύριςησ Αςφϊλειασ Αεροδρομύων  

2.1 Συςτόματα Αςφαλεύασ Αεροδρομύων 

2.1.1Σα Κυριότερα Μνημόνια για την Αςφϊλεια Αερολιμϋνων 

 

Οη Αεξνιηκέλεο είλαη εζληθνί πφξνη δσηηθήο ζεκαζίαο. Δμππεξεηνχλ θαίξην ξφιν ζηε 

κεηαθνξά αλζξψπσλ θαη αγαζψλ ζε πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Δίλαη 

ηα ζεκεία ζηα νπνία ην ζχζηεκα ησλ αεξνκεηαθνξψλ ηεο ρψξαο ζπλδέεηαη κε 

άιινπο ηξφπνπο δηακεηαγσγήο αλζξψπσλ θαη αγαζψλ θαη φπνπ νη δηεζλείο επζχλεο 

δηαρείξηζεο ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο θαη αζθάιεηαο δηαζηαπξψλνληαη κε ην ξφιν 

ησλ θξαηηθψλ θαη ηνπηθψλ θνξέσλ πνπ θαηέρνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα 

αεξνδξφκηα (ζηελ πεξίπησζε ησλ ΖΠΑ ην ζεκείν πνπ δηαζηαπξψλνληαη νη 

νκνζπνλδηαθέο κε ηηο ηνπηθέο πνιηηεηαθέο επζχλεο). Ζ δηεμαγσγή έξεπλαο είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ επίιπζε ησλ θνηλψλ ιεηηνπξγηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ ζσζηή 

πξνζαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απφ άιιεο βηνκεραλίεο, θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή 

θαηλνηνκηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ αεξνδξνκίσλ. Σν Airport Cooperative Research 

Program (ACRP) (πλεξγαηηθφ Πξφγξακκα Έξεπλαο γηα ηα Αεξνδξφκηα) ρξεζηκεχεη 

σο έλα απφ ηα θπξηφηεξα κέζα κε ηα νπνία ν θιάδνο ησλ αεξνιηκέλσλ κπνξεί λα 

αλαπηχμεη θαηλνηφκεο ιχζεηο θαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο εμειηζζφκελεο απαηηήζεηο ηεο 

επνρήο. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ν φξνο «νκνζπνλδηαθφο» 

αλαθέξεηαη ζηελ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ. Οη ΖΠΑ βξίζθνληαη ζηνλ 

πξνκαρψλα ηεο εμέιημεο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ησλ ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο αζθάιεηαο αεξνδξνκίσλ θαη νη ιφγνη γηα απηφ είλαη πνιιαπινί, 

ζεκαληηθφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ είλαη ην ίδην ην κέγεζνο ηεο ρψξαο αιιά θαη ε 

απφζηαζή ηεο απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν, ε νπνία απαηηεί ηελ εθηελή ρξήζε 

αεξνκεηαθνξψλ απφ ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηεο. 
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Σο Airport Cooperative Research Program (ACRP) (υνεργατικό 

Πρόγραμμα Έρευνασ για τα Αεροδρόμια)  

 

Ζ αλάγθε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ACRP είρε πξνζδηνξηζηεί ζηελ Δηδηθή Έθζεζε TRB 

Special Report 272: Airport Research Needs: Cooperative Solutions in 2003, κε βάζε 

κηα κειέηε πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Οκνζπνλδηαθή Γηνίθεζε Αεξνπνξίαο ησλ 

ΖΠΑ (FAA). Σν πξφγξακκα ACRP δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα 

πνπ εμεηάδεη ηα πξνβιήκαηα πνπ κνηξάδνληαη νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο ηνπ 

αεξνιηκέλα θαη δελ αληηκεησπίδνληαη επαξθψο απφ ηα πθηζηάκελα νκνζπνλδηαθά 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Δίλαη δνκεκέλν ζχκθσλα κε ην επηηπρεκέλν εξεπλεηηθφ 

πξφγξακκα ησλ ΖΠΑ «National Cooperative Highway Research Program and Transit 

Cooperative Research Program». Σν πξφγξακκα ACRP αλαιακβάλεη εξεπλεηηθέο θαη 

άιιεο ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ζηα αεξνδξφκηα 

θαη πεξηιακβάλνπλ ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, ηε ζπληήξεζε, ηηο επηρεηξήζεηο, 

ηελ αζθάιεηα, ηελ πνιηηηθή, ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη ηε δηνίθεζε. Σν 

πξφγξακκα απηφ είρε εγθξηζεί ην Γεθέκβξην ηνπ 2003 σο ηκήκα ηεο λνκνζεηηθήο 

ξχζκηζεο «Vision 100-Century of Aviation Reauthorization Act». Οη θχξηνη 

ζπκκεηέρνληεο ζην πξφγξακκα ACRP είλαη πξψηνλ: έλα αλεμάξηεην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην, ε Δπηηξνπή Δπνπηείαο ηνπ ACRP (AOC), ε νπνία δηνξίδεηαη απφ ην 

Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ ησλ ΖΠΑ κε εθπξνζψπεζε απφ 

αληηπξνζψπνπο ησλ αεξνδξνκίσλ, άιινπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο, θαζψο θαη 

ζπλαθείο νξγαληζκνχο ηνπ θιάδνπ φπσο ην Γηεζλέο πκβνχιην Αεξνιηκέλσλ Βφξεηαο 

Ακεξηθήο (Airports Council International-North America (ACI-NA) ), ε Ακεξηθαληθή 

Έλσζε ηειερψλ Αεξνδξνκίσλ (American Association of Airport Executives 

(AAAE)), ε Δζληθή Έλσζε Κξαηηθψλ Τπαιιήισλ ηεο Αεξνπινΐαο (National 

Association of State Aviation Officials (NASAO)) θαη ν Οξγαληζκφο 

Αεξνκεηαθνξέσλ (Air Transport Association (ΑΣΑ)). Γεχηεξνλ,  ε Transportation 

Research Board (TRB) ιεηηνπξγεί σο δηαρεηξηζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη σο 

γξακκαηεία ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηξίηνλ ε FAA απνηειεί ρνξεγφ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2005, ε FAA εθηέιεζε κηα ζχκβαζε κε ηηο 

Δζληθέο Αθαδεκίεο ησλ ΖΠΑ θεξχηηνληαο επίζεκα ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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Σν πξφγξακκα ACRP επσθειείηαη ηδηαίηεξα απφ ηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζπκκεηνρή 

ησλ επαγγεικαηηψλ ησλ αεξνιηκέλσλ, ησλ αεξνκεηαθνξέσλ, ησλ πνιηηεηαθψλ θαη 

ηνπηθψλ θπβεξλεηηθψλ αμησκαηνχρσλ, πξνκεζεπηψλ εμνπιηζκνχ θαη ππεξεζηψλ, 

θαζψο θαη ηε ζπλδξνκή άιισλ ρξεζηψλ ησλ αεξνιηκέλσλ. Κάζε έλαο απφ απηνχο 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο έρεη δηαθνξεηηθέο επζχλεο θαη ζπκθέξνληα θαη απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο γηα ζπλεξγαζία θαη έξεπλα. 

Σα εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ ACRP αλαλεψλνληαη πεξηνδηθά αιιά λέα ζέκαηα 

πξνο έξεπλα κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ TRB απφ νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξφκελν 

αλά πάζα ζηηγκή. Ζ δηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έξεπλαο θαη ε αλάζεζε 

πςειφηεξεο πξνηεξαηφηεηαο θαη επηπέδσλ ρξεκαηνδφηεζεο ζηα ζεκαληηθφηεξα έξγα 

είλαη επζχλε ηνπ AOC.  

Άπαμ θαη επηιεγεί, θάζε έξγν πνπ αλαιακβάλεη ην πξφγξακκα ACRP αλαηίζεηαη ζε 

κηα επηηξνπή εκπεηξνγλσκφλσλ, πνπ δηνξίδνληαη απφ ηελ TRB. Οη επηηξνπέο απηέο 

πεξηιακβάλνπλ έκπεηξνπο επαγγεικαηίεο αιιά θαη εηδηθνχο εξεπλεηέο, ελψ κεγάιε 

έκθαζε δίλεηαη ζην λα ζπκπεξηιακβάλνληαη επαγγεικαηηθά ζηειέρε αεξνιηκέλσλ ηα 

νπνία είλαη θαη νη ηειηθνί ρξήζηεο ησλ πξντφλησλ ηεο έξεπλαο. Οη επηηξνπέο 

πξνεηνηκάδνπλ ηα ζρέδηα ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, εθδίδνπλ αλαθνηλψζεηο 

γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ, επηιέγνπλ ηνπο αλαδφρνπο θαη πξνζθέξνπλ ηερληθή 

θαζνδήγεζε θαη παξνρή ζπκβνπιψλ θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ. Ζ 

δηαδηθαζία γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζρεδίσλ ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ 

επηινγή εξεπλεηηθψλ θνξέσλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ TRB ζηε δηαρείξηζε 

ζπλεξγαηηθψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ απφ ην 1962. Όπσο θαη ζε άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ TRB, νη επηηξνπέο εηδεκφλσλ ηνπ ACRP ιεηηνπξγνχλ εζεινληηθά 

ρσξίο απνδεκίσζε. 

Κχξηα έκθαζε δίλεηαη ζηε δηάδνζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ ACRP πξνο 

ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ηεο έξεπλαο: ηνπο νξγαληζκνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ αεξνδξφκηα, 

ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ θαη ηνπο πξνκεζεπηέο. Σν ACRP παξάγεη κηα ζεηξά απφ 

εξεπλεηηθέο εθζέζεηο γηα ρξήζε απφ ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο ησλ αεξνδξνκίσλ, 

ηνπο ηνπηθνχο θνξείο, ηελ FAA, θαζψο θαη άιια ελδηαθεξφκελα κέξε θαη ελψζεηο 

ηνπ θιάδνπ. Δπηπιένλ ην ACRP  κπνξεί λα κεξηκλήζεη γηα ηε δεκηνπξγία 

εξγαζηεξίσλ, εληζρχζεηο θαηάξηηζεο, επηηφπηεο επηζθέςεηο, θαζψο θαη άιιεο 



45 

 

δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ 

εθαξκφδνληαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ αεξνδξνκίσλ. 

 

Η ϋκθεςη  ACRP Report 1: Safety Management Systems for Airports,  

Volume 1: Overview 

 

Ζ έθζεζε ηνπ ACPR (ACRP Report 1: Safety Management Systems for Airports, 

Volume 1: Overview, 2007) εμεγεί ηη είλαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο (SMS) 

θαη πψο κηα ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ δηαρείξηζε αζθάιεηαο ζα σθειήζεη ηελ 

αζθάιεηα αιιά θαη ηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ησλ αεξνιηκέλσλ. Ζ πινπνίεζε ελφο 

SMS ζπληζηά κηα ζπλνιηθή αιιαγή ζηε λννηξνπία ηεο αζθάιεηαο ελφο νξγαληζκνχ. 

Ζ έθζεζε ηνπ ACPR παξέρεη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο (SMS) ρξεζηκνπνηψληαο  έλα χθνο 

εχθνιν ζηελ αλάγλσζε ψζηε λα γίλεη κηα γξήγνξε εηζαγσγή ζηα SMS γηα ηνπο 

δηεπζπληέο θαη ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ αεξνιηκέλσλ. Πεξηγξάθεη ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζέζπηζε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο θαη εμεγεί 

ηηο ηέζζεξηο ζπληζηψζεο ή ππιψλεο πνπ απνηεινχλ κέξνο ελφο SMS (πνιηηηθή γηα ηελ 

αζθάιεηα, ηελ αζθάιεηα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, ηελ δηαζθάιηζε αζθάιεηαο θαη 

ηελ πξνψζεζε ηεο αζθάιεηαο). Ζ έθζεζε παξέρεη επίζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (International Civil 

Aviation Organization (ICAO)) γηα ηα SMS ησλ αεξνιηκέλσλ θαη κηα έξεπλα ζρεηηθά 

κε ηηο εκπεηξίεο ησλ αεξνιηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ 

ζηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ SMS. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε έλλνηα ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ππάξρεη εδψ 

θαη αξθεηά ρξφληα, είλαη ζρεηηθά λέα γηα ηα αεξνδξφκηα. Σα θαιά λέα γηα ηνπο 

αεξνιηκέλεο ησλ ΖΠΑ είλαη φηη πνιιέο απφ ηηο δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο ηξέρνπζεο απαηηήζεηο ηνπ κλεκνλίνπ 

«Title 14 Code of Federal Regulations Part 139» απνηεινχλ κηα θαιή βάζε γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο SMS. 

Ζ Οκνζπνλδηαθή Γηνίθεζε Αεξνπνξίαο (FAA) εμεηάδεη δηάθνξεο επηινγέο γηα ην 

πψο ζα πινπνηεζνχλ ιχζεηο SMS ζε αεξνδξφκηα ησλ ΖΠΑ. Ζ FAA δηεμάγεη έλα 
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πηινηηθφ πξφγξακκα εθαξκνγήο SMS ζε πνιιά αεξνδξφκηα ησλ ΖΠΑ . Αλακθίβνια, 

ε ηειηθή πξφηαζε ηεο FAA γηα ηα αεξνδξφκηα ησλ ΖΠΑ ζα αληηθαηνπηξίδεη ηηο 

γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηα αεξνδξφκηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

πηινηηθφ απηφ πξφγξακκα. 

Σν θέληξν Corporation‘s Center for Advanced Aviation System Development 

(CAASD) ζπλέηαμε κηα γεληθή επηζθφπεζε ησλ ζπζηεκάησλ SMS γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπ TRB ππφ ηε ζθέπε ηνπ κλεκνλίνπ ACRP Project 11-02/Task 4. Σν CAASD έρεη 

κηα καθξά ηζηνξία ζε έξγα πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθάιεηα ηεο αεξνπινΐαο θαη ησλ 

αεξνδξνκίσλ θαη παξείρε ππνζηήξημε ηφζν ζηελ FAA φζν θαη ζε άιινπο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο αεξνπινΐαο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή SMS. 

 

Οδηγύεσ του Διεθνούσ Οργανιςμού Πολιτικόσ Αεροπορύασ ICAO 

(International Civil Aviation Organization) για τα υςτόματα 

Διαχεύριςησ Αςφϊλειασ (SMS) των Αεροδρομύων  

 

Σν 1987 άξρηζε κηα παγθφζκηα αιιαγή ζηε δηνίθεζε ησλ αεξνδξνκίσλ, φηαλ ε 

βξεηαληθή Αξρή Αεξνδξνκίσλ (British Airports Authority) ηδησηηθνπνηήζεθε. Καζψο 

ηα αεξνδξφκηα ζπλέρηζαλ λα εμειίζζνληαη απφ επηρεηξήζεηο θνηλήο σθειείαο ζε 

θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο, ν ICAO έιαβε κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηαρείξηζεο 

ηεο αζθάιεηαο σο πξνυπφζεζε γηα κηα επηρεηξεκαηηθά βηψζηκε αεξνπινΐα. 

Σν 2000, ε Δπηηξνπή Αεξνλαπηηιίαο ηνπ ICAO μεθίλεζε ηε δηαδηθαζία γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ κλεκνλίνπ «Annex 14, Volume I, Aerodrome Design and 

Operations».  Οη λέεο άδεηεο πηζηνπνίεζεο θαη αεξνδξφκησλ απαηηνχλ ηελ αλάπηπμε 

θαη εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

έιιεηςεο ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία SMS ζηα 

αεξνδξφκηα, ν ICAO εμέδσζε νδεγίεο κε ηίηιν «Standards and Recommended 

Practices (SARPs)»  γηα ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ησλ αεξνιηκέλσλ. ε 

απηφ ην ζεκείν ζα  πεξηγξαθνχλ νη δεκνζηεχζεηο ηνπ νξγαληζκνχ ICAO πνπ αθνξνχλ 

ζηελ πινπνίεζε θαη ηε ξχζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ SMS ησλ αεξνιηκέλσλ. Οη 

θαλνληζκνί πνπ εθδίδεη ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ICAO) 

αθνξνχλ ζε αεξνιηκέλεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε κηα ζεηξά ρσξψλ κειψλ ηνπ. 
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Οη αθφινπζεο ηξεηο δεκνζηεχζεηο ηνπ ICAO πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ 

ζηα SMS αεξνδξνκίσλ: 

 Annex 14, Aerodromes, Volume I, Aerodrome Design and Operations, July 

2004, Section 1.4, Certification of Aerodromes; Section 1.5, Safety 

Management 

 Document 9774, Manual on Certification of Aerodromes, First Edition, 2001 

 Safety Management Manual (SMM) 9859, First edition, 2006, Chapter 18, 

Aerodrome Operations 

Annex 14, Aerodromes, Volume I, Aerodrome Design and Operations   

Οη νδεγίεο/απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κλεκνλίνπ γηα ηα SMS ησλ αεξνδξνκίσλ 

άξρηζαλ λα εθαξκφδνληαη απφ ην Ννέκβξην ηνπ 2005. Σα βαζηθά ζεκεία ηνπο είλαη ηα 

παξαθάησ: 

 Σα Αεξνδξφκηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα  δηεζλείο πηήζεηο πξέπεη λα 

πηζηνπνηνχληαη απφ ηα Κξάηε Μέιε ζηα νπνία εδξάδνπλ. Ωο κέξνο ηεο 

δηαδηθαζίαο, ηα Κξάηε Μέιε πξέπεη λα ζπληάζζνπλ θαη λα ππνβάιινπλ πξνο 

έγθξηζε έλα εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο ηνπ αεξνιηκέλα, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη 

φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηαρείξηζή ηνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο. 

 Σα Κξάηε Μέιε πξέπεη λα απαηηνχλ απφ ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο 

ιεηηνπξγίαο ησλ αεξνιηκέλσλ ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο  

αζθάιεηαο, σο κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο αζθάιεηάο ηνπο, πνπ λα πιεξνί 

ηηο αθφινπζεο θξαηηθέο απαηηήζεηο: 

o Να πξνζδηνξίδεη ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα  

o Να δηαζθαιίδεη φηη ιακβάλνληαη ηα αλαγθαία δηνξζσηηθά κέηξα γηα λα 

δηαηεξεζεί έλα απνδεθηφ επίπεδν αζθαιείαο 

o Να παξέρεη ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη ηαθηηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

επηπέδνπ αζθάιεηαο  

o Να ζηνρεχεη ζηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ ζπλνιηθνχ επηπέδνπ ηεο 

αζθάιεηαο  

 Έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πξέπεη λα θαζνξίδεη κε ζαθήλεηα ηηο 

γξακκέο ησλ επζπλψλ γηα ηελ αζθάιεηα ζε έλα πηζηνπνηεκέλν θνξέα 
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δηαρείξηζεο ελφο αεξνδξνκίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο άκεζεο επζχλεο 

γηα ηελ αζθάιεηα εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο. 

 

Document 9774, Manual on Certification of Aerodromes  

Απηφ ην έγγξαθν πεξηγξάθεη ηηο απαηηήζεηο γηα έλα SMS θαη πξνβιέπεη ηα εμήο: 

 Ζ εθαξκνγή ελφο SMS είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πηζηνπνίεζε ελφο θνξέα 

δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο αεξνδξνκίσλ 

 Σν SMS απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ εγρεηξηδίνπ ιεηηνπξγίαο ελφο 

αεξνδξνκίνπ 

Σα ζηνηρεία ελφο SMS πνπ νθείινπλ λα πεξηιακβάλνληαη ζην εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο 

ελφο αεξνδξνκίνπ είλαη ηα εμήο: 

 Πνιηηηθή γηα ηελ Αζθάιεηα  

 Γηάξζξσζε ηνπ νξγαληζκνχ 

 Αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο επζχλεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο 

 Καζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ γηα ηελ αζθάιεηα 

 Δζσηεξηθφο έιεγρνο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ζπζηήκαηα επαλεμέηαζεο 

 

Safety Management Manual (SMM) 9859 , Chapter 18 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ηνπ εγρεηξηδίνπ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο «Safety 

Management Manual»  απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ηκήκαηα. Απηά πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ. 

Ζ δηαρείξηζε αζθάιεηαο αεξνδξνκίνπ ―Aerodrome Safety Management‖ πεξηγξάθεη: 

 Σν ζηφρν ηεο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ηνπ αεξνδξνκίνπ 

 Σν SMS ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ αεξνδξνκίνπ  

 Σν δηεπζπληή ηεο αζθάιεηαο θαη ηελ επηηξνπή αζθαιείαο 

 Σελ αλαθνξά πεξηζηαηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθάιεηα 
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 Σελ επνπηεία ηεο αζθάιεηαο 

 Σνπο ειέγρνπο ηεο αζθάιεηαο  

 

Ο ζρεδηαζκφο έθηαθηεο αλάγθεο  ηνπ αεξνδξνκίνπ ―Aerodrome Emergency 

Planning‖ πεξηιακβάλεη: 

 Σνλ αλακελφκελν ηξφπν αληίδξαζεο θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ θνξέσλ πνπ ν 

δηαρεηξηζηηθφο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ηνπ αεξνδξνκίνπ ζεσξεί πσο ζα πξέπεη 

λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο 

 Αζθήζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ζην αεξνδξφκην 

 

Ζ ελφηεηα: πνδηά αζθαιείαο ηνπ αεξνδξνκίνπ ―Aerodrome Apron Safety‖ αθνξά: 

 ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

 ηα αίηηα ησλ αηπρεκάησλ  

 ηε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο 

 ηηο επηρεηξήζεηο νρεκάησλ 

Σέινο, έλα ηκήκα κε ηίηιν: Ο ξφινο ησλ δηεπζπληψλ αζθαιείαο αεξνδξνκίνπ ζηελ 

αζθάιεηα εδάθνπο, ―Role of Aerodrome Safety Managers in Ground Safety‖, 

επηθεληξψλεηαη ζην πψο ν Γηεπζπληήο Αζθάιεηαο ζα κπνξνχζε λα αμηνινγεί ηελ 

επάξθεηα ησλ κεραληζκψλ αληηκεηψπηζεο αηπρεκάησλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

αεξνδξνκίνπ. 

Γείγκαηα  Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο θαη κηα ιίζηα παξαγφλησλ πνπ εληζρχνπλ ηνπο 

θηλδχλνπο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ  παξέρνληαη ζηα παξαξηήκαηα ηνπ εγρεηξηδίνπ. 
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2.2 Αεροπλοΐα και Συςτόματα Διαχεύριςησ Αςφϊλειασ 

 

Ηζηνξηθά, ε αζθάιεηα ηεο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο έρεη νηθνδνκεζεί κε βάζε ηελ κειέηε 

αηπρεκάησλ αθνχ απηά είραλ ζπκβεί θαη ηελ θαζηέξσζε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ γηα 

ηελ απνηξνπή ηεο επαλάιεςεο απηψλ ησλ ζπκβάλησλ. Με ην εμαηξεηηθά ρακειφ 

πνζνζηφ αηπρεκάησλ ζήκεξα, είλαη νινέλα θαη πην δχζθνιν, ρξεζηκνπνηψληαο απηήλ 

ηελ πξνζέγγηζε, λα γίλνπλ πεξαηηέξσ βειηηψζεηο ζην επίπεδν ηεο αζθάιεηαο. Ωο εθ 

ηνχηνπ, ρξεηάδεηαη κηα πξνιεπηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο. Ζ 

πξνζέγγηζε απηή αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ θαη φρη κφλνλ ζε εθ ησλ 

πζηέξσλ έιεγρν θαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο (Blakey, 2005) . Ζ εθαξκνγή απηήο ηεο 

θαηλνηνκίαο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο αεξνδξνκίσλ νλνκάδεηαη ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο (SMS). Ο φξνο ζχζηεκα δείρλεη φηη νη πξνζπάζεηεο γηα 

ηελ αζθάιεηα είλαη πιήξσο ελζσκαησκέλεο ζηελ επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγία. 

Δίλαη πιένλ γεληθά απνδεθηφ φηη ηα πεξηζζφηεξα αεξνπνξηθά αηπρήκαηα νθείινληαη 

ζε αλζξψπηλν ιάζνο. Θα ήηαλ εχθνιν λα ζπκπεξάλνπκε φηη ηα ζθάικαηα απηά 

δείρλνπλ αδηαθνξία ή αληθαλφηεηα, αιιά θάηη ηέηνην δελ ζα ήηαλ ζσζηφ. Οη έξεπλεο 

αηπρεκάησλ δηαπηζηψλνπλ φηη ν άλζξσπνο δελ είλαη παξά ν ηειεπηαίνο θξίθνο ζε κηα 

αιπζίδα πνπ νδεγεί ζην αηχρεκα (Basso et al, 2004). Απηά ηα αηπρήκαηα δελ ζα 

κπνξνχζαλ λα απνθεπρζνχλ απφ κηα απιή αιιαγή ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

Απμεκέλε αζθάιεηα κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν εθφζνλ αληηκεησπηζηεί κηα ζεηξά 

ππνβνζθφλησλ παξαγφλησλ. 

Γηα λα επηηεπρζεί ε ελίζρπζε ηεο ζπλνιηθήο αζθάιεηαο κε ηνλ πιένλ απνηειεζκαηηθφ 

ηξφπν, απαηηείηαη ε πηνζέηεζε κηαο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηε  δηαρείξηζε 

αζθάιεηαο. Κάζε ηκήκα θαη επίπεδν ελφο νξγαληζκνχ πξέπεη λα εκπνηηζζεί κε κηα 

θνπιηνχξα πνπ πξνσζεί ηελ αζθάιεηα θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε 

ησλ θηλδχλσλ. 

Ζ δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ζα ππάξρνπλ πάληα 

θίλδπλνη γηα ηελ αζθάιεηα θαη θπζηθά, αλζξψπηλα ιάζε. Έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο 
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αζθάιεηαο (SMS) θαζηεξψλεη δηαδηθαζίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο ζρεηηθά 

κε ηνπο θηλδχλνπο θαη ζεζκνζεηεί ελέξγεηεο θαη δξάζεηο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζή ηνπο. 

Ζ πξνζέγγηζε απηή ζα βειηηψλεη ην ζπλνιηθφ επίπεδν αζθαιείαο ηνπ νξγαληζκνχ. 

ε έλα αεξνδξφκην ζα ππάξρνπλ πάληα θίλδπλνη. Ζ ελεξγή δηαρείξηζε απηψλ ησλ 

θηλδχλσλ είλαη αλαγθαία γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν απηψλ ησλ δεηεκάησλ 

αζθάιεηαο πξηλ απηά νδεγήζνπλ ζε αηπρήκαηα (Rasmussen & Gronberg, 1997). 

Ο ακεξηθαληθφο ηνκέαο αεξνπινΐαο, πέξαλ εμαηξέζεσλ, έρεη επηηχρεη αμηνζεκείσηα 

πςειφ επίπεδν αζθάιεηαο . Ζ δηαηήξεζε απηήο ηεο επηηπρίαο ζα απνδεηρζεί δχζθνιε, 

θαζψο απμάλεηαη ε ελαέξηα θπθινθνξία θαη καδί κε απηήλ θαη νη θίλδπλνη. Οη 

πξνβιέςεηο ηεο FAA κηινχλ γηα αχμεζε ησλ εζσηεξηθψλ απνγεηψζεσλ θαη 

πξνζγεηψζεσλ θαηά 1,4 εθαηνκκχξηα θάζε έηνο απφ ην 2007 έσο ην 2020. Απηφ ην 

ζπλερψο πην πεξίπινθν πεξηβάιινλ ησλ αεξνκεηαθνξψλ απαηηεί κηα αθφκα πην 

απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ. 

Έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο (SMS) είλαη κηα νξγαλσκέλε θαη ζπλνιηθή 

πξνζέγγηζε ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ αζθάιεηαο θαη ζηεξίδεηαη ζε βαζηθέο αξρέο ηεο 

ζεσξίαο γηα ηελ αζθάιεηα ζπζηεκάησλ. Οη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο πξνζέγγηζεο ελφο 

SMS θαη ησλ παξαδνζηαθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ αζθάιεηα είλαη πνιιέο θαη 

ζεκαληηθέο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξψηνπ πνιιαπιά. 

ύςτημα Αςφϊλειασ και SMS 

Έλα ζχζηεκα αζθάιεηαο αθνξά ζηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ κεραληθήο θαη δηνίθεζεο, 

θξηηεξίσλ θαη  ηερληθψλ γηα ηελ επίηεπμε ελφο απνδεθηνχ επηπέδνπ αζθαιείαο ζε φια 

ηα ζηάδηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ζ επίηεπμε απηνχ ηνπ νξηζκνχ ηεο αζθάιεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ν πξσηαξρηθφο 

ζηφρνο ελφο SMS. Έλα ζσζηά δνκεκέλν SMS παξέρεη κηα ζπζηεκαηηθή, μεθάζαξε 

θαη ζπλνιηθή δηαδηθαζία γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ. Ζ δηαδηθαζία απηή 

πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζηφρνπ, ην ζρεδηαζκφ, ηελ ηεθκεξίσζε αιιά θαη 

ηελ ηαθηηθή αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο γηα λα εμαζθαιίζεη φηη νη ζηφρνη ηεξνχληαη. 

Έλα SMS πεξηιακβάλεη πνιιέο βαζηθέο αξρέο ηεο αζθάιεηαο ζπζηεκάησλ: Ζ πξψηε 

είλαη ε δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ αζθάιεηα.  H ζηάζε θαη νη ελέξγεηεο ηεο 

δηνίθεζεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ, είλαη 
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επνκέλσο δσηηθήο ζεκαζίαο νη ελ ιφγσ εγέηεο λα δεζκεχνληαη γηα ηελ επηηπρία ελφο 

SMS. Ζ δεχηεξε δέζκεπζε αθνξά ζηε δπλακηθή αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ. Ζ αξρή 

απηή αθνξά ζηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ θαη ηελ αλαθνξά ησλ θηλδχλσλ πνπ κπνξνχλ λα 

γιηηψζνπλ έλαλ νξγαληζκφ απφ ζεκαληηθέο απψιεηεο ζε  ρξφλν θαη πφξνπο. Ζ ηξίηε 

αξρή αθνξά ζηηο δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ. Έλα 

ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζεη ινγηθέο ιχζεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε γλσζηψλ ή αλακελφκελσλ θηλδχλσλ. Ζ ηέηαξηε αξρή αθνξά ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο. Ζ ζπλερήο αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ελφο 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο είλαη απαξαίηεηε γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ αιιά θαη ην αλ απαηηνχληαη επηπιένλ δηνξζσηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Διαφορϋσ των υςτημϊτων Διαχεύριςησ Αςφϊλειασ από την 

Παραδοςιακό Προςϋγγιςη τησ Αςφϊλειασ  

Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο αξρέο ελππάξρνπλ ζε θάπνηα κνξθή ζηα ηξέρνληα 

ζπζηήκαηα αζθαιείαο. Έλα SMS δελ πξννξίδεηαη λα απνηειέζεη έλα εληειψο λέν 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο, αθνχ θαηά θαλφλα βαζίδεηαη ζε ήδε 

πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο ελφο νξγαληζκνχ. Ωζηφζν, ππάξρνπλ αξθεηέο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζε έλα SMS θαη ηηο παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο. Μία απφ ηηο 

βαζηθέο δηαθνξέο είλαη φηη έλα SMS πηνζεηεί κηα πξνιεπηηθή πξνζέγγηζε δηαρείξηζεο 

ηεο αζθάιεηαο πνπ βαζίδεηαη ζε δηαξθή παξαθνινχζεζε θαη επαλαιακβαλφκελεο 

επηζεσξήζεηο ψζηε λα αλαπηπρζνχλ δηαδηθαζίεο θαη δείθηεο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ 

εκθάληζε θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα (Donald & Young, 1996). 

Έλα SMS δηακνηξάδεη ηελ επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε φια ηα 

επίπεδα θαη ηα ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ. Απηή ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ 

πνπ παξαθνινπζνχλ ηα δεηήκαηα αζθάιεηαο θαζηζηά ιηγφηεξν πηζαλφ φηη θάπνηνο 

θίλδπλνο ζα πεξάζεη απαξαηήξεηνο θαη ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη ζε αηχρεκα. 

Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο (SMS) έρνπλ πνιιά θνηλά κε ηα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο (Quality Assurance), δεδνκέλνπ φηη θαη νη δχν θαηεγνξίεο 

ζπζηεκάησλ απαηηνχλ ζρεδηαζκφ,  παξαθνινχζεζε ησλ επηδφζεσλ ηνπο αιιά θαη ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπηπιένλ, έλα SMS 

αλαγλσξίδεη φηη ηα αλζξψπηλα θαη ηα νξγαλσηηθά ιάζε δελ κπνξνχλ πνηέ λα 

εμαιεηθζνχλ εληειψο, έηζη ην ζχζηεκα επηδηψθεη λα ηα κεηψζεη κέζα απφ ηελ 
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αλάπηπμε κηαο λννηξνπίαο γηα ηελ αζθάιεηα. Έηζη, ην SMS επηθεληξψλεηαη ζηελ 

εμάιεηςε ησλ επηθίλδπλσλ ζπλζεθψλ πξηλ απηέο κπνξέζνπλ λα εμειηρηνχλ ζε θάηη 

πην ζνβαξφ. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ε εθαξκνγή ελφο SMS ζε έλαλ αεξνιηκέλα δελ 

ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή ελφο πξφζζεηνπ ζηξψκαηνο επνπηείαο ή θαλνληζηηθψλ 

δηαηάμεσλ. Απνηειεί κηα νξγαλσηηθή αιιαγή ε νπνία εληάζζεηαη ζηαδηαθά θαη 

νκαιά ζηε ξνπηίλα εξγαζηψλ. 

Οφϋλη από  την εφαρμογό ενόσ SMS 

Δίλαη ζαθέο φηη ν απψηεξνο ζηφρνο ηεο εθαξκνγήο ελφο SMS ζε έλαλ αεξνιηκέλα 

είλαη ε απμεκέλε αζθάιεηα, θαη, εηδηθφηεξα, ιηγφηεξα αηπρήκαηα θαη ηξαπκαηηζκνί. 

Δπηπιένλ, απμάλνληαο ην επίπεδν ελφο ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο επηηπγράλεηαη κείσζε 

ζηηο πιηθέο δεκίεο θαη ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Ζ αζθάιεηα είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ελφο αεξνιηκέλα. 

Κάπνηα επηκέξνπο νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ελφο SMS ζε έλαλ αεξνιηκέλα 

πεξηιακβάλνπλ (McDonald et al, 2000): 

■ Μείσζε ηνπ άκεζνπ θαη έκκεζνπ θφζηνπο απφ αηπρήκαηα 

Ζ επηβνιή πξνζηίκσλ, ηα έμνδα επηζθεπήο, νη απαηηήζεηο γηα απνθαηάζηαζε δεκηψλ 

θαη ε αχμεζε ησλ αζθαιίζηξσλ είλαη κεξηθέο απφ ηηο πηζαλέο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο 

ελφο κηθξνχ ή κεγάινπ αηπρήκαηνο ζε έλα αεξνδξφκην. 

■ Ζ βειηίσζε ηνπ εζηθνχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

Ζ πξνψζεζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ εκπνδίδεη ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ εζηθνχ θαη απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα. 

■ Ζ δεκηνπξγία ελφο εκπνξεχζηκνπ ηζηνξηθνχ αζθαιείαο 

Έλα SMS πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο κεηξηαζκνχ ηνπ θηλδχλνπ πνπ παξέρνπλ εγγπήζεηο 

γηα ηελ  αζθάιεηα θαη ηελ δηαηήξεζή ηεο. 

■ Ζ ζπκκφξθσζε κε ηηο λνκηθέο επζχλεο γηα ηελ αζθάιεηα 

Κάζε αεξνδξφκην πξέπεη λα θαιχπηεη θάπνηεο απαηηήζεηο πηζηνπνίεζεο θαη πξφηππα 

αζθαιείαο , ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε έλα ζχζηεκα SMS. 
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■ Ο απνηειεζκαηηθφηεξνο πξνγξακκαηηζκφο ζπληήξεζεο θαη ρξεζηκνπνίεζεο 

πφξσλ. 

 Ζ απνηειεζκαηηθή ππνβνιή εθζέζεσλ θηλδχλνπ ζηα SMS επηηξέπεη ηνλ ελεξγφ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, εθφζνλ ππάξρνπλ δηαζέζηκνη πφξνη, 

βειηηψλνληαο ηελ πηζαλφηεηα φηη ε ζπληήξεζε εθηειείηαη έγθαηξα θαη πην 

απνηειεζκαηηθά. 

■ Ζ απνθπγή ηνπ θφζηνπο δηεξεχλεζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ηνπ θφζηνπο δηαθνπήο 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο  

Ζ βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο εληφο ηνπ αεξνιηκέλα θαη ε κείσζε ηνπ επηπέδνπ 

θηλδχλνπ ζα απνηξέςνπλ πνιιά αηπρήκαηα. 

■ πλερήο βειηίσζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ 

Έλα SMS επηηξέπεη ζηα δηδάγκαηα απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αεξνιηκέλα λα 

ελζσκαησζνχλ ζην ζχζηεκα θαη λα νδεγήζνπλ ζε θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ. 

Ο ICAO θαη ε FAA έρνπλ εμαγγείιεη ή πξνηείλεη ηηο απαηηήζεηο ή ηα ζρέδηα γηα ηελ 

εθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο αζθάιεηαο γηα ηα αεξνδξφκηα. Απηφ θαηαδεηθλχεη 

ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ζηηο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ησλ SMS. 

χκθσλα κε δήισζε ηνπ Mark Rosenker, πνπ δηεηέιεζε πξφεδξνο ηνπ Δζληθνχ 

πκβνπιίνπ Αζθάιεηαο Μεηαθνξψλ ησλ ΖΠΑ (NTSB): " Έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

αζθάιεηαο απαηηεί αιιαγή ηεο λννηξνπίαο ζε έλαλ νξγαληζκφ, έηζη ψζηε ε αζθάιεηα 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ λα είλαη ν ζηφρνο πίζσ απφ θάζε ελέξγεηα θαη απφθαζε ηφζν 

απφ ηνπο επηβιέπνληεο ηηο δηαδηθαζίεο φζν θαη απφ εθείλνπο πνπ ηηο εθηεινχλ. Έλα 

SMS νδεγεί ζε ηππνπνηεκέλεο θαη μεθάζαξεο δηαδηθαζίεο γηα θάζε κέινο ηνπ 

νξγαληζκνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηφζν ηεο θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο φζν θαη ηεο  

έθηαθηεο αλάγθεο. Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο θαζνξίδνληαη γηα θάζε ππάιιειν 

ηφζν γηα ηηο θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο φζν θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. 

Οξγαλψλνληαη επίζεο αιπζίδεο ηεξαξρίαο. " 
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2.3 Εφαρμογό Συςτημϊτων Διαχεύριςησ Αςφϊλειασ (SMS) ςτα 

Αεροδρόμια εκτόσ των Ηνωμϋνων Πολιτειών 

 

Σα SMS κφιηο πξφζθαηα εθαξκφζηεθαλ ζηα αεξνδξφκηα ζε παγθφζκην επίπεδν, έηζη 

ψζηε ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη ηα δηδάγκαηα απφ 

ηελ εθαξκνγή ηνπο εμαθνινπζνχλ λα ζπιιέγνληαη. Σν ηκήκα απηφ ηεο παξνχζαο 

κειέηεο ζπλνςίδεη ηα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα ζπιιερηνχλ απφ ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία θαη πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο απφ άξζξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εθαξκνγή SMS  ζε αεξνδξφκηα εθηφο ΖΠΑ.  

Οη Αξρέο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο «Civil Aviation Authorities» είλαη γλσζηέο θαη  σο 

CAAs θαη πξφθεηηαη γηα νξγαληζκνχο αληίζηνηρνπο κε ηνλ FAA θαη ηνλ ICAO ησλ 

ΖΠΑ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ δείρλνπλ φηη ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία 

σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν  έρνπλ αθνκνησζεί θαη εθαξκνζηεί νη αξρέο ησλ 

SMS ζε δηεζλέο επίπεδν. 

 

2.3.1 Προςεγγύςεισ για την Εφαρμογό ενόσ SMS 

 

Ζ εθαξκνγή ησλ SMS απφ ηα αεξνδξφκηα έρεη αθνινπζήζεη κηα ζεηξά δηαθνξεηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ζρεδηαζκνχ θαη εθηέιεζεο. Ζ πνηθηιία απηή νθείιεηαη ελ κέξεη ζην 

βαζκφ πξνζαξκνγήο πνπ απαηηείηαη γηα λα ηαηξηάμεη έλα SMS κε ην κέγεζνο ηνπ 

αεξνιηκέλα θαη ηελ εκπεηξία ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο φζνλ αθνξά 

ζηελ αζθάιεηα. Αλ θαη ηα πεξηζζφηεξα αεξνδξφκηα είλαη λένη ρξήζηεο ησλ 

ζπζηεκάησλ SMS, αξθεηά απφ απηά έρνπλ κεγάιε εκπεηξία κε ηηο δηαδηθαζίεο ησλ 

ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο (McDonald et al, 2000). Σα αεξνδξφκηα απηά ζα κπνξέζνπλ 

λα επηηχρνπλ θαιχηεξν ρξφλν κεηάβαζεο. Οη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο εθαξκνγήο 

ελφο SMS κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ κε βάζε ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

 Δμειηθηηθφ ζηπι 

ε απηή ηελ πξνζέγγηζε, έλα αεξνδξφκην πινπνηεί ζηαδηαθά ηηο αξρέο ελφο SMS  

ζε κηα πεξίνδν αξθεηψλ εηψλ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απηνχ, ε θνπιηνχξα 
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ηεο αζθάιεηαο ξηδψλεη ζηαδηαθά ζηε λννηξνπία θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

 Ζ κεζνδνινγία Ξερσξηζηψλ ηαδίσλ 

Ζ πξνζέγγηζε απηή ρξεζηκνπνηεί ηηο εκεξνκελίεο θαη άιια νξφζεκα γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ δηαθφξσλ πηπρψλ ηνπ SMS. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ ηπρφλ πξνβιήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ελφο ζηαδίνπ πξηλ απφ 

ηελ πξνψζεζε ζην επφκελν ζηάδην. 

 Γξήγνξε Δθαξκνγή ―Fast Track  Adoption‖ 

Απηφ ην ζηπι πινπνηεί SMS κε ζρεηηθά ηαρχ ξπζκφ. Παξά ην γεγνλφο φηη ε 

πξνζέγγηζε απηή κπνξεί λα θέξεη ην αεξνδξφκην ζε ζπκκφξθσζε κε 

θαλνληζκνχο SMS, ελδέρεηαη λα κελ νδεγήζεη ζε αξθεηά ζεκειηψδε αιιαγή φζνλ 

αθνξά ζηηο πξαθηηθέο αζθάιεηαο θαη ζπκπεξηθνξέο. Έλα επηζεηηθφ πξφγξακκα 

θαηάξηηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζα απαηηεζεί γηα λα επηηεπρζεί απηφ ην είδνο ηεο 

ηαρείαο κεηάβαζεο. 

Οη νξγαληζκνί CAAs ηείλνπλ λα αθήλνπλ ηα ίδηα ηα αεξνδξφκηα λα δηαρεηξηζηνχλ ηα 

δεηήκαηα αζθάιεηαο ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηεο απφ ηηο αθφινπζεο κεζφδνπο: 

  πιινγή ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη δηδαγκάησλ απφ πην έκπεηξνπο 

νξγαληζκνχο 

  Δπηζηξάηεπζε αλεμάξηεησλ ζπκβνχισλ ή άιισλ θνξέσλ δηαρείξηζεο ησλ 

αεξνιηκέλσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζρεδηαζκέλσλ πξνγξακκάησλ 

αζθαιείαο 

 Πξνψζεζε ησλ αεξνδξνκίσλ λα εθθηλήζνπλ πξνγξάκκαηα απην-εθπαίδεπζεο 

γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο SMS 

  Αλαδήηεζε πξνκεζεπηψλ ινγηζκηθνχ γηα ηελ αγνξά ζπζηεκάησλ ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ ζε νξηζκέλνπο αεξνιηκέλεο.  

Αλάιπζε Γηαδηθαζηψλ θαη Αλάιπζε Gap 

Ζ Αλάιπζε Γηαδηθαζηψλ είλαη θαηά θαλφλα ην πξψην βήκα γηα ηελ πινπνίεζε ελφο  

SMS. Πνιιά αεξνδξφκηα δελ δηαζέηνπλ  κηα πιήξε εηθφλα φισλ ησλ δηεξγαζηψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ πνπ ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη σο κέξνο ελφο SMS, ελψ είλαη πνιχ 
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ζεκαληηθφ γηα έλαλ νξγαληζκφ λα "γλσξίδεη ηη δελ γλσξίδεη θαιά". Μφιηο 

νινθιεξσζεί απηφ ην πξψην βήκα , έλαο αεξνιηκέλαο κπνξεί λα μεθηλήζεη κηα 

αλάιπζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ ειιείςεσλ αζθάιεηαο. Απηφ ην 

βήκα κπνξεί επίζεο λα απνθαιχςεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ αεξνιηκέλα κπνξνχλ λα γίλνπλ πην απνηειεζκαηηθέο (Blakey, 2005). 

πιινγή δεδνκέλσλ 

Ζ ξαρνθνθαιηά θάζε SMS είλαη ε ζπιινγή θαη δηαρείξηζε δεδνκέλσλ. Πνιινί 

νξγαληζκνί δηαρείξηζεο αεξνδξνκίσλ δηαζέηνπλ αλεπαξθέο ππφβαζξν φζνλ αθνξά 

ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη άιια ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ. Έηζη, 

κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο γηα ηελ αλάπηπμε απηήο ηεο 

ηθαλφηεηαο. Δπηπιένλ, ε ηππνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ αζθάιεηα πξέπεη λα 

πξνσζεζεί ζε φιν ην εχξνο ελφο CAA. 

πζηήκαηα Αλαθνξάο Κηλδχλσλ 

Σα πξνγξάκκαηα εζεινληηθήο θαη εκπηζηεπηηθήο αλαθνξάο επηθίλδπλσλ πεξηζηαηηθψλ 

απνηεινχλ ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ελφο  SMS. Οξηζκέλνη νξγαληζκνί δηαρείξηζεο 

αεξνδξνκίσλ αληηκεησπίδνπλ ηα ζπζηήκαηα αλαθνξάο, ρσξίο επηπηψζεηο θαη ηηκσξία 

γηα ηνλ αλαθνξέα, κε επηθχιαμε. Τπάξρνπλ δηάθνξεο επηινγέο κεζφδσλ γηα ηελ 

αλαθνξά θηλδχλσλ αιιά θαη επηθίλδπλσλ πξαθηηθψλ γηα ηελ αζθάιεηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ αεξνδξνκίσλ, ηνπ CAA, ή 

αθφκα θαη ελφο νξγαληζκνχ παξφκνηνπ κε ηνλ NTSB ησλ ΖΠΑ. Μεξηθέο κέζνδνη 

απνθφπηνπλ πιήξσο ην θνξέα δηαρείξηζεο ελφο αεξνδξνκίνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ησλ θαηαγγειιφλησλ ηηο φπνηεο δπζιεηηνπξγίεο. Ζ ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ππνβνιήο εθζέζεσλ θηλδχλνπ απνηειεί κηα ζεκαληηθή 

πηπρή ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο πνπ επηδηψθεη λα αλαπηχμεη έλα SMS. 

Δληνπηζζέληα Οθέιε  

Οη νξγαληζκνί CAA ηεο Απζηξαιίαο, ηνπ Καλαδά, ηνπ Υνλγθ Κνλγθ, ηεο Ηξιαλδίαο, 

ηεο Ηηαιίαο, ηνπ Κνπβέηη, ηεο ηγθαπνχξεο, ηεο Διβεηίαο, ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζίιεηνπ 

θαη αιινχ έρνπλ αλαγλσξίζεη ην SMS σο ην πιένλ απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα, ην 

νπνίν εγγπάηαη φηη ηα πνζνζηά ησλ αηπρεκάησλ δελ ζα απμάλνπλ αλαινγηθά κε ηελ 

αλακελφκελε αχμεζε ηεο παγθφζκηαο ελαέξηαο θπθινθνξίαο. Σν αεξνδξφκην ηνπ 

Κάξληηθ ζηελ Οπαιία, ηνπ Πεξζ ζηελ Απζηξαιία, ηνπ Κάιγθαξη ζηνλ Καλαδά, ηεο 
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Κνπεγράγεο ζηε Γαλία θαη ηνπ Κράλγθη ζηε ηγθαπνχξε είλαη κεξηθά κφλν απφ ηα 

αεξνδξφκηα πνπ έρνπλ αξρίζεη λα εξγάδνληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε βειηίσζεο ηεο 

αζθάιεηάο ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αξρέο ησλ SMS. Σα παξαθάησ είλαη κεξηθά απφ 

ηα νθέιε ελφο αεξνιηκέλα απφ ηελ εθαξκνγή ελφο SMS, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη 

απφ ηνπο ππαιιήινπο ζηα αεξνδξφκηα απηά: 

 Ζ επίηεπμε αζθαιέζηεξεο ιεηηνπξγίαο ησλ αεξνιηκέλσλ θαη ε ζπκκφξθσζε 

κε εζληθνχο θαη δηεζλείο θαλνληζκνχο. Έλα SMS ρξεζηκεχεη σο έλα 

απνηειεζκαηηθφ κέζν πξνιεπηηθήο αληηκεηψπηζεο πηζαλψλ πξνβιεκάησλ κε 

ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο αιιά θαη λνκηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ αζθάιεηα 

 Ζ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο γηα  πξφβιεςε θαη αληηκεηψπηζε ζεκάησλ 

αζθάιεηαο πξηλ απηά νδεγήζνπλ ζε ζπκβάλ ή αηχρεκα 

 Ζ κείσζε ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ αηπρεκάησλ, εζηηάδνληαο 

ηελ πξνζνρή ζηηο ζεκαληηθφηεξεο αλάγθεο αζθάιεηαο, νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφηεξν βαζκφ αληαπνδνηηθφηεηαο 

 Ζ δπλαηφηεηα ηνπ αεξνδξνκίνπ λα δψζεη πξνηεξαηφηεηα ζηα δεηήκαηα πνπ 

είλαη ηα πιένλ θαηάιιεια γηα ην κέγεζφο ηνπ θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ  

 Ζ κεγηζηνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ επελδχζεσλ γηα ηελ αζθάιεηα, 

εμαζθαιίδνληαο φηη θαιχπηνληαη πξψηα νη ζεκαληηθφηεξεο αλάγθεο  

 Ζ έκθαζε  ζηε  ζπλερή βειηίσζε 

 Ζ πξνψζεζε κηαο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο γηα ηελ αζθάιεηα 

  Ζ νηθνδφκεζε κηαο θνπιηνχξαο πξνψζεζεο ηεο αζθάιεηαο κε ηελ αχμεζε 

ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αεξνιηκέλα γηα ηα δεηήκαηα ησλ 

θηλδχλσλ θαη ηεο αζθάιεηαο  

 Ζ δπλαηφηεηα λα θαζίζηαηαη ην πξνζσπηθφ πεξηζζφηεξν ππεχζπλν γηα ηελ 

επεμεξγαζία, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ζπκβάλησλ  

 Ζ επηζεκνπνίεζε  ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ζπλαληήζεσλ 
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2.3.2 υμπερϊςματα από τη μελϋτη των SMS ςτα αεροδρόμια εκτόσ 

των Ηνωμϋνων Πολιτειών 

 

Ζ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ζε ρψξεο εθηφο ΖΠΑ έρεη αλαδείμεη 

πνιιά θξίζηκα δεηήκαηα κηα θαη νη δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε 

ρψξα ζέηνπλ δηαθνξεηηθέο πξνθιήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ελφο SMS. 

Σα αθφινπζα ρξήζηκα δηδάγκαηα πξνέθπςαλ απφ απηέο ηηο εθαξκνγέο: 

 Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ νξγάλσζε ελφο SMS δελ πξέπεη λα πεξηκέλεη ηε 

λνκνζεζία λα εμειηρζεί, πξέπεη λα μεθηλήζεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. 

 Μεξηθά ή πνιιά απφ ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ ζε έλαλ 

αεξνιηκέλα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζε έλα SMS.  

 Ζ ηεθκεξίσζε είλαη ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ ελφο SMS γηα λα εμαζθαιίζεη θαη 

λα απνδείμεη ηελ πξνζήισζε ελφο αεξνιηκέλα ζηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ 

απαηηήζεσλ. 

 Ζ νηθνδφκεζε ελφο SMS ζε ζηάδηα θαη φρη λα πξνζπαζεί θαλείο λα ηα θάλεη 

φια καδί. 

  Ο νξγαληζκφο δηαρείξηζεο ελφο αεξνιηκέλα πξέπεη λα ζεζπίδεη θαη λα 

δηαηεξεί κηα θαιή ζρέζε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ θαη φιεο ηηο 

νκάδεο ζπκθεξφλησλ πνπ ππάξρνπλ ζε έλα αεξνιηκέλα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ξπζκηζηηθήο αξρήο ηεο θάζε ρψξαο. 

Κξίζηκεο πξνθιήζεηο 

Οη αθφινπζεο πηπρέο ηεο εθαξκνγήο SMS απεδείρζεζαλ δχζθνιεο θαη θξίζηκεο γηα 

ηελ επηηπρία ησλ SMS ζηηο ρψξεο εθηφο ΖΠΑ θαη αμίδνπλ νπζηαζηηθή έξεπλα θαη 

πξνγξακκαηηζκφ. 

 Καζνξηζκφο λνκηθήο επζχλεο θαη ππνρξέσζε ινγνδνζίαο. 

 Πξνζδηνξηζκφο ελφο εθπαηδεπκέλνπ θαη εηδηθεπκέλνπ Γηεπζπληή ηεο 

Αζθάιεηαο. 

 Ζ ζέζπηζε κηαο κεζνδνινγίαο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 
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 Ζ αλάπηπμε ελφο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο θηλδχλσλ, ρσξίο 

θπξψζεηο γηα ηνπο αλαθνξείο. 

 Ζ ζχλδεζε ηνπ SMS ηνπ αεξνδξνκίνπ κε άιινπο ηνκείο, ηδίσο ηνλ έιεγρν ηεο 

ελαέξηαο θπθινθνξίαο θαη ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο. 

ύνοψη τησ εφαρμογόσ SMS ςε αεροδρόμια εκτόσ των Ηνωμϋνων 

Πολιτειών  

Δίλαη επξέσο απνδεθηφ ζηελ αεξνπνξηθή θνηλφηεηα φηη ε αζθάιεηα είλαη ην θιεηδί 

γηα ηελ επηβίσζε θαη αλάπηπμε θάζε νξγαληζκνχ. Ωζηφζν, κε βάζε ηελ εκπεηξία ησλ 

θνξέσλ δηαρείξηζεο αεξνιηκέλσλ εθηφο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, απαηηείηαη 

κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηα 

αεξνδξφκηα απ' φ, ηη πνιινί ζπλεηδεηνπνηνχλ. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα εάλ θάπνηνο 

επηζπκεί λα ελζσκαηψζεη ηε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο κεηαμχ ησλ αεξνπνξηθψλ 

εηαηξεηψλ, ηνπ έιεγρνπ ελαέξηαο θπθινθνξίαο θαη ηνπ αεξνιηκέλα. Γελ ππάξρεη κηα 

θαζνιηθή ιχζε γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ αεξνδξνκίσλ, αιιά ηα SMS 

πξνζθέξνπλ έλα πξνζαξκφζηκν ζχζηεκα ην νπνίν έρεη απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθφ 

ζε δηάθνξνπο ηνκείο θαη θιάδνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο. 

 

2.4 Το Όραμα για την εφαρμογό των SMS  ςε  Αεροδρόμια των 

ΗΠΑ 

Απηή ε κειέηε έρεη πεξηγξάςεη ηα νθέιε πνπ έλα SMS κπνξεί λα πξνζθέξεη ζε έλαλ 

νξγαληζκφ δηαρείξηζεο αεξνδξνκίνπ. Ζ ελζσκάησζε ελφο SMS δελ είλαη κηα 

ζχληνκε δηαδηθαζία,  ε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο ζε έλα επίπεδν πνπ λα απνηειεί 

βειηίσζε ζε ζρέζε κε έλα ήδε αμηφινγν ζχζηεκα απαηηεί πξνζπάζεηα θαη κηα 

δηεμνδηθή επαλαμηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ. Ζ FAA έρεη 

αλαιάβεη κηα ζεηξά πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο πινπνίεζεο 

ζπζηεκάησλ SMS ζηα αεξνδξφκηα πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ην κλεκφλην 

"14 CFR Part 139, Certification of Airports". Δπηπιένλ, πξνηείλεη δξάζεηο πνπ κπνξεί 

λα αλαιάβεη ε δηαρεηξηζηηθή αξρή ελφο αεξνιηκέλα γηα ζπγρξνληζκφ κε ηηο 

πξσηνβνπιίεο ηεο FAA. 
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Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, έλα SMS ζηεξίδεηαη θαη δελ αληηθαζηζηά ηηο 

πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο. Πνιιά αεξνδξφκηα έρνπλ δηαδηθαζίεο νη νπνίεο 

πξνζεγγίδνπλ ηελ αλάπηπμε ελφο SMS. Έλα  SMS ελζσκαηψλεη απηέο ηηο δηαδηθαζίεο 

θαη εμαζθαιίδεη ηελ ηεθκεξίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη κέηξσλ αζθαιείαο. 

 

2.4.1Δραςτηριότητεσ τησ FAA  

 

Τπάξρνπλ πνιιέο ελέξγεηεο πνπ ην Γξαθείν Αεξνδξνκίσλ " Office of Airports"  έρεη 

ήδε αλαιάβεη ή ζρεδηάδεη λα αλαιάβεη. Ζ πξψηε ήηαλ ε έθδνζε κηαο ζπκβνπιεπηηθήο 

Δγθπθιίνπ - Advisory Circular (AC) γηα ηελ εηζαγσγή ησλ SMS. Ζ FAA έρεη 

επηιέμεη νξηζκέλνπο αεξνιηκέλεο γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα πηινηηθή κειέηε γηα 

ηελ αλάπηπμε SMS θαη λα κάζεη κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Σν γξαθείν ηεο FAA 

"Office of Airport Safety and Standards" ζπκκεηέρεη επίζεο ζε κηα πξσηνβνπιία γηα 

ηελ εθαξκνγή SMS ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο πνπ ππάγνληαη ζηελ FAA. Σέινο, ε 

FAA ζα ζέζεη ζε εθαξκνγή έλα ζρέδην ζέζπηζεο θαλφλσλ, ψζηε λα θαζνξηζηεί ην 

ρξνλνδηάγξακκα ηεο νξγάλσζεο SMS ζηα αεξνδξφκηα ησλ ΖΠΑ. 

υμβουλευτικό εγκύκλιοσ  

Ζ πκβνπιεπηηθή Δγθχθιηνο "Advisory Circular AC 150/5200-37, Introduction to 

Safety Management Systems for Airport Operators" θπθινθφξεζε ζηηο 28 

Φεβξνπαξίνπ 2007. Όπσο ε εγθχθιηνο επηζήκαλε, ν νξγαληζκφο εμέδσζε ην 2008 κηα 

αλαθνίλσζε κε ηελ νπνία ελζάξξπλε ηε δεκφζηα ζπδήηεζε γχξσ απφ ηε ζέζπηζε 

θαλφλσλ αζθαιείαο. Ζ ζπκβνπιεπηηθή εγθχθιηνο νξίδεη θαη παξνπζηάδεη ελ ζπληνκία 

ηνπο ηέζζεξηο ππιψλεο ελφο SMS θαη παξέρεη παξαδείγκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έξγνπ θαηαζθεπήο αεξνδηαδξφκνπ. 

Πιλοτικό Μελϋτη SMS  

Σν γξαθείν "Office of Airport Safety and Standards" ηεο FAA  έρεη επηιέμεη 

νξηζκέλνπο αεξνιηκέλεο πνηθίινπ κεγέζνπο γηα ηελ εθπφλεζε κηαο κειέηεο ζρεηηθά 

κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ έλα SMS ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ζε έλαλ 

αεξνιηκέλα. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα επσθειεζνχλ απφ ην λα είλαη νη πξψηνη πνπ ζα 

πηνζεηήζνπλ έλα πξφγξακκα ην νπνίν θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζα γίλεη ππνρξεσηηθφ 
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ζην κέιινλ. Ζ αλαηξνθνδφηεζε ηεο FAA  απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο αεξνιηκέλεο κε 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα δηδάγκαηα πνπ αληιήζεθαλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ SMS 

ζα ηελ βνεζήζεη λα παξέρεη θαζνδήγεζε θαη ζε άιινπο αεξνιηκέλεο πνπ επηζπκνχλ 

λα αλαπηχμνπλ έλα SMS. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην πξφγξακκα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ αλάπηπμε ελφο SMS θαη 

ηελ ηεθκεξίσζή ηνπ ζε έλα εγρεηξίδην "Safety Program Manual (SPM)". Δίλαη 

πξφζεζε ηεο FAA λα ελζσκαηψζεη ηα SMS ζην εγρεηξίδην πηζηνπνίεζεο 

αεξνδξνκίσλ "Airport Certification Manual". Απηή ε πηινηηθή κειέηε ζα δηαξθέζεη 

πεξίπνπ 6 κε 8 κήλεο γηα θάζε αεξνδξφκην, αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηελ 

πνιππινθφηεηά ηνπ. Απνηειείηαη απφ ηξεηο θάζεηο σο εμήο: 

■ Φάζε 1: Αλάιπζε GAP 

■ Φάζε 2: Αλάπηπμε ελφο πξνζρέδηνπ ηνπ εγρεηξηδίνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο αζθάιεηαο 

■ Φάζε 3: Αλάπηπμε ηνπ ηειηθνχ εγρεηξηδίνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο αζθάιεηαο 

Έλαο απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηεο πηινηηθήο κειέηεο SMS είλαη λα 

εληνπηζηνχλ ηα θελά αλάκεζα ζηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ησλ αεξνιηκέλσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην κλεκφλην " 14 CFR 139 " αιιά θαη ην ζρεηηθφ θαζνδεγεηηθφ 

πιηθφ ηεο FAA θαη ηηο πξνζέζεηο ελφο SMS. Αλακέλεηαη φηη ζα ππάξρεη ζεκαληηθή 

επηθάιπςε κεηαμχ ησλ ζεκεξηλψλ ζρεδίσλ αζθάιεηαο θαη ησλ αξρψλ ησλ SMS. Σα 

πνξίζκαηα ηεο πηινηηθήο κειέηεο ζα βνεζήζνπλ ηελ FAA λα αλαπηχμεη ηηο 

κειινληηθέο θαηεπζχλζεηο ζρεηηθά κε ηα SMS, θάηη πνπ ζα σθειήζεη ηειηθά ηνπο 

αεξνιηκέλεο πνπ ηα εθαξκφδνπλ πηινηηθά αιιά θαη ζα ηα εθαξκφζνπλ ζηε ζπλέρεηα. 

Θϋςπιςη κανόνων  

Ζ FAA ππνζηεξίδεη ηελ ελαξκφληζε ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ θαη έρεη εξγαζηεί κε 

ζθνπφ νη θαλνληζκνί αζθαιείαο  ησλ ΖΠΑ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο αεξνπνξίαο λα είλαη 

ζπκβαηνί  κε ηα δηεζλή πξφηππα θαη ηηο ζπληζηψκελεο πξαθηηθέο ηνπ ICAO. Ο 

νξγαληζκφο πξνηίζεηαη λα πξνσζήζεη ηε ρξήζε ησλ SMS ζηα αεξνδξφκηα ησλ ΖΠΑ, 

κε ηξφπν πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ICAO αιιά θαη ζα ζπκπιεξψλνπλ 

ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ηεο FAA γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αεξνδξνκίσλ. Ζ ηειηθή 

εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ιάβεη ππφςε ηεο θαη ηηο  εκπεηξίεο ησλ αεξνιηκέλσλ 
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πνπ έρνπλ ήδε ζέζεη ζε εθαξκνγή ζπζηήκαηα SMS. χκθσλα κε ηελ FAA 

νπνηαδήπνηε απφθαζε γηα ηελ ηειηθή ξχζκηζε ζρεηηθά κε ηα SMS ζα πξέπεη λα: 

 

 Λακβάλεη ππφςε ηεο ηα νθέιε θαη ην θφζηνο θαη λα ζρεδηαζηεί κε ζηφρν ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ξχζκηζεο κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ επηβνιή ηεο 

ειάρηζηεο δπλαηήο επηβάξπλζεο θαη θφζηνπο ζηα αεξνδξφκηα. 

  Δμεηάζεη  αλ ε ππνρξέσζε αλάπηπμεο SMS πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζε φινπο 

ηνπο αεξνιηκέλεο ή  κφλν γηα αεξνδξφκηα ηα νπνία βξίζθνληαη πάλσ απφ έλα 

νξηζκέλν επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο. 

  Δμεηάζεη  πψο ηα ζηνηρεία ελφο SMS ζα εθαξκφδνληαη ζε αεξνιηκέλεο 

δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ θαη δπλαηνηήησλ. 

  Λάβεη ππφςε ηηο πθηζηάκελεο απαηηήζεηο ηνπ κέξνπο 139 θαη ηελ απνθπγή 

επαλάιεςεο ησλ απαηηήζεσλ. 

 Να νξίζεη ηνλ θαηάιιειν βαζκφ επνπηείαο ησλ επηκέξνπο πξνγξακκάησλ 

SMS απφ ηελ FAA θαη απφ ηνπο επηζεσξεηέο αεξνδξφκησλ ηεο FAA . 

 Δμεηάζεη ηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο γχξσ απφ ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εθαξκνγή ελφο SMS γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο FAA θαη ηνπο θνξείο 

δηαρείξηζεο ησλ αεξνιηκέλσλ. 

Λοιπϋσ Δραςτηριότητεσ  

Σν πλεηαηξηζηηθφ Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα γηα ηα Αεξνδξφκηα " Cooperative 

Research Program " ηνπ TRB " Transportation Research Board " αλέιαβε ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ FAA ηελ εθπφλεζε ελφο νδεγνχ γηα ηα  πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 

ηεο Αζθάιεηαο αεξνδξνκίσλ. Απηφ ην εγρεηξίδην εθδφζεθε ην 2008 κε ηίηιν " ACRP 

Report 1: Safety Management Systems for Airports, Volume 1: Guidebook". 

 

2.5 Βόματα για την εφαρμογό ενόσ SMS ςε ϋνα Αερολιμϋνα 

 

ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ ηα βήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ελφο 

SMS ζε έλαλ αεξνιηκέλα, ζχκθσλα κε ηνπο δχν ζεκαληηθφηεξνπο θνξείο 
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παγθνζκίσο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο SMS ζηα αεξνδξφκηα, ηελ FAA θαη 

ηνλ ICAO. Οη δηαηάμεηο θαη ηα κλεκφληα πνπ έρνπλ εθδψζεη νη δχν νξγαληζκνί 

βξίζθνληαη ζχκθσλα ζην φηη ε εθαξκνγή ησλ παξαθάησ βεκάησλ είλαη κνλφδξνκνο 

γηα ηε κεηάβαζε πξνο ην είδνο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο  αζθάιεηαο πνπ ν ICAO 

θαη ε FAA έρνπλ νξακαηηζηεί. 

Βήκαηα γηα ηε Γεκηνπξγία ελφο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο (SMS)  

αεξνιηκέλα: 

Καθιέπυζη μιαρ πολιηικήρ αζθάλειαρ και ανάθεζη εςθςνών για ηην αζθάλεια 

Ζ επζχλε γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθαξκνγήο ηνπ SMS ζα πξέπεη λα αλαηεζεί ζε πξψηκν 

ζηάδην ηεο αλάπηπμήο ηνπ. ε κηθξφηεξα αεξνδξφκηα, ηελ επζχλε κπνξεί λα αλαιάβεη 

έλα άηνκν πνπ έρεη επσκηζηεί θαη άιια θαζήθνληα. Γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο 

νξγαληζκνχο, κηα νκάδα επαγγεικαηηψλ ηεο αζθάιεηαο πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ηνλ 

θαηεμνρήλ δηαρεηξηζηή ηεο αζθάιεηαο κπνξεί λα απνδεηρζεί πην απνηειεζκαηηθή. Σν 

πξψην θαζήθνλ ησλ ππεπζχλσλ ηεο αζθάιεηαο είλαη ε ζέζπηζε κηαο πνιηηηθήο 

αζθαιείαο πνπ λα αληηθαηνπηξίδεη ηηο αξρέο ελφο SMS. 

Δκηέλεζη μιαρ ανάλςζηρ GAP (ελλείτευν) 

χγθξηζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο SMS θαη  εληνπηζκφο φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

αλάπηπμή ηνπ. Μηα αλάιπζε ησλ ειιείςεσλ μεθηλά εμεηάδνληαο φιεο ηηο ηξέρνπζεο 

ελέξγεηεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην αεξνδξφκην. ηε ζπλέρεηα 

επαιεζεχεη εάλ δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηε θηινζνθία ελφο SMS θαη εληνπίδεη ηηο 

απνθιείζεηο φπνπ ππάξρνπλ. 

Ανάπηςξη μιαρ ζηπαηηγικήρ για ηην ςλοποίηζη ενόρ SMS 

Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα έλα πξφγξακκα πνπ θαζνξίδεη ηα βήκαηα πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ελφο SMS. Ζ εκπεηξία απφ άιια αεξνδξφκηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ SMS κπνξεί λα απνδεηρζεί ρξήζηκε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ κηαο 

απνηειεζκαηηθήο ζηαδηαθήο πξνζέγγηζεο. 
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Ζ ανάπηςξη ηυν επιμέποςρ ζηοισείυν ενόρ SMS 

Αθνινπζψληαο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη, ην πξφγξακκα νξγάλσζεο SMS ζα 

πξέπεη λα αλαπηχζζεηαη, λα ηεθκεξηψλεηαη, λα επαλεμεηάδεηαη θαη λα επαιεζεχεηαη. 

ηα αεξνδξφκηα ησλ ΖΠΑ, πνιιέο απφ ηηο ελέξγεηεο ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο ηνπ 

αεξνδξνκίνπ δηέπνληαη απφ ηα πξφηππα πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ FAA. Ζ FAA δελ ζα 

πεξίκελε απφ απηνχο ηνπο θνξείο λα πξνβνχλ ζε αλεμάξηεηε αλάιπζε  γηα ηελ 

εθαξκνγή κηαο ππνρξεσηηθήο νδεγίαο ηεο. Ωζηφζν, εάλ ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ηνπ 

αεξνιηκέλα πξνηείλεη λα απνθιίλεη απφ ην πξφηππν, ηφηε ε δηελέξγεηα αλάιπζεο ηνπ 

θηλδχλνπ γηα ην λέν πξφηππν ζα είλαη απαξαίηεηε. 

 

2.6 Συμπερϊςματα 

 

Οη θνξείο δηαρείξηζεο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο (CAA), νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο θαη ηα 

αεξνδξφκηα  παγθνζκίσο, ζα επσθειεζνχλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ SMS. Ζ εθαξκνγή 

ησλ SMS ζε άιιεο βηνκεραλίεο έρεη δείμεη φηη είλαη κηα απνηειεζκαηηθή κέζνδνο γηα 

ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ζε πεξηφδνπο ηαρείαο αλάπηπμεο θαη ζπλεπαγφκελεο 

αχμεζεο ηεο πνιππινθφηεηαο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα απηή ησλ SMS αληηζηαζκίδεη 

ηηο δπζθνιίεο θαη ηα θφζηε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη ηα κεηαηξέπεη ζε κηα αζθαιή 

επέλδπζε γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ ησλ αεξνιηκέλσλ. 
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Κεφϊλαιο 3 Συςτόματα Διαχεύριςησ Προςταςύασ Αερολιμϋνων 

(Airport Security Management Systems – SecMS) 

 

3.1 Προςταςύα των Αερολιμϋνων από Τρομοκρατικϋσ και 

Εγκληματικϋσ Ενϋργειεσ  

 

Όπσο αλαιχζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ν φξνο security αλαθέξεηαη ζηελ 

πξνζηαζία ησλ αεξνδξνκίσλ απφ ηξνκνθξαηηθέο ή εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(βνκβηζηηθέο επηζέζεηο, ιαζξεκπφξην θαη ινηπά). Σα Security Management Systems  

ζπκβνιίδνληαη κε ηελ ζπληνκνγξαθία SecMS. Κάζε ζσζηά νξγαλσκέλν SMS πξέπεη 

λα πεξηιακβάλεη θαη έλα SecMS, ην νπνίν είλαη έλα SMS κε απνθιεηζηηθφ ζηφρν ηελ 

αληηκεηψπηζε απεηιψλ απφ έθλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Ζ αζθάιεηα ινηπφλ πέξα απφ ηελ αζθαιή εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ έρεη θαη ηελ 

έλλνηα ηεο πξνζηαζίαο έλαληη ηξνκνθξαηίαο θαη εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ (Blakey, 

2005). Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ δηέξρνληαη απφ ηα αεξνδξφκηα θαη ε 

δπλαηφηεηα επηβίβαζεο ζε αεξνζθάθε κεηαηξέπεη ηνπο αεξνιηκέλεο ζε  πηζαλνχο 

ζηφρνπο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιισλ κνξθψλ εγθιήκαηνο. Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά 

ζηελ ηξνκνθξαηία, ε πςειή ζπγθέληξσζε ησλ αηφκσλ ζηα κεγάια αεξνζθάθε, ην 

εμαηξεηηθά πςειφ πνζνζηφ ζαλάησλ αλάκεζα ζηνπο επηβάηεο, αιιά θαη ε δπλαηφηεηα  

ρξήζεο ελφο αεξνπιάλνπ σο θνληθφ φπιν (φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο 11εο 

επηεκβξίνπ 2001) απνηειεί έλαλ ειθπζηηθφ ζηφρν. Αιιά θαη γηα ην θνηλφ έγθιεκα 

ηα αεξνδξφκηα απνηεινχλ πχιεο γξήγνξεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ απφ κηα πεξηνρή ή 

ρψξα, φπσο θαη δίνδν ιαζξαίαο δηαθίλεζεο παξάλνκσλ εκπνξεπκάησλ ή ρξεκαηηθψλ 

πνζψλ.  

Σα αεξνδξφκηα απνηεινχλ ηνλ πξνζάιακν ηεο εηζφδνπ ζε αεξνζθάθε, άξα αλ ηα 

ζπζηήκαηα αζθαιείαο ησλ αεξνδξνκίσλ θξαηήζνπλ καθξηά ηα  φπια, ηνπο  

εθξεθηηθνχο κεραληζκνχο θαη άιια φξγαλα ή πξντφληα εγθιήκαηνο ηφηε νη 

πηζαλφηεηεο λα εηζέιζνπλ φια απηά ηα αληηθείκελα ζηα αεξνζθάθε είλαη πνιχ 

κεησκέλεο (Blakey, 2005). 
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Ο Monte R. Belger ηεο ακεξηθαληθήο Federal Aviation Administration (FAA) 

ζεκεηψλεη: «Ο ζηφρνο ηεο πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο είλαη λα 

απνθεχγεηαη θάζε θίλδπλνο γηα ηα αεξνζθάθε, ηνπο επηβάηεο θαη ην πιήξσκα, θαζψο 

θαη λα ζηεξίμεη ηελ εζληθή αζθάιεηα θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο».  

Δλψ νξηζκέλεο ρψξεο κπνξεί λα δηαζέηνπλ έλαλ νξγαληζκφ πνπ πξνζηαηεχεη φινπο 

ηνπο αεξνιηκέλεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπο (φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Απζηξαιίαο, φπνπ ε Απζηξαιηαλή Οκνζπνλδηαθή Αζηπλνκία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ ζεκαληηθφηεξσλ αεξνιηκέλσλ), ζε άιιεο ρψξεο φπσο νη Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο, ε πξνζηαζία νξγαλψλεηαη ζε πνιηηεηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν.  

Σν πξνζσπηθφ αζθαιείαο πνηθίιεη θαηά πεξίπησζε θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη:  

 Μηα αζηπλνκηθή δχλακε κε απνθιεηζηηθή επζχλε ην αεξνδξφκην  

 Μηα νκάδα ζηειερψλ ηνπ ηνπηθνχ αζηπλνκηθνχ ηκήκαηνο πνπ ζηαζκεχεη ζην 

αεξνδξφκην  

 Μέιε ηνπ ηνπηθνχ αζηπλνκηθνχ ηκήκαηνο πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί  ην 

αεξνδξφκην σο ρψξνο πεξηπνιίαο ηνπο  

 Μέιε θάπνηνπ ζηξαηησηηθνχ ηκήκαηνο 

 Σα κέιε κηαο εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίαο πξνζηαζίαο ησλ αεξνδξνκίσλ ηεο 

ρψξαο  

 Δηδηθέο αζηπλνκηθέο κνλάδεο γηα αλίρλεπζε λαξθσηηθψλ, φπισλ θαη 

εθξεθηηθψλ, κε ηε ρξήζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εθπαηδεπκέλσλ ζθχισλ 

 Φξνπξνχο απφ ηδησηηθέο εηαηξείεο security 

 

3.2 Η φύςη των Απειλών τησ Τρομοκρατύασ και τησ 

Εγκληματικόσ Δρϊςησ 

 

Σα πεξηζζφηεξα  ζπκβάληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηξνκνθξαηία ήηαλ ην απνηέιεζκα ηεο 

αβιεςίαο ησλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο ηνπ αεξνδξνκίνπ πνπ επέηξεςαλ ηελ 

επηβίβαζε ζε αεξνζθάθε εξγαιείσλ θαη αληηθείκελσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ή λα κεηαηξαπνχλ ζε φπια εληφο ηνπ αεξνζθάθνπο. Σα 

νξγαλσκέλα ζπζηήκαηα SecMS πξνβιέπνπλ ηελ εμέηαζε ησλ ηαμηδησηψλ απφ 
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αληρλεπηέο κεηάιισλ, ελψ άιια κεραλήκαηα πνπ εληνπίδνπλ εθξεθηηθέο χιεο (φπσο 

κεραλήκαηα αθηίλσλ Υ θαη Puffer Machines), ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηελ εμέηαζε 

ησλ απνζθεπψλ πνπ επηβηβάδνληαη ζε έλα αεξνζθάθνο. Μηα πξφζθαηε εμέιημε είλαη 

ε ακθηιεγφκελε ρξήζε ησλ ζαξσηψλ πιήξνπο ζψκαηνο γηα ηελ αλίρλεπζε 

θξπκκέλσλ φπισλ θαη εθξεθηηθψλ γηα ηνπο επηβάηεο, ε νπνία έρεη πξνθαιέζεη ηε 

δηακαξηπξία ησλ ελψζεσλ επηβαηψλ, θαζψο ην ζσξεπηηθφ απνηέιεζκα απφ ηα 

επαλαιακβαλφκελα ζθαλαξίζκαηα ησλ αλζξψπσλ πνπ ηαμηδεχνπλ ζπρλά κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία.  

ε γεληθέο γξακκέο νη άλζξσπνη ειέγρνληαη απφ ηελ αζθάιεηα ηνπ αεξνδξνκίνπ πξηλ 

ηελ επηβίβαζε ζην αεξνζθάθνο. Οη πεξηνρέο απηέο ζπρλά νλνκάδνληαη "αζθαιείο" ή 

"απνζηεηξσκέλεο". Ο έιεγρνο γίλεηαη θαη θαηά ηελ απνβίβαζε απφ ηα αεξνζθάθε αλ 

απηά έξρνληαη απφ ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ππάξρεη θφβνο γηα ιαζξεκπφξην 

παξάλνκσλ ή επηθίλδπλσλ πιηθψλ. Φπζηθά, νη επηβάηεο εμαθνινπζνχλ λα ππφθεηληαη 

ζε έξεπλα αλά πάζα ζηηγκή εθφζνλ νη ππεξεζίεο πξνζηαζίαο ηνπ αεξνιηκέλα θξίλνπλ 

πσο απηφ είλαη απαξαίηεην. Ωο επηπξφζζεηα κέηξα αζθαιείαο πνιιά αεξνδξφκηα 

επηβάιινπλ ζηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο ηξνθίκσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνπο 

ρψξνπο ηνπο  λα ρξεζηκνπνηνχλ πιαζηηθά πνηήξηα, ζθεχε θαη καραηξνπήξνπλα, ζε 

αληίζεζε κε άιια θηηαγκέλα απφ γπαιί , θεξακηθφ ή κέηαιιν γηα λα κεηψζνπλ ηε 

ρξεζηκφηεηά ηνπο ζαλ φπια.  

Όπσο είλαη αλακελφκελν, ε πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ απαγνξεχεηαη ζε φια ηα επαίζζεηα 

ζεκεία ησλ αεξνιηκέλσλ (π.ρ. ξάκπεο επηβίβαζεο θαη θνξηνεθθφξησζεο). ηηο ΖΠΑ 

ρξεηάδεηαη κηα εηδηθή άδεηα ε SIDA (Security Identification Display Area) πνπ 

εθδίδεηαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο ηνπ αεξνιηκέλα θαη 

επηηξέπεη ηελ είζνδν δηαπηζηεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζηνπο ρψξνπο απηνχο. Έλα άιιν 

ρξήζηκν κέηξν πξνζηαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηδίσο ζηηο ΖΠΑ είλαη ηα ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ πεξηκέηξνπ κε νπηηθέο ίλεο. Σα ζπζηήκαηα απηά κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ θαη 

λα αληρλεχζνπλ νπνηαδήπνηε εηζβνιή ζηελ πεξίκεηξν ηνπ αεξνιηκέλα θαη λα 

ελεκεξψζνπλ άκεζα ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πξνζηαζίαο,  νη κεραληζκνί ηνπ νπνίνπ 

ζα αλαιάβνπλ ηε ζσζηή δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζή ηεο. 

ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηα ζπζηήκαηα SecMS απαγνξεχνπλ ζηνπο θίινπο ή 

ζπγγελείο ησλ επηβαηψλ λα πιεζηάδνπλ ζηηο πχιεο γηα λα ηνπο ραηξεηήζνπλ. ηηο 

ΖΠΑ νη επηζθέπηεο πξέπεη λα ιάβνπλ κηα εηδηθή άδεηα γηα λα εηζέιζνπλ ζηελ αζθαιή 
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πεξηνρή ηνπ αεξνδξνκίνπ, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε ελειίθσλ πνπ ζέινπλ λα 

βνεζήζνπλ παηδηά ή ππεξήιηθεο ζηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο. ε θάπνηεο άιιεο ρψξεο, 

φπσο ε Απζηξαιία δελ πεξηνξίδεηαη αθφκα ε πξφζβαζε ησλ επηζθεπηψλ ζηνλ 

αζθαιή ηνκέα ηνπ αεξνιηκέλα, σζηφζν, νη επηζθέπηεο ππφθεηληαη ζηνπο ίδηνπο 

ειέγρνπο κε ηνπο ηαμηδηψηεο.   

Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πξνζηαζίαο ησλ αεξνιηκέλσλ πξέπεη λα είλαη δηαξθήο 

θαη ν έιεγρνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο ζπλερήο. ηηο ΖΠΑ ν νξγαληζκφο 

δηαρείξηζεο πξνζηαζίαο ησλ κεηαθνξψλ, ν TSA (Transportation Security 

Administration)  ιεηηνπξγεί πξφγξακκα πνπ πξνβιέπεη επηρεηξήζεηο φπνπ ειεγθηέο 

πξνζπαζνχλ λα πεξάζνπλ κέζα ζηα αεξνζθάθε ςεχηηθα φπια ή εθξεθηηθά.  Σν 2002, 

ν TSA αλέθεξε φηη πεξίπνπ ην 60% ησλ πιαζηψλ φπισλ θαη εθξεθηηθψλ δελ 

εληνπίζηεθαλ απφ ην πξνζσπηθφ θαη ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο ελψ ην  2007, ην 

πνζνζηφ απηφ αλήιζε ζην 75%. Όηαλ έλαο ειεγθηήο ηνπ TSA θαηαθέξλεη λα 

μεπεξάζεη ηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο ηνπ αεξνδξνκίνπ ην εκπιεθφκελν πξνζσπηθφ 

πξνζηαζίαο ππνρξεψλεηαη λα πεξάζεη απφ δηαδηθαζία επαλεθπαίδεπζεο. 

ε νξηζκέλα αεξνδξφκηα ησλ ΖΠΑ αιιά θαη ζε άιιεο ρψξεο, ηα ζπζηήκαηα 

πξνζηαζίαο δελ ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ηερληθά κέζα θαη ηελ απιή έξεπλα απνζθεπψλ 

αιιά ρξεζηκνπνηνχλ εθπαηδεπκέλα άηνκα ηα νπνία έρνπλ κηα ζχληνκε ζπλνκηιία κε 

ηνπο ηαμηδηψηεο κε ζθνπφ ηελ "ςπρνγξάθεζε" ηνπο θαη ηνλ εληνπηζκφ απεηιψλ. 

Κάπνηα αεξνδξφκηα κάιηζηα πεηξακαηίδνληαη κε κεζφδνπο φπνπ πξνζπαζνχλ λα 

θαζνξίζνπλ ηνπο επηβάηεο πςειήο «επηθηλδπλφηεηαο» θαη λα θαηεπζχλνπλ ηνλ θχξην 

φγθν ησλ εξεπλψλ πξνο απηνχο. Φπζηθά απηφ ελέρεη ηνλ θίλδπλν ε πξαγκαηηθή 

απεηιή λα θξχβεηαη αλάκεζα ζηνπο θαηλνκεληθά αθίλδπλνπο ηαμηδηψηεο. 

  

3.3 Αξιοςημεύωτα Περιςτατικϊ  

 

ηηο 30 ηνπ Μάε ηνπ 1972 ηξία κέιε ηεο νξγάλσζεο «Ηαπσληθφο Κφθθηλνο ηξαηφο» 

πξαγκαηνπνίεζαλ κηα ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ζην αεξνδξφκην Lod ηνπ Σει Αβηβ, ην 

νπνίν είλαη ζήκεξα γλσζηφ ζαλ ην δηεζλέο αεξνδξφκην Μπέλ Γθνπξηφλ. Σα κέιε ηεο 

νξγάλσζεο άλνημαλ ππξ αδηαθξίησο κε απηφκαηα φπια θαη ρεηξνβνκβίδεο, κε 

απνηέιεζκα λα ζθνησζνχλ 24 άηνκα θαη λα ηξαπκαηηζηνχλ άιια 78 . 
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Ζ πξψηε ελαέξηα ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ζηνλ θφζκν πνπ ζηφρεπε ζην λα ζθνηψζεη 

αδηαθξίησο ακάρνπο, ήηαλ πηήζε ηεο εηαηξείαο Cubana αξηζκφο 455. Ήηαλ κηα πηήζε 

απφ Μπαξκπάληνο πξνο ηε Σδακάηθα πνπ θαηεξξίθζε απφ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε 

ζηηο 6 Οθησβξίνπ 1976, ζθνηψλνληαο 73 αλζξψπνπο.  

Ζ απνηπρία ησλ ζπζηεκάησλ SecMS λα εληνπίζνπλ ηελ θφξησζε ελφο εθξεθηηθνχ 

κεραληζκνχ ζηελ πηήζε 182 ηεο Air India, νδήγεζε ζην ζάλαην 329 αλζξψπσλ. 

ηηο 27 Γεθεκβξίνπ 1985,  ηξνκνθξάηεο επηηέζεθαλ ηαπηφρξνλα ζηα εθδνηήξηα 

εηζηηεξίσλ ηεο Ηζξαειηλήο αεξνπνξηθήο εηαηξίαο El Al ζηε Ρψκε θαη ηε Βηέλλε κε 

απηφκαηα φπια θαη ρεηξνβνκβίδεο. Γεθαελλέα άκαρνη ζθνηψζεθαλ θαη πνιινί 

ηξαπκαηίζηεθαλ. 

Σν ζεκαληηθφηεξν ηξνκνθξαηηθφ ρηχπεκα ζηελ ηζηνξία ησλ αεξνκεηαθνξψλ ζπλέβε 

ζηηο 11/09/2001 ζηηο ΖΠΑ. Σν επίζεκν πφξηζκα γηα ηα γεγνλφηα ηεο 11εο 

επηεκβξίνπ ηνπ 2001 ιέεη φηη 19 ηξνκνθξάηεο θαηέιαβαλ ηέζζεξα αεξνπιάλα 

εκπνξηθψλ πηήζεσλ. Έρνληαο ηνλ έιεγρν ησλ αεξνζθαθψλ έξημαλ κε δηαθνξά 17 

ιεπηψλ (8:46 π.κ. θαη 9:03 π.κ. ηνπηθή ψξα) δχν απφ απηά ζηνπο δίδπκνπο πχξγνπο 

ηνπ Παγθφζκηνπ Κέληξνπ Δκπνξίνπ (World Trade Center) ηεο Νέαο Τφξθεο. Με ην 

ηξίην αεξνζθάθνο ρηχπεζαλ ην Πεληάγσλν ζηε Βηξηδίληα, ηελ θαξδηά, δειαδή ησλ 

πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ ησλ ΖΠΑ, ελψ ην ηειεπηαίν έπεζε ζε αθαηνίθεηε πεξηνρή 

ηεο Πελζηιβάληα, ελψ θαηεπζπλφηαλ πξνο ην Καπηηψιην. Οη πξνζθξνχζεηο ησλ 

αεξνζθαθψλ πξνθάιεζαλ ηελ πιήξε θαηάξξεπζε ηνπ World Trade Center κε ηειηθφ 

ηξαγηθφ απνινγηζκφ 2996 λεθξνχο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππαίηησλ ηεο 

ηξαγσδίαο. 

Σν κέγεζνο ηεο θαηαζηξνθήο, ην νπνίν ππεξέβαηλε θαη ηηο πιένλ δπζνίσλεο 

πξνβιέςεηο νδήγεζε ζηελ αικαηψδε εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 

πξνζηαζίαο ζηα αεξνδξφκηα φινπ ηνπ θφζκνπ. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ γεγνλφηνο φηη 

έλα αεξνζθάθνο είλαη δπλεηηθά επηθίλδπλν φρη κφλν γηα ηνπο επηβαίλνληεο ζε απηφ 

αιιά θαη γηα αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζην έδαθνο δεκηνχξγεζε παληθφ ζηηο αξρέο 

πξνζηαζίαο. Ζ εθαξκνγή κηαο νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο πξνζηαζίαο ηνπ 

αεξνιηκέλα ήηαλ ε θπξηφηεξε θαη πιένλ απνηειεζκαηηθή κέζνδνο αληηκεηψπηζεο 

απηνχ ηνπ λένπ απξνζδφθεηνπ θηλδχλνπ. Ζ ζηξαηεγηθή απηή αληηκεηψπηζε 

εθθξάζηεθε κε ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ SecMS, 
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δειαδή ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πξνζηαζίαο αεξνιηκέλα ηα νπνία απνηεινχλ 

ηκήκα ηνπ SMS ησλ κεγάισλ αεξνδξνκίσλ ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Δπξψπεο. 

 

3.4 Τα Συςτόματα Προςταςύασ Αερολιμϋνων ανϊ Χώρα  

 

Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ  

  

Πξηλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ηα ακεξηθαληθά αεξνδξφκηα είραλ ειάρηζηα κέηξα 

πξνζηαζίαο γηα ηελ πξφιεςε αεξνπεηξαηεηψλ θαη εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ. Σα κέηξα 

πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα μεθίλεζαλ λα εηζάγνληαη απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 

κεηά απφ κηα ζεηξά επεηζνδίσλ ηξνκνθξαηίαο. 

Σν 1970 εηζήρζεζαλ νη ελαέξηνη θξνπξνί γλσζηνί σο Sky Marshals αιιά δελ 

έθηαζαλ πνηέ ζε επαξθή αξηζκφ γηα ηελ πξνζηαζία θάζε πηήζεο θαη νη 

αεξνπεηξαηείεο ζπλέρηζαλ λα ιακβάλνπλ ρψξα. Καηά ζπλέπεηα, ζηα ηέιε ηνπ 1972, ε  

FAA ( Federal Aviation Administration) απαίηεζε απφ φιεο ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο 

λα αξρίζεη ν έιεγρνο επηβαηψλ θαη ησλ ρεηξαπνζθεπψλ ηνπο απφ ηηο 5 Ηαλνπαξίνπ 

1973. Απηφο ν έιεγρνο αλαιήθζεθε θπξίσο απφ ηδησηηθέο εηαηξείεο αζθάιεηαο, νη 

νπνίεο αλαιάκβαλαλ ηα ζπκβφιαηα κέζα απφ ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ. Σα 

ζπκβφιαηα εθδίδνληαλ απφ ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο ζηηο νπνίεο δίλνληαλ ν έιεγρνο 

ζπγθεθξηκέλσλ δηαδξφκσλ επηβίβαζεο θαη απν-επηβίβαζεο επηβαηψλ. Παξά ην 

γεγνλφο φηη  ηππηθά κηα αεξνπνξηθή εηαηξεία είρε ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο 

ζεκείνπ ειέγρνπ, ε επνπηεία αζθνχληαλ  απφ ηελ FAA βάζε δηαηάμεσο. 

Οη επηζέζεηο ηεο 11εο επηεκβξίνπ νδήγεζαλ ζε αθφκε πην απζηεξνχο θαλνληζκνχο, 

φπσο ν πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηδψλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα 

κεηαθέξνπλ νη επηβάηεο κέζα ζην αεξνζθάθνο θαη νη νπνίνη απαηηνχλ ηε δηελέξγεηα 

εθηεηακέλσλ ειέγρσλ ησλ επηβαηψλ πνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ χπνπηνη ή απφ ηνπο 

νπνίνπο ιείπνπλ θάπνηα επίζεκα ραξηηά φπσο ε ηαπηφηεηα. Σα κέηξα είλαη 

απζηεξφηεξα ζηα αεξνδξφκηα ησλ ΖΠΑ ηα νπνία έρνπλ κεγάιν φγθν επηβαηηθήο 

θίλεζεο θαη ραξαθηεξίδνληαη σο θαηεγνξίαο Υ. Απηά ζεσξνχληαη νη πην επάισηνη 

ζηφρνη γηα ηελ ηξνκνθξαηία. 
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Ζ λνκνζεηηθή ξχζκηζε "Aviation and Transportation Security Act" ηεο 19εο Ννέκβξε 

2002 απαηηεί φινη νη έιεγρνη επηβαηψλ λα δηεμάγνληαη απφ Οκνζπνλδηαθνχο 

εξγαδφκελνπο. Ωο εθ ηνχηνπ, ν έιεγρνο επηβαηψλ θαη απνζθεπψλ παξέρεηαη ηψξα απφ 

ηελ αξρή πξνζηαζίαο κεηαθνξψλ TSA ( Transportation Security Administration) , ε 

νπνία ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο ησλ ΖΠΑ. Γηαηάμεηο γηα ηε 

βειηίσζε ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ γηα ηελ αλίρλεπζε εθξεθηηθψλ πιψλ 

ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην Νφκν "Terrorism Prevention Act" ηνπ 2004.  

Παξαηεξψληαο ηε δήηεζε γηα λέα ηερλνινγία ζηελ αζθάιεηα ησλ αεξνδξνκίσλ, ε 

General Electric (GE), άξρηζε λα αλαπηχζζεη ην πξφγξακκα "Secure Registered 

Traveler System (SRTS)". Σν λέν ζχζηεκα ζα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία πνπ 

αλαπηχρζεθε πξφζθαηα, φπσο ηελ απηφκαηε ζάξσζε απνζθεπψλ θαηά ηε κεηαθνξά, 

ηελ απηφκαηε βηνινγηθή αλίρλεπζε παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ, ην ζθαλάξηζκα 

πιήξνπο ζψκαηνο θαη έλα εηδηθφ ειεθηξνληθφ ραιί πνπ ζα αληρλεχεη θξπκκέλεο 

απεηιέο ζηα παπνχηζηα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ηα αθαηξέζνπλ. Σν πξφγξακκα SRTS 

ρξεζηκνπνηεί επίζεο ηερλνινγία έμππλεο θάξηαο θαζψο θαη ηερλνινγία αλαγλψξηζεο 

δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ επηβαηψλ. Ο ζαξσηήο δαθηπιηθψλ 

απνηππσκάησλ αληρλεχεη επίζεο θαη ίρλε εθξεθηηθψλ πιψλ ζηα δάρηπια ηνπ αηφκνπ. 

Με ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ αζθαιείαο, νξηζκέλα αεξνδξφκηα 

αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα κε ηε δεκηνπξγία κεγάισλ νπξψλ. Γηα λα ακβιπλζεί ην 

πξφβιεκα, νη αεξνιηκέλεο δεκηνχξγεζαλ εηδηθά ζεκεία ειέγρσλ γηα ηνπο επηβάηεο 

ησλ δηαθεθξηκέλσλ ζέζεσλ ή ηα κέιε ησλ εηδηθψλ πξνγξακκάησλ ηαθηηθψλ πηήζεσλ 

ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ. 

Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη παξά ηα εμαηξεηηθά απμεκέλα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ 

αεξνδξνκίσλ ησλ ΖΠΑ κεηά απφ ηηο επηζέζεηο ηεο 11/9/2001, έρνπλ παξνπζηαζηεί 

πξνβιήκαηα. Σα πην αμηνζεκείσηα πεξηζηαηηθά έιαβαλ ρψξα ζηηο 6 Μαξηίνπ, 2006. 

Σν πξψην ζπλέβε ζην John F. Kennedy International Airport, ζηε Νέα Τφξθε, φπνπ 

έλαο ειηθησκέλνο άλδξαο νδήγεζε ην απηνθίλεηφ ηνπ πάλσ ζην δηάδξνκν απν-

πξνζγείσζεο, αθνχ δηήιζε κέζα απφ δχν πχιεο αζθαιείαο,  ελψ έλα αεξνζθάθνο ηεο 

Air France εηνηκαδφηαλ λα πξνζγεησζεί. Ο άλζξσπνο νδήγεζε γηα πεξίπνπ 23 ιεπηά 

πξνηνχ ζηακαηήζεη. Σελ ίδηα εκέξα, έλαο άλζξσπνο θαηάθεξε λα εηζέιζεη ζην 

δηάδξνκν ηνπ αεξνιηκέλα Midway International Airport ζην ηθάγν. Ο άλζξσπνο 
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απηφο πέξαζε κέζα ζην ρψξν εηζεξρφκελνο απφ κηα αθχιαθηε πεξηκεηξηθή είζνδν 

θαη κεηά έηξεμε κέζα απφ κηα πχιε ηνπ αεξνδηαδξφκνπ ελψ απηή ήηαλ αλνηθηή. Σν 

απνηέιεζκα ήηαλ λα θιείζνπλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνί δηάδξνκνη. Σν πεξηζηαηηθφ απηφ 

νδήγεζε  222 αμησκαηηθνχο ηεο αζθάιεηαο αεξνδξνκίσλ ζε επαλεθπαίδεπζε θαζψο 

θαη ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ φισλ ησλ πεξηκεηξηθψλ ππιψλ αζθαιείαο ηνπ αεξνιηκέλα. 

 

Ιςραόλ  

Μεηά ηελ επίζεζε ζην αεξνδξφκην Ben Gourion ην 1972, ε νπνία νδήγεζε ζην 

ζάλαην 24 αλζξψπσλ, ε αζθάιεηα ζηα Ηζξαειηλά αεξνδξφκηα ζηεξίδεηαη ζε κηα 

ζεηξά βαζηθψλ θαλφλσλ, νη νπνίνη επηθεληξψλνληαη ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, ν 

νπνίνο ζχκθσλα κε δήισζε ηνπ Raphael Ron, πξψελ δηεπζπληή αζθάιεηαο ζην Μπελ 

Γθνπξηφλ, απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο αθνχ: "ην αλαπφδξαζην γεγνλφο είλαη φηη νη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ αλζξψπνπο νη νπνίνη κπνξνχλ λα εληνπηζζνχλ θαη λα 

ζηακαηεζνχλ απφ κηα απνηειεζκαηηθή κεζνδνινγία πξνζηαζίαο." 

 Ζ παξφκνηα επίζεζε ηνπ 1985 ζηα εθδνηήξηα ηεο Ηζξαειηλήο αεξνπνξηθήο 

εηαηξίαο El Al ζηε Ρψκε θαη ηε Βηέλλε νδήγεζε ην Ηζξαήι λα αλαπηχμεη πεξαηηέξσ 

ηηο κεζφδνπο πξνζηαζίαο κε ζθνπφ λα ζηακαηήζεη ηέηνηεο ζθαγέο θαη λα βειηηψζεη 

δξαζηηθά ηα κέηξα αζθαιείαο γχξσ απφ ηα αεξνδξφκηα ηνπ Ηζξαήι. Αθφκα, 

ππνζρέζεθε λα παξάζρεη έλνπινπο θξνπξνχο κε πνιηηηθή πεξηβνιή ζε θάζε μέλν 

αεξνδξφκην πνπ ην ζειήζεη.  

 Ωο κέξνο ηεο εζηίαζεο ησλ ηζξαειηλψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο αεξνδξνκίσλ 

γχξσ απφ ην ιεγφκελν "αλζξψπηλν παξάγνληα", νη Ηζξαειηλνί αμησκαηνχρνη 

πξνζηαζίαο αλαθξίλνπλ φπνηα άηνκα ηνχο θαίλνληαη χπνπηα, πξνρσξνχλ κάιηζηα θαη 

ζηελ θαηά πνιινχο θαηαθξηηέα επηινγή ηνπ λα ειέγρνπλ εθηελέζηεξα ηνπο επηβάηεο 

πνπ κνηάδνπλ αξαβηθήο θαηαγσγήο κε βάζε ην φλνκα ή ηε θπζηθή εκθάληζε. 

Δπηπιένλ, φινη νη επηβάηεο, ξσηνχληαη σο πξνο ην γηαηί ηαμηδεχνπλ ζην Ηζξαήι, ελψ 

ηνπο ππνβάιινληαη αξθεηέο γεληθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην ηαμίδη, πξνθεηκέλνπ  λα 

εληνπηζηνχλ ηπρφλ αζπλέπεηεο. Παξφιεο ηηο αληηδξάζεηο νξγαλψζεσλ πξνζηαζίαο 

ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ γηα ηε ρξήζε θπιεηηθψλ θξηηεξίσλ, ην Ηζξαήι 

ππνζηεξίδεη φηη είλαη απνηειεζκαηηθά φζν θαη αλαπφθεπθηα. χκθσλα κάιηζηα κε 
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δήισζε ηνπ Αξηέι Μεξάξη, ελφο ηζξαειηλνχ εκπεηξνγλψκνλα ηεο ηξνκνθξαηίαο, «ζα 

ήηαλ αλφεην λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαη ηέηνηα θξηηήξηα, φηαλ είλαη επξέσο γλσζηφ φηη 

νη πεξηζζφηεξνη ηξνκνθξάηεο πξνέξρνληαη απφ ζπγθεθξηκέλεο εζληθέο νκάδεο..... ε 

πηζαλή απεηιή δηθαηνινγεί ηελ ελφριεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο θπιεηηθήο νκάδαο.» 

Σα κέηξα αζθαιείαο πεξηιακβάλνπλ ηε δηαηήξεζε κεραλνγξαθεκέλσλ θαηαιφγσλ 

φζσλ επηβαηψλ εηζέξρνληαη ή εμέξρνληαη απφ ην Ηζξαήι. Σα αξρεία ηεξνχληαη θαη 

ειέγρνληαη απφ ην ηζξαειηλφ Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ 

ηζξαειηλή αζηπλνκία θαη ηελ Ηληεξπφι, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη θαη λα ζπιιάβεη 

ππφπηνπο πνπ επηρεηξνχλ λα εηζέιζνπλ ή λα εμέιζνπλ απφ ηε ρψξα παξάλνκα.  

Παξά ηα εμαηξεηηθά απζηεξά κέζα πξνζηαζίαο, ζηηο 17 Ννεκβξίνπ 2002 

έιαβε ρψξα έλα ζπκβάλ παξαβίαζεο ηεο αζθάιεηαο. Έλαο άλζξσπνο, πξνθαλψο, 

πεξλψληαο απφ ηελ αζθάιεηα ηνπ αεξνδξνκίνπ Ben Gurion κε έλα ζνπγηά  

πξνζπάζεζε λα εηζβάιεη ζην πηινηήξην ηεο πηήζεο 581 ηεο El Al θαζνδφλ απφ ην 

Σει Αβίβ πξνο Κσλζηαληηλνχπνιε. Αλ θαη δελ αλαθέξζεθαλ ηξαπκαηηζκνί θαη ν 

εηζβνιέαο θηλήζεθε ζε ρακειά επίπεδα, σζηφζν, αδξαλνπνηήζεθε θαη ζπλειήθζε 

απφ ηνπο θξνπξνχο κε πνιηηηθά πνπ βξίζθνληαλ αλάκεζα ζηνπο επηβάηεο.  

Σα ζπζηήκαηα SecMS ηνπ Ηζξαήι είλαη ηφζν αλεπηπγκέλα ψζηε ζε κηα 

δηάζθεςε ηνλ Μάην ηνπ 2008, ν Τπνπξγφο Δζσηεξηθήο Αζθαιείαο "Department of 

Homeland Security" ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, Μάηθι Σζέξηνθ, δήισζε ζην 

πξαθηνξείν Reuters φηη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζα επηδηψμνπλ λα πηνζεηήζνπλ θάπνηα 

απφ ηηο ηζξαειηλά κέηξα πξνζηαζίαο αεξνδξνκίσλ. Κάηη ηέηνην, βέβαηα, δελ έρεη 

εθαξκνζηεί κέρξη ζηηγκήο κηα θαη ν ζπγθεθξηκέλνο ππνπξγφο έθπγε απφ ηε ζέζε ηνπ 

ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009, 6 κφιηο κήλεο κεηά ηε δήισζε απηή. 

ε έλα πην πεξηνξηζκέλν επίπεδν θαη ηδίσο κεηά ηα γεγνλφηα ηηο 11/9/2001, ηα 

ακεξηθαληθά αεξνδξφκηα έρνπλ αξρίζεη λα ζηξέθνληαη πξνο ηελ ηζξαειηλή 

θπβέξλεζε θαη ηηο ηζξαειηλέο επηρεηξήζεηο κέηξσλ πξνζηαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

βνεζήζνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ αεξνιηκέλσλ. Οη ζπλεξγαζίεο απηέο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο, ηελ ελεκέξσζε γηα λέα ηερλνινγηθά 

κέζα θαη ηε ζπλεξγαζία ζε επίπεδν εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ. 

 

 



75 

 

Καναδϊσ  

Όιεο νη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ησλ θαλαδηθψλ αεξνδξνκίσλ 

θαζνξίδνληαη  απφ ηνλ νξγαληζκφ Transport Canada θαη ε εθαξκνγή ηνπο γίλεηαη ππφ 

ηελ επίβιεςε ηεο αξρήο "Canadian Air Transport Security Authority" (CATSA). Απφ 

ηελ βνκβηζηηθή επίζεζε ζηελ Air India ην 1985 ε αζθάιεηα ησλ αεξνδξνκίσλ άξρηζε 

λα γίλεηαη απζηεξφηεξε, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ επηζέζεηο ζηνλ 

θαλαδηθφ ελαέξην ρψξν. Ύζηεξα δε απφ ηηο επηζέζεηο ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001 ζηηο 

ΖΠΑ ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνιιαπιαζηάζηεθαλ. 

Ζ CATSA ρξεζηκνπνηεί ηα κεραλήκαηα αθηηλψλ Υ γηα λα ειέγμεη ην 

πεξηερφκελν φισλ ησλ απνζθεπψλ πνπ κεηαθέξνπλ νη επηβάηεο καδί ηνπο ζηελ 

θακπίλα θαζψο θαη αληρλεπηέο κεηάιισλ, ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο ηρλψλ εθξεθηηθψλ 

πιψλ θαζψο θαη δηελέξγεηα ζσκαηηθήο έξεπλαο ζε ηπραία επηιεγκέλνπο επηβάηεο, ζηα 

ζεκεία ειέγρνπ πξν ηεο επηβίβαζεο. Σα ηερληθά απηά κέζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ 

έιεγρν θαη ησλ απνζθεπψλ ησλ επηβαηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνπο ρψξνπο 

κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ θαη πξνζσπηθψλ εηδψλ ηνπ αεξνζθάθνπο. Όιεο νη 

απνζθεπέο πάληα αθηηλνζθνπνχληαη ζε φια ηα κεγάια εκπνξηθά αεξνδξφκηα.  

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2007 ε CATSA νινθιήξσζε  ηελ πξψηε θάζε ηνπ 

πξνγξάκκαηφο ηεο Restricted Area Identity Credential (RAIC) . Σν πξφγξακκα απηφ 

αληηθαζηζηά ηα παιαηά δειηία εηζφδνπ ζε απαγνξεπκέλε πεξηνρή πνπ εθδίδνληαλ ζε 

ππαιιήινπο ηνπ αεξνδξνκίνπ, έπεηηα απφ έιεγρν απφ ηελ Καλαδηθή Τπεξεζία 

Πιεξνθνξηψλ "Canadian Security Intelligence Service", ηε βαζηιηθή θαλαδηθή 

έθηππε αζηπλνκία Royal Canadian Mounted Police (RCMP) θαη ηελ Transport 

Canada, κε ηηο λέεο θάξηεο (πνπ εθδίδνληαη κεηά ηε δηεμαγσγή φισλ ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ έιεγρσλ) πνπ πεξηέρνπλ επηπιένλ ηα βηνκεηξηθά ζηνηρεία 

(δαθηπιηθά απνηππψκαηα θαη ζαξψζεηο ίξηδαο), πνπ αλήθνπλ ζην πξφζσπν γηα ην 

νπνίν ηελ εμέδσζε ην RAIC.  

Παξφηη ε CATSA είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ έιεγρν ησλ επηβαηψλ πξνηνχ απηνί 

επηβηβαζηνχλ ζην αεξνζθάθνο αιιά θαη ηνπο ηπραίνπο δεηγκαηνιεπηηθνχο έιεγρνπο 

επηζθεπηψλ,  ε αξρή αλαζέηεη κε ζχκβαζε ζε ηξίηνπο "παξφρνπο ππεξεζηψλ" (φπσο ε 

Aeroguard θαη ε Garda) λα εθπαηδεχζνπλ, λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα πξνζιακβάλνπλ  

αμησκαηηθνχο ειέγρνπ. Πέξαλ απφ ηηο ηδησηηθέο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν 

ηεο πξνζηαζίαο ησλ αεξνιηκέλσλ, ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηελ  πξνζηαζία ησλ 
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αεξνδξνκίσλ έρνπλ ε θαλαδηθή Αζηπλνκία θαη ε RCMP. Δηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε 

ησλ κεγάισλ αεξνιηκέλσλ, νη δηαρεηξηζηηθνί θνξείο αλαιακβάλνπλ ην θφζηνο, ψζηε 

λα ζηαζκεχεη εθεί έλα κηθξφ ηκήκα ησλ ηνπηθψλ αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ. 

Παιαηφηεξα ε RCMP ήηαλ ππεχζπλε γηα ηελ παξνρή πξνζηαζίαο ζηα πεξηζζφηεξα 

αεξνδξφκηα, ηα ηειεπηαία φκσο ρξφληα ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη ιηγφηεξν ζε απηφλ ην 

ξφιν ηνλ νπνίν αλαιακβάλνπλ νη θαλνληθέο αζηπλνκηθέο δπλάκεηο.  

 

Ηνωμϋνο Βαςύλειο  

 Σν Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ - DFT (Department of Transport) είλαη ε θαξδηά ηεο 

δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ αεξνιηκέλσλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Σνλ 

επηέκβξην ηνπ 2004, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ (Home Office), 

ην DFT μεθίλεζε κηα πξσηνβνπιία πνπ νλνκάδεηαη "Multi Agency Threat and Risk 

Assessment" (MATRA), πνπ μεθίλεζε πηινηηθά ζε πέληε απφ ηα κεγάια αεξνδξφκηα 

ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, Heathrow, Birmingham, East Midlands, Newcastle θαη 

Glasgow. Μεηά απφ επηηπρείο δνθηκέο, ην ζρέδην πιένλ εθαξκφδεηαη ζε 44 

αεξνδξφκηα. 

Ύζηεξα απφ ηηο επηζέζεηο ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001 ζηε Νέα Τφξθε, ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην έρεη εθηηκεζεί σο ρψξα πςεινχ θηλδχλνπ ιφγσ ηεο ππνζηήξημεο 

πνπ παξείρε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζηηο επηρεηξήζεηο ζην Αθγαληζηάλ θαη ζην 

Ηξάθ. 

Απφ ηηο 7 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2008, νη ηαμηδηψηεο δελ πεξηνξίδνληαη πιένλ ζηε 

κεηαθνξά κίαο κφλν απνζθεπήο ζηα πεξηζζφηεξα κεγάια αεξνδξφκηα ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ. Δπί ηνπ παξφληνο, νη ρεηξαπνζθεπέο δελ πεξηνξίδνληαη σο πξνο ην κέγεζνο 

ή ην βάξνο ηνπο απφ ην DFT, αλ θαη νη πεξηζζφηεξεο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο 

αθνινπζνχλ θάπνηνπο δηθνχο ηνπο θαλφλεο. 

Όιεο νη απνζθεπέο ειέγρνληαη κέζσ αθηηλψλ Υ, πξηλ απφ ηελ θφξησζή ηνπο 

ζην αεξνπιάλν. Όινη νη επηβάηεο πξέπεη λα πεξάζνπλ απφ αληρλεπηέο κεηάιισλ. Ζ  

αζθάιεηα ησλ αεξνδξνκίσλ έρεη απμεζεί θαη νη επηβάηεο είλαη πνιχ πηζαλφ λα 

ππνζηνχλ ελδειερή έξεπλα ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο εηδψλ (κηα δηαδηθαζία πνπ ζπλήζσο 

γίλεηαη βάζε ηπραίαο επηινγήο). Τπάξρνπλ επίζεο νη ζπλήζεηο έιεγρνη ησλ 

δηαβαηεξίσλ θαη ησλ θαξηψλ επηβίβαζεο. 
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Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην εμεηάδεη ηελ εθαξκνγή θάπνησλ ακθηιεγφκελσλ 

κεζφδσλ γηα λα βειηηψζεη πεξαηηέξσ ηελ αζθάιεηα ηνπ αεξνδξνκίνπ, φπσο 

παξαδείγκαηνο ράξηλ ηε δηαζπνξά κεραλεκάησλ αθηηλψλ Υ . Φπζηθά, απηά ηα κέηξα 

εμεηάδνληαη  θαζφηη πθίζηαληαη ππνςίεο γηα δπζάξεζηεο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ησλ 

επηβαηψλ. 

 

Γαλλύα  

Σα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο ησλ γαιιηθψλ αεξνδξνκίσλ έρνπλ εληαζεί κεηά ηηο 

κεγάιεο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‗80 θαη αθφκα πεξηζζφηεξν κεηά 

ηνπο θφβνπο γηα επαλάιεςε γεγνλφησλ φπσο ε επίζεζε ζην Γηεζλέο Κέληξν 

Δκπνξίνπ ην 2001. ε απάληεζε ε Γαιιία ζέζπηζε ην πξφγξακκα Vigipirate. Σν 

πξφγξακκα ρξεζηκνπνηεί ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε ηνπηθή 

αζθάιεηα θαη απμάλεη ηηο απαηηήζεηο ζε ειέγρνπο ηαπηφηεηαο θαη απνζθεπψλ. Απφ ην 

1996 νη έιεγρνη απν-επηβίβαζεο ησλ ηαμηδησηψλ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηδησηηθνχο 

θνξείο νη νπνίνη δεζκεχνληαη κε ζπκβφιαηα απφ ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο ηνπ θάζε 

αεξνιηκέλα. 

 

Ιςπανύα  

Ζ πξνζηαζία αεξνδξνκίσλ ζηελ Ηζπαλία παξέρεηαη ηφζν απφ ηηο αζηπλνκηθέο 

δπλάκεηο φζν θαη απφ ηδησηηθέο εηαηξείεο. Ζ εζληθή αζηπλνκία (Policia Nacional) 

παξέρεη γεληθή πξνζηαζία, θαζψο θαη έιεγρν δηαβαηήξησλ θαη ησλ ινηπψλ 

δηαπηζηεπηεξίσλ ησλ επηβαηψλ ζηα  δηεζλή αεξνδξφκηα. ηελ Καηαινλία θαη ηε 

Υψξα ησλ Βάζθσλ, ε Mossos d'Esquadra θαη ε Ertzaintza, αληίζηνηρα, έρνπλ 

αληηθαηαζηήζεη ηελ εζληθή αζηπλνκία ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πξνζηαζίαο εθηφο ηνπ 

ειέγρνπ δηαβαηεξίσλ. Ζ εζληθή θξνπξά (Guardia Civil) δηαρεηξίδεηαη ηελ πξνζηαζία 

ησλ αεξνδξνκίσλ πνπ εμππεξεηνχλ πηήζεηο εζσηεξηθνχ αιιά θαη ηνπο ηεισλεηαθνχο 

ειέγρνπο ζηα δηεζλή αεξνδξφκηα. Απηά ηα θαζήθνληα εθηεινχληαη ζπρλά κε ηε 

βνήζεηα ηδησηηθψλ θξνπξψλ αζθαιείαο.  
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Σα κέηξα αζθάιεηαο εθδίδνληαη θαη ειέγρνληαη απφ ηελ θξαηηθή εηαηξεία 

Aena, θαη πξνζαξκφδνληαη ζηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, φπσο 

ζπκβαίλεη θαη ζηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

 

Χονγκ Κονγκ  

  Σν Γηεζλέο Αεξνδξφκην ηνπ Υνλγθ Κνλγθ πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ  Αζηπλνκία ηνπ 

Υνλγθ Κνλγθ θαη ηελ Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Αεξνπνξίαο "Aviation Security 

Company" (AVSECO). Ζ αζηπλνκηθή δχλακε πνπ επζχλεηαη γηα ηελ αζθάιεηα  ηεο 

πεξηνρήο ηνπ αεξνδξνκίνπ είλαη ππεχζπλε θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ίδηνπ ηνπ 

αεξνιηκέλα. Οη αζηπλνκηθνί πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ αζθάιεηα ηεο πεξηκέηξνπ 

ηνπ αεξνιηκέλα είλαη ηδηαίηεξα βαξηά εμνπιηζκέλνη. Ζ αζθάιεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ 

αεξνδξνκίνπ πεξηνρήο ηειεί  ππφ ηε κηθηή επζχλε ηεο αζηπλνκίαο θαη ηεο AVSECO.  

Ζ αξρή αεξνδξνκίνπ ηνπ  Υνλγθ Κνλγθ (Airport Authority Hong Kong 

(AAHK)), έρεη αλαζέζεη ην θαζήθνλ ηεο επίβιεςεο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ επηβαηψλ 

ζην πξνζσπηθφ ηεο AVSECO. Όινη νη ηαμηδηψηεο θαη νη απνζθεπέο ηνπο πξέπεη λα 

αθηηλνζθνπνχληαη θαη λα ειέγρνληαη ζηα ζεκεία ειέγρνπ ηεο AVSECO. 

Σν Σκήκα Μεηαλάζηεπζεο ειέγρεη ηα δηαβαηήξηα θαη άιια ζηνηρεία 

ηαπηνπνίεζεο ησλ εηζεξρφκελσλ, ελψ ην Σκήκα Σεισλείσλ ειέγρεη ηηο απνζθεπέο 

ησλ επηβαηψλ θαη ηνπ πιεξψκαηνο γηα ηελ απνηξνπή ηνπ ιαζξεκπνξίνπ.   

 

Ινδύα  

Ζ Ηλδία έρεη εληείλεη θαη απηή ηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο ησλ αεξνιηκέλσλ ηεο θαηά 

ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Οη ηξνκνθξαηηθέο απεηιέο θαη ηα λαξθσηηθά είλαη νη θχξηεο 

απεηιέο ζε αεξνιηκέλεο ζηελ Ηλδία. Ζ Κεληξηθή Γχλακε Βηνκεραληθήο Πξνζηαζίαο 

"Central Industrial Security Force (CISF)", κηα παξαζηξαηησηηθή νξγάλσζε,  είλαη 

επηθνξηηζκέλε κε ηελ πξνζηαζία ησλ αεξνδξνκίσλ ππφ ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αζθάιεηαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (Bureau of Civil Aviation Security). 

Ζ CISF έρεη δηακνξθψζεη κηα κνλάδα αζθαιείαο πνπ αλαιακβάλεη ηελ πξνζηαζία 

ησλ ηλδηθψλ αεξνδξνκίσλ. Ζ θχιαμε θάζε αεξνιηκέλα έρεη αλαηεζεί ζε κηα κνλάδα 

πξνζηαζίαο αεξνδξνκίνπ, ηελ APSU (Airport Security Unit), ε νπνία είλαη 
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εθπαηδεπκέλε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε εγθιεκαηηθψλ θαη ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ 

ζηελ πνιηηηθή αεξνπνξία. Δθηφο απφ ην CISF, θάζε αεξνπνξηθή εηαηξεία έρεη ηε δηθή 

ηεο μερσξηζηή δχλακε πξνζηαζίαο. 

 

ιγκαπούρη  

Ζ πξνζηαζία ησλ δχν δηεζλψλ αεξνδξνκίσλ ηεο ρψξαο εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα 

ηεο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Αεξνδξνκίσλ ηεο Αζηπλνκίαο ηεο ηγθαπνχξεο. Ζ 

κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα ζπγθεληξψλεηαη ζην Singapore Changi Airport φπνπ 

ιακβάλεη ρψξα ν θπξηφηεξνο φγθνο ησλ κεηαθνξψλ αλζξψπσλ θαη εκπνξεπκάησλ. Σν 

αεξνδξφκην Seletar εηδηθεχεηαη ζηε δηαρείξηζε ησλ κε ηαθηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

πηήζεσλ θαη ζεσξείηαη φηη αληηκεησπίδεη κηθξφηεξνπο θηλδχλνπο απφ ηξνκνθξαηηθέο 

θαη εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο. Ύζηεξα απφ ηηο επηζέζεηο ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001, 

θαζψο θαη ηελ αλαθνξά ηνπ Changi Airport σο ζηφρνπ  απφ ηελ ηξνκνθξαηηθή 

νξγάλσζε Jemaah Islamiyah, ε αζθάιεηα ηνπ αεξνδξνκίνπ έρεη εληαζεί. Τπάξρνπλ 

δηαξθείο νκάδεο πεξηπνιίαο, νη νπνίεο θηλνχληαη ζε ηπραία δξνκνιφγηα αλάκεζα 

ζηνπο ζηαζκνχο αζθαιείαο, πνπ απνηεινχληαη απφ δχν ζηξαηηψηεο θαη έλαλ 

αζηπλνκηθφ βαξηά εμνπιηζκέλνπο. Οη αλαρσξνχληεο επηβάηεο ειέγρνληαη κε ηελ 

είζνδφ ηνπο ζην αεξνδξφκην. Σν ζπγθεθξηκέλν κέηξν αζθαιείαο έρεη νδεγήζεη ζηελ 

παξνπζία κεραλεκάησλ αθηηλψλ Υ θαη αληρλεπηψλ κεηάιισλ ζε θάζε πχιε ηνπ 

αεξνιηκέλα, θάηη πνπ δελ παξαηεξείηαη ζε άιιεο ρψξεο. 

Οη θξαηηθνί νξγαληζκνί ππνβνεζνχληαη ζην έξγν ηνπο απφ ηηο ηδησηηθέο 

εηαηξείεο πξνζηαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα,  νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πξνζηαζίαο έρνπλ 

ζπγρσλεπηεί κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα βνεζεηηθή ππεξεζία 

αζηπλφκεπζεο αεξνδξνκίσλ ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε φια ηα αεξνδξφκηα ηνπ 

λεζηνχ. Οη επζχλεο ηεο δχλακεο απηήο επηθεληξψλνληαη ζηνλ έιεγρν ησλ επηβαηψλ 

θαη ησλ απνζθεπψλ αιιά θαη ζηνλ έιεγρν ησλ κεηαθηλήζεσλ ζηηο απαγνξεπκέλεο 

πεξηνρέο. 

Απφ ην 2005, αλαβαζκίζηεθαλ ηα ηερλνινγηθά κέζα δηελέξγεηαο ειέγρσλ θαη 

νη  απμαλφκελεο αλεζπρίεο γηα ηελ αζθάιεηα νδήγεζαλ φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ 

απνζθεπψλ λα δηεμάγνληαη θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ. Πξφζθαηα νινθιεξψζεθε κηα 

πξνζπάζεηα λα εγθαηαζηαζνχλ 400 θάκεξεο παξαθνινχζεζεο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο 
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ηνπ αεξνδξνκίνπ, κε ζθνπφ λα απνζαξξπλζνχλ ηξνκνθξαηηθέο θαη εγθιεκαηηθέο 

ελέξγεηεο.  

 

3.5 Συμπερϊςματα 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα , εηδηθφηεξα χζηεξα απφ ην ρηχπεκα ζην World Trade Center  

ζηε Νέα Τφξθε ε πξνζηαζία ησλ αεξνιηκέλσλ απφ ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα έρεη 

πεξάζεη ζην πξνζθήλην. Μέζα ζε απηφ ην πεξηβάιινλ ηα ζπζηήκαηα SecMS 

απνθηνχλ φιν θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ αεξνιηκέλσλ, 

αθνχ ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα απεδείρζεζαλ αλεπαξθή θαη νη απεηιέο 

πνιιαπιαζηάδνληαη. Σα αεξνδξφκηα αληηκεησπίδνπλ κεγάινπο θηλδχλνπο κηα θαη 

απνηεινχλ δηαξθέο θέληξν εηζφδνπ θαη εμφδνπ αλζξψπσλ θαη εκπνξεπκάησλ. Σα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πξνζηαζίαο απνηεινχλ κνλφδξνκν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. 

Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ κε πξσηνπφξεο ηηο ΖΠΑ, ην Ηζξαήι θαη ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην έρνπλ δεκηνπξγήζεη πξνγξάκκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ 

SecMS ζε φια ηνπο ηα αεξνδξφκηα. 
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Κεφϊλαιο 4 Συςτόματα Διαχεύριςησ Αςφϊλειασ Λιμϋνων (Port 

Safety Management Systems-SMS) 

 

 

Ζ παξαθάησ κειέηε  επηδηψθεη λα δηεξεπλήζεη  ην πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο 

«αζθάιεηα». Ζ αζθάιεηα απνηειεί έλα κείδoλ δήηεκα γηα ηα ιηκάληα. Μηιψληαο γηα 

αζθάιεηα ιηκέλσλ ελλννχκε ηελ αζθάιεηα γηα ηπρφλ παξάλνκεο ελέξγεηεο, ηελ 

αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο θαζψο επίζεο θαη ηελ αζθάιεηα απφ θπζηθά θαηλφκελα. Με 

ηνλ φξν αζθάιεηα ελλνείηαη ηφζν ε αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο φζν θαη ε αζθάιεηα απφ 

έθλνκεο ελέξγεηεο. Δπίζεο ζηελ έλλνηα ηεο αζθάιεηαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

πξνζηαζία απφ ηα θπζηθά θαηλφκελα. Παξαθάησ γίλεηαη κηα γεληθή αλαθνξά γηα ηα 

ιηκάληα θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Δπίζεο γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο 

αζθάιεηαο.   

 

4.1 Τα Λιμϊνια και η χρόςη τουσ  

 

Σα ιηκάληα απνηεινχλ ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ παξάγνληα γηα κηα ρψξα κηαο θαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπο δελ πεξηνξίδεηαη ζε έλα κφλν έξγν∙ αληίζεηα ε ρξήζε ηνπο είλαη 

πνιιαπιή. Αξρηθά ηα ιηκάληα εμαζθαιίδνπλ ηελ επηθνηλσλία κε καθξηλέο 

παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο. Φπζηθά, ην ιηκάλη εμαζθαιίδεη ηελ κεηαθίλεζε ηφζν ησλ 

επηβαηψλ φζν θαη ησλ θνξηίσλ. Φνξηία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ δσή ησλ 

αλζξψπσλ πνπ δνπλ απνκαθξπζκέλα (π.ρ. λεζηά) θαη δελ κπνξνχλ λα θηάζνπλ εθεί 

κε άιιν ηξφπν (π.ρ. αλεθνδηαζκφο θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ, απηνθίλεηα). Σα ιηκάληα 

ινηπφλ νθείινπλ λα δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο ψζηε λα εμππεξεηνχλ ην 

επηβαηηθφ θνηλφ, ηα θνξηία θαη ηα πινία. Δπνκέλσο, ζε θάζε ιηκάλη είλαη αλαγθαίν λα 

γίλνληαη δηάθνξα έξγα ππνδνκήο γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ησλ ιηκέλσλ. Σα ηερληθά 

έξγα, ινηπφλ, απνηεινχλ ηελ πξσηαξρηθή κνξθή αζθάιεηαο ησλ ιηκέλσλ 

(Μπισλφπνπινο, 2004). 

 Έηζη, ινηπφλ, απαηηνχληαη έξγα  γηα ηε δηεπθφιπλζε, ηελ εμππεξέηεζε θαη ηελ 

αζθάιεηα ηνπ πινίνπ. Σα ιηκάληα πξέπεη λα έρνπλ θαηάιιεινπο ρψξνπο γηα ηελ 
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αζθαιή πξνζάξαμε ησλ πινίσλ. Οη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνη ρψξνη απνβιέπνπλ 

ζηελ πξνζφξκηζε ηνπ πινίνπ απφ πιεπξάο βπζίζκαηνο, αζθάιεηαο θαη ζηελ 

εμππεξέηεζή ηνπ. Απηφ πξνυπνζέηεη έξγα αχμεζεο ηνπ βάζνπο ηνπ ιηκέλα έηζη ψζηε 

ην βάζνο λα είλαη κεγαιχηεξν απφ έλα θνξησκέλν πινίν. Δπίζεο ην βάζνο ηνπ ιηκέλα 

είλαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί ην πινίν λα αγθπξνβνιήζεη. Ζ αζθάιεηα 

ρξήζεο ηνπ ιηκαληνχ πξνυπνζέηεη έξγα πνπ ζα πξνθπιάζζνπλ ην ιηκάλη απφ ηα 

θαηξηθά θαηλφκελα φπσο νη θπκαηνζξαχζηεο. Δπηπιένλ, απαηηείηαη ε θαηαζθεπή 

πξπκλνδεηψλ γηα ην «δέζηκν» ηνπ πινίνπ. Σέινο, γηα ιηκάληα πνπ ππάξρεη θίλεζε 

πινίσλ ρξεηάδεηαη λα έρεη θαηαζθεπαζηεί επαξθήο αξηζκφο ζέζεσλ γηα ηελ ππνδνρή 

φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ πινίσλ.  

Όζνλ αθνξά ζηελ εμππεξέηεζε ησλ επηβαηψλ, ρξεηάδεηαη κέξηκλα πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξρεη ηθαλνπνίεζε απφ κέξνο ηνπο, είηε πξφθεηηαη γηα ηνπξίζηεο, είηε γηα 

εγρψξηνπο επηβάηεο. Με άιια ιφγηα απαηηνχληαη ρψξνη εμππεξέηεζεο πειαηψλ.  

πγθεθξηκέλα, ρψξνη αλακνλήο, ηνπξηζηηθά γξαθεία γηα ηελ έθδνζε εηζηηεξίσλ, 

γξαθεία πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ, ηνπξηζηηθά θαηαζηήκαηα, 

θαθεηέξηεο, εζηηαηφξηα, θαηαζηήκαηα γξήγνξνπ θαγεηνχ, ηξάπεδεο, κεραλήκαηα 

ATM, θαηαζηήκαηα tax free, parking θ.α. Δπηπιένλ, ηα ιηκάληα πξέπεη λα ζπλδένληαη 

κε γξακκέο ιεσθνξείσλ ή ηξέλνπ γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ επηβαηψλ.  

Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηα έξγα θαη ζηνπο κεραληζκνχο πνπ ζπληεινχλ 

ζην θφξησκα θαη ην μεθφξησκα ηνπ πινίνπ. Δπηβάιιεηαη, ινηπφλ, ν θαηάιιεινο  

κεραληθφο εμνπιηζκφο, δειαδή γεξαλνθφξα νρήκαηα  πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ 

αζθαιή θνξηνεθθφξησζε. Παξάιιεια κε ηα γεξαλνθφξα νρήκαηα απαηηείηαη θαη ε 

ρξήζε κεγάισλ θνξηεγψλ νρεκάησλ γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ θνξηίσλ. Δπηπιένλ, 

απαξαίηεηε είλαη θαη ε χπαξμε κεγάισλ θηηξίσλ - απνζεθψλ γηα ηελ απνζήθεπζε θαη 

ηε θχιαμή ηνπο. ε θάπνηα ιηκάληα, φκσο, είλαη απαξαίηεηε ε θαηαζθεπή εηδηθψλ 

ζηαζκψλ (terminal) πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηα κεγάια θνξηία 

πνπ ππνδέρνληαη. Δπνκέλσο, ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε 

εμεηδηθεπκέλνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ε θαηαζθεπή εηδηθψλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ.  Σέηνηνπ είδνπο ζηαζκνί είλαη (Παξδάιε, 2001): 

1) ηαζκφο δηαθίλεζεο ζπκβαηηθνχ θνξηίνπ. Αθνξά ζηα πινία πνπ αζρνινχληαη 

κε ηε κεηαθνξά γεληθνχ  θαη μεξνχ θνξηίνπ. Δίλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε 

πξνβιεηψλ γηα ηελ παξαβνιή ησλ πινίσλ. Δπηπιένλ, απαηηείηαη ε ρξήζε 
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γεξαλψλ  γηα ηε θνξηνεθθφξησζε ηνπ θνξηίνπ, πεξνλνθφξα νρήκαηα, 

γεξαλνί άξπαγεο γηα ηα  θνξηία φπσο θαη ζπζηήκαηα αέξνο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

σο αληιίεο αλαξξφθεζεο θαη πξνψζεζεο ηνπ ρχκα μεξνχ θνξηίνπ. Δπίζεο 

απαηηνχληαη ζηεγαζκέλνη ρψξνη απνζήθεπζεο, ππφζηεγα δηακεηαθφκηζεο, 

αλνηθηνί ρψξνη ελαπφζεζεο θ.α.  

 

2)  ηαζκφο δηαθίλεζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Αθνξά ζηα πινία πνπ 

αζρνινχληαη κε ηε κεηαθνξά  εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ηα νπνία ρξεηάδνληαη 

πξνβιήηεο κε κεγάιν κήθνο γηα ηελ πξφζδεζή ηνπο. Οθείιεη λα έρεη 

δηαζέζηκεο γεξαλνγέθπξεο μεξάο νη νπνίεο θηλνχληαη ζε ζηδεξνηξνρηέο θαηά 

κήθνο ηνπ πξνβιήηα, γεξαλνχο πνπ θηλνχληαη κε ηξνρνχο, ειθπζηήξεο – 

πιαηθφξκεο, πεξνλνθφξα νρήκαηα θ.ιπ. Πξέπεη λα ππάξρνπλ ρψξνη 

ηνπνζέηεζεο θαη θχιαμεο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ρψξνη πιήξσζεο θαη 

εθθέλσζεο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θ.α.  

 

3)  ηαζκφο δηαθίλεζεο πγξψλ θνξηίσλ. Σα πγξά θνξηία πξνυπνζέηνπλ εηδηθή 

κεηαρείξηζε  ηφζν θαηά ηε θνξηνεθθφξησζή ηνπο φζν θαη θαηά ηε θχιαμή 

ηνπο. Δίλαη απαξαίηεηεο  εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο κε ζσιελψζεηο θαη αγσγνχο 

ζηνλ πξνβιήηα αιιά θαη κέζα ζηε ζάιαζζα. Σν ηειεπηαίν κάιηζηα εμαξηάηαη 

απφ ην είδνο ηνπ πγξνχ θνξηίνπ πνπ κεηαθέξεηαη. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαη ην νδηθφ δίθηπν πξέπεη λα είλαη ηέηνην ψζηε λα 

δηεπθνιχλεη ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ. Απαξαίηεηε επίζεο θξίλεηαη θαη ε 

νδνζήκαλζε γηα ηελ νκαιή θπθινθνξία  ησλ νρεκάησλ κέζα ζηα ιηκάληα, θαζψο 

επίζεο θαη ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ. Οη θσηεηλνί 

ζεκαηνδφηεο εμνκαιχλνπλ ηελ θίλεζε θαη πξνζηαηεχνπλ ηνπο πεδνχο .  

Αλαγθαίνη είλαη φινη απηνί νη ηερληθνί εμνπιηζκνί θαη νη ππνδνκέο αιιά ρσξίο ηελ 

πξνζσπηθή εξγαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηίπνηα δε ζα εμαζθάιηδε ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ησλ ιηκέλσλ. Σα ιηκάληα βαζίδνληαη πνιχ ζηελ αλζξψπηλε εξγαζία, έηζη 

ινηπφλ ρξεηάδεηαη ε χπαξμε ησλ θαηάιιεισλ αλζξψπσλ ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο. 

Απαξαίηεηε είλαη ε χπαξμε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ην νπνίν ζπρλά ζα 

επηκνξθψλεηαη θαη ζα θαηαξηίδεηαη πεξαηηέξσ. Δπίζεο απαηηνχληαη ηα θαηάιιεια 
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θηίξηα γηα ηε ζηέγαζε ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο ρψξνπ θαη ε θαηάιιειε ηερλνινγηθή 

ππνζηήξημε (ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ). 

Ζ νξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιηκέλα κπνξεί λα αθνινπζήζεη είηε ην 

ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα είηε ην απνθεληξσηηθφ. Σν ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα είλαη ν 

θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιηκέλα πνπ αλαιακβάλεη φιεο ηηο ιηκεληθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Όιεο νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζην ιηκέλα ηίζεληαη ππφ εληαία δηνίθεζε θαη 

νξγάλσζε. Οη ιηκέλεο ηεο Κχπξνπ θαη ηνπ Πεηξαηά ιεηηνπξγνχλ κε εληαίν ζχζηεκα 

δηνίθεζεο. Οη ιηκέλεο είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ.  

πληξηπηηθφ πνζνζηφ ηνπ εκπνξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ ελδνθνηλνηηθνχ 

εκπνξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ ιηκαληψλ. ήκεξα αθκάδεη ε λαπηηιία κηθξψλ 

απνζηάζεσλ, ε ιεγφκελε shortsea shipping (Γνπιηέικνο-ακπξάθνο, 2002)  δειαδή ε 

δηαθίλεζε ησλ ελδνθνηλνηηθψλ θνξηίσλ κέζσ ηεο ζάιαζζαο γηα λα απνκαθξπλζνχλ  

απφ ηνπο δξφκνπο θαη ηνπο ζηδεξνδξφκνπο. Σν απνθεληξσηηθφ ζχζηεκα πξνβιέπεη 

φηη νη ππεξεζίεο ηνπ ιηκέλα πξνέξρνληαη απφ αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο. ην ιηκάλη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη μερσξηζηέο επηρεηξήζεηο κε μερσξηζηφ αληηθείκελν ε θάζε κία. 

Με απνθεληξσηηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγνχλ ηα ιηκάληα ηεο Ακβέξζαο, ηεο Νέαο 

Τφξθεο θ.α.  

Γηα ηελ αζθάιεηα ηεο δηαθίλεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ, εηζαγφκελσλ ή εμαγφκελσλ, 

απαηηείηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ηεισλείνπ, ηεο πγεηνλνκίαο θαη ηεο αζηπλνκίαο, έηζη 

ψζηε λα ππάξρεη ν θαηάιιεινο έιεγρνο γηα απηά. ηα ιηκάληα δξαζηεξηνπνηνχληαη 

πνιιέο ππεξεζίεο φπσο ππεξεζίεο πξνο ηνπο επηβάηεο, πξνο ηνπο λαπηηθνχο, πξνο 

ηνπο πινηνθηήηεο, ζηνπο παξαιήπηεο ησλ θνξηίσλ θ.α. θαη ππεξεζίεο πξνο ηα πινία 

φπσο αγθπξνβφιεζε, ξπκνχιθεζε θηι. 

4.2 Κυριότερεσ Συνθόκεσ και κώδικεσ που αςχολούνται με την 

αςφϊλεια των Λιμϋνων  

 

SOLAS - Safety Of Life At Sea, 1974 

Ειζαγωγή και ιζηοπικό 

Ζ χκβαζε SOLAS ζεσξείηαη γηα πνιινχο ιφγνπο σο ε πην ζεκαληηθή απφ φιεο ηηο 

δηεζλείο ζπλζήθεο πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθάιεηα ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ. Ζ πξψηε 
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έθδνζε πηνζεηήζεθε ην 1914, ζε απάληεζε ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ Σηηαληθνχ, ε 

δεχηεξε ην 1929, ε ηξίηε ην 1948 θαη ε ηέηαξηε ην 1960. 

Ζ ηέηαξηε έθδνζε - ε νπνία εγθξίζεθε ζηηο 17 Ηνπλίνπ 1960 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 

26 Μαΐνπ 1965 - ήηαλ ην πξψην ζεκαληηθφ έξγν ηνπ IMO (International Maritime 

Organization), κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ Οξγαληζκνχ. Δπίζεο, αληηπξνζψπεπε έλα 

ζεκαληηθφ βήκα πξνφδνπ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ θαλνληζκψλ, ζπκβαδίδνληαο κε 

ηηο ηερληθέο εμειίμεηο ζηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία. 

Ζ πξφζεζε ήηαλ λα ηζρχζεη ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε κέρξη ζήκεξα κε πεξηνδηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο, αιιά ζηελ πξάμε, ε δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο απνδείρηεθε πνιχ 

αξγή. Καηέζηε ζαθέο φηη ζα ήηαλ αδχλαην λα εμαζθαιηζηεί ε έλαξμε ηζρχνο ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

Ωο απνηέιεζκα, εγθξίζεθε κηα εληειψο λέα ζχκβαζε ην 1974, ζηελ νπνία δελ 

πεξηιακβάλνληαη κφλν νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζπκθσλήζεθαλ κέρξη ηελ εκεξνκελία 

απηή, αιιά κηα λέα δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο - κε ηε ζησπεξή δηαδηθαζία απνδνρήο – 

πνπ είρε ζθνπφ λα εμαζθαιίζεη φηη νη αιιαγέο ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ εληφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

Αληί λα απαηηείηαη επηθχξσζε γηα λα ηεζεί ζε εθαξκνγή κηα ηξνπνπνίεζε, γηα 

παξάδεηγκα λα ςεθηζηεί απφ ηα δχν ηξίηα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ηζρχεη κηα 

ζησπεξή δηαδηθαζία απνδνρήο. Απηή ε δηαδηθαζία πξνβιέπεη φηη ε ηξνπνπνίεζε 

ηίζεηαη ζε ηζρχ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία εάλ, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία, δελ 

ππάξμνπλ αληηξξήζεηο γηα ηελ ηξνπνινγία απφ έλα ζπκθσλεκέλν αξηζκφ ησλ κεξψλ. 

Διαηάξειρ 

Ωο απνηέιεζκα, ε χκβαζε ηνπ 1974 έρεη ελεκεξσζεί θαη ηξνπνπνηεζεί 

επαλεηιεκκέλσο. Ζ ζχκβαζε ηζρχεη ζήκεξα θαη αλαθέξεηαη σο ζχκβαζε SOLAS ηνπ 

1974. Πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δηαηάμεηο: 

 Γεληθέο Γηαηάμεηο 

 Καηαζθεπέο - Τπνδηαίξεζε θαη επζηάζεηα, κεραλέο θαη ειεθηξηθέο 

εγθαηαζηάζεηο 

 Ππξνπξνζηαζία, ππξαλίρλεπζε θαη ππξφζβεζε 

 σζηηθά κέζα θαη ξπζκίζεηο 
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 Ραδηνεπηθνηλσλίεο 

 Αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο 

 Μεηαθνξά Δκπνξεπκάησλ 

 Μεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ 

 Ππξεληθά πινία 

 Γηαρείξηζε γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ 

 Μέηξα αζθάιεηαο γηα ηαρχπινα ζθάθε 

 Δηδηθά κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ζηε ζάιαζζα 

 Δηδηθά κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ζηε ζάιαζζα 

 Πξφζζεηα κέηξα αζθαιείαο γηα πινία κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ 

ILO (International Labour Organization) Code of Practice on Safety in 

Ports 

Απηφο ν θψδηθαο δενληνινγίαο ηνπ ILO γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ζηνπο 

ιηκέλεο αληηθαζηζηά δχν πξψελ δεκνζηεχζεηο ηνπ ILO: «Guide to safety and health in 

dock work» (1976) θαη «Safety and health in dock work: An ILO code of practice» 

(second edition, 1977). 

Σν θείκελν απηφ απνηειεί έλαλ θψδηθα πξαθηηθήο θαη δελ είλαη έλα λνκηθά 

δεζκεπηηθφ κέζν. Γελ πξννξίδεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηηο εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη 

θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ή λα επεξεάζεη ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε ILO. Πξννξίδεηαη γηα λα παξέρεη πξαθηηθέο 

ζπζηάζεηο θαη ζρεηηθή θαζνδήγεζε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπληήξεζε ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ησλ ιηκέλσλ. Πξφθεηηαη γηα έλα θείκελν 527 

ζειίδσλ ην νπνίν αλαθέξεηαη ζε φια ηα πηζαλά ζέκαηα αζθαιείαο πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ ζε κηα ιηκεληθή εγθαηάζηαζε, δίλνληαο θπξίαξρν ξφιν ζηελ αζθάιεηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

Ζ αζθάιεηα είλαη έλα ζέκα κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ 

ιηκέλσλ.  Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ππάξρεη δηάθξηζε αλάκεζα 

ζηα Safety Management Systems θαη ηα Security Management Systems ηα νπνία 

απνδίδνπκε ζηα ειιεληθά σο ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο πξνζηαζίαο αληίζηνηρα. Ζ ζπλζήθε SOLAS, κε ηηο ζπλερείο αλαλεψζεηο 

ηεο έσο ζήκεξα θαη ν θψδηθαο ILO Code of Practice on Safety in Ports (2005) καδί κε 
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ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο θαιχπηνπλ ζε βάζνο ην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο ζηνπο ιηκέλεο 

θαη ηα ειιηκεληζκέλα πινία. 

 

 

4.3 Συςτόματα Διαχεύριςησ Αςφϊλειασ Λιμϋνων (Port Safety 

Management systems)  

 

4.3.1 Αςφϊλεια Λειτουργιών και Αςφϊλεια εργαςύασ 

 

Ζ εξγαζία ζην ιηκάλη έρεη αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο, γη‘ απηφλ ην ιφγν ππάξρεη έλαο 

νιφθιεξνο κεραληζκφο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο. Βέβαηα, ζηα 

ιηκάληα δξαζηεξηνπνηνχληαη  δηάθνξα επαγγέικαηα, έηζη, ινηπφλ ηα είδε αζθαιείαο 

πνηθίιινπλ αλάινγα κε ην θαζέλα. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ιηκάληα, 

ν International Labour Organization (ILO) ζέζπηζε Κψδηθεο πκπεξηθνξάο (ΗLO, 

2005).  

Ο θψδηθαο πνπ θαζφξηζε ν ILO (πλζήθε κε αξηζ. 152 θαη  χζηαζε κε αξηζ. 160) 

πεξηιακβάλεη  φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηα ιηκάληα θαη αθνξνχλ ζηε 

θνξηνεθθφξησζε ησλ θνξηίσλ θαη ηελ επηβίβαζε θαη ηελ απνβίβαζε ησλ επηβαηψλ 

ζηα πινία. Ζ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ δελ αθνξά κφλν ζην εκπφξην κε ην εμσηεξηθφ 

αιιά αθνξά θαη ζην εζσηεξηθφ.  

 Ο (ILO)  κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θψδηθα πξνζπάζεζε λα θαιχςεη  κία κεγάιε γθάκα  

απφ ηηο πην επηθίλδπλεο εξγαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο ιηκέλεο.  

 Απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο επηζεκάλζεηο ηνπ θψδηθα είλαη ε θνηλνπνίεζε φισλ ησλ 

θαηλνηνκηψλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο ιηκέλεο. Έηζη ινηπφλ, νη εξγνδφηεο πξνθεηκέλνπ λα 

παξέρνπλ έλα αζθαιέο θαη πγηέο πεξηβάιινλ γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο νθείινπλ λα 

ελεκεξψλνπλ γηα φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο αιιαγέο ή ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ. 

Μάιηζηα πξηλ απφ θάζε ηέηνηα ελέξγεηα νη εξγνδφηεο έρνπλ ππνρξέσζε λα 

ζπδεηήζνπλ ην ζέκα κε ηνπο εξγαδφκελνπο θαη λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία.  
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Δπηπιένλ, ζεκαληηθφο είλαη θαη ν έιεγρνο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα φισλ ησλ 

ηερλνινγηθψλ εμνπιηζκψλ. Έηζη, θη απηφ απνηειεί κηα απφ ηηο απαξαίηεηεο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ εξγνδφηε  φπνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εξγαδνκέλνπο  ιχλεη 

ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα. 

Γεληθφηεξα φκσο, ε αζθάιεηα ζηνπο ιηκέλεο δελ είλαη απνθιεηζηηθά ζέκα ησλ 

εξγνδνηψλ ή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο αιιά θαη ζέκα ηνπ ίδηνπ ηνπ εξγαδφκελνπ. Ο 

ίδηνο πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ πγεία ηνπ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ. Ζ 

αζθάιεηα, ινηπφλ, επηηπγράλεηαη θαιχηεξα φηαλ ππάξρεη αηνκηθή ή ζπιινγηθή 

επζχλε πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχζζνληαη αζθαιή ζπζηήκαηα εξγαζίαο. 

Ζ αζθάιεηα ζηνπο ιηκέλεο επηηπγράλεηαη κε ηε ιήςε κέηξσλ ζηνπο ηνκείο ηεο 

εξγαζίαο θαη ηεο πγείαο:  

 

Σομϋασ τησ εργαςύασ  

Απαξαίηεηε είλαη ε ιήςε πξνιεπηηθψλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηηο απνζηάζεηο 

πνπ ηεξνχλ νη άλζξσπνη απφ ηα νρήκαηα θαη ηα κεραλήκαηα, γηα ηελ παξαβνιή ησλ 

πινίσλ, ηελ αλχςσζε ησλ θνξηίσλ, ηελ πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο,  ηηο πεξηνρέο 

δηαρείξηζεο ηνπ θνξηίνπ, ηελ αληνρή ησλ επηθαλεηψλ ησλ ρψξσλ ηνπ ιηκέλα, ην νδηθφ 

δίθηπν  ηνπ ιηκέλα. Δμίζνπ ζεκαληηθά είλαη θαη ηα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο γηα ηελ 

πεξίπησζε εμέιημεο ππξθαγηάο. 

 

Σομϋασ τησ υγεύασ  

Αξρηθά, νη εξγαδφκελνη ζηα ιηκάληα αληηκεησπίδνπλ θηλδχλνπο νη νπνίνη κπνξεί λα 

πξνθιεζνχλ απφ αηπρήκαηα. Ζ δπζθνιία ηεο εξγαζίαο γίλεηαη ε αηηία γηα ηελ 

πξφθιεζε πνιιψλ εηδψλ αηπρεκάησλ φπσο αηπρήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

κεραλήκαηα, πηψζε ζηε ζάιαζζα, δηαξξνή πγξνχ θνξηίνπ, θ.α. Όκσο, πνιιέο θνξέο 

δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα θαη απφ θπζηθά θαηλφκελα φπσο πιεκκχξεο, ρηφληα, 

ζπειιψδεηο αλέκνπο, ηπθψλεο θ.α. 
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Δπηπξφζζεηα, απαηηνχληαη πξνζηαηεπηηθά κέηξα πνπ πξνθπιάζζνπλ απφ δηάθνξεο 

επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο, απφ επηθίλδπλεο νπζίεο φπσο ν ακίαληνο, απφ ην ζφξπβν, 

ηνλ θαπλφ, ηηο δνλήζεηο θαη ην αθχζηθν πεξηβάιινλ (ζεξκνθξαζία θ.α.).  

Ζ επίηεπμε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο ιηκέλεο πξέπεη λα 

νξγαλψλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ππάξρεη ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ θηλδχλσλ 

ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ θφζηνπο εμάιεηςεο ή πεξηνξηζκνχ ηνπο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ απηνχ είλαη απαξαίηεηε ε αμηνιφγεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο ησλ πηζαλψλ 

ηξαπκαηηζκψλ θαη ηεο βιάβεο ηεο πγείαο (ILO, 2005). 

ην θφζηνο ησλ  πεξηζηαηηθψλ αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο πεξηιακβάλνληαη : ην θφζηνο  

γηα ηελ άκεζε δεκία, αιιά θαη ηνπ ρακέλνπ εξγαζηαθνχ ρξφλνπ, θαζψο επίζεο θαη 

ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ δαπαλψλ φπσο είλαη ν ρξφλνο πνπ δαπαλά ε δηνίθεζε ζηηο 

πξνζπάζεηεο επαλφξζσζεο. Πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη αθφκα θαη ηα αηπρήκαηα 

πνπ δελ επηθέξνπλ ηξαπκαηηζκφ ελέρνπλ θφζηε γηα ηνλ νξγαληζκφ (απψιεηα ρξφλνπ, 

δηνηθεηηθφ βάξνο) θαη θπζηθά ζπληζηνχλ πξνεηδνπνίεζε γηα ελδερφκελα ζνβαξφηεξα 

γεγνλφηα ζην κέιινλ.  

Πνιιέο θνξέο έλα αηχρεκα κπνξεί λα νδεγήζεη αθφκε θαη ζην ζάλαην. 

Αλαγλσξίδεηαη φηη ην γεγνλφο απηφ είλαη ε ρεηξφηεξε εμέιημε ελφο αηπρήκαηνο, γη‘ 

απηφ εξεπλάηαη  ην πψο είλαη δπλαηφλ λα απνθεχγνληαη ηα αηπρήκαηα (ILO, 2005). 

Όζνλ αθνξά ζην ζέκα ηεο αζθάιεηαο, ε αλαγλψξηζε θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ 

είλαη ε θαιχηεξε πξφιεςε , δηφηη παξέρεη ηε βάζε γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο. 

Όηαλ ε πξνζνρή επηθεληξψλεηαη ζηνλ θίλδπλν ηφηε απηνκάησο φιεο νη πξνζπάζεηεο 

ζα ζηξαθνχλ ζηελ νξζφηεξε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο. Απηή ε πξαθηηθή νδεγεί ζηε 

βειηίσζε ησλ πξνηχπσλ θαη είλαη πξνηηκφηεξε απφ έλα ζχζηεκα πνπ επηθεληξψλεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηελ πνηφηεηα.   

Σα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο ηνπ θηλδχλνπ κπνξνχλ λα είλαη πνηνηηθά ή πνζνηηθά. 

ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ, ν θίλδπλνο εθηηκάηαη κε κεζφδνπο φπσο ε 

αλάιπζε ζηφρνπ, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αλζξψπηλσλ παξαγφλησλ θαη ε δηακφξθσζε 

ηεο απφδνζεο. ηελ πνζνηηθή αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ, ν θίλδπλνο εθηηκάηαη κε 

βάζε ηελ πηζαλφηεηα θαη ηε δπλακηθφηεηα ηεο έθβαζεο ελφο θηλδχλνπ (ILO, 2005). 

ηα ιηκάληα ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν ε πνζνηηθή αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ, 

κηαο θαη είλαη ηφζν ιεηηνπξγηθή πνπ ζπληειεί θαη ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ.  
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Ζ πνζνηηθή αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ κειεηά  ηελ πηζαλφηεηα ηεο εκθάληζεο ελφο 

θηλδχλνπ θαη ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο. Βέβαηα απηνί νη δχν παξάγνληεο δελ κπνξνχλ λα 

ζπλππνινγηζηνχλ θη απηφ γηαηί ε ζπλέπεηα ελφο θηλδχλνπ κπνξεί λα είλαη πνιχ 

ζνβαξή αιιά ε πηζαλφηεηα ηεο εκθάληζήο ηεο κπνξεί λα είλαη πνιχ κηθξή. Μάιηζηα 

ππάξρνπλ ζπζηήκαηα πνπ εμεηάδνπλ ηε ζπρλφηεηα ηεο παξνπζίαο ηνπ θηλδχλνπ.  

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ γίλεηαη  απφ ηε ζπκκεηνρή πνιιψλ παξαγφλησλ  (ILO, 

2005) φπσο ην δηεπζπληή ηνπ ιηκέλα, ηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ, ην ζχκβνπιν 

αζθάιεηαο θαη ην ζχκβνπιν πγείαο.  

Ο ILO έρεη θαζνξίζεη νδεγίεο γηα ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πνπ νθείιεη ε 

δηνίθεζε ησλ ιηκέλσλ λα αθνινπζεί γηα λα απνθεχγνληαη ηα πξνβιήκαηα. (ILO-

OSH, 2001). Κάπνηα απφ ηα ζηνηρεία απηά παξαηίζεληαη παξαθάησ: 

 Οξγάλσζε. Καηαλνκή ηεο επζχλεο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ζε φια ηα 

επίπεδα. Πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ ηθαλνηήησλ θαη 

δεμηνηήησλ. 

 Πνιηηηθή. Ο νξγαληζκφο δηαρείξηζεο  ηνπ ιηκέλα πξέπεη λα δειψζεη κε 

ζαθήλεηα πσο ε πνιηηηθή ηνπ έρεη ζαλ πξσηεχνληα ζηφρν ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ ζε φια ηα επίπεδα.  

 Πξνγξακκαηηζκφο. Πξέπεη λα ππάξμεη ιεπηνκεξήο πξνγξακκαηηζκφο 

ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο. Ο 

πξνγξακκαηηζκφο απηφο πεξηιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο ψζηε 

λα εμαιείθνληαη ή λα ηίζεληαη ππφ έιεγρν νη θίλδπλνη, ελψ παξάιιεια 

πξνζδηνξίδνληαη θάπνηνη ξεαιηζηηθνί ζηφρνη γηα ηελ αζθάιεηα. 

  Αμηνιφγεζε. Ζ αμηνιφγεζε αθνξά ζηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο, ηελ 

έξεπλα γηα ηα αίηηα πηζαλψλ αηπρεκάησλ θαη ζπκβάλησλ αζθαιείαο, 

ηνπο πεξηνδηθνχο ειέγρνπο θαη φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο.  

  Γξάζε. Ζ δξάζε αθνξά ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο  γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο επαγγεικαηηθήο αζθάιεηαο θαη 

ηεο πγείαο.  

Ζ επίηεπμε ηεο αζθάιεηαο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ζπλελλφεζε φισλ 

ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο 

αζθάιεηαο. Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο, ν 
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νξγαληζκφο πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζηελ γλσζηνπνίεζή ηνπ ζε  φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο αιιά θαη ζηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζή ηνπο. Ζ πεξηνδηθή 

αλαζεψξεζε ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο είλαη επηβεβιεκέλε, αθνχ δηαθνξεηηθά δελ 

ζα κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο εμειηζζφκελεο αλάγθεο αιιά θαη λα 

ελζσκαηψλνπλ ηηο βειηηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγηθή αλάγθε θαη ηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο.   

Ζ εθπαίδεπζε είλαη ίζσο ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο επηηπρίαο ελφο ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο αζθάιεηαο. Ζ ιεηηνπξγία ελφο ιηκέλα απνηειεί κηα εμαηξεηηθά πνιχπινθε 

δηαδηθαζία θαη ρσξίο ηε ζπλερή θαη κεζνδηθή εθπαίδεπζε ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο 

δελ ζα κπνξεί λα ηεξήζεη ηα πξνβιεπφκελα κέηξα αζθαιείαο. Ζ εθπαίδεπζε ζα 

θξνληίζεη ψζηε λα γίλεη δεχηεξε θχζε ζηνπο εξγαδφκελνπο ε ηήξεζε ησλ 

απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη ησλ νξζψλ κεζφδσλ εθηέιεζεο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ  αιιά θαη ηνπ ρεηξηζκνχ ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ ιηκεληθνχ 

εμνπιηζκνχ. Ζ κφλε κέζνδνο πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ην πξνζσπηθφ λα αληαπεμέιζεη 

ζηηο δπζθνιίεο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ελφο ιηκέλα 

είλαη ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, έηζη ψζηε νη δεμηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

λα εμαζθνχληαη ζπλέρεηα θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αιιαγέο. Όηαλ νη εξγαδφκελνη 

θξίλνπλ πσο ην πεξηερφκελν θαη νη κέζνδνη ηεο εθπαίδεπζεο δελ ιακβάλνπλ ππφςε 

ηηο πξνζσπηθέο ηνπο πξννπηηθέο θαη εκπεηξίεο, δελ έρνπλ ιφγν λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

απηήλ, ή αλ ζπκκεηέρνπλ δελ απνθνκίδνπλ απφ απηήλ απηφ πνπ ζα κπνξνχζαλ 

(Παληειφγινπ, 2004). Ζ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηηο ιηκεληθέο 

εξγαζίεο πξέπεη λα απνηειεί πξναπαηηνχκελν πξνζφλ πξφζιεςεο θαη πξναγσγήο, 

θαηά ζπλέπεηα είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη ε παξνρή πηζηνπνίεζεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο 

νη νπνίνη παξαθνινπζνχλ αλάινγα πξνγξάκκαηα. Ζ ζέζπηζε ελφο λνκηθνχ πιαηζίνπ 

ην νπνίν ζα ζσξαθίδεη ηελ αζθάιεηα ησλ ιηκέλσλ πξέπεη λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα 

γηα θάζε θξαηηθφ κεραληζκφ. Σν λνκηθφ απηφ πιαίζην πξέπεη λα απεπζχλεηαη κε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αιιά θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ιηκέλσλ γεληθφηεξα, αιιά θαη λα εμεηδηθεχεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ 

θάζε δηαθηλνχκελνπ θνξηίνπ.  

Σν Διιεληθφ λνκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηελ αζθάιεηα ησλ ιηκεληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ εξγαζία ζε απηέο πεξηέρεη κηα ζεηξά δηαηάμεσλ, νη 

ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη: ν Ν. 1568/85 «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ» (ΦΔΚ 117/Α/18-10-85) θαη ην Π.Γ. 17/96 «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο 
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αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ» (ΦΔΚ 11/Α/18-1-96), ηα νπνία ζέηνπλ ηε 

βάζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Σν Π.Γ. 294/1988 «Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο 

ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο, επίπεδν γλψζεσο θαη εηδηθφηεηα ηερληθνχ 

αζθάιεηαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεχζεηο θαη εξγαζίεο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ 

Ν. 1568/1985 "Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ"» (ΦΔΚ 138/Α/21-6-1988), 

ην Π.Γ. 159/1999 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 17/96 θαη ηνπ Π.Γ. 70α/88 "Πξνζηαζία 

ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ακίαλην θαηά ηελ εξγαζία"» (ΦΔΚ 157/Α/3-8-

1999) θαη ν Ν. 2874/2000 «Πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 

286/Α/29-12-00) ιεηηνπξγνχλ είηε ζπκπιεξσκαηηθά είηε ηξνπνπνηεηηθά σο πξνο απηφ 

(ΤΔΝ, 2006). 

 

4.3.2 Αςφϊλεια από φυςικϊ φαινόμενα 

 

Οη ιηκέλεο φληαο εθηεζεηκέλνη ζην πγξφ ζηνηρείν είλαη επάισηνη ζε πιεζψξα 

θπζηθψλ θαηλνκέλσλ. ε απηά πεξηιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ ILO (ILO, 2005):  

 Σα ρηφληα θαη νη πάγνη. Σν ρηφλη θαη ν πάγνο είλαη δπν εμαηξεηηθά επηθίλδπλα 

θαηξηθά θαηλφκελα. Σν ηδηαίηεξα επηθίλδπλν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη πσο 

κεηαηξέπνπλ ζε νιηζζεξέο ηηο επηθάλεηεο ζηηο νπνίεο πξνζθνιιψληαη. Ζ 

παγσκέλε επηθάιπςε πάλσ ζε κεραλήκαηα, εκπνξεχκαηα ή επηθάλεηεο 

δεκηνπξγεί ζπλζήθεο εμαηξεηηθήο νιηζζεξφηεηαο γηα αλζξψπνπο θαη 

κεραλήκαηα. Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηα εκπνξεχκαηα ην ρηφλη θαη ν πάγνο 

δελ απμάλνπλ κφλν ηελ νιηζζεξφηεηα αιιά θαη ην βάξνο ηνπο. 

 Ζ έθζεζε ζε αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο. Μεξηθνί ιηκέλεο, αλάινγα κε ηελ 

γεσγξαθηθή ηνπο ηνπνζεζία, εθηίζεληαη ζπρλά ζε ζεξκνθξαζίεο πνπ 

θπκαίλνληαη απφ θάησ απφ -40°C έσο θαη πάλσ απφ + 40°C. Οη εμαηξεηηθά 

πςειέο ή ρακειέο ζεξκνθξαζίεο έρνπλ άκεζεο επηπηψζεηο ηφζν ζηε δπζθνιία 

θαη ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ εθηεινχληαη ζε 

κηα ιηκεληθή εγθαηάζηαζε φζν θαη ζηε δπλαηφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ λα 

εξγαζηνχλ κε αζθάιεηα θαη ρσξίο λα ζέηνπλ ηελ πγεία ηνπο ζε θίλδπλν.  

 Οη ζχειιεο κεγάινπ κεγέζνπο θαη νη ζπειιψδεηο άλεκνη.  
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 Οη πιεκκχξεο θαη νη παιίξξνηεο, ηα λεξά παξαθείκελσλ πνηακψλ ή ρεηκάξξσλ 

βξνρήο κπνξεί ζε πεξηπηψζεηο ππεξρείιηζεο λα νδεγήζνπλ ζε ξαγδαία θαη 

απφηνκε αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ, θάηη ην νπνίν ζα ζέζεη ζε θίλδπλν ην 

ιηκέλα.  

 Ζ ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα.  

 Ζ εθαηζηεηαθή δξαζηεξηφηεηα.  

Μεξηθνί ιηκέλεο κπνξνχλ λα εγθπκνλνχλ αθφκα πςειφηεξνπο θηλδχλνπο ιφγσ ηεο 

απνζήθεπζεο ζε απηνχο επηθίλδπλσλ θνξηίσλ ή ηεο γεηηλίαζεο κε εγθαηαζηάζεηο 

θχιαμεο επηθίλδπλσλ πιηθψλ.  Ο θψδηθαο ηνπ ILO γηα ηελ αζθάιεηα ζηνπο ιηκέλεο 

πεξηέρεη πξνβιέςεηο θαη δηαηάμεηο γηα ηελ πξφιεςε κεγάισλ βηνκεραληθψλ 

αηπρεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε επηθίλδπλα πιηθά (ILO, 1991).  

Κάζε ιηκεληθή εγθαηάζηαζε πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ζρέδην εθηάθηνπ αλάγθεο, ην 

νπνίν νθείιεη λα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο θαη ζρεδηαζκφ γηα ηνπο ηέζζεξηο θαησηέξσ 

παξάγνληεο, νη νπνίνη είλαη (ILO 2005):  

 Ο θίλδπλνο θαη ε θχζε ελφο γεγνλφηνο θαη ε πηζαλή έθηαζή ηνπ,  

 Ο θίλδπλνο θαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζήο ηνπ,  

 Οη ζπλέπεηεο απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ε πηζαλή επίδξαζε 

ζηνπο αλζξψπνπο θαη ην πεξηβάιινλ,  

 Ο ζρεδηαζκφο, νη ελέξγεηεο  θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

ειαρηζηνπνηεζνχλ νη ζπλέπεηεο ηνπ γεγνλφηνο.  

Έλα ζρέδην εθηάθηνπ αλάγθεο κηαο ιηκεληθήο εγθαηάζηαζεο νθείιεη λα θαζνξίδεη κε 

απιφηεηα θαη ζαθήλεηα φινπο ηνπο ρεηξηζκνχο  θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ 

γηα αληηκεηψπηζε ηνπ εθάζηνηε θηλδχλνπ. Έλα ηέηνην ζρέδην νθείιεη λα είλαη 

εχθακπην θαη ηθαλφ λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζε νπνηνδήπνηε ζπκβάλ 

έθηαθηεο αλάγθεο. Σν ζρέδην πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη  ηελ χπαξμε ελφο θέληξνπ 

ειέγρνπ, ηα πξφζσπα ηα νπνία ζα αλαιάβνπλ ηε δηαρείξηζε κηαο θαηάζηαζεο 

εθηάθηνπ αλάγθεο,  ηα πξφζσπα ηα νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δηαθφξσλ θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο, ηνπο θαλφλεο  γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

θαηάζηαζεο, ηε δηαδηθαζία έλαξμεο ησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο θαζψο θαη ηελ 

πξφλνηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ γεγνλφησλ θαζψο εμειίζζνληαη.  
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Σν ζρέδην πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε θαη λα ζηεξίδεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά  

ηνπ θάζε  ιηκέλα , φπσο: ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ, ηα θνξηία ηνπ, ηνλ αξηζκφ αηφκσλ 

πνπ απαζρνινχληαη ζε απηφλ, ηνλ φγθν ησλ επηβαηψλ πνπ δηαθηλνχληαη ζε απηφλ, ηνλ 

αξηζκφ ησλ δηεξρφκελσλ απφ απηφλ ρσξίο λα είλαη επηβάηεο θαζψο θαη ηελ εγγχηεηα 

ζην ιηκέλα επαίζζεησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη νξγαληζκψλ φπσο ζρνιεία,  λνζνθνκεία 

θαη  θαηνηθίεο. Σν πιάλν ηνπ ζρεδίνπ νθείιεη λα πξνβιέπεη ηηο γεληθέο δηαδηθαζίεο 

αληηκεηψπηζεο κηαο θαηάζηαζεο εθηάθηνπ αλάγθεο αιιά θαη ηηο κεζφδνπο θαη ηα 

εξγαιεία έιεγρνπ απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ. Δπηπιένλ, ην ζρέδην εθηάθηνπ αλάγθεο δελ 

κπνξεί λα παξέρεη κφλν γεληθήο θχζεσο νδεγίεο αιιά πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

ιεπηνκεξή  ππν-ζρέδηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε θάζε δηαθνξεηηθνχ ζπγθεθξηκέλνπ 

ηχπνπ έθηαθηεο αλάγθεο. Κάζε έλα απφ απηά ηα  ππν-ζρέδηα πξέπεη λα είλαη 

ιεπηνκεξέο, θαη, παξφηη νη πξνγξακκαηηζκέλεο ελέξγεηεο ζα δηαθέξνπλ, νθείινπλ  λα 

δηέπνληαη απφ ηηο ίδηεο  δηαδηθαζίεο θαη απφ ηνπο ίδηνπο ειέγρνπο κε ην γεληθφ ζρέδην. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε αληίδξαζε ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ζα είλαη πνιχ 

δηαθνξεηηθή ζηελ πεξίπησζε κηαο ρηνλφπησζεο απφ φ, ηη ζε εθείλε ελφο ζεηζκνχ, 

σζηφζν θαη νη δχν ζα δηέπνληαη απφ ηελ ίδηα θηινζνθία αζθαιείαο θαη ζα ππφθεηληαη 

ζε ειέγρνπο γηα ηελ πνξεία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα αληηκεηψπηζήο ηνπο.  

Έλα απνηειεζκαηηθφ ζρέδην εθηάθηνπ αλάγθεο πξέπεη λα θαιχπηεη φινπο ηνπο 

πηζαλνχο ηχπνπο θηλδχλσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εκθαληζηνχλ ζην ιηκέλα θαη λα 

πεξηέρεη δηαθνξεηηθά  «πξνθίι» αληίδξαζεο αλάινγα κε ηε δξηκχηεηα ηνπ 

πεξηζηαηηθνχ. Φπζηθά, ε αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ ζα κπνξεί λα αιιάμεη «πξνθίι» 

αλάινγα κε ηελ εμέιημε θαη ηελ πνξεία ηνπ πεξηζηαηηθνχ.  

Αθφκα θαη ην πιένλ αλαιπηηθφ θαη νξγαλσκέλν ζρέδην δελ κπνξεί λα είλαη 

απνηειεζκαηηθφ αλ δελ βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ησλ αλζξψπσλ πνπ ζα ρξεηαζηεί λα ην 

εθαξκφζνπλ. Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ ην ζρέδην ζα πξέπεη λα δηαλεκεζεί 

ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο, δειαδή ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ζα παίμνπλ θάπνην 

ξφιν ζηελ πηζαλή εθαξκνγή ηνπ. ε εχινγν ρξφλν απφ ηελ αλαθνίλσζή ηνπ ζα 

πξέπεη λα μεθηλήζεη θαη ε δηαδηθαζία εμάζθεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηε δηελέξγεηα 

αζθήζεσλ, ε  ζπρλφηεηα ησλ νπνίσλ ζα θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο μερσξηζηέο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε ιηκέλα (ILO, 2005). Δπηπιένλ, φια ηα ζρέδηα 

έθηαθηεο αλάγθεο πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε ηαθηηθή αλαζεψξεζε, ε νπνία ζα 

θξνληίδεη γηα ηελ βειηίσζε θαη ηελ επηθαηξνπνίεζή ηνπο αλάινγα κε ηελ εμέιημε ησλ 

απεηιψλ γηα ηελ αζθάιεηα.  
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Ζ αλαζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ κπνξεί λα βαζηζηεί ζηα δηδάγκαηα πνπ απνθνκίζζεθαλ 

απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε έλα πξαγκαηηθφ πεξηζηαηηθφ έθηαθηεο αλάγθεο,  ή, ζηελ 

επθηαία πεξίπησζε πνπ δελ ιακβάλνπλ ρψξα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ππάξρεη κηα 

ηαθηηθή πεξίνδνο αλαζεψξεζεο , ε πιένλ ζπλήζεο δηάξθεηα ηεο νπνίαο είλαη ην 

δσδεθάκελν, αλ θαη απηφ εμαξηάηαη απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε ιηκέλα.  

ε θάζε πεξηζηαηηθφ έθηαθηεο αλάγθεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα Κέληξν ην νπνίν  

ζα θαηεπζχλεη, ζα ζπληνλίδεη θαη ζα ειέγρεη ηηο θχξηεο αληηδξάζεηο. Σν θέληξν απηφ 

νλνκάδεηαη Κέληξν Διέγρνπ Έθηαθηεο Αλάγθεο θαη ν ξφινο ηνπ ζηελ αληηκεηψπηζε 

εθηάθησλ αλαγθψλ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο (ILO, 2005). Σν θέληξν απηφ πξέπεη 

λα δηαζέηεη θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά:  

 Να είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηνλ θαηάιιειν ηφπν, ζρεδηαζκέλν κε ηνλ 

θαηάιιειν ηξφπν θαη εμνπιηζκέλν κε ηα θαηάιιεια πιηθά ψζηε λα παξακέλεη 

ιεηηνπξγηθφ ζε νπνηνδήπνηε πεξηζηαηηθφ  έθηαθηεο αλάγθεο θαη θαζ‘ φιε ηε 

δηάξθεηά ηνπ.  

 Να δηαζέηεη  ιεπηνκεξείο ράξηεο ηεο πεξηνρήο ηνπ ιηκέλα θαζψο θαη έλαλ 

αλαιπηηθφ θαη  ελεκεξσκέλν θαηάινγν ηνπ πξνζσπηθνχ έθηαθηεο αλάγθεο 

θαη ηεο ζέζεο ηνπ ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ έθηαθηεο αλάγθεο (ζπζηήκαηα 

ππξφζβεζεο, εμνπιηζκφο αζθάιεηαο, πιηθά νπδεηεξνπνίεζεο θιπ.)  

 Να δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα κέζα γηα λα ιάβεη θαη λα ζηείιεη ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο δηαρέεη εληφο θαη εθηφο ιηκέλα.  

 Να δηαζέηεη νξγαλσκέλα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά δίθηπα επηθνηλσλίαο.  

Απνηειεί πιένλ αλαγθαηφηεηα λα ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηελ  παξαρψξεζε ρψξνπ ζηα 

ΜΜΔ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο πεξηζηαηηθνχ έθηαθηεο αλάγθεο. Δίλαη εμαηξεηηθά 

θξίζηκν λα ππάξρεη πξφβιεςε ψζηε ν ρψξνο απηφο  λα είλαη  δηαθνξεηηθφο απφ απηφλ 

ζηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ην θέληξν ειέγρνπ έθηαθηεο αλάγθεο θαη απηφ γηα λα 

δηαζθαιηζηεί ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ηειεπηαίνπ ρσξίο λα πξνθαινχληαη 

δηαηαξαρέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ.  
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Σο νομικό πλαύςιο αςφϊλειασ λιμϋνα από φυςικϊ φαινόμενα ςτην 

Ελλϊδα.  

πλήζσο ε πξνζηαζία απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο ιακβάλεη δηαζηάζεηο εζληθήο 

πνιηηηθήο θαη δηέπεηαη απφ κηα ζεηξά λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, νη νπνίεο, αλ θαη 

δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα δηέπνληαη απφ ηνπο ίδηνπο βαζηθνχο θαλφλεο. ηε 

ζπλέρεηα, ζαλ παξάδεηγκα ηεο δηεζλνχο πξαθηηθήο, ζα αλαιχζνπκε ηηο λνκηθέο 

ξπζκίζεηο ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε αθξαίσλ θαηξηθψλ 

θαηλνκέλσλ θαη θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. 

Αξκφδηα γηα ζέκαηα θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ζχκθσλα κε ηνπο Ν. 2344/1995 θαη Ν. 

3013/2002 είλαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ε νπνία έρεη εθπνλήζεη 

ην Γεληθφ ρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γλσζηφ σο «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ» (ΤΑ 

1299/2003, ΦΔΚ 423/Β).  

Σν ζρέδην «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ» είλαη κηα νκπξέια ξπζκίζεσλ ε νπνία έρεη ζαλ ζθνπφ   

ηε δηακφξθσζε ελφο ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο ηεο δσήο, ηεο πγείαο θαη ηεο πεξηνπζίαο 

ησλ πνιηηψλ θαζψο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κέζσ  ηεο απνηειεζκαηηθήο 

αληηκεηψπηζεο αθξαίσλ θαη θαηαζηξνθηθψλ θαηλνκέλσλ. Σν ζρέδην 

«ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ» πξνζδηνξίδεη ηα  είδε ησλ αθξαίσλ θαη θαηαζηξνθηθψλ 

θαηλνκέλσλ θαη θαζνξίδεη ηνπο  αληίζηνηρνπο φξνπο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, ελψ 

δηαλέκεη ηνπο ξφινπο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο γηα εθπφλεζε επηκέξνπο ζρεδίσλ ζε 

Τπνπξγεία, Πεξηθέξεηεο, Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, Γήκνπο θαη Κνηλφηεηεο. ηα 

πιαίζηα ηνπ ζρεδίνπ γίλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ, θνξέσλ 

θαη νξγάλσλ πνπ αλαιακβάλνπλ δηνηθεηηθά θαη ζπληνληζηηθά θαζήθνληα ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δπλάκεσλ ζε φια ηα επίπεδα. Ζ χπαξμε ηνπ ζρεδίνπ 

«ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ» παξέρεη έλα πνιχηηκν γεληθφ πιαίζην κε βάζε ην νπνίν είλαη 

εθηθηή ε αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ, ν εληνπηζκφο ησλ εππαζψλ ρψξσλ θαζψο θαη ε 

ζχληαμε εηδηθψλ ζρεδίσλ γηα θάζε θίλδπλν. Δπηπιένλ, νη δηαηάμεηο ηνπ ζρεδίνπ 

απνηεινχλ  νδεγφ γηα ην ζρεδηαζκφ ζηξαηεγηθψλ, ηαθηηθψλ θαη επηρεηξεζηαθήο 

θηινζνθίαο, ηελ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε θαη εμνπιηζκφ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

ππεξεζηψλ, ηελ έγθαηξε θηλεηνπνίεζε, δξαζηεξηνπνίεζε, δηνίθεζε θαη νξγάλσζε 

ησλ ηερληθψλ κέζσλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

Σν Γεληθφ ρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο νξίδεη πσο ην θάζε ππνπξγείν έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα ζρεδηάδεη ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αθξαίσλ θαη θαηαζηξνθηθψλ 
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θαηλνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο επζχλεο ηνπ.  ηε ζπλέρεηα ηα ζρέδηα απηά πξνσζνχληαη 

πξνο έγθξηζε ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

Ληκεληθέο Αξρέο θαηαξηίδνπλ αλάινγα κε ην θπζηθφ θίλδπλν ην αληίζηνηρν ζρέδην 

αληηκεηψπηζεο ζχκθσλα κε ην γεληθφ ζρεδηαζκφ ηνπ  «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ». Οη αξρέο 

απηέο πξνσζνχλ ηα ζρέδηα ζην πληνληζηηθφ Ννκαξρηαθφ Όξγαλν πνπ ιεηηνπξγεί ζε 

θάζε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ηα κεηαθέξεη ζην αξκφδην 

ππνπξγείν .  

Σν ζρέδην «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ» δελ δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλεο δηαηάμεηο γηα ηνπο 

ιηκεληθνχο ρψξνπο. Ωζηφζν, νη Ληκεληθέο αξρέο νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ ηηο 

απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη ην πληνληζηηθφ Όξγαλν ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο 

θαη  ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.  

 

4.4 υμπερϊςματα 

Οη ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο απνηεινχλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πχιεο δηαθίλεζεο 

εκπνξεπκάησλ παγθνζκίσο. Σν κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ δηεζλνχο θαη δηεπεηξσηηθνχ 

εκπνξίνπ πεξλάεη κέζα απφ ηνπο ιηκέλεο νη νπνίνη φρη άδηθα έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο  

ν ζεκαληηθφηεξνο θξίθνο ζηελ αιπζίδα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. Ζ λαπηηιία είλαη 

απφ ηνπο πιένλ παγθνζκηνπνηεκέλνπο  αιιά θαη ζεκαληηθνχο θιάδνπο ηεο δηεζλνχο 

νηθνλνκίαο, ρσξίο ηελ νπνία ην δηεζλέο εκπφξην ζα θαηέξξεε. 

Καηά ζπλέπεηα, ε αζθάιεηα ησλ ιηκέλσλ απνθηά ηεξάζηηα ζεκαζία κηα θαη απνηειεί 

απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο λαπηηιίαο. Ζ αζθάιεηα θαη ε 

πξνζηαζία ησλ ιηκέλσλ έρεη ηεζεί ππφ ηελ αηγίδα ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο θαζψο ην 

πινίν, σο κεηαθνξηθφ κέζν, θηλείηαη κεηαμχ ιηκέλσλ δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ θαη 

επείξσλ. 

Ζ δηεζλήο θνηλφηεηα έρεη παξάμεη ζεκαληηθφ λνκνζεηηθφ έξγν γχξσ απφ ηελ 

αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ ιηκέλσλ δίλνληαο θπξίσο βάξνο ζηνλ αλζξψπηλν 

παξάγνληα. Δηδηθφηεξα  έρεη δψζεη κεγάιε έκθαζε ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ηεο 

εξγαζίαο, αιιά θαη πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο  ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ. Όζνλ 

αθνξά ζην ηειεπηαίν, ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε κεηά ηηο επηζέζεηο ηεο 11εο 

επηεκβξίνπ 2001 ζηηο ΖΠΑ. πλεηδεηνπνηψληαο ηνπο θηλδχλνπο, ε δηεζλήο 
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θνηλφηεηα εζηίαζε ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ πξνζηαζία ησλ ιηκέλσλ απφ έθλνκεο 

ελέξγεηεο ζεζπίδνληαο θαη ζέηνληαο ζε εθαξκνγή εηδηθνχο θψδηθεο.  

Ωζηφζν, παξαηεξείηαη αθφκα έλα έιιεηκκα ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία φζνλ αθνξά ζην 

ζρεδηαζκφ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο αζθάιεηαο γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε 

θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ή θαη κεηξηαζκφ ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηνπο. Απηφ δελ 

ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ ζηε δηεζλή λνκνζεζία αλαθνξέο ζηελ αληηκεηψπηζε 

απεηιψλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, απηφ πνπ απνπζηάδεη είλαη ε εηδηθή εζηίαζε ζηηο 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο ζε ιηκέλεο θαη ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο. Τπάξρεη ινηπφλ ε 

αλάγθε γηα παξαγσγή ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο πνπ λα εζηηάδνπλ ζηηο 

επηδξάζεηο ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ ιηκέλσλ αιιά θαη ζηηο 

κεζφδνπο θαη ηα εξγαιεία δηαηήξεζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο αθφκα θαη ζηηο 

δπζθνιφηεξεο ζπλζήθεο.  
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Κεφϊλαιο 5 υςτόματα Διαχεύριςησ Προςταςύασ 

Λιμϋνων (Port Security Management Systems - SecMS) 

 

5.1 Κύνδυνοι για τισ Λιμενικϋσ Εγκαταςτϊςεισ  

 

Ζ λαπηηιία είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο θιάδνο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο. Γπζηπρψο, φζν κεγάιε είλαη ε 

ζεκαζία ηεο άιιν ηφζν κεγάιε είλαη  ε ηξσηφηεηά ηεο ζε ελδερφκελεο ηξνκνθξαηηθέο 

επηζέζεηο θαη εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο (Greenberg et al, 2006). ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη 

κηα εθηελήο αλαθνξά ζηα ζπζηήκαηα SecMS ησλ ΖΠΑ, κηα θαη βξίζθνληαη ζηελ 

πξνκεησπίδα ηνπ αγψλα θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ησλ έθλνκσλ ελεξγεηψλ. 

 

5.1.1 Οι Κύνδυνοι για τουσ Λιμϋνεσ των ΗΠΑ και τα υςτόματα 

Διαχεύριςησ Προςταςύασ τουσ 

 

Οη  ΖΠΑ δηαζέηνπλ έλαλ ηεξάζηην αξηζκφ απφ ιηκέλεο. Αλ θαλείο πξνζκεηξήζεη θαη 

ηνπο παξαπνηάκηνπο θηάλεη ζε έλα ζχλνιν άλσ ησλ 300 ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

κε πεξηζζφηεξνπο απφ 3.700 επηβαηηθνχο θαη εκπνξηθνχο ζηαζκνχο. Ζ εκπνξηθή 

λαπηηιία απνηειεί ηελ πιένλ αμηφπηζηε θαη νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθή κέζνδν γηα 

ηε κεηαθνξά αγαζψλ. Έηζη, ε νηθνλνκία ησλ ΖΠΑ αιιά  θαη ε παγθφζκηα νηθνλνκία 

εμαξηψληαη απφ απηήλ, εηδηθφηεξα ηα ιηκάληα ησλ ΖΠΑ δηαρεηξίδνληαη ην 20% ηνπ 

ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ ζε φιν ηνλ θφζκν.  Απηφο ν φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ ζηηο ΖΠΑ 

θαη ζε φινλ ηνλ θφζκν κεηαηξέπεη ηα ιηκάληα ζε  έλαλ εμαηξεηηθά επηζπκεηφ ζηφρν 

γηα ηξνκνθξαηηθή επίζεζε. Μηα επίζεζε ζε νπνηαδήπνηε πηπρή ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, θαη,  θπξίσο ζε έλα κεγάιν ιηκάλη, κπνξεί λα παξεκπνδίζεη 

ζνβαξά ην εκπφξην θαη δπλεηηθά λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. 

Όπσο επίζεκα αλαγλσξίδνπλ νη αξρέο ησλ ΖΠΑ, ε πξνζηαζία ησλ ιηκέλσλ 

παξνπζηάδεη ειιείςεηο θαη  ηξσηά ζεκεία πνπ ηνπο αθήλνπλ εθηεζεηκέλνπο  ζε 

ελδερφκελεο παξαβηάζεηο ηεο αζθάιεηαο αιιά θαη ζε πεξίπησζε ηξνκνθξαηηθήο 
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επίζεζεο. Οη θχξηεο αλεζπρίεο ησλ αξρψλ ησλ ΖΠΑ φζνλ αθνξά ζε ηξνκνθξαηηθέο 

θαη εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο είλαη (Greenberg et al, 2006): 

 Ζ κεηαθνξά θαη ππξνδφηεζε φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο (θπξίσο ρεκηθά-

βηνινγηθά) κέζα ζε θάπνην ειιηκεληζκέλν πινίν. 

 Σα ζακπνηάδ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ιηκέλσλ (δνιηνθζνξά κεραλεκάησλ, 

εθξεθηηθνί κεραληζκνί, δνιηνθζνξέο ζε επηθίλδπλα ή εθξεθηηθά θνξηία).  

 Ζ δνιηνθζνξά ζε θνξηεγφ ή επηβαηεγφ πινίν. 

 Ζ επηβίβαζε αηφκσλ (είηε λφκηκα ζαλ πξνζσπηθφ, επηβάηεο είηε ζαλ 

ιαζξεπηβάηεο) κε ζθνπφ ηε δηάπξαμε πεηξαηείαο. 

 Ζ θινπή θνξηίσλ κέζα απφ ηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο. 

Ύζηεξα απφ ηηο επηζέζεηο ηεο 11εο επηεκβξίνπ ηνπ 2001, ε αλεζπρία εληάζεθε 

αθφκα πεξηζζφηεξν. Σνχην νδήγεζε ην 2005 ζηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ γηα ηε κείσζε 

ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο ζηα ακεξηθαληθά ιηκάληα  «Reducing crime 

and Terrorism at America's Seaports Αct of 2005», ε νπνία ήξζε λα ζπκπιεξψζεη ηηο 

δηαηάμεηο ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηελ Αζθάιεηα ηεο Εσήο ζηε Θάιαζζα «Safety 

Of Life At Sea (SOLAS 1974)», κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ Γηεζλνχο Κψδηθα γηα ηελ 

Αζθάιεηα Πινίσλ θαη Ληκεληθψλ Δγθαηαζηάζεσλ απφ Έθλνκεο Δλέξγεηεο  «ISPS 

Code». Οη δηαηάμεηο απηέο δελ αιιειναλαηξνχληαη αιιά αιιεινζπκπιεξψλνληαη 

ρηίδνληαο ε κία πάλσ ζηελ άιιε, πθαίλνληαο έλα πιαίζην – νδεγφ γηα ηελ αλάπηπμε 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο αζθάιεηαο - SMS θαη ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πξνζηαζίαο - 

SecMS.   

Οι Απειλϋσ κατϊ των μεταφορών Εμπορευματοκιβωτύων  

Οη κεηαθνξέο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (Containers) αληηπξνζσπεχνπλ ην κεγαιχηεξν 

ηνκέα ηεο αλεζπρίαο φζνλ αθνξά ζηελ αζθάιεηα θαη ηελ ηξσηφηεηα (Wang & 

Foinikis, 2001). Με εθηηκψκελν ζπλνιηθφ φγθν δηαθίλεζεο πάλσ απφ 12 

εθαηνκκχξηα ηεκάρηα, γίλεηαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα επηηεπρζεί ε εμαζθάιηζε, ν 

εληνπηζκφο θαη ν έιεγρνο φισλ ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ηα νπνία κεηαθέξνληαη 

δηά ζαιάζζεο. Σν κεγαιχηεξν εκπφδην γηα ηελ επίηεπμε άξηζηεο πξνζηαζίαο ησλ 

ειιηκεληζκέλσλ εκπνξηθψλ πινίσλ θαη ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ηνπο θαζψο θαη 

ησλ απνζεθεπκέλσλ ζηνπο ιηκέλεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ είλαη ην θφζηνο: ην θφζηνο 

ηνπ ηδίνπ ηνπ ειέγρνπ ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, αιιά θαη ην θφζηνο ηεο ίδηαο ηεο 
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λαπηηιίαο  απφ ηηο θαζπζηεξήζεηο πνπ πξνθαινχλ απηνί νη έιεγρνη. Έλα κεγάιν πινίν 

κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα κεηαθέξεη 3.000 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα, θαζηζηψληαο ηελ επηζεψξεζε αδχλαηε ρσξίο δηαθνπή ηεο 

θφξησζεο. Απφ ηα  6 εθαη. εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ δηαθηλνχληαη ζηνπο 

ζαιάζζηνπο ιηκέλεο ησλ ΖΠΑ εηεζίσο, κφλν ην 2% πεξλνχλ απφ θπζηθφ έιεγρν απφ 

ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο.  

Σν θελφ απηφ ειέγρνπ θαη αζθάιεηαο κπνξεί λα γίλεη αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο απφ 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο αιιά θαη ην θνηλφ έγθιεκα. Σν ζχζηεκα κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απνηειεί κία ειθπζηηθή νδφ γηα ηελ δηελέξγεηα ηξνκνθξαηηθψλ 

θαη εγθιεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κηα θαη είλαη γλσζηφ ζηνλ θιάδν φηη ηα κέηξα 

αζθαιείαο ζηα ιηκάληα πεξηνξίδνληαη απφ ην θφζηνο θαη ηελ αλάγθε ηνπ λα κελ 

επηβαξχλνπλ θνζηνινγηθά  ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο (Wang & Foinikis, 2001). 

Δπηπιένλ, ε εκπινθή κηαο ζεηξάο παξαγφλησλ ζηηο  ζαιάζζηεο κεηαθνξέο: - ηνπ 

εμαγσγέα, ηνπ εηζαγσγέα, ηεο επηρείξεζεο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ, ηνπ 

εθηεισληζηή, ησλ νδεγψλ θνξηεγψλ θαη ησλ εξγαδφκελσλ ζηνπο ζηδεξνδξφκνπο, ησλ 

ιηκελεξγαηψλ θαη ησλ πιεξσκάησλ ησλ πινίσλ - , παξέρεη κηα ζεηξά απφ επθαηξίεο 

παξαβίαζεο ηεο αζθάιεηαο ελψ θάλεη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα ειεγρζεί θαη λα 

εληνπηζζεί ην ζεκείν ζην νπνίν ζπλέβε κηα παξαβίαζε αζθαιείαο (Greenberg, 2006).  

Οη θίλδπλνη απφ ηελ παξαβίαζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απφ ηξνκνθξάηεο 

θιηκαθψλνληαη απφ ηελ ηνπνζέηεζε εθξεθηηθψλ κεραληζκψλ γηα ππξνδφηεζε κέζα 

ζην ιηκάλη ή ελ πισ θαη ηελ απφθξπςε πεηξαηψλ έσο ηε κεηαθνξά φπισλ καδηθήο 

θαηαζηξνθήο (ρεκηθψλ, βηνινγηθψλ αιιά θαη ππξεληθψλ) (Wang & Foinikis, 2001). 

Φπζηθά θαη ην θνηλφ έγθιεκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα  γηα 

κεηαθνξά ιαζξεκπνξίνπ (φπια, λαξθσηηθά, αδαζκνιφγεηα εκπνξεχκαηα αθφκα θαη 

ιαζξνκεηαλάζηεπζε). 

Οι ρόλοι των Επιμϋρουσ Τπεύθυνων για την Προςταςύα των Λιμϋνων 

των ΗΠΑ  

Οη Οκνζπνλδηαθέο ππεξεζίεο ησλ ΖΠΑ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αζθάιεηα ιηκέλα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ Αθηνθπιαθή, ηε Γχλακε Σεισλείσλ θαη Πξνζηαζίαο ησλ 

πλφξσλ ησλ ΖΠΑ (U.S. Customs and Border Protection- CBP), θαζψο θαη ηελ 

Transportation Security Administration (TSA). Απηνί νη ηξεηο νξγαληζκνί είλαη ηψξα 

ππφ ηελ δηθαηνδνζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο (Department of 
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Homeland Security). Δπίζεο, επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

ιηκαληψλ θέξεη ε Ναπηηιηαθή Γηνίθεζε (Maritime Administration MARAD). Ζ 

αθηνθπιαθή είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αμηνιφγεζε, ηελ επηβίβαζε ζε εκπνξηθά πινία 

θαη ηελ επηζεψξεζή ηνπο εθφζνλ απηά εηζέιζνπλ ζηα ρσξηθά χδαηα ησλ ΖΠΑ. 

Δπίζεο, είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηξνκνθξαηηθψλ απεηιψλ θαη 

εγθιεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο ιηκέλεο ησλ ΖΠΑ, θαζψο θαη γηα ηε ζπκβνιή 

ζηελ πξνζηαζία ησλ πινίσλ ηνπ Ναπηηθνχ ησλ ΖΠΑ φηαλ βξίζθνληαη ζηαζκεπκέλα 

ζε εκπνξηθνχο ιηκέλεο. Ζ CBP έρεη ζαλ πξσηαξρηθή επζχλε ηελ επηζεψξεζε ηνπ 

θνξηίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ βξίζθνληαη 

θνξησκέλα ζε εκπνξηθά πινία πνπ δέλνπλ ζε ιηκέλεο ησλ ΖΠΑ. Ζ CBP είλαη επίζεο  

ππεχζπλε γηα ηελ επηζεψξεζε ησλ πιεξσκάησλ θαη ησλ επηβαηψλ πνπ επηβαίλνπλ ζε 

πινία ειιηκεληζκέλα ζηηο ΖΠΑ. Αξρηθά ε TSA είρε επηθεληξσζεί ζηηο 

αεξνκεηαθνξέο, αιιά ηψξα έρεη αλαιάβεη ηελ επνπηεία φισλ ησλ κέζσλ κεηαθνξάο. 

Ζ MARAD είλαη έλα πνιηηηθφ γξαθείν πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Μεηαθνξψλ (Department of Transportation), δεκνζηεχεη ηηο εθζέζεηο λαπηηθήο 

αζθάιεηαο θαη εζληθνχο νδεγνχο ζρεδηαζκνχ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ιηκέλσλ.  

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζηα πιαίζηα ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ 

πάξζεθαλ γηα ηελ αζθάιεηα χζηεξα απφ ηηο επηζέζεηο ηεο 11εο επηεκβξίνπ, ε CBP 

έρεη μεθηλήζεη λέα πξνγξάκκαηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. Σν βαζηθφηεξν απφ απηά είλαη ην Container Security Initiative (CSI) 

θαη ην Customs Trade Partnership against Terrorism (C-TPAT). Σν CSI απνηειείηαη 

απφ 4 βαζηθά ζηνηρεία: Υξήζε πιεξνθνξηψλ θαη απηνκαηνπνηεκέλε ελεκέξσζε γηα 

ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

απνηειέζνπλ ζηφρν γηα ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, πξνθαηαξθηηθφ έιεγρν ησλ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ ζεσξνχληαη πςεινχ ξίζθνπ ζην ιηκάλη αλαρψξεζεο πξηλ 

απφ ηελ άθημή ηνπο ζηνπο ιηκέλεο ησλ ΖΠΑ, ρξεζηκνπνίεζε κέζσλ πςειήο 

ηερλνινγίαο γηα ηνλ ηαρχ έιεγρν ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πςεινχ θίλδπλνπ θαη  

ρξήζε βειηησκέλσλ "έμππλσλ" εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ηα νπνία είλαη δχζθνιν λα 

παξαβηαζηνχλ ή αλ παξαβηαζηνχλ θξαηνχλ αξρείν αλαθνξάο. Ζ C-TPAT σζεί ηνπο 

θνξησηέο ζην λα πξνζπαζήζνπλ λα βειηηψζνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ θνξηίσλ ηνπο θαη 

ζε αληάιιαγκα ηνπο αληακείβεη κε δηάθνξεο παξνρέο . 
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Δυςκολύεσ για την Εφαρμογό ενόσ υςτόματοσ SecMS 

Οη ππεξεζίεο απηέο ιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ πνπ ζα 

βειηηψζνπλ ηηο ζπλζήθεο αζθάιεηαο ζηα ιηκάληα ησλ ΖΠΑ. Ωζηφζν ππάξρνπλ 

θάπνηνη παξάγνληεο πνπ δπζρεξαίλνπλ απηή ηελ πξνζπάζεηα: 

 Σα Πξφηππα. Ζ πξψηε πξφθιεζε αθνξά ζηελ εθαξκνγή κηαο ζεηξάο πξνηχπσλ ηα 

νπνία δηακνξθψλνπλ ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πξνζηαζίαο ησλ ιηκέλσλ. Ωζηφζν, 

παξακέλνπλ πνιιά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην αλ νη ρηιηάδεο άλζξσπνη πνπ έρνπλ 

ζπλεζίζεη λα εξγάδνληαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο ζηα ιηκάληα ηεο ρψξαο ζα 

ζπκθσλήζνπλ θαη ζα κπνξέζνπλ λα εθαξκφζνπλ απηά ηα πξφηππα. 

Σν θφζηνο. Ζ δεχηεξε πξφθιεζε αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πνζψλ πνπ 

απαηηνχληαη θαη ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο γηα λα γίλεη εθηθηή ε νηθνδφκεζε θαη ε 

ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. Ζ δηεζλήο εκπεηξία δείρλεη φηη ην πξαγκαηηθφ 

θφζηνο γηα ηα ζπζηήκαηα απηά πνιχ ζπρλά ππεξβαίλεη ηηο πξνβιέςεηο.  

Ζ ζπλεξγαζία. Ζ ηξίηε πξφθιεζε είλαη ε εμαζθάιηζε επαξθνχο ζπλεξγαζίαο θαη 

ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ πνιιψλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ . Ζ κέρξη ζήκεξα εκπεηξία 

δείρλεη φηη ν ζπληνληζκφο απηφο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνινο, εηδηθά αθνχ ηα λέα 

ζπζηήκαηα απαηηνχλ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα απφ φινπο.  

 

5.2. Οι Σημαντικότεροι Διεθνεύσ Κώδικεσ για την Προςταςύα 

των Λιμϋνων 

 

ILO/IMO Code of practice on security in ports  

Ο θψδηθαο ILO (International Labour Organization) / IMO (International Maritime 

Organization) νξζήο πξαθηηθήο γηα ηελ αζθάιεηα ζηα ιηκάληα, ζπκπιεξψλεη ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Γηεζλνχο Κψδηθα Αζθάιεηαο Πινίσλ θαη Ληκεληθψλ Δγθαηαζηάζεσλ 

(ISPS) φζνλ αθνξά ζηελ αζθάιεηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ ιηκέλα. Δγθξίζεθε 
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απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ILO θαηά ηελ 289ε ζχλνδν ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2004 

θαη εγθξίζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Ναπηηθήο Αζθαιείαο (MSC) ηνπ IMO, ζηελ 

εβδνκεθνζηή φγδνε ζχλνδφ ηεο. 

Ο θψδηθαο ILO/IMO Code of practice on security in ports, είλαη δηαζέζηκνο ζηα 

Αγγιηθά, Γαιιηθά θαη Ηζπαληθά. 

Ιζηοπικό 

Σν ζπλέδξην ηνπ Λνλδίλνπ (2002) αλάκεζα ζηηο ρψξεο πνπ ππέγξαςαλ ην ζχκθσλν 

«International Convention on the Safety of Life at Sea, 1974» ελέθξηλε, κεηαμχ 

άιισλ, ηελ πξνζπάζεηα γηα ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

International Labour Organization (ILO). 

 Σν ζπλέδξην ζέζπηζε ηε δεκηνπξγία κηαο θνηλήο νκάδαο εξγαζίαο ησλ νξγαληζκψλ 

ILO θαη IMO γηα λα αλαιάβεη νπνηεζδήπνηε πεξαηηέξσ εξγαζίεο, νη νπνίεο κπνξεί λα 

απαηηεζνχλ, γηα ην επξχηεξν δήηεκα ηεο αζθάιεηαο ησλ ιηκέλσλ. 

Οη πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα ηε λαπηηθή αζθάιεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο δηακφξθσζεο ελφο θψδηθα πξαθηηθήο, αλαιήθζεθαλ απφ κηα άηππε νκάδα 

εξγαζίαο ηνπ ILO ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ε Γξακκαηεία ηνπ ΗΜΟ θαη ησλ 

εθπξνζψπσλ ησλ θπβεξλήζεσλ, ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Σν 2003 ε θνηλή επηηξνπή ILO/IMO θαηέιεμε, χζηεξα απφ επαλεμέηαζε, ζηελ 

έγθξηζε ηνπ θψδηθα ILO/IMO Code of practice on security in ports. 

 

International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) 

Ο θψδηθαο International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) είλαη κηα 

νινθιεξσκέλε δέζκε κέηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ησλ πινίσλ θαη ησλ 

ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ αλαπηχρζεθε σο απάληεζε ζηνπο θφβνπο γηα απεηιέο 

ελάληηα ζε πινία θαη ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο ακέζσο κεηά ηηο επηζέζεηο ηεο 11εο 

επηεκβξίνπ ηνπ 2001 ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο.  

Ο Κψδηθαο ISPS ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε χκβαζε SOLAS θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

θεθάιαην ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ ελίζρπζε ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ζηε ζάιαζζα.  



105 

 

ηελ νπζία, ν θψδηθαο πηνζεηεί ηελ άπνςε φηη ε πξνζηαζία ησλ πινίσλ θαη ησλ 

ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, θαη φηη, γηα 

λα θαζνξηζηεί ην πνηα κέηξα αζθαιείαο είλαη ηα πιένλ θαηάιιεια ζε θάζε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, πξέπεη λα πξνεγεζεί αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ.  

θνπφο ηνπ θψδηθα είλαη λα θαζηεξψζεη έλα ηππνπνηεκέλν, ζπλεθηηθφ πιαίζην γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ, ψζηε νη θπβεξλήζεηο λα αληηζηαζκίζνπλ ηηο κεηαβνιέο 

ζηηο απεηιέο κε βειηηψζεηο ζηελ πξνζηαζία ησλ πινίσλ θαη ησλ ιηκεληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, κέζσ πξνζδηνξηζκνχ λέσλ κέηξσλ θαη αλαλέσζεο ησλ ήδε 

ππαξρφλησλ. 

Ο θψδηθαο ISPS είλαη κέξνο ηεο ζχκβαζεο SOLAS θαη ε ηήξεζή ηνπ είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηα 148 ζπκβαιιφκελα κέιε ηεο ζχκβαζεο. Μφλν ηα κέιε πνπ είλαη 

ζπκβαιιφκελα θξάηε ηεο SOLAS έρνπλ λνκηθή ππνρξέσζε λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ Κψδηθα ISPS θαη λα ππνβάινπλ αλαθνξέο ζηνλ ΗΜΟ (International 

Maritime Organization) .  

Λόγοι ανάπηςξηρ ηος Κώδικα ISPS 

Σν Ννέκβξην ηνπ 2001, δχν κήλεο κεηά ηηο επηζέζεηο ζην World Trade Center, ε 22ε 

ζπλέιεπζε ηνπ ΗΜΟ πηνζέηεζε ςήθηζκα κε ηίηιν: Δπαλεμέηαζε ησλ κέηξσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πξφιεςε ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ απεηινχλ ηελ αζθάιεηα 

ησλ επηβαηψλ θαη ησλ πιεξσκάησλ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πινίσλ "Review of 

measures and procedures to prevent acts of terrorism which threaten the security of 

passengers and crews and the safety of ships". Οπζηαζηηθά, κε ην ςήθηζκα απηφ 

δεηείηαη πιήξεο επαλεμέηαζε φισλ ησλ πθηζηάκελσλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ήδε εγθξηζεί 

απφ ηνλ ΗΜΟ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαη ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ζηε 

ζάιαζζα.  

 

Ο θψδηθαο ISPS θαη ηα άιια κέηξα πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηελ επηηξνπή  Maritime 

Safety Committee (MSC) ηνπ ΗΜΟ επηθπξψζεθαλ ζε δηεζλέο ζπλέδξην ηνπ  2002 θαη 

άξρηζαλ λα εθαξκφδνληαη ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2004.  

Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θψδηθα ISPS είλαη ε ζέζπηζε ηξηψλ 

επηπέδσλ αζθαιείαο: 
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Δπίπεδν αζθάιεηαο 1: θαλνληθφ, ην επίπεδν ζην νπνίν πινία θαη ιηκεληθέο 

εγθαηαζηάζεηο ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά. Σν επίπεδν αζθαιείαο 1 αθνξά ζηελ 

εθαξκνγή ησλ βαζηθψλ ελδεηθλπφκελσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη 

πξέπεη λα δηαηεξείηαη αλά πάζα ζηηγκή.  

Δπίπεδν αζθάιεηαο 2: απμεκέλν, ην επίπεδν πνπ εθαξκφδεηαη γηα φζν θαηξφ ππάξρεη 

απμεκέλνο θίλδπλνο γηα ζπκβάλ αζθαιείαο.  

Σν επίπεδν αζθαιείαο 2 είλαη ην επίπεδν ζην νπνίν εθαξκφδνληαη  πξφζζεηα 

πξνζηαηεπηηθά κέηξα αζθάιεηαο θαη ηα νπνία πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ γηα θάπνην 

ρξνληθφ δηάζηεκα, σο απφξξνηα απμεκέλνπ θηλδχλνπ γηα πξαγκαηνπνίεζε απεηιψλ 

θαηά ηεο αζθάιεηαο.  

Δπίπεδν αζθάιεηαο 3: εμαηξεηηθφ, ην επίπεδν πνπ εθαξκφδεηαη ζε ρξνληθέο πεξηφδνπο 

θαηά ηηο νπνίεο ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα ή είλαη επηθείκελε ε πξαγκαηνπνίεζε 

κηαο απεηιήο γηα ηελ αζθάιεηα. 

Σν επίπεδν αζθαιείαο 3 είλαη ην επίπεδν ζην νπνίν εθαξκφδνληαη ηα πην απζηεξά 

εηδηθά πξνζηαηεπηηθά κέηξα αζθαιείαο θαη πξέπεη λα δηαηεξεζεί γηα πεξηνξηζκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, φηαλ ππάξρνπλ κεγάιεο πηζαλφηεηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο 

απεηιήο γηα ηελ αζθάιεηα., αλ θαη κπνξεί λα κελ είλαη δπλαηφ λα εληνπηζζεί ην πνηά 

αθξηβψο είλαη απηή.  

Ο νξηζκφο επηπέδνπ αζθάιεηαο 3 πξέπεη λα απνηειεί εμαηξεηηθφ κέηξν, ην νπνίν 

εθαξκφδεηαη κφλνλ φηαλ ππάξρνπλ αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο θαη πξέπεη λα νξίδεηαη 

κφλν γηα ηε δηάξθεηα πνπ απηφ είλαη απαξαίηεην. Παξφιν πνπ ζπλήζσο ηα επίπεδα 

αζθαιείαο θιηκαθψλνληαη θαη απνθιηκαθψλνληαη ζηαδηαθά,  είλαη επίζεο δπλαηφ ην 

επίπεδν αζθάιεηαο λα κεηαβιεζεί απφ 1 απεπζείαο ζε επίπεδν αζθάιεηαο 3.  

Οη δχν απηέο ζπλζήθεο ζπκπιεξνχκελεο απφ ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο παξέρνπλ ηε 

βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ SecMS θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ιηκέλσλ απφ 

έθλνκεο (ηξνκνθξαηηθέο ή εγθιεκαηηθέο) ελέξγεηεο. 

 



107 

 

5.3 Διεθνό Συςτόματα Διαχεύριςησ Προςταςύασ Λιμϋνων. 

Αναφορϊ ςτα Ιςχύοντα ςτουσ Ελληνικούσ Λιμϋνεσ 

 

Όπσο αλαιχζεθε θαη αλσηέξσ, ε απφδνζε ηνπ φξνπ security ζηα Διιεληθά γίλεηαη κε 

ηνλ φξν πξνζηαζία ψζηε λα δηαρσξηζηεί απφ ηνλ φξν safety πνπ κεηαθξάδεηαη σο 

αζθάιεηα. Ζ πξνζηαζία ηνπ ιηκέλα αλαθέξεηαη ζηελ απνθπγή δηάπξαμεο έθλνκσλ, 

εγθιεκαηηθψλ ή ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ ζην ρψξν ηνπ ιηκέλα είηε απηέο αθνξνχλ 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο είηε ζηα πξφζσπα, είηε ζηα πινία πνπ είλαη παξαβεβιεκέλα 

(ILO-IMO, 2004). Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ησλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο 

νλνκάδνληαη SecMS (Security Management Systems). 

Ζ αμηνιφγεζε θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε ιηκεληθή εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλεη 

ηελ εμέηαζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πηζαλψλ απεηιψλ, ησλ αδχλακσλ ζεκείσλ θαη 

ησλ ππαξρφλησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο. Οη 

ζπρλφηεξεο απεηιέο απφ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο ζηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηα 

ειιηκεληζκέλα πινία πεξηιακβάλνπλ: ηελ ηνπνζέηεζε εθξεθηηθψλ κεραληζκψλ, ηε 

δνιηνθζνξά, ηελ θινπή θνξηίνπ, ηελ θινπή κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ην 

ιαζξεκπφξην, ηελ ιαζξεπηβίβαζε θαη ηελ παξάλνκε κεηαλάζηεπζε.  

 

Σο Νομικό Πλαύςιο Προςταςύασ Λιμϋνα (security) ςτην Ελλϊδα.  

Ζ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ιηκέλσλ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα θάζε θξαηηθή νληφηεηα 

πνπ έρεη πξφζβαζε ζην πγξφ ζηνηρείν, κηαο θαη ηα ιηκάληα γηα πνιιέο ρψξεο 

απνηεινχλ ηηο επξχηεξεο εηζφδνπο θαη εμφδνπο αλζξψπσλ θαη εκπνξεπκάησλ. Απηή ε 

δπλαηφηεηα κεηαθνξάο αλζξψπσλ θαη θνξηίσλ θάλεη ηνπο ιηκέλεο θχξηνπο ζηφρνπο 

γηα παξάλνκεο ελέξγεηεο φπσο ιαζξεκπφξην, ιαζξνκεηαλάζηεπζε αιιά θαη θινπέο 

εκπνξεπκάησλ. Δπηπιένλ, ην κέγεζνο θαη ν αξηζκφο ησλ πινίσλ πνπ εηζέξρνληαη θαη 

εμέξρνληαη απφ απηνχο ηνχο κεηαηξέπεη ζε ζηφρνπο γηα ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο. 

Έηζη, νη θξαηηθέο λνκνζεζίεο πεξηιακβάλνπλ ξπζκίζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. Ζ 

Διιάδα απνηειεί κηα θαηεμνρήλ πεξίπησζε ζαιάζζηαο ρψξαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 

παξνπζηαζηνχλ νη λνκηθέο ξπζκίζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη ην Κξάηνο γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ ιηκέλσλ. 
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 Ζ αλαζεσξεκέλε Γηεζλήο χκβαζε γηα ηελ Αζθάιεηα ηεο Εσήο ζηε Θάιαζζα 

Safety Of Life At Sea (SOLAS 1974), κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ Γηεζλνχο Κψδηθα γηα ηελ 

Αζθάιεηα Πινίσλ θαη Ληκεληθψλ Δγθαηαζηάζεσλ απφ Έθλνκεο Δλέξγεηεο (ISPS 

Code), θαζψο θαη ν Καλνληζκφο (ΔK) 725/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απνηεινχλ ην βαζηθφ πιαίζην θαλνληζκψλ 

πξνζηαζίαο γηα ηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Ζ παξνπζία ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζρεδίνπ πξνζηαζίαο ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ιεηηνπξγία θάζε ιηκέλα. Σν ζρέδην πξνζηαζίαο πεξηιακβάλεη 

ιεπηνκεξείο νδεγίεο γηα ηελ πξφιεςε, ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηηο ελέξγεηεο αληίδξαζεο 

ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ αλά επίπεδν απεηιήο. Οη θνξείο δηαρείξηζεο ησλ ιηκεληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ νθείινπλ λα θξνληίδνπλ γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ ζρεδίνπ αζθάιεηαο 

ζε γξαπηή κνξθή.  

 

5.3.1 χϋδιο Προςταςύασ Λιμενικών Εγκαταςτϊςεων 

 

Οη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ απνηξνπή παξάλνκσλ θαη 

ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ κεηαθνξψλ πξέπεη 

λα πξνβιέπνληαη απφ ην ζρέδην πξνζηαζίαο ηνπ θάζε ιηκέλα. Σν 2003, ην Τπνπξγείν 

Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο (ΤΔΝ 2003) ζέζπηζε θάπνηνπο θαλφλεο πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο. Οη θαλφλεο απηνί είλαη: α) ν πξνζδηνξηζκφο ηεο πνζφηεηαο 

θαη ηνπ είδνπο ησλ πφξσλ  πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε ζσζηή εθηέιεζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ πξνζηαζίαο, β) ν θαζνξηζκφο πεξηνρψλ θαη δσλψλ απμεκέλεο αζθάιεηαο 

θαη πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο, νη νπνίεο πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη ζα είλαη 

πξνζβάζηκεο κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα, γ) ν έιεγρνο ησλ νδψλ 

πξφζβαζεο ζηε ιηκεληθή εγθαηάζηαζε, δ) ε επνπηεία θαη πξνζηαζία ηνπ θνξηίνπ θαη 

ησλ εθνδίσλ ησλ ειιηκεληζκέλσλ πινίσλ θαη ε) ε εμαζθάιηζε ηεο επθνιίαο θαη ηεο 

δηαζεζηκφηεηαο ηεο επηθνηλσλίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ ιηκέλα.  

Σν ζρέδην αζθάιεηαο ηεο ιηκεληθήο εγθαηάζηαζεο πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα 

πεξηιακβάλεη ηα θαησηέξσ (ILO-IMO, 2004):  
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α) Σα θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ πξνζηαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 ηα θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ είλαη αξκφδην γηα ζέκαηα πξνζηαζίαο ηεο 

Ληκεληθήο Δγθαηάζηαζεο  

 ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο,  

 ηηο κεζφδνπο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ (ηα γπκλάζηα θαη ηηο αζθήζεηο)  

 ηηο απαηηήζεηο ζε πξνζσπηθφ έθηαθηεο αλάγθεο θαη ζε πξνζσπηθφ πξνζηαζίαο 

γηα αληηκεηψπηζε έθλνκσλ ελεξγεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δπλάκεσλ 

αζηπλνκίαο θαη ππξνζβεζηηθήο, κνλάδσλ ππξνηερλνπξγψλ, δπηψλ θαη 

λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ 

 ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ππεπζχλνπ πξνζηαζίαο ηνπ ιηκέλα.  

β) ηα κέηξα πξφιεςεο έθλνκσλ (παξάλνκσλ ή ηξνκνθξαηηθψλ) ελεξγεηψλ, δει.:  

 ηα κέηξα θαη ηνλ εμνπιηζκφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηελ παξάλνκε κεηαθνξά φπισλ, επηθίλδπλσλ νπζηψλ θαη 

αληηθεηκέλσλ ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα λα βιάςνπλ αλζξψπνπο, πινία ή 

ιηκέλεο 

 ηα κέηξα ή ηνλ εμνπιηζκφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ κε 

εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο ζηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εηδηθφηεξα 

ζηηο δψλεο πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο ηνπ ιηκέλα  

 ηε ζχλδεζε ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ ιηκέλσλ κε ηα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ 

πινίσλ πνπ ειιηκελίδνληαη ζε απηνχο κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή 

πξνζηαζία ηνπ θνξηίνπ πνπ βξίζθεηαη απνζεθεπκέλν εληφο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ιηκέλα θαη εληφο ησλ ειιηκεληζκέλσλ πινίσλ αιιά θαη 

ηνπ εμνπιηζκνχ δηαθίλεζεο ηνπ θνξηίνπ ζηελ ιηκεληθή εγθαηάζηαζε.  

γ) ηελ δηαξθή ελεκέξσζε - αλαζεψξεζε ηνπ ρεδίνπ Πξνζηαζίαο πνπ πεξηιακβάλεη: 

 ηηο δηαδηθαζίεο ηαθηηθήο αλαζεψξεζεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

πεξηνδηθή βάζε  

 ηα κέηξα δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ζρέδην θαη ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη αλαζεψξεζεο 

χζηεξα απφ ζπκβάληα ζηα νπνία δηαπηζηψλνληαη θελά ηνπ ζρεδίνπ.  
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δ) ηηο δηαδηθαζίεο αληίδξαζεο ζε απεηιέο γηα ηελ αζθάιεηα ή παξαβηάζεηο ηεο 

αζθάιεηαο ηνπ ιηκέλα. Πην ζπγθεθξηκέλα θάζε ιηκέλαο πξέπεη λα δηαζέηεη 

δηαδηθαζίεο: 

 δηαζθάιηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θαη ηεο 

δηαζχλδεζεο πινίνπ θαη ιηκέλα,  

 εθθέλσζεο ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ απεηιψλ αζθάιεηαο ή παξαβηάζεσλ ησλ 

ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο,  

 αληίδξαζεο ζε πεξηπηψζεηο  πνπ θάπνην ειιηκεληζκέλν πινίν ρξεηαζηεί 

πξνζηαζία,  

 εμππεξέηεζεο ησλ επαλαπαηξηδφκελσλ πιεξσκάησλ θαηά ηηο αιιαγέο 

πιεξψκαηνο, θαζψο θαη 

 εμππεξέηεζεο ησλ επηζθεπηψλ ησλ ειιηκεληζκέλσλ πινίσλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ ησλ λαπηηθψλ.  

 

5.3.2 Ο Ρόλοσ του υπεύθυνου Προςταςύασ των Λιμενικών 

Εγκαταςτϊςεων 

 

ην ζεκείν απηφ ηεο κειέηεο ζα αλαιχζνπκε ηα θαζήθνληα ηνπ ππεχζπλνπ 

πξνζηαζίαο ηεο ιηκεληθήο εγθαηάζηαζεο. Όινη νη νξγαλσκέλνη ιηκέλεο νθείινπλ λα 

δηαζέηνπλ έλαλ ππεχζπλν ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πξνζηαζίαο, ηα θαζήθνληα θαη νη 

επζχλεο ηνπ νπνίνπ ζπρλά νξίδνληαη κε  λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο. Σν ειιεληθφ  θξάηνο 

δηαζέηεη κηα ζεηξά ηέηνησλ ξπζκίζεσλ (ΤΔΝ, 2003), νη νπνίεο είλαη ελδεηθηηθέο ησλ 

ξπζκίζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζε δηεζλέο επίπεδν θαη γηα ην ιφγν απηφ παξνπζηάδνληαη 

ζηε ζπλέρεηα. 

Ο ππεχζπλνο πξνζηαζίαο ηνπ ιηκέλα νθείιεη λα πξνλνήζεη γηα ηελ χπαξμε κηαο 

αξρηθήο γεληθήο αμηνιφγεζεο επηπέδνπ πξνζηαζίαο ηεο ιηκεληθήο εγθαηάζηαζεο ζαλ 

βάζε ηεο εθπφλεζεο ελφο ζρεδίνπ πξνζηαζίαο ηεο ιηκεληθήο εγθαηάζηαζεο. Δίλαη 

επφκελν λα κελ κπνξεί λα  ζπληαρζεί έλα ζρέδην αζθαιείαο ελφο ιηκέλα εθφζνλ δελ 

ππάξρεη ε απαξαίηεηε αξρηθή αμηνιφγεζε ηεο αζθάιεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο. Δθηφο 

απφ ηηο πεξηνδηθέο αλαπξνζαξκνγέο θαη ηηο αλαζεσξήζεηο, ε αμηνιφγεζε αζθάιεηαο 
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ηεο ιηκεληθήο εγθαηάζηαζεο παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζην θνξέα δηαρείξηζεο λα 

ειέγρεη ηε ζπκκφξθσζε κε ην ζρέδην αζθάιεηαο ηεο ιηκεληθήο εγθαηάζηαζεο θαη λα 

πξνβαίλεη ζε ηξνπνπνηήζεηο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. 

 Δθφζνλ απηφ ην βήκα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ν ππεχζπλνο ζα πξέπεη λα θξνληίζεη 

ψζηε, αθελφο κελ λα εθαξκφδεηαη ην ζρέδην πξνζηαζίαο ησλ ιηκεληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, αθεηέξνπ δε λα ηεξνχληαη νη ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο επηζεσξήζεηο 

θαη αμηνινγήζεηο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο κε ζθνπφ απηά λα εμειίζζνληαη θαη λα 

αλαλεψλνληαη αθνινπζψληαο ηελ εμέιημε ησλ αλαγθψλ. Πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα 

θάπνηαο ηαθηηθήο ή έθηαθηεο αμηνιφγεζεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ ιηκέλα, ν 

ππεχζπλνο ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο πξέπεη λα εθηηκά ηηο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο 

δηαζέηεη γηα ην επίπεδν απεηιψλ πνπ αληηκεησπίδεη ν ζπγθεθξηκέλνο ιηκέλαο θαη λα 

είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηνπο ηχπνπο ησλ πινίσλ πνπ εμππεξεηεί ε ιηκεληθή 

εγθαηάζηαζε. ηε ζπλέρεηα πξνζδηνξίδεη θαη αμηνινγεί φιεο ηηο πηζαλέο απεηιέο ζε 

δσηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ζηελ ππνδνκή ηνπ ιηκέλα, εθηηκψληαο ηφζν ηελ πηζαλφηεηα 

πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο φζν θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπο, ψζηε λα ηεξαξρεζνχλ νη απεηιέο 

θαη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ πξνιακβάλνπλ θαη 

αληηκεησπίδνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο. Ζ εμέηαζε ησλ απεηιψλ θαηά ηεο 

ιηκεληθήο εγθαηάζηαζεο απφ ηνλ ππεχζπλν πξέπεη λα είλαη εμαηξεηηθά ελδειερήο, ν 

ίδηνο νθείιεη λα  εμεηάδεη ηα ζεκεία πξφζβαζεο ζε απηή (ζηδεξνδξνκηθή, νδηθή, 

αεξνπνξηθή θαη ζαιάζζηα πξφζβαζε) θαη λα αμηνινγεί ηελ πηζαλφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ άηνκα πνπ έρνπλ ζαλ ζθνπφ ηελ εθηέιεζε εγθιεκαηηθψλ ή 

ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ θαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ηνπ ιηκέλα ή ησλ 

πινίσλ πνπ βξίζθνληαη δεκέλα ζε απηφλ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα επηκειείηαη, λα 

πξνηείλεη θαη λα θξνληίδεη ψζηε λα ελζσκαηψλνληαη νη δηνξζψζεηο θαη νη 

ζπκπιεξψζεηο ηνπ ζρεδίνπ πξνζηαζίαο ηνπ ιηκέλα, νη νπνίεο εληνπίδνληαη απφ ηνπο 

ηαθηηθνχο θαη έθηαθηνπο ειέγρνπο ή κεηά απφ θάπνην ζπκβάλ ή ιφγσ ησλ αιιαγψλ 

πνπ επήιζαλ ζηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 Ο ππεχζπλνο πξνζηαζίαο νθείιεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη λα εμαζθαιίζεη φηη απηφ δηαζέηεη επαξθή θαηάξηηζε γηα λα 

πξνζηαηεχζεη ηελ αζθάιεηα ηνπ ιηκέλα. Ο ξφινο ηνπ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην 

νξγαλσηηθφ δηνηθεηηθφ θνκκάηη αιιά έρεη θαη ξφιν ππεχζπλνπ επηθνηλσλίαο θαη 

ζπληνληζκνχ ηφζν κε ηνπο πινηάξρνπο ή ηνπο αμησκαηηθνχο αζθαιείαο ησλ 
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ειιηκεληζκέλσλ ζθαθψλ, φζν επίζεο θαη ην ζπληνληζκφ κε ηηο ππεξεζίεο αζθαιείαο 

θαη ηηο δεκφζηεο αξρέο φηαλ πξνθχπηεη θάπνηα ηέηνηα αλάγθε. 

Ζ αμηνιφγεζε θαη ν έιεγρνο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο απνηεινχλ ηνλ θαιχηεξν ηξφπν 

δηαζθάιηζεο ηεο επάξθεηαο θαη ηεο αλαλέσζήο ηνπο άξα θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

ιηκέλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο ηεο ιηκεληθήο 

εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία (ΤΔΝ, 2003):  

 Σα ιεηηνπξγνχληα πξνζηαηεπηηθά κέζα θαη κέηξα  ειέγρνπ θαη 

παξαθνινχζεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ πινίσλ, ησλ θνξηίσλ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Απηά πεξηιακβάλνπλ ηα κέζα ηεο επηθνηλσλίαο, ηνπ 

ζπλαγεξκνχ, ηνπ θσηηζκνχ, ηνπ ειέγρνπ ηεο πξφζβαζεο θαη ησλ παξφκνησλ 

ζπζηεκάησλ. 

 Σελ νξηνζέηεζε ησλ απαγνξεπκέλσλ ζην επξχ θνηλφ πεξηνρψλ φπσο είλαη νη 

ζηαζκνί ειέγρνπ, ηα θέληξα επηθνηλσληψλ, νη πεξηνρέο απνζήθεπζεο θνξηίνπ, 

ηα ζεκεία θχιαμεο, νη πχιεο, ε πεξίθξαμε θαη ν θσηηζκφο αζθάιεηαο.  

 Έλα ηνπνγξαθηθφ ζρεδηάγξακκα ηεο ιηκεληθήο εγθαηάζηαζεο.  

 Όια ηα εγθεθξηκέλα θαη ιεηηνπξγνχληα αιιά θαη ηα πηζαλά ζεκεία 

πξφζβαζεο ηεο ιηκεληθήο εγθαηάζηαζεο.  

 Σε ζχλζεζε θαη ηελ αξηζκεηηθή δχλακε  ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ιηκέλα. 

 Σα πιηθά κέζα γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηελ 

ππνζηήξημε ησλ νπζησδψλ ιεηηνπξγηψλ θαζψο θαη ηα εθεδξηθά.  

 Σηο ελέξγεηεο αληηκεηψπηζεο θάζε μερσξηζηήο θαηάζηαζεο εθηάθηνπ αλάγθεο 

φπσο π.ρ. έθξεμεο πνπ αθνινπζείηαη απφ ππξθαγηά. 

 Σελ ηθαλφηεηα αληίδξαζεο ζε πηζαλά  γεγνλφηα παξαβίαζεο ησλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο.  

 Σηο κεζφδνπο επίβιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ιηκέλα, ησλ πξνκεζεπηψλ, ησλ 

ηερληθψλ επηζθεπήο, ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο απνβάζξεο θιπ.  

 Σα ππάξρνληα ηερληθά κέζα θαη εμνπιηζκφ πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ επηβαηψλ θαη ησλ επηζθεπηψλ.  

 Σα ππάξρνληα ζπκβφιαηα κε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο παξέρνπλ 

ππεξεζίεο πξνζηαζίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη παξαβεβιεκέλσλ πινίσλ.  

 Σηο δηαδηθαζίεο ρεηξηζκνχ θαη πξνζηαζίαο ησλ θνξηίσλ θαη εθνδίσλ πινίνπ.  
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Οη έιεγρνη απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο είλαη 

απαξαίηεην λα είλαη ζπρλνί θαη εηο βάζνο. Οη έιεγρνη απηνί πξέπεη λα είλαη δχν εηδψλ, 

ηφζν πεξηνδηθνί φζν θαη έθηαθηνη θαη πξέπεη πάληνηε λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο 

κεηαβνιέο ησλ απεηιψλ ή ηηο αιιαγέο ζηελ δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

εγθαηάζηαζεο. Ο πιένλ απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο δηελέξγεηαο ειέγρσλ είλαη φηαλ 

απηνί ζπλδπάδνληαη κε γπκλάζηα θαη αζθήζεηο ψζηε ην ζρέδην πξνζηαζίαο λα 

δνθηκάδεηαη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη λα εληνπίδνληαη ηα θελά ελψ ηαπηφρξνλα 

εθπαηδεχεηαη ην πξνζσπηθφ.  

5.4 Συμπερϊςματα 

Σα ζπζηήκαηα SecMS απνθηνχλ φιν θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηελ αζθαιή 

ιεηηνπξγία ησλ ιηκέλσλ. Σα ιηκάληα πάληνηε απνηεινχζαλ ρψξνπο έθλνκεο 

ζπκπεξηθνξάο, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηε ιαζξεκπνξία θαη ηε ιαζξνκεηαλάζηεπζε. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ άλζεζε ησλ ηξνκνθξαηηθψλ απεηιψλ νη θίλδπλνη 

πνιιαπιαζηάζηεθαλ. Σα ιηκάληα παξνπζηάδνπλ κεγάιε δπζθνιία πξνζηαζίαο, αθνχ 

θαιχπηνπλ κεγάιεο εθηάζεηο θαη απνηεινχλ δηαξθέο θέληξν εηζφδνπ θαη εμφδνπ 

αλζξψπσλ θαη εκπνξεπκάησλ, ελψ ην θφζηνο ηεο πιήξνπο πξνζηαζίαο (έιεγρνο φισλ 

ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ αλζξψπσλ, νρεκάησλ, πινίσλ θαη 

εκπνξεπκάησλ) είλαη απαγνξεπηηθφ. Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πξνζηαζίαο 

απνηεινχλ ην κνλαδηθφ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν πξνζηαζίαο ηνπο. 
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Κεφϊλαιο 6: υμπερϊςματα 

6.1 Παρόν και Μϋλλον των Συςτημϊτων Διαχεύριςησ Αςφϊλειασ 

και Προςταςύασ Λιμϋνων και Αερολιμϋνων. 

 

Σα νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο αληηθαζηζηνχλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ηα παξαδνζηαθά  ζπζηήκαηα θαη κεζφδνπο ζε κηα ζεηξά απφ ηνκείο θαη 

θιάδνπο (Donald & Young, 1996). Οη θιάδνη ηνπ πεηξειαίνπ , ησλ ζηδεξνδξφκσλ ,  

ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο  αιιά θαη ησλ ζαιάζζησλ θαη αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ 

ζπλνιηθά βξίζθνληαη ζε κηα ξαγδαία θάζε κεηάβαζεο απφ ηα παιηά ζηα λέα 

ζπζηήκαηα. Φπζηθά, νη θιάδνη ησλ ιηκέλσλ θαη ησλ αεξνιηκέλσλ δελ ζα κπνξνχζαλ 

λα κελ ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ ηε δηαδηθαζία θαη απηφ γηαηί πξφθεηηαη γηα δπν 

θιάδνπο ζηνπο νπνίνπο νη θίλδπλνη θαη νη απεηιέο βξίζθνληαη ζε πνιχ πςειφ επίπεδν, 

άξα εγείξεηαη θαη ε αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ιηκέλεο θαη νη αεξνιηκέλεο αληηκεησπίδνπλ θηλδχλνπο απφ 

(Enoma & Allen, 2007): 

 ηηο εγγελείο δπζθνιίεο ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ εθηεινχλ, φπσο είλαη ε πξφζδεζε 

ησλ πινίσλ θαη ε κεηαθνξά βαξέσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη επηθίλδπλσλ 

θνξηίσλ ζηα ιηκάληα, ελψ γηα ηα αεξνδξφκηα νη  απν-πξνζγεηψζεηο θαη ε 

θπθινθνξία ησλ αεξνζθαθψλ ζηνπο αεξνδηαδξφκνπο. 

  ηα θπζηθά θαηλφκελα θαη ηδίσο ηηο αθξαίεο κνξθέο ηνπο, παξαδείγκαηνο 

ράξηλ, ζχειιεο, ηπθψλεο, ρηνλνπηψζεηο, πάγν, αθξαίεο βξνρνπηψζεηο, 

πιεκκχξεο , ζεηζκηθή θαη εθαηζηεηαθή δξαζηεξηφηεηα. 

 ηηο απεηιέο απφ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, δειαδή ηελ ηξνκνθξαηία θαη ηηο 

εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο φπσο είλαη  ε πεηξαηεία ζθαθψλ θαη αεξνζθαθψλ, νη 

βνκβηζηηθέο επηζέζεηο , νη επηζέζεηο δνιηνθζνξάο , νη έλνπιεο επηζέζεηο, νη 

θινπέο, ην ιαζξεκπφξην θαη ε ιαζξαία δηαθίλεζε αλζξψπσλ. 
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6.2 Μνημόνια, οδηγύεσ και νομοθετικϋσ ρυθμύςεισ για την 

οργϊνωςη  SMS και SecMs ςε Λιμϋνεσ και Αερολιμϋνεσ 

 

 Ζ έθζεζε ACRP Report 1: Safety Management Systems for Airports, Volume 

1: Overview (2007). 

Ζ έθζεζε ηνπ ACPR  νξίδεη ηη είλαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο 

(SMS) θαη πψο ε εθαξκνγή ηνπ ζα σθειήζεη ηελ αζθάιεηα αιιά θαη ηε 

ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ησλ αεξνιηκέλσλ. Μεηά απφ κηα βξαρεία θαη ζχληνκε 

πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο 

(SMS), ε έθζεζε ηνπ ACPR πξνρσξά ζην λα αλαιχζεη ηελ εθαξκνγή θαη ηα 

πιενλεθηήκαηά ηνπο. 

 

 Ζ έθζεζε ACRP Report 1: Safety Management Systems for Airports, Volume 

2: Guidebook (2009). 

Απηή ε έθζεζε ηνπ ACPR αλαιακβάλεη εθεί πνπ αθήλεη ε πξνεγνχκελε 

(Report 1: Safety Management Systems for Airports, Volume 1: Overview) 

θαη απνηειεί έλαλ νδεγφ γηα ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 

αζθάιεηαο ζε αεξνιηκέλεο, παξέρνληαο κηα βήκα πξνο βήκα θαζνδήγεζε γηα 

ηελ νηθνδφκεζε θαη ηελ κεηέπεηηα νξζή ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

 Οδεγίεο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο ICAO 

(International Civil Aviation Organization) γηα ηα SMS ησλ Αεξνδξνκίσλ 

o Annex 14, Aerodromes, Volume I, Aerodrome Design and Operations  

Σν ζπγθεθξηκέλν κλεκφλην γηα ηα SMS αεξνιηκέλσλ  άξρηζε λα 

εθαξκφδεηαη απφ ην Ννέκβξην ηνπ 2005. Σα βαζηθά ζεκεία ηνπ είλαη ε 

ζχληαμε θαη ε ππνβνιή πξνο έγθξηζε ελφο εγρεηξηδίνπ ιεηηνπξγίαο 

αεξνιηκέλα απφ φια ηα ππνγξάθνληα ην κλεκφλην θξάηε-κέιε. Ζ 

απαίηεζε απφ ηα θξάηε-κέιε είλαη νη πηζηνπνηεκέλνη θνξείο 

ιεηηνπξγίαο ησλ αεξνδξνκίσλ λα εθαξκφδνπλ έλα SMS πνπ λα πιεξνί 

ηηο θξαηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα δηαξθή έιεγρν θαη πξαγκαηνπνίεζε 

δηνξζσηηθψλ θηλήζεσλ. 
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o Document 9774, Manual on Certification of Aerodromes (2006)  

Απηφ ην έγγξαθν πεξηγξάθεη ηηο απαηηήζεηο γηα έλα SMS θαη 

πξνβιέπεη ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο SMS  απφ 

ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο αεξνιηκέλεο. Tν SMS πξέπεη λα απνηειεί 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ εγρεηξηδίνπ ιεηηνπξγίαο ελφο αεξνδξνκίνπ. 

o Safety Management Manual (SMM) 9859, Manual, Chapter 18 (2
nd

 

edition, 2008). Απηφ ην θεθάιαην ηνπ εγρεηξηδίνπ απνηειείηαη απφ 

ηέζζεξα ηκήκαηα ―Aerodrome Safety Management‖, ―Aerodrome 

Emergency Planning‖, ―Aerodrome Apron Safety‖, ―Role of 

Aerodrome Safety Managers in Ground Safety‖ πνπ νπζηαζηηθά 

θαιχπηνπλ φια ηα ζεκαληηθά ζεκεία ελφο SMS απφ ηα γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο αληηκεηψπηζεο 

έθηαθηεο αλάγθεο, κηαο "πνδηάο" αζθαιείαο κέρξη ηελ επεμήγεζε ηνπ 

ξφινπ ηνπ manager ηεο αζθάιεηαο. 

 Ννκνζεηηθέο Ρπζκίζεηο ησλ ΖΠΑ: 

o "Aviation and Transportation Security Act" ηεο 19εο Ννέκβξε 2002 

o "Terrorism Prevention Act" ηνπ 2004 

o "Reducing Crime and Terrorism at America's Seaports" 2005 

Οη ηξεηο απηέο ξπζκίζεηο είλαη νη αληηπξνζσπεπηηθφηεξεο απφ κηα ζεηξά 

λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κεηά ηελ επίζεζε ηεο 11εο 

επηεκβξίνπ ηνπ 2001. Ο ζθνπφο  ηνπο είλαη λα θαζνξίζνπλ δηαθνξεηηθέο 

πιεπξέο ελφο ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο γηα αεξνδξφκηα ή ιηκάληα. 

 SOLAS - Safety Of Life At Seas, 1974 

Ζ χκβαζε SOLAS ηνπ 1974 ζεσξείηαη γηα πνιινχο ιφγνπο σο ε πην 

ζεκαληηθή απφ φιεο ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθάιεηα ησλ 

εκπνξηθψλ πινίσλ. Δλεκεξψλεηαη θαη αλαλεψλεηαη δηαξθψο θαη πεξηιακβάλεη 

δηαηάμεηο θαη  νδεγίεο γηα φιεο ηηο εθθάλζεηο ελφο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο. 

 ILO (International Labour Organization) Safety and Health in Ports (2005). Ο 

θψδηθαο δενληνινγίαο ηνπ ILO απνηειεί έλαλ θψδηθα πξαθηηθήο θαη δελ είλαη έλα 

λνκηθά δεζκεπηηθφ κέζν νχηε έρεη ζθνπφ λα αληηθαηαζηήζεη ηηο εζληθέο 

λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ ηεξάζηην θαλνληζκφ ν νπνίνο 
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εθηείλεηαη ζε έθηαζε 527 ζειίδσλ θαη θαιχπηεη ζθαηξηθά ηα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο αζθάιεηαο.  

 ILO/IMO Code of practice on security in ports (2003). Ο θψδηθαο απηφο 

ζπκπιεξψλεη ηηο δηαηάμεηο ησλ Γηεζλνχο Κψδηθα Αζθάιεηαο γηα Πινία θαη 

Ληκεληθέο Δγθαηαζηάζεηο (ISPS) φζνλ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο ηνπ ιηκέλα. 

 International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code – 2003 edition). 

Πξφθεηηαη γηα κηα  νινθιεξσκέλε δέζκε κέηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο 

ησλ πινίσλ θαη ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε χκβαζε 

SOLAS θαη ζπγθεθξηκέλα ζην θεθάιαην ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ ελίζρπζε ησλ 

κέηξσλ πξνζηαζίαο ζηε ζάιαζζα.  

 

6.3 Συςτόματα Διαχεύριςησ Αςφϊλειασ και Προςταςύασ 

Λιμϋνων και Αερολιμϋνων 

 

ην ζχλνιφ ηνπο  ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο  πνπ 

πξνηείλνληαη απφ  ηνπο νξγαληζκνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αζθάιεηα  ιηκέλσλ θαη 

αεξνιηκέλσλ, θαζψο θαη νη λνκηθέο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζην δήηεκα ζπκθσλνχλ 

κεηαμχ άιισλ ζε 2 ζεκεία. Σν πξψην είλαη φηη ηα ζπζηήκαηα πξέπεη λα είλαη 

πξνζαξκνζκέλα ψζηε λα ηαηξηάδνπλ ζην κέγεζνο, ηε θχζε θαη ηελ πνιππινθφηεηα 

ηνπ εθάζηνηε νξγαληζκνχ. Σν δεχηεξν είλαη ν ζεβαζκφο ησλ ηεζζάξσλ ππιψλσλ  ησλ 

SMS (Smith et al, 1978): πνιηηηθή αζθάιεηαο, πξνζέζεηο ηεο αζθάιεηαο, δέζκεπζε 

ηεο δηνίθεζεο & ινγνδνζία γηα ηελ αζθάιεηα πξνζσπηθνχ.  

χκθσλα κε ηα κλεκφληα, έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο πξέπεη λα 

ελζσκαηψλεη ιεηηνπξγίεο, ηερληθά ζπζηήκαηα θαη δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ, θαζψο απνηειεί κηα ζπζηεκαηηθή, ζαθή 

θαη πεξηεθηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ. Όια ηα θείκελα πνπ 

εμεηάζηεθαλ εθηζηνχλ ηελ πξνζνρή ζην γεγνλφο φηη ε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο 

πξέπεη λα γίλεηαη κέξνο ηεο θνπιηνχξαο ηνπ θάζε νξγαληζκνχ δηαρείξηζεο (ιηκέλα ή 

αεξνιηκέλα) θαη λα θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο 

φινη νη εξγαδφκελνη αιιά θαη νη δηνηθνχληεο. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ν πξψηνο απφ ηνπο ηέζζεξηο ππιψλεο ησλ ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο αζθάιεηαο είλαη ε πνιηηηθή αζθαιείαο πνπ νπζηαζηηθά ζεκαηνδνηεί θαη 

μεθαζαξίδεη ην γεγνλφο φηη  ε αζθάιεηα έρεη  χςηζηε πξνηεξαηφηεηα γηα ηνλ 

νξγαληζκφ. Οη νδεγνί νηθνδφκεζεο SMS θαη SecMS θαζηζηνχλ ζαθέο φηη  είλαη 

ζεκαληηθφ απηή ε δέζκεπζε γηα ηελ αζθάιεηα λα εθθξάδεηαη νξζά θαη σο θεληξηθή 

θαηεχζπλζε ηεο εηαηξηθήο πνιηηηθήο. 

Ζ δηνίθεζε πξέπεη λα θξνληίζεη ψζηε νη πνιηηηθέο αζθαιείαο λα επηθνηλσλεζνχλ ζε 

φια ηα κήθε θαη πιάηε ησλ νξγαληζκψλ νη νπνίνη  κεηαβηβάδνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

αξκνδηφηεηεο ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο θαζηζηνχλ ππεχζπλνπο γηα ηελ ηήξεζε 

ηεο αζθάιεηαο θαη ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ.  

 Ο δεχηεξνο ππιψλαο είλαη νη πξνζέζεηο ηεο αζθάιεηαο, ε δήισζε δειαδή κε 

ζαθήλεηα ησλ  αξρψλ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ πξνζδνθηψλ γηα ζπλερή βειηίσζε ζηνλ 

ηνκέα ηεο αζθάιεηαο. Ζ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη ε 

ζπλερήο βειηίσζή ηνπ αιιά θαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο ηζρχνπζεο απαηηήζεηο ησλ 

ηζρπφλησλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ είλαη απφ ηα βαζηθά θνκκάηηα ησλ πξνζέζεσλ γηα 

ηελ αζθάιεηα. 

Ο ηξίηνο ππιψλαο είλαη ε δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο θαη ε ινγνδνζία γηα ηελ αζθάιεηα. 

Απηφο αλαθέξεηαη νπζηαζηηθά ζηελ επζχλε ηεο δηνίθεζεο λα επηβιέπεη ηελ αλάπηπμε, 

εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο (Santos – Reyes & 

Beard 2002). Σνχην επηηπγράλεηαη κε ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ξφισλ θαη ησλ 

αξκνδηνηήησλ γηα ηελ αζθάιεηα αλά ζέζε θαη θαζήθνλ  μερσξηζηά, έηζη ψζηε ν θάζε 

εξγαδφκελνο λα γλσξίδεη επαθξηβψο ηηο επζχλεο αζθαιείαο γηα ηηο νπνίεο είλαη 

αξκφδηνο θαη γηα ηηο νπνίεο ινγνδνηεί θαη αλαθέξεηαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο φισλ ησλ 

θιηκαθίσλ ηεο δηνηθεηηθήο αιπζίδαο απφ ηνπο αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο έσο ηελ 

αλψηαηε δηνίθεζε. 

 Ο ηέηαξηνο θαη ηειεπηαίνο  ππιψλαο είλαη ην «πξνζσπηθφ γηα ηελ αζθάιεηα», 

δειαδή ν θαζνξηζκφο απφ ηε δηνίθεζε ελφο «δηεπζπληή ηεο αζθάιεηαο», ν νπνίνο ζα 

αλαιάβεη ηελ επνπηεία νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζα θξνληίδεη ψζηε λα 

ιεηηνπξγνχλ νη δηαδηθαζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ή πξνζηαζίαο θαη ζα αλαθέξεη ζηελ αλψηαηε δηνίθεζε ηα 

πξνβιήκαηα ή ηηο παξαιήςεηο πνπ ζα παξνπζηάδνληαη. 
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Δπίζεο είλαη θνηλή δηαπίζησζε ε χπαξμε ελφο ζρεδίνπ εθηάθηνπ αλάγθεο (ERP), ην 

νπνίν λα επεμεγεί γξαπηψο ην ηη θαη απφ πνηνπο πξέπεη λα γίλεη, ζε πεξηζηάζεηο 

εθηάθηνπ αλάγθεο. Όζν πην μεθάζαξν θαη αλαιπηηθφ είλαη ην ζρέδην ηφζν 

κεγαιχηεξεο είλαη νη πηζαλφηεηεο φηη ζα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη θίλδπλνη θπξίσο γηα ην 

έκςπρν πιηθφ αιιά θαη γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Όινη νη νδεγνί 

νηθνδφκεζεο ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ζπκθσλνχλ πσο  

ην ζρέδην ERP πξέπεη λα αλαλεψλεηαη δηαξθψο ψζηε λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο 

εμειίμεηο ζε ζέκαηα θηλδχλσλ θαη απεηιψλ (Rasmussen & Gronberg, 1997). Δπίζεο, 

πξέπεη λα είλαη άκεζα δηαζέζηκν ζε φζνπο κπνξεί λα θιεζνχλ πξψηνη λα αληηδξάζνπλ 

ζε νηνδήπνηε έθηαθην πεξηζηαηηθφ είηε απηφ αθνξά ζηελ αζθάιεηα είηε αθνξά ζηελ 

πξνζηαζία ησλ ιηκέλσλ θαη ησλ αεξνιηκέλσλ. 

Δπηπιένλ, ηα κλεκφληα θαη νη θαλνληζκνί γηα ηελ αζθάιεηα θάλνπλ  ηδηαίηεξε 

αλαθνξά ζηελ αλάγθε ηεθκεξίσζεο θαη δηαηήξεζεο αξρείσλ γηα φινπο ηνπο ηνκείο 

ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο. Ηδηαίηεξα ζε θαηαζηάζεηο 

θξίζεσο, ε ηεθκεξίσζε είλαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ελεκεξσζνχλ νη 

ππεχζπλνη. Ζ ηεθκεξίσζε ζηεξίδεη νιφθιεξν ην ζχζηεκα αλαιχνληαο ηηο επηκέξνπο 

πξνβιέςεηο ηνπ θαη θαζνξίδνληαο ηηο αξκνδηφηεηεο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ, ηφζν ζε 

θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο φζν θαη ζε ζπλζήθεο θξίζεο. Ζ δηαηήξεζε αξρείσλ ζηεξίδεη 

φιε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο βειηίσζήο ηνπ. Υσξίο εχθνια 

εληνπίζεκα θαη  αλαθηήζηκα αξρεία θαλέλα SecMS ή SMS δελ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη . 

 

6.4 SMS και SecMS οι δύο όψεισ του ύδιου νομύςματοσ. 

 

Σα SMS ηζηνξηθά γλψξηζαλ πξψηα ηελ αλάπηπμε , φκσο ζηα ρξφληα πνπ δηαλχνπκε ε 

παξνπζία ελφο SecMS ζεσξείηαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηελ παξνπζία ελφο SMS. 

Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηηο δχν πιεπξέο ελφο λνκίζκαηνο, δειαδή είλαη δχν 

ζπζηήκαηα πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο ίδηεο αξρέο θαη ιεηηνπξγίεο θαη ηα νπνία είλαη 

δνκεκέλα κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν, απιά, ελψ ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

αζθάιεηαο επηθεληξψλνληαη ζηελ αζθαιή εθηέιεζε ησλ θχξησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 
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νξγαληζκνχ, ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πξνζηαζίαο επηθεληξψλνληαη ζηελ πξνζηαζία 

απφ απεηιέο έθλνκσλ ελεξγεηψλ.  

Έηζη, νη ηξφπνη δφκεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο SMS θαη ελφο SecMS ζηα βαζηθά ηνπο 

ζεκεία είλαη παλνκνηφηππνη. Απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη κε κεγάιε θαζαξφηεηα ζηα 

κλεκφληα θαη ηηο νδεγίεο ησλ δηεζλψλ θαη εζληθψλ νξγαληζκψλ γηα ηελ αζθάιεηα. 

Γειαδή γηα ηελ νηθνδφκεζε ελφο SMS θαη ελφο SecMS αθνινπζνχληαη ηα ίδηα 

βήκαηα, ηα ζπζηήκαηα ζηεξίδνληαη ζηνπο ίδηνπο ππιψλεο, ελψ ε ιεηηνπξγία θαη ν 

έιεγρφο ηνπο δηέπνληαη απφ ηηο ίδηεο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο. Σν κφλν πνπ δηαθέξεη είλαη 

νη απεηιέο ελάληηα ζηηο νπνίεο ζηξέθνληαη θαη άξα θαη ην πεξηερφκελν ησλ επηκέξνπο 

ξπζκίζεψλ ηνπο, απφ ζπζηεκηθήο απφςεσο, φκσο, είλαη παλνκνηφηππα.   

Όπσο αλαιχζεθε θαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ε έλλνηα ηεο αζθάιεηαο 

πεξηιακβάλεη ηελ έλλνηα ηεο πξνζηαζίαο, έηζη έλα SMS πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη 

έλα ζχζηεκα SecMS ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Απηφ θαίλεηαη μεθάζαξα ζηελ πεξίπησζε 

ησλ ιηκέλσλ φπνπ ε ζπλζήθε SOLAS 1974, πνπ αθνξά ζηελ νηθνδφκεζε 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο αζθάιεηαο SMS ζηε ζάιαζζα, πεξηιακβάλεη ζε έλα 

θεθάιαηφ ηεο ηνλ θψδηθα ISPS, ν νπνίνο αθνξά ζηε δφκεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ελφο 

SecMS.  

Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα ζπγγελή ζπζηήκαηα, ηα νπνία έρνπλ ηελ ίδηα δνκή θαη ηηο ίδηεο 

θαηεγνξίεο ιεηηνπξγηψλ θαη εμππεξεηνχλ παξεκθεξείο θαη ζπκπιεξσκαηηθνχο 

ζθνπνχο θαη ηα νπνία πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα θαη λα ζπλεξγάδνληαη ψζηε 

λα επηηεπρζεί ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα.  

Σα ζπζηήκαηα SecMS έρνπλ δερηεί ηεξάζηηα ψζεζε ζηελ αλάπηπμή ηνπο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, εηδηθφηεξα κεηά απφ ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηεο 11
εο

 

επηεκβξίνπ 2001 ζηηο ΖΠΑ. Φπζηθά, απηφ δελ πξέπεη πνηέ λα ζπκβεί ζε βάξνο ησλ 

ζπζηεκάησλ SMS, κηαο θαη ε παξνπζία θαη ησλ δχν είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαιή 

ιεηηνπξγία ιηκέλσλ θαη αεξνιηκέλσλ. 
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6.5 Ομοιότητεσ και διαφορϋσ ςτα Συςτόματα Διαχεύριςησ 

Αςφϊλειασ και προςταςύασ Λιμϋνων και Αερολιμϋνων 

 

6.5.1 Ομοιότητεσ και Διαφορϋσ ςτη Δομό των υςτημϊτων 

 

Ο ιφγνη ινηπφλ πνπ νδήγεζαλ ηνπο δηαρεηξηζηηθνχο θνξείο ηφζν ησλ ιηκέλσλ φζν θαη 

ησλ αεξνιηκέλσλ ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο 

(SMS - Safety Management Systems θαη SecMS - Security management Systems) 

είλαη θνηλνί. Απηή ε θνηλή θαηαγσγή φπσο ζα δνχκε επεξέαζε ηελ αλάπηπμε ησλ 

ζπζηεκάησλ απηψλ κε απνηέιεζκα λα βιέπνπκε πσο νη δηαηάμεηο θαη νη νδεγίεο ηνπο 

είλαη παξεκθεξείο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο παλνκνηφηππεο. 

Σα ζπζηήκαηα απηά ζηεξίδνληαη ζηνπο ίδηνπο ππιψλεο θαη ζηνπο ίδηνπο ηξφπνπο 

νξγάλσζεο ελψ νη νδεγίεο γηα ηελ νηθνδφκεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη 

παλνκνηφηππεο. Κάηη ηέηνην είλαη αλακελφκελν αθνχ νη θίλδπλνη θαη νη απεηιέο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα ιηκάληα θαη ηα αεξνδξφκηα δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο. 

Σα ιηκάληα θαη ηα αεξνδξφκηα εμππεξεηνχλ έλαλ θνηλφ ζθνπφ, ηε κεηαθνξά 

αλζξψπσλ θαη εκπνξεπκάησλ απφ έλαλ πξννξηζκφ ζε έλαλ άιιν. Απηφ ην νπνίν ηα 

δηαθνξνπνηεί είλαη ην κέζν κεηαθνξάο θαη ν φγθνο ησλ κεηαθεξφκελσλ αλζξψπσλ 

θαη εκπνξεπκάησλ. Πέξαλ απφ απηέο ηηο νθζαικνθαλείο δηαθνξέο αληηκεησπίδνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηνπο ίδηνπο θηλδχλνπο: θαηξηθέο ζπλζήθεο, ιάζε ρεηξηζκνχ πινίσλ θαη 

αεξνζθαθψλ, επηθίλδπλα θνξηία, δεκηέο ζηνλ εμνπιηζκφ, κεραληθέο βιάβεο ζε πινία 

θαη αεξνζθάθε, πεηξαηείεο θαη αεξνπεηξαηείεο, θινπέο θαη έλνπιεο επηζέζεηο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπο είλαη κεξηθνί απφ απηνχο. Αληηκεησπίδνληαο, ινηπφλ, ηνπο ίδηνπο 

ή παξφκνηνπο θηλδχλνπο είλαη επφκελν ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο ηνπο λα είλαη δνκεκέλα θαη λα ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

Σα πζηήκαηα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηφζν ζηα ιηκάληα φζν θαη ζηα 

αεξνδξφκηα αληηπξνζσπεχνπλ κηα ζεκειηψδε αιιαγή ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο 

αθνχ απαηηνχλ ηελ εθ βάζξσλ αλαζεψξεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηε 
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κεηαηξνπή ηεο αζθάιεηαο ζε αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο θαζεκεξηλήο  ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο αληί λα απνηειεί απιψο κηα ζπκπιεξσκαηηθή ελέξγεηα.  

 Ζ επηηπρία φισλ απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ εμαξηάηαη απφ ηε δεκηνπξγία κηαο 

θνπιηνχξαο  αζθάιεηαο πνπ δίλεη θαζεκεξηλή ψζεζε ζηε βειηίσζε ησλ κέηξσλ 

αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο.  

 

Οργϊνωςη   

ε φια ηα SMS θαη ηα SecMS ιηκέλσλ θαη αεξνδξνκίσλ νη πνιηηηθέο θαη νη 

δηαδηθαζίεο είλαη θνηλέο θαη αθνξνχλ κηα ζεηξά απφ ηνκείο. Ο πξψηνο αθνξά ζηελ  

επζχλε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ εξγαζηψλ θαη ν δεχηεξνο 

ζηελ αξκνδηφηεηα, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ εμνπζία πνπ έρεη ελαπνηεζεί ζε έλα 

άηνκν, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη θαη ηεθκεξηψλνληαη γηα θάζε κία απφ ηηο ιεηηνπξγίεο 

θαη δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ (Santos-Reyes & Beard, 2002). Οη επζχλεο θαη  νη 

αξκνδηφηεηεο ηεθκεξηψλνληαη ιεπηνκεξψο κε ζθνπφ φινη νη εκπιεθφκελνη λα ηηο 

γλσξίδνπλ κε αθξίβεηα.  

Ζ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο πνιηηηθήο είλαη έλα άιιν θνηλφ ζεκείν ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ ιηκαληψλ θαη ησλ 

αεξνδξνκίσλ. Ζ  πνιηηηθή νξίδεη κε ζαθείο, θαηαλνεηέο, ζχληνκεο πξνηάζεηο ηηο 

βαζηθέο πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί έλαο νξγαληζκφο. Κνηλφο ηφπνο 

φισλ ησλ ζπζηεκάησλ είλαη ην φηη πεξηιακβάλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο 

πξνζδηνξίδνπλ ηηο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο ν νξγαληζκφο εθαξκφδεη ηηο πνιηηηθέο ηνπ. 

Οη δηαδηθαζίεο είλαη νπζηαζηηθά βήκα πξνο βήκα νδεγνί γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

πνιηηηθήο ηνπ.  Κνηλή είλαη επίζεο θαη ε παξνπζία ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, ηα 

νπνία αθνξνχλ ζε πξαθηηθέο επηηήξεζεο θαη δηαρείξηζεο, θαζψο θαη ζπλερή 

παξαθνινχζεζε. Οη εζσηεξηθνί έιεγρνη θαη νη αμηνινγήζεηο πεξηιακβάλνπλ 

ιεπηνκεξψο νξγαλσκέλεο δηαδηθαζίεο κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ. 

Όια ηα ζπζηήκαηα SecMS θαη SMS, είηε αθνξνχλ ιηκέλεο είηε αεξνιηκέλεο, 

πεξηιακβάλνπλ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ θαζεθφλησλ ηφζν φισλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ φζν θαη ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζεο. Σα θαζήθνληα πεξηγξάθνληαη κε 

ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα. Έλα άιιν ζεκείν κε θαζνιηθή παξνπζία είλαη ε αλαιπηηθή 

παξνπζίαζε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο αζθάιεηαο. Οη ζθνπνί ηεο αζθάιεηαο 
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εθθξάδνπλ ηνλ απψηεξν ζηφρν ησλ ζπζηεκάησλ SecMs θαη SMS ελψ νη ζηφρνη είλαη 

ηα κηθξφηεξα βήκαηα κέζσ ησλ νπνίσλ ζα επηηεπρζνχλ νη ζθνπνί. Οη ζθνπνί ινηπφλ 

είλαη καθξνρξφληνη θαη πην γεληθνί ελψ νη ζηφρνη είλαη πην βξαρπρξφληνη θαη πην 

εηδηθνί∙  θαη νη δχν θαηεγνξίεο πεξηιακβάλνληαη θαη αλαιχνληαη ζηα ζπζηήκαηα SMS 

θαη SecMS ιηκέλσλ θαη αεξνιηκέλσλ. Σέινο, θνηλή είλαη θαη ε πξνζπάζεηα 

νηθνδφκεζεο κηαο θνπιηνχξαο γηα ηελ αζθάιεηα ε νπνία μεθηλάεη ζπλήζσο απφ ηα 

αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηξψκαηα θαη δηαρέεηαη κέρξη θαη ηνλ ηειεπηαίν εξγαδφκελν. 

 

χεδιαςμόσ και καταςκευό  

 

Σα ζπζηήκαηα SMS θαη SecMS ιηκαληψλ θαη αεξνδξνκίσλ ζρεδηάδνληαη θαη 

θαηαζθεπάδνληαη κε βάζε έλα φξακα γηα ηελ αζθάιεηα ην νπνίν ππάξρεη ζε φινπο 

απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο. Σν φξακα απηφ θαζνδεγεί ηε δηνίθεζε γηα ην ζρεδηαζκφ  

ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειεί θπξίαξρν θνκκάηη  

θάζε SecMS θαη SMS, νξίδεη ζαθψο ηνπο ζηφρνπο γηα ηελ αζθάιεηα αιιά θαη ην πψο  

ν νξγαληζκφο πξνηίζεηαη λα εθαξκφζεη θαη λα  κεηξήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ  

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο (Donald & Young,  

1996).  Όια ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ιηκέλσλ θαη  

αεξνιηκέλσλ πεξηιακβάλνπλ έλα θεληξηθφ ζρέδην, ην νπνίν εθθξάδεη ηε  δέζκεπζε 

ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηηο πνιηηηθέο, ηνπο ζηφρνπο, ηηο  απαηηήζεηο θαη 

ηε δνκή ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. Σν ζρέδην απηφ πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ: ηηο 

επζχλεο θαη αξκνδηφηεηεο ησλ βαζηθψλ ζπκκεηερφλησλ, ην ξφιν ηνπ ππεχζπλνπ γηα 

ηελ αζθάιεηα, νξίδεη θάζε ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο - 

πξνζηαζίαο,  κεηαθέξεη ηηο πξνζδνθίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζπζηήκαηνο, εμεγεί ην 

πψο πξνζδηνξίδνληαη θαη ηεξνχληαη νη ηζρχνπζεο απαηηήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα.  

 

τοιχεύα των υςτημϊτων Διαχεύριςησ Αςφϊλειασ και Προςταςύασ.  

 

Παξά ηηο επηκέξνπο δηαθνξέο νη νπνίεο κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη ζα εμεηαζηνχλ ζηε 

ζπλέρεηα, ηα ζεκειηψδε  ζηνηρεία ησλ SMS θαη SecMS ιηκέλσλ θαη αεξνδξνκίσλ 
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είλαη παλνκνηφηππα. Τπάξρνπλ θάπνηεο βαζηθέο απαηηήζεηο/πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

ζσζηή εθαξκνγή ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ ηνπο, νη νπνίεο είλαη θνηλέο θαη 

εκθαλίδνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο.  Σν πξψην θνηλφ ζηνηρείν είλαη ε πνιηηηθή αζθάιεηαο, 

ε νπνία νπζηαζηηθά δειψλεη φηη ε αζθάιεηα έρεη  χςηζηε πξνηεξαηφηεηα γηα ηνλ 

νξγαληζκφ. ε θάζε πεξίπησζε ε δέζκεπζε ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο γηα ηελ 

αζθάιεηα απνηειεί πξναπαηηνχκελν γηα ηελ χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο. 

 Οη πξνζέζεηο γηα ηελ αζθάιεηα είλαη ην δεχηεξν θνηλφ ζηνηρείν θαη αθνξνχλ ζηελ 

πξφζεζε ηνπ νξγαληζκνχ λα αθνινπζήζεη κηα πνιηηηθή γηα ηελ αζθάιεηα αιιά θαη ηηο 

νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηηο δνκέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν νξγαληζκφο γηα ηελ 

νηθνδφκεζε ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ή πξνζηαζίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα απηέο πεξηιακβάλνπλ: ηελ απφθαζε γηα αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο αζθάιεηαο, ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο, ηε δηαρείξηζε 

ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα, ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ηζρπφλησλ 

λφκσλ θαη θαλνληζκψλ, ηελ ελζάξξπλζε ηεο κε επηβνιήο θπξψζεσλ εηο βάξνο ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ αλαθέξνπλ δεηήκαηα αζθάιεηαο, ηελ θαζηέξσζε πξφηππσλ γηα ηελ 

απνδεθηή ζπκπεξηθνξά, ηελ παξνρή θαζνδήγεζεο απφ ηε δηνίθεζε  γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ θαη ηελ επαλεμέηαζε ησλ ζηφρσλ ηεο αζθάιεηαο, ηελ ηεθκεξίσζε, ηελ 

επηθνηλσλία κε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη φιεο ηηο πιεπξέο, ηελ πεξηνδηθή 

επαλεμέηαζε ησλ πνιηηηθψλ γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη παξακέλνπλ επίθαηξεο θαη 

ελδείθλπληαη γηα ηνλ νξγαληζκφ, ηνλ θαζνξηζκφ ηεο επζχλεο ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ φζνλ αθνξά ζηελ αζθάιεηα, ηελ ελζσκάησζε ηεο δηαρείξηζεο 

αζθάιεηαο ζε άιια θξίζηκα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο/δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ, ηo 

ζαθή νξηζκφ ηεο επζχλεο γηα ηελ αζθάιεηα γηα θάζε ζέζε εξγαζίαο, θαη, θαηά 

ζπλέπεηα θάζε εξγαδφκελν ή  ζηέιερνο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ.  

Σξίην θνηλφ ζηνηρείν είλαη ε δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο θαη ε ινγνδνζία γηα ηελ 

αζθάιεηα, ε νπνία αθνξά ζηηο επζχλεο γηα ηελ επίβιεςε, ηελ αλάπηπμε, ηελ 

εθαξκνγή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο. Μεζαία, 

αλψηεξα θαη αλψηαηα δηνηθεηηθά ζηειέρε θαζίζηαληαη ππεχζπλα γηα ηα ζπζηήκαηα 

SMS θαη SecMS θαη ινγνδνηνχλ γηα απηά. Ζ ηεθκεξίσζε ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ 

είλαη ην ηέηαξην θνηλφ ζηνηρείν κε θαζνιηθή παξνπζία ζηα SMS θαη SecMS ιηκαληψλ 

θαη αεξνδξνκίσλ θαη αθνξά ζηελ χπαξμε θαιά θαζνξηζκέλσλ επζπλψλ αζθάιεηαο 

γηα θάζε ζέζε, ζηελ ηεθκεξίσζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε ζέζε,  
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ηελ ηθαλφηεηα φισλ ησλ ππαιιήισλ λα θέξνπλ εηο πέξαο  ηα θαζήθνληά ηνπο αιιά 

θαη ηηο απαηηήζεηο ζε ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηηο 

αεξνπνξηθέο θαη λαπηηιηαθέο θαη ινηπέο εηαηξείεο κε ηηο νπνίεο νη νξγαληζκνί 

ζπλεξγάδνληαη. Ζ ηεθκεξίσζε ησλ ξφισλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ πάλσ απφ φια 

ζηνρεχεη ζην λα θαηαλνήζνπλ ηηο επζχλεο θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο φια ηα άηνκα 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην θάζε ζχζηεκα SMS ή SecMS. Ηδηαίηεξα ε επζχλε θαη ε 

ινγνδνζία ηεο Γηνίθεζεο φζνλ αθνξά ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο  πξνζδηνξίδνληαη κε 

κεγάιε αθξίβεηα πξνζδηνξίδνληαο ηηο επζχλεο ηφζν ησλ ζηειερψλ πνπ είλαη 

θαηεμνρήλ ππεχζπλα γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο φζν θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ.  

Σέινο ηα ζπζηήκαηα SMS θαη SecMS ιηκέλσλ θαη αεξνιηκέλσλ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

πξφβιεςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία, ην νπνίν 

αλαιακβάλεη: ηελ θξνληίδα ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ νη δηαδηθαζίεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο θαη ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ ζηα αλψηεξα θιηκάθηα ζρεηηθά κε ηηο 

επηδφζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο πηζαλέο αλάγθεο γηα βειηίσζε. Οη επζχλεο απηέο 

ηζρχνπλ γηα θάζε βαζκίδα ηνπ πξνζσπηθνχ αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο, φπσο φκσο ηα 

ζπζηήκαηα πξνβιέπνπλ ππάξρεη έλα κέινο ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο, ν νπνίνο σο 

Γηαρεηξηζηήο ηεο Αζθάιεηαο (Cohen, 1977), έρεη θαη απηέο ηηο επζχλεο αιιά θαη δχν 

αθφκα: λα εμαζθαιίζεη ηελ πξνψζεζε κηαο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ζε νιφθιεξν ηνλ 

νξγαληζκφ θαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο  έρνπλ θαιά θαζνξηζκέλεο επζχλεο θαη αξκνδηφηεηεο. 

 

χϋδιο Εκτϊκτου Ανϊγκησ  

 

Μηα απφ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ θαινχληαη λα εθηειέζνπλ ηα ζπζηήκαηα SMS 

θαη SecMS ιηκέλσλ θαη αεξνιηκέλσλ είλαη ε αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ έθηαθηεο 

αλάγθεο. Όια ηα αλσηέξσ ζπζηήκαηα πεξηιακβάλνπλ έλα ρέδην Δθηάθηνπ Αλάγθεο 

(ERP) ην νπνίν επεμεγεί γξαπηψο ηηο ελέξγεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα, αιιά θαη απφ 

πνηνπο πξέπεη λα γίλνπλ, ζε έλα πεξηζηαηηθφ εθηάθηνπ αλάγθεο. Σν θεληξηθφ ρέδην 

Δθηάθηνπ Αλάγθεο πεξηιακβάλεη επηκέξνπο ξπζκίζεηο ή ππν-ζρέδηα γηα ηελ 
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αληηκεηψπηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ έθηαθησλ αλαγθψλ πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ελφο ιηκέλα ή αεξνιηκέλα, κηα θαη φζν κεγαιχηεξε 

θαη θαιχηεξε είλαη ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο έθηαθηεο αλάγθεο, 

ηφζν ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη γηα ην έκςπρν πιηθφ, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ (Rasmussen & Gronberg, 1997).  

 

ηα ρέδηα Δθηάθηνπ Αλάγθεο πεξηιακβάλνληαη: αξηζκνί ηειεθψλσλ γηα φιεο ηηο 

ππεξεζίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδξάκνπλ ζε έλα έθηαθην πεξηζηαηηθφ 

(Ππξνζβεζηηθή, Ννζνθνκεία , Αζηπλνκία, Μέζα Δλεκέξσζεο θιπ), νδεγίεο γηα ηελ 

νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή κεηάβαζε απφ ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ζε ιεηηνπξγία 

έθηαθηεο αλάγθεο, αλάζεζε αξκνδηνηήησλ/εμνπζηψλ/επζπλψλ έθηαθηεο αλάγθεο, 

εμνπζηνδφηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ λα εθηειέζεη ηηο ελέξγεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε 

απηφ ην ζρέδην, ζπληνληζκφο ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο 

θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο, κέζνδνη γηα ηελ αζθαιή ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ή 

ηελ επηζηξνθή ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ην ηαρχηεξν δπλαηφλ.  

Σα SMS θαη ηα SecMS ησλ ιηκέλσλ θαη ησλ αεξνιηκέλσλ πεξηιακβάλνπλ πξνβιέςεηο 

ψζηε ην ρέδην Δθηάθηνπ Αλάγθεο λα ελεκεξψλεηαη κε βάζε φπνηεο αιιαγέο 

ιακβάλνπλ ρψξα ζην ζρεδηαζκφ θαη γλσζηνπνηείηαη ζε φιν ην πξνζσπηθφ καδί κε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο επζχλεο ηνπ θαζελφο απφ απηνχο. 

 

 Προςδιοριςμόσ κινδύνων  

 

Όια ηα SMS θαη ηα SecMS ησλ ιηκέλσλ θαη ησλ αεξνιηκέλσλ πεξηιακβάλνπλ 

δηαδηθαζίεο γηα ηνλ εληνπηζκφ θηλδχλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα ζπζηήκαηα 

πεξηιακβάλνπλ: δπλακηθή αλαγλψξηζε ησλ πθηζηάκελσλ θαη ησλ δπλεηηθψλ 

θηλδχλσλ, δηαδηθαζίεο γηα λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη 

κεζφδνπο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εθηνπηζζέλησλ θηλδχλσλ. 

 Ζ δηαδηθαζία εληνπηζκνχ θηλδχλσλ ζηνρεχεη ζηνλ εληνπηζκφ ζπλζεθψλ πνπ 

δχλαληαη λα πξνθαιέζνπλ βιάβεο ζην πιηθφ θαη έκςπρν δπλακηθφ ηνπ νξγαληζκνχ ή 

κείσζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ λα εθηειέζεη κηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία 
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(Rasmussen & Gronberg, 1997). Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο πεξηιακβάλνπλ ηε ζπλερή αλαδήηεζε γηα εληνπηζκφ δπλεηηθψλ θαη 

πξαγκαηηθψλ απεηιψλ γηα ηελ αζθάιεηα φπσο: θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο, 

ιαλζαζκέλνη ρεηξηζκνί πινίσλ ή αεξνζθαθψλ, πςειφο θφξηνο εξγαζίαο, βηαζηηθή 

εθηέιεζε θξίζηκσλ εξγαζηψλ,  έιιεηςε απαξαίηεησλ πιηθψλ, πξνζέγγηζε ππφπησλ 

αηφκσλ ζην ρψξν ηνπ νξγαληζκνχ, εληνπηζκφο χπνπησλ δεκάησλ-θνξηίσλ θ.α.  

Ο εληνπηζκφο ησλ θηλδχλσλ γίλεηαη είηε κέζσ κεραληζκψλ θαη πξνζσπηθνχ πνπ είλαη  

απνθιεηζηηθά επηθνξηηζκέλν κε ηε ζπγθεθξηκέλε επζχλε είηε κε έλα πξφγξακκα 

αλαθνξάο θηλδχλσλ (Basso et al, 2004). Σα SMS θαη SecMS ησλ ιηκέλσλ θαη ησλ 

αεξνιηκέλσλ πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο δχν κεζφδνπο. Δηδηθά φζνλ αθνξά ζηα 

πξνγξάκκαηα αλαθνξάο θηλδχλσλ απηά πεξηιακβάλνπλ: ηελ χπαξμε θφξκαο 

αλαθνξάο θηλδχλσλ, ηε ιεηηνπξγία ελφο θέληξνπ κε ην νπνίν ν θάζε εξγαδφκελνο 

κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη άκεζα θαη λα αλαθέξεη πηζαλέο αηηίεο θηλδχλνπ,  δηαδηθαζίεο 

αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, ζπλερή παξαθνινχζεζε γηα ηνλ εληνπηζκφ επηθίλδπλσλ 

ηάζεσλ αιιά θαη επηβεβαίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, 

ζπλεληεχμεηο εξγαδνκέλσλ θαη έξεπλεο κε εξσηεκαηνιφγηα. 

 

Διαχεύριςη  των  Κινδύνων   

  

 Όπσο είλαη αλακελφκελν ζηα SMS θαη ηα SecMS ησλ ιηκέλσλ θαη ησλ 

αεξνιηκέλσλ, ηα ζπζηήκαηα εληνπηζκνχ θηλδχλσλ αθνινπζνχληαη απφ ηηο 

απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζήο ηνπο. Ζ θχξηα πξνζπάζεηα ησλ ζπζηεκάησλ 

είλαη λα θαηαζηήζνπλ ηε δηαρείξηζε αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο βαζηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ νξγαληζκνχ, ε νπνία κάιηζηα ζα γίλεηαη θπξίσο πξνδξαζηηθά θαη φρη δηνξζσηηθά.

 Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο (Rasmussen & Gronberg, 

1997). Οη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ πνπ πεξηγξάθνληαη κέζα ζηα SMS θαη 

SecMS πεξηιακβάλνπλ: ηελ θαζηέξσζε ελφο πιαηζίνπ γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ,  

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ θαη ησλ πηζαλψλ πεγψλ ηνπ, ηελ αλάιπζε θαη 

πνζνηηθνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ,  ηελ αμηνιφγεζε ηεο ακεζφηεηαο ηνπ θηλδχλνπ, ηελ  
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πηνζέηεζε θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο θάζε θηλδχλνπ είηε πξνδξαζηηθά 

είηε δηνξζσηηθά, ηε δηαξθή παξαθνινχζεζε θαη επαλεμέηαζε.  

Ο νπζηαζηηθφο ζηφρνο ησλ SMS θαη ησλ SecMS ησλ ιηκέλσλ θαη ησλ αεξνιηκέλσλ 

δελ είλαη απιψο ε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ αιιά ε Αζθαιήο Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ 

(Santos – Reyes & Beard, 2002). Ζ Αζθαιήο Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ πεξηιακβάλεη: ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ αλάιπζε θαζεθφλησλ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

θηλδχλνπ, ηελ αλάιπζε θηλδχλσλ θαη ην πηζαλφ θφζηνο θάζε ελφο απφ απηνχο, ηελ 

εθηίκεζε ηνπ εάλ έλαο θίλδπλνο είλαη απνδεθηφο ή φρη, ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ. Ζ Αζθαιήο Γηαρείξηζε θηλδχλνπ αθνινπζείηαη απφ ην 

επφκελν βήκα, ην νπνίν είλαη ε Γηαζθάιηζε ηεο Αζθάιεηαο ( Safety Assurance) ε 

νπνία πεξηιακβάλεη: ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο,  ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ηελ 

αλάιπζε ησλ ζπιιερζέλησλ δεδνκέλσλ, ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ηηο 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο αλ ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ.  

 

Σεκμηρύωςη & Διατόρηςη Αρχεύων  

 

Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ιηκέλσλ θαη αεξνιηκέλσλ 

πεξηιακβάλνπλ δηαηάμεηο γηα ηεθκεξίσζε θαη δηαηήξεζε αξρείσλ. H ηεθκεξίσζε 

αθνξά ζηελ αλαιπηηθή θαη ιεπηνκεξή θαηαγξαθή φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

πξνβιέςεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ νη εξγαδφκελνη θαη νη δηνηθνχληεο ζα γλσξίδνπλ ηνπο ξφινπο, ηα θαζήθνληα, ηηο 

επζχλεο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζεο ζε 

φπνηα βαζκίδα θαη αλ αλήθνπλ. Ζ δηαηήξεζε αξρείσλ αθνξά ζηελ ηήξεζε αξρείσλ 

γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αιιά θαη ησλ ζπκβάλησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

αζθάιεηα. Έηζη γίλεηαη εθηθηφ λα ειέγρεηαη ε πνξεία θαη ε ιεηηνπξγία ησλ 

ζπζηεκάησλ αιιά θαη λα εμειίζζνληαη θαη λα βειηηψλνληαη πξνο ηε ζσζηή 

θαηεχζπλζε.  
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Έλεγχοσ Αποτελεςματικότητασ  

 

Καλέλα ζχζηεκα δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ρσξίο κηα ιεηηνπξγία 

ειέγρνπ θαη εμέιημεο. Σα ζπζηήκαηα SMS θαη SecMS ησλ ιηκέλσλ θαη ησλ 

αεξνιηκέλσλ πεξηιακβάλνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο ζπζηήκαηα ειέγρνπ. Σν 

ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη ηνπ ειέγρνπ είλαη ε παξαθνινχζεζε θαη ε κέηξεζε ησλ 

επηδφζεσλ. Τπάξρνπλ κεραληζκνί παξαθνινχζεζεο θαη δηαζθάιηζεο ηεο επίηεπμεο 

ησλ βαζηθψλ ζηφρσλ ηεο αζθάιεηαο ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ ηεθκεξηψλνληαη, 

αξρεηνζεηνχληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη σο αλαηξνθνδφηεζε γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Οη κεηξήζεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο ιακβάλνπλ ππφςε φινπο ηνπο 

επηκέξνπο ηνκείο αιιά θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ βειηηψζεσλ νη νπνίεο γίλνληαη ζε 

απηνχο, ελψ ζπλδένληαη θαη κε ηε γεληθφηεξε κέηξεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Σφζν ζηνπο ιηκέλεο φζν θαη ζηνπο αεξνιηκέλεο γίλεηαη  ρξήζε κηαο 

ζεηξάο πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ειέγρσλ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο. Οη έιεγρνη απηνί ζηνρεχνπλ ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ φρη κφλν απφ πξαγκαηηθά 

ζπκβάληα αιιά πξννξηζηηθά έηζη ψζηε ην ζχζηεκα λα βειηηψλεηαη ρσξίο λα 

απαηηνχληαη πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά αιιά θαη λα θξίλεηαη ε πνηφηεηα απηψλ ησλ 

βειηηψζεσλ (Amaratunga & Baldry, 2003).   

 Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ ιηκέλσλ θαη ησλ αεξνιηκέλσλ 

πεξηιακβάλνπλ πνιχ νξγαλσκέλα ζπζηήκαηα κέηξεζεο θαη ειέγρνπ, θάηη ην νπνίν 

θαηαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο αζθάιεηαο αιιά θαη ηε ζχλδεζή ηεο κε ηε ζπλνιηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νξγαληζκψλ.  

 

6.5.2 Ομοιότητεσ και Διαφορϋσ ςτισ Επιμϋρουσ Προβλϋψεισ των 

υςτημϊτων 

 

Όπσο αλαιχζεθε αλσηέξσ, νη δνκέο ησλ ζπζηεκάησλ SMS θαη SecMS ιηκέλσλ θαη 

αεξνιηκέλσλ είλαη ζηεξηγκέλεο ζηελ ίδηα ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ηεο αζθάιεηαο. 

Απηή ε θνηλή βάζε ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ηφζν ηα ιηκάληα φζν θαη ηα 
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αεξνδξφκηα εμππεξεηνχλ ηνλ ίδην ξφιν, δειαδή ηε κεηαγσγή αλζξψπσλ θαη 

εκπνξεπκάησλ απφ έλαλ ηφπν ζε έλαλ άιιν, νδεγνχλ ζην λα παξνπζηάδνπλ φια απηά 

ηα ζπζηήκαηα ίδηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά. ε απηφ ην γεγνλφο βνεζάεη θαη ε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ Δζληθψλ θαη Γηεζλψλ Φνξέσλ πνπ αλαπηχζζνπλ 

θαη πξνσζνχλ πξφηππα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο. 

 Γηαθνξέο εληνπίδνληαη θπξίσο φηαλ θαλείο θνηηάμεη ηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ιηκέλσλ θαη αεξνιηκέλσλ θαη 

ζηεξίδνληαη πξνθαλψο ζηηο δηαθνξεηηθέο πξνθιήζεηο θαη θηλδχλνπο πνπ παξνπζηάδεη 

ην πγξφ κε ην ελαέξην πεξηβάιινλ. Οη αθφινπζνη πίλαθεο ζπλνςίδνπλ ηηο νκνηφηεηεο 

θαη δηαθνξέο ησλ δηαηάμεσλ ησλ  ζπζηεκάησλ SMS θαη SecMS ιηκέλσλ θαη 

αεξνιηκέλσλ αλά θαηεγνξία. 

 

Πίνακαρ 1. Σςγκενηπυηικόρ Πίνακαρ Ομοιοηήηυν και Γιαθοπών Σςζηημάηυν 

Γιασείπιζηρ Αζθάλειαρ (SMS) Λιμένυν και Αεπολιμένυν 

Ομοιόηηηερ Γιαθοπέρ 

Αζθάλεια από Καιπικά Φαινόμενα 

Σα SMS ιηκαληψλ θαη αεξνδξνκίσλ 

πεξηιακβάλνπλ δηαηάμεηο γηα ηελ 

πξνζηαζία απφ έληνλεο βξνρνπηψζεηο, 

ηζρπξνχο αλέκνπο, ηπθψλεο θαη ζχειιεο, 

απφ ρηνλνπηψζεηο, ραιαδνπηψζεηο θαη 

παγεηφ, ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Σα SMS ησλ ιηκαληψλ πεξηιακβάλνπλ 

πξνβιέςεηο γηα πξνζηαζία απφ παιηξξντθά 

θχκαηα, ηζνπλάκη θαη ζηηο πεξηνρέο εγγχο ησλ 

πφισλ απφ παγφβνπλα, πξνβιέςεηο πνπ ηα SMS 

ησλ αεξνδξνκίσλ δελ πεξηιακβάλνπλ. 

 

Αζθάλεια από Ευικό/Φςηικό Βαζίλειο 

Σα SMS ιηκαληψλ θαη αεξνδξνκίσλ 

πεξηιακβάλνπλ δηαηάμεηο γηα ηε ζσζηή 

δηαρείξηζε δψλησλ δψσλ ηα νπνία 

δηακεηαθνκίδνληαη ζε άιινπο πξννξηζκνχο 

κε ζαιάζζηα ή ελαέξηα κέζα αληίζηνηρα. 

Σα SMS ησλ αεξνδξνκίσλ πεξηιακβάλνπλ 

πξνβιέςεηο γηα ηελ πξνζηαζία απφ ρακειά 

ηπηάκελα πνπιηά θαη ζκήλε εληφκσλ (αθξίδεο) 

ηα νπνία κπνξνχλ λα απνβνχλ θαηαζηξνθηθά γηα 

ηα αεξνζθάθε. Δπίζεο ππάξρνπλ κέηξα γηα ηελ 

απνηξνπή εηζφδνπ δψσλ ζηνλ αεξνδηάδξνκν 

αιιά θαη γηα ην κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο ησλ 
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δέληξσλ πιεζίνλ ηνπ αεξνδηαδξφκνπ.  

 

Σα SMS ησλ ιηκέλσλ πεξηιακβάλνπλ δηαηάμεηο 

γηα ηελ πξνζηαζία απφ θήηε ηα νπνία κπνξεί λα 

εηζέιζνπλ θαη λα εκπνδίδνπλ ηελ θπθινθνξία 

ησλ πινίσλ αιιά θαη απφ θχθηα ηα νπνία ζε 

κεγάιεο πνζφηεηεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

βιάβε ζηηο πξνπέιεο ησλ πινίσλ. 

Αζθάλεια από Ανθπώπινα Λάθη  

Σα SMS ιηκαληψλ θαη αεξνδξνκίσλ 

πεξηιακβάλνπλ δηαηάμεηο ζχκθσλα κε ηηο 

νπνίεο ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηε ζσζηή 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηε ζσζηή 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Οη 

πξνβιέςεηο είλαη δηαθνξεηηθέο αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο ηεο θάζε ζέζεο. Οη πξνβιέςεηο 

απηέο αθνξνχλ ζηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο 

θαη δεμηφηεηεο, ζηελ απαξαίηεηε 

παξαθνινχζεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζεκηλαξίσλ, ζε δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

αζθαιέζηεξε εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ,  

ζε πξνβιέςεηο γηα απνθπγή ππεξβνιηθήο 

θφπσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζε 

ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ.  

ηελ πεξίπησζε ησλ αεξνδξνκίσλ ηα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο 

επηθεληξψλνληαη ζηελ πξνζηαζία απφ 

αλζξψπηλα ιάζε ηνπ πξνζσπηθνχ δηαρείξηζεο 

ελαέξηαο θπθινθνξίαο θαη ηξνρνδξνκήζεσλ, 

φπνπ ππάξρνπλ απζηεξέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ 

θαη επηβεβαίσζεο ησλ εληνιψλ πνπ δίδνληαη. 

ηελ πεξίπησζε ησλ ιηκέλσλ ε πξνζηαζία 

ζηνρεχεη θπξίσο ζηελ απνθπγή ιαζψλ θαηά ηελ 

θνξηνεθθφξησζε ρχδελ θνξηίνπ θαη 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη απηφ γηαηί έλαο ιάζνο 

ρεηξηζκφο κπνξεί, ιφγσ φγθνπ θαη βάξνπο ησλ 

θνξηίσλ, λα νδεγήζεη ζε ζνβαξά δπζηπρήκαηα, 

ελψ ιάζνο θφξησζε ελφο πινίνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ απψιεηα ηζνξξνπίαο θαη βχζηζε 

εληφο ηνπ ιηκέλα ή ελ πισ. 

Αζθάλεια από Δπικίνδςνα Δμποπεύμαηα 

Σα SMS ιηκέλσλ θαη αεξνιηκέλσλ 

πεξηιακβάλνπλ πξνβιέςεηο γηα ηελ 

αζθαιή θφξησζε θαη εθθφξησζε 

εκπνξεπκάησλ, κηα θαη φια ηα 

εκπνξεχκαηα κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ 

επηθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα ελφο πινίνπ ή 

αεξνζθάθνπο εάλ θνξησζνχλ κε 

Σα εκπνξεχκαηα ηα νπνία κεηαθέξνληαη κέζσ 

ιηκέλσλ εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε επηθηλδπλφηεηα 

θαη θαηά ζπλέπεηα νη δηαηάμεηο ζηα SMS ησλ 

ιηκέλσλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ αζθαιή 

δηαρείξηζε θαπζίκσλ, θσζθνξηθψλ ιηπαζκάησλ, 

ηνμηθψλ ρεκηθψλ θ.α.  εγγελψο επηθίλδπλσλ 

εκπνξεπκάησλ. Καηά θαλφλα ηα SMS 
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ιαλζαζκέλν ηξφπν.  αεξνιηκέλσλ πεξηιακβάλνπλ δηαηάμεηο γηα 

απαγφξεπζε ηνπ ρεηξηζκνχ ηέηνησλ εηδψλ.  

Αζθάλεια ζηη Γιασείπιζη Αεποζκαθών/Πλοίυν  

Ζ αζθάιεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ιηκέλσλ 

θαη ησλ αεξνιηκέλσλ ζηεξίδεηαη ζηελ  

αζθαιή δηαρείξηζε ησλ δηεξρφκελσλ 

ζθαθψλ θαη αεξνζθαθψλ. Έηζη, ηα SMS 

ηφζν ησλ κελ φζν θαη ησλ δε 

πεξηιακβάλνπλ πξνβιέςεηο γηα ηνλ 

αζθαιή ρεηξηζκφ ησλ ζθαθψλ θαη ησλ 

αεξνζθαθψλ (ζπζηήκαηα θαηεχζπλζεο, 

κέγηζηνο αξηζκφο δηαρεηξηδφκελσλ ζθαθψλ 

θιπ). 

Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο αεξνζθαθψλ είλαη 

πνιχ πην ιεπηνκεξή θαη αλαιπηηθά κηα θαη ε 

ιεπηφηεηα θαη ε αθξίβεηα πνπ απαηηεί ε 

δηαρείξηζε αεξνζθαθψλ είλαη ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο γηα 

ηα πινία. Τπάξρνπλ ινηπφλ εμαηξεηηθά 

εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ειέγρνπ πηήζεσλ, 

κεηαθηλήζεσλ θαη ηξνρνδξφκεζεο, θάηη ην νπνίν 

δελ ζπλαληάηαη ζε ηέηνηα έθηαζε ζηελ 

πεξίπησζε ησλ SMS ιηκέλσλ. 

Αζθάλεια από Βλάβερ ζηα Αεποζκάθη/Πλοία 

Σα SMS ηφζν ησλ ιηκαληψλ φζν θαη ησλ 

αεξνδξνκίσλ πεξηιακβάλνπλ πξνβιέςεηο 

γηα ειέγρνπο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο ησλ ζθαθψλ θαη ησλ 

αεξνζθαθψλ. Δπηπιένλ πξνβιέπνληαη 

δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο επηθίλδπλσλ 

βιαβψλ ηελ ζηηγκή πνπ απηέο 

εθδειψλνληαη. 

Σα ζπζηήκαηα ειέγρνπ, δηαρείξηζεο θαη 

αληηκεηψπηζεο βιαβψλ είλαη πνιχ πην  

αλεπηπγκέλα ζηελ πεξίπησζε ησλ αεξνδξνκίσλ 

κηα θαη κηα βιάβε ζε έλα αεξνζθάθνο ρξεηάδεηαη 

άκεζε θαη δξαζηηθή αληηκεηψπηζε πξνθεηκέλνπ 

λα κελ θαηαιήμεη ζε ηξαγσδία. Απηά 

πεξηιακβάλνπλ ππξνζβεζηηθέο δπλάκεηο, 

γελλήηξηεο αθξνχ γηα πεξηπηψζεηο 

αλαγθαζηηθψλ πξνζγεηψζεσλ, ηαηξηθφ 

πξνζσπηθφ θιπ. 

 

Αζθάλεια από Βλάβερ/Αζηοσίερ Τεσνικού και Τεσνολογικού Δξοπλιζμού 

Ζ αζθαιήο ιεηηνπξγία ιηκαληψλ θαη 

αεξνδξνκίσλ ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

ζηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηερληθνχ θαη 

ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, θαηά ζπλέπεηα 

Σα ζπζηήκαηα αζθαιείαο ησλ αεξνδξνκίσλ 

ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηελ απνθπγή βιαβψλ ζηνλ 

ηερλνινγηθφ ηνπο εμνπιηζκφ θαη θπξίσο ζηα 

ξαληάξ ελαεξίνπ θπθινθνξίαο. 
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ηα SMS ηνπο πεξηιακβάλνπλ πξνβιέςεηο 

θαη νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ βιάβεο/αζηνρίεο πιηθψλ. 

Αληηζέησο, ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο 

ησλ ιηκέλσλ επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ 

αζθάιεηα ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ, φπσο ηα 

κεραλήκαηα θνξηνεθθφξησζεο θαη ρεηξηζκνχ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, κηα θαη δηαρεηξίδνληαη 

ηεξάζηην φγθν απφ απηά θαη επηπιένλ ν 

ρεηξηζκφο ηνπο ιφγσ φγθνπ θαη βάξνπο επηζείεη 

θηλδχλνπο γηα ζνβαξφηαηα αηπρήκαηα. 
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Πίνακαρ 2. Σςγκενηπυηικόρ Πίνακαρ Ομοιοηήηυν και Γιαθοπών Σςζηημάηυν 

Γιασείπιζηρ Πποζηαζίαρ (SecMS) Λιμένυν και Αεπολιμένυν 

Ομοιόηηηερ Γιαθοπέρ 

Πποζηαζία από Λαθπεμπόπιο Νόμιμυν Αγαθών 

Σα SecMS αεξνδξνκίσλ θαη ιηκαληψλ 

πεξηιακβάλνπλ πξνβιέςεηο γηα ηελ 

παξεκπφδηζε  ηεο παξάλνκεο κεηαθίλεζεο, 

δειαδή ρσξίο ηελ επηβνιή δαζκψλ θαη 

θφξσλ, λφκηκσλ θαηά ηα άιια αγαζψλ.  

Σα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ησλ αεξνδξνκίσλ 

ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηνλ έιεγρν ησλ επηβαηψλ θαη 

ησλ απνζθεπψλ/πξνζσπηθψλ εηδψλ ηνπο. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί ν θχξηνο φγθνο ησλ 

αεξνκεηαθνξψλ αθνξά ζηε δηακεηαθφκηζε 

αλζξψπσλ.  

Αληίζεηα, ηα SecMS ησλ ιηκαληψλ πεξηέρνπλ 

ξπζκίζεηο γηα ηνλ έιεγρν ησλ θνξηίσλ. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηα δχν ιφγνπο: πξψηνλ δηφηη ν φγθνο 

ησλ θνξηίσλ ηα νπνία κεηαθηλνχληαη είλαη 

ηεξάζηηνο θαη είλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνλ λα 

δηαθχγεη θάπνην θνξηίν απφ ην δαζκνινγηθφ 

έιεγρν, θαη δεχηεξνλ δηφηη νη κεηαθηλήζεηο 

επηβαηψλ κέζσ ηεο ζαιάζζηαο νδνχ γίλεηαη 

θπξίσο εληφο ηνπ ηδίνπ θξάηνπο.  

Πποζηαζία από Λαθπεμπόπιο Παπάνομυν Αγαθών 

Σα SecMS ησλ ιηκέλσλ θαη ησλ 

αεξνιηκέλσλ πεξηιακβάλνπλ πξνβιέςεηο 

γηα ηελ παξεκπφδηζε  ηεο δηαθίλεζεο κέζσ 

ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο παξάλνκσλ 

αγαζψλ (φπια, λαξθσηηθέο νπζίεο, 

εθξεθηηθά).  

ηνπο αεξνιηκέλεο ηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο 

γηα ιαζξεκπφξην παξάλνκσλ αγαζψλ (φπια θαη 

λαξθσηηθέο νπζίεο) ζηνρεχνπλ ζηνλ έιεγρν ησλ 

επηβηβαδφκελσλ - απνβηβαδφκελσλ επηβαηψλ θαη 

ησλ απνζθεπψλ ηνπο, ρσξίο θπζηθά λα 

παξαιείπεηαη ν έιεγρνο ησλ θνξηίσλ πνπ 

κεηαθέξνληαη απφ εκπνξηθέο πηήζεηο. 

Αληηζέησο, ζηνπο  ιηκέλεο ε θχξηα ζηφρεπζε ησλ 

ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο είλαη ν έιεγρνο ηνπ 

θνξηίνπ ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ αιιά θαη ηνπ 

ρχκα θνξηίνπ, κηα θαη παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθή 
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δπλαηφηεηα γηα απφθξπςε ζην εζσηεξηθφ ηνπο 

παξάλνκσλ αγαζψλ θαη κάιηζηα ζε κεγάιεο 

πνζφηεηεο. Ο έιεγρνο ησλ επηβαηψλ θαη ησλ 

απνζθεπψλ ηνπο ζπλήζσο πεξηνξίδεηαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ έλα πινίν έξρεηαη απφ άιιε 

ρψξα. 

Πποζηαζία από Δγκλημαηικέρ Δνέπγειερ 

Οη ιηκέλεο θαη νη αεξνιηκέλεο 

αληηκεησπίδνπλ θηλδχλνπο απφ 

εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο, έηζη ηα SecMS θαη 

ησλ δχν πεξηέρνπλ ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο 

απφ θινπέο θαη ιεζηείεο.  

Σα SecMS ησλ ιηκέλσλ πεξηιακβάλνπλ 

πεξηζζφηεξεο δηαηάμεηο γηα ηελ θχιαμε θαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ θνξηίσλ πνπ θπιάζζνληαη ζηνπο 

ρψξνπο ηνπο, κηα θαη απηά ζπρλά παξακέλνπλ 

ζηε θχιαμή ηνπο γηα κεγάια ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. 

Αληηζέησο, ηα SecMs ησλ αεξνδξνκίσλ 

πεξηιακβάλνπλ πνιχ πην ελδειερείο δηαηάμεηο 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επηβαηψλ θαηά ηε 

ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζην 

αεξνδξφκην. 

Πποζηαζία από Τπομοκπαηικέρ Δνέπγειερ 

Σα ιηκάληα θαη ηα αεξνδξφκηα απνηεινχλ 

ζηφρνπο ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ, έηζη, 

ηα SecMS θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ 

πεξηιακβάλνπλ πξνβιέςεηο γηα ηελ 

πξνζηαζία απφ ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα 

ηφζν ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο φζν θαη ησλ 

πινίσλ θαη αεξνζθαθψλ πνπ 

θηινμελνχληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο.  

Σα αεξνδξφκηα αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξν 

θίλδπλν ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ ζε ζχγθξηζε 

κε ηα ιηκάληα, έηζη πεξηιακβάλνπλ πνιχ 

πεξηζζφηεξα κέηξα ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο. 

Απηά πεξηιακβάλνπλ ζπζηήκαηα ειέγρνπ ησλ 

επηβαηψλ, ησλ απνζθεπψλ θαη εκπνξεπκάησλ κε 

αληρλεπηέο κεηάιισλ θαη αθηίλεο Υ , αιιά θαη 

ηελ εκθαλή παξνπζία ζσκάησλ αζηπλφκεπζεο 

ησλ αεξνιηκέλσλ. 

ε αληίζεζε νη ιηκέλεο δελ ζηνρεχνπλ ηα κέηξα 

ειέγρνπ ηνπο ηφζν ζηνπο επηβάηεο φζν ζηελ 

αζθάιεηα ησλ θνξηίσλ. πγθεθξηκέλα, κεγάιε 

πξνζπάζεηα γίλεηαη γηα ηελ εχξεζε κεζφδσλ 

απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ ηνπ ηεξάζηηνπ φγθνπ 
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ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ηα νπνία 

κεηαθηλνχληαη κέζσ ησλ ιηκέλσλ θαη 

απνζεθεχνληαη ζε απηνχο. Σα 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα ζεσξνχληαη απφ ηηο αξρέο 

ησλ ΖΠΑ σο ν κεγαιχηεξνο θνξέαο θηλδχλνπ 

ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ γηα πινία θαη 

ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 

 

Κχξηεο πεγέο ησλ δηαθνξψλ ζηα ζπζηήκαηα SMS θαη SecMS ησλ ιηκέλσλ θαη ησλ 

αεξνιηκέλσλ είλαη: 

 νη δηαθνξέο πγξνχ θαη ελαέξηνπ ζηνηρείνπ 

 ε θχξηα ρξήζε ησλ αεξνδξνκίσλ σο ππιψλ κεηαθίλεζεο αηφκσλ ζε αληίζεζε 

κε ηελ θχξηα ρξήζε ησλ ιηκέλσλ σο ππιψλ κεηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ 

 νη ηδηαίηεξεο πξνθιήζεηο θαη θίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ρεηξηζκφ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

 ε απμεκέλε επηθηλδπλφηεηα θάπνησλ θνξηίσλ πνπ κεηαθέξνληαη κε ζαιάζζηα 

κέζα  

 νη ηδηαίηεξεο πξνθιήζεηο απφ ηελ επαηζζεζία ησλ αεξνζθαθψλ ζε ηερληθέο 

βιάβεο θαη αλζξψπηλα ζθάικαηα 

 ε ηδηαίηεξε εμάξηεζε ησλ αεξνζθαθψλ απφ ηα ηερλνινγηθά κέζα 

 ε έληνλε έιμε πνπ αζθνχλ ηα αεξνζθάθε ζε ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο 

 

 

Όπσο έγηλε μεθάζαξν, νη ιηκέλεο θαη νη αεξνιηκέλεο αληηκεησπίδνπλ ηηο ίδηεο 

θαηεγνξίεο θηλδχλσλ θαη απεηιψλ. Απφ εθεί πξνθχπηνπλ θαη νη νκνηφηεηεο ηφζν 

ζηε δνκή φζν θαη ζηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ησλ ζπζηεκάησλ SMS θαη SecMS 

ιηκέλσλ θαη αεξνιηκέλσλ.  Οη δηαθνξέο  πξνθχπηνπλ κφλν ζηα ζεκεία πνπ 

δηαθνξνπνηνχληαη απηνί νη θίλδπλνη θαη νη απεηιέο αιιά θαη νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο 

ησλ ζαιάζζησλ θαη ησλ ελαέξησλ κεηαθνξψλ. 
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6.6 Τα πλεονεκτόματα των ςυςτημϊτων Διαχεύριςησ 

Αςφϊλειασ και Προςταςύασ 

 

Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο  θαη πξνζηαζίαο απνηεινχλ ηελ πιένλ 

επηηπρεκέλε κέζνδν δηαρείξηζεο  θηλδχλσλ θαη απεηιψλ πιενλεθηψληαο έλαληη ησλ 

παξαδνζηαθψλ ζπζηεκάησλ ζην φηη απνηεινχλ κηα εληαία κέζνδν, ε νπνία  ζπλδέεη 

φιεο ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ελφο νξγαληζκνχ θαη εμαζθαιίδεη απνηειεζκαηηθή 

θαηαλνκή ησλ πφξσλ γηα ζέκαηα αζθάιεηαο. Σα SMS θαη ηα SecMS εθηεινχλ ην 

ζθνπφ ηνπο δειαδή ηελ πξφβιεςε, απνηξνπή θαη αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ  θαη 

απεηιψλ πνιχ πην απνηειεζκαηηθά θαη κε ζεκαληηθά κηθξφηεξν θφζηνο, άκεζν θαη 

έκκεζν, απφ φ, ηη ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα. Σν θχξην πιενλέθηεκά ηνπο είλαη φηη 

παξέρνπλ πνιχ κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο απνηξνπήο ησλ θηλδχλσλ ή ησλ απεηιψλ 

δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζήο ηνπο πξηλ εμειηρζνχλ ζε αηπρήκαηα ή 

ζπκβάληα.  Παξάιιεια δίλνπλ ζηνπο δηνηθνχληεο ηε δπλαηφηεηα λα αληηκεησπίδνπλ 

απνηειεζκαηηθά φπνηνπο θηλδχλνπο δελ θαηαθέξνπλ λα απνηξέςνπλ θαη λα  ιάβνπλ 

πνιχηηκα καζήκαηα ηα νπνία ζα απμήζνπλ ηελ  αζθάιεηα ηνπ νξγαληζκνχ ζην 

κέιινλ (Donald & Young, 1996).  

Ο ηειηθφο  ζηφρνο ηεο εθαξκνγήο ησλ  SMS θαη ησλ SecMS ζε ιηκέλεο θαη 

αεξνιηκέλεο είλαη ε απμεκέλε αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηνπ έκςπρνπ θαη άςπρνπ 

δπλακηθνχ ηνπο, δειαδή ε απνθπγή αηπρεκάησλ θαη έθλνκσλ ελεξγεηψλ. Ζ αχμεζε 

ηεο αζθάιεηαο νδεγεί ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο απφ δεκηέο θαη ελίζρπζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο. Υσξίο αζθάιεηα ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ελφο ιηκέλα ή αεξνιηκέλα 

πνιιαπιαζηάδεηαη. 

Όια ηα κλεκφληα, νη νδεγίεο θαη νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ εμεηάζακε 

αιιεινζπκπιεξψλνπλ ε κία ηελ άιιε ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πεηχρνπλ ηνπο 

πξναλαθεξζέληεο ζηφρνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ξπζκίζεηο θάλνπλ ιφγν γηα κηα 

ζεηξά απφ πιενλεθηήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεψλ ηνπο γηα ηελ πηνζέηεζε 

θαη εθηέιεζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο. Απηά ηα 

πιενλεθηήκαηα πεξηιακβάλνπλ: Μείσζε ηνπ άκεζνπ θαη έκκεζνπ θφζηνπο απφ 

αηπρήκαηα, ηξνκνθξαηηθέο ή εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο, βειηίσζε ηνπ εζηθνχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο, δεκηνπξγία ελφο εκπνξεχζηκνπ ηζηνξηθνχ 

αζθαιείαο, ζπκκφξθσζε κε ηηο λνκηθέο επζχλεο γηα ηελ αζθάιεηα,  
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απνηειεζκαηηθφηεξν πξνγξακκαηηζκφ ζπληήξεζεο θαη ρξεζηκνπνίεζεο πφξσλ,  

απνθπγή ηνπ θφζηνπο δηεξεχλεζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ηνπ θφζηνπο δηαθνπήο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ζπλερή βειηίσζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ. 

Ζ ζεηξά απηψλ ησλ πιενλεθηεκάησλ  πνπ παξνπζηάδνπλ ηα SMS θαη ηα SecMS  είλαη 

ε θηλεηήξηα δχλακε πίζσ απφ ηελ αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ θαη εζληθψλ νξγαληζκψλ γηα 

ηελ αζθάιεηα θαη ηεο έθδνζεο απφ κέξνπο ηνπο λφκσλ θαη ξπζκίζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηελ νηθνδφκεζε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ. Έηζη, φια ηα θείκελα πνπ εμεηάζηεθαλ ζε 

απηήλ ηε δηαηξηβή ηνλίδνπλ απηά ηα πιενλεθηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηήζνπλ 

θξάηε θαη νξγαληζκνχο γηα ηε κεηάβαζε απφ ηελ παξαδνζηαθή ζηε ζπζηεκηθή 

πξνζέγγηζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ιηκαληψλ θαη αεξνδξνκίσλ. 

 

 

6.7 Επύλογοσ 

 

Όπσο αλαιχζεθε παξαπάλσ, ε αλάπηπμε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο έρεη πάληα ηηο ίδηεο ξίδεο: ηελ απνθπγή, ηνλ έιεγρν θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ απεηιψλ κε απψηεξν ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Απηή ε θνηλή θαηαγσγή είλαη ε αηηία πνπ ην ζχλνιν ησλ 

πξνζεγγίζεσλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηε ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

αζθάιεηαο ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ αιιειεπηθαιχπηνληαη, αιιά θαη 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη, πξνηείλνληαο παξεκθεξείο ή παλνκνηφηππεο ιχζεηο ζηα ίδηα 

πξνβιήκαηα. 

Σα SMS θαη ηα SecMS θαιχπηνπλ ππαξθηέο αλάγθεο θαη ε παξνπζία θαη ησλ δχν 

είλαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη νπνηνζδήπνηε ιηκέλαο ή 

αεξνιηκέλαο.  
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