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Περίληψη  

 

Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να ερευνηθεί και να αναλυθεί η 

υπάρχουσα βιβλιογραφία σε ότι αφορά την διαχείριση κρίσεων στην οργανωσιακή 

σύνθεση, σε διεθνές πλαίσιο. Έπειτα, θα αναλυθούν η φύση της κρίσης, βήματα και 

στρατηγικές για αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων και ένα γενικό μοντέλο της 

διαχείρισης κρίσεων που παρέχει ένα θεωρητικό σκελετό έτσι ώστε να γίνει κατανοητό 

τι οφείλουν να  λάβουν υπ’ όψιν οι οργανισμοί έτσι ώστε να είναι σε θέση να 

διαχειριστούν μία κρίση. (Harwatti, 2013) 

Μία κρίση είναι ένα απροσδόκητο γεγονός το οποίο ενδέχεται να απειλήσει την 

λειτουργία και την ύπαρξη ενός οργανισμού και μπορεί να «χτυπήσει» οποτεδήποτε. 

Από την άλλη, μια κρίση μπορεί επίσης να γίνει η αιτία  της άνθησης μια επιχείρησης.  

Προκειμένου να  μπορέσει μια επιχείρηση να διαχειριστεί μια κρίση αποτελεσματικά, 

οφείλει να μπορεί να προσδιορίσει και να καθορίσει τον ρόλο των μελών και μετόχων 

της και να επιλέξει τις κατάλληλες στρατηγικές και την κατάλληλη ηγετική 

συμπεριφορά κυρίως των διαχειριστών των κρίσεων. Πιο συγκεκριμένα, μία οργάνωση 

χρειάζεται να επικεντρωθεί στην σημαντικότητα της σωστής επικοινωνίας μεταξύ των 

μελών της, της επαναξιολόγησης των υπαρχόντων στρατηγικών πριν υλοποιήσει και 

εφαρμόσει νέες στρατηγικές και να εντάξει ένα μετασχηματιστικό τρόπο ηγεσίας έτσι 

ώστε να ξεπεράσει μία κατάσταση κρίσης. Όπως τόνισε ο Bryson (2004) δεν 

λειτουργούν πάντα σωστά οι παλαιότερες στρατηγικές διαχείρισης στις καινούργιες 

κρίσεις. 

Λέξεις – Κλειδιά: Κρίση, διαχείριση κρίσεων, οργανωσιακή ανάπτυξη, στρατηγική, 

ηγεσία 
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate and discuss current literature on crisis 

management within organizational settings. Analyzing what the literature explains 

about the nature of crisis, steps toward effective crisis management, and a general 

model of crisis management provides a theoretical framework to understand what 

organizations should undertake in order to manage a crisis. (Harwatti, 2013) 

A crisis is an unexpected event that has the potential to threaten the function and the 

existence of an organization and it may strike at any time. On the other hand, a crisis 

can also cause an organization to blossom. In order to be able to manage a crisis 

effectively, an organization should be able to determine the role of the stakeholders and 

choose appropriate strategies and leadership style. More specifically, an organization 

needs to focus on the importance of a two-way style of communication, re-evaluate 

existing strategies before implementing new strategies and introduce a transformational 

visionary leadership style as essential steps to recover from the crisis situation. As 

Bryson (2004) stated, “not all strategies continue to work as well as they should”.  

Keywords: Crisis, crisis management, organizational development, strategy, leadership  
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Εισαγωγή 

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις και οι σύγχρονοι οργανισμοί, στο διεθνές περιβάλλον, 

αντιμετωπίζουν όλο και πιο συχνά κρίσεις, διαφόρων ειδών.  

 Σύμφωνα με τον Wang (2008), oι επιπτώσεις μίας κρίσης στους οργανισμούς και στα 

άτομα και τα μέρη αυτών είναι πιο έντονες από ποτέ. Τα στελέχη των οργανισμών 

οφείλουν να το γνωρίζουν αυτό. Οφείλουν επίσης να διακατέχονται από ειδικές 

δεξιότητες οι οποίες θα τα επιτρέψουν να προετοιμάσουν, διαχειριστούν και να βρουν 

μία λύση σε μια πιθανή κρίση η οποία θα μπορούσε να απειλήσει την ύπαρξη ενός 

οργανισμού. 

Η Houlihan (2007) εξήγησε ότι παραδείγματα τέτοιων δεξιοτήτων είναι η ικανότητα να 

προβλέψουν την φυσική αντίδραση των ατόμων του προσωπικού σε μια πιθανή κρίση 

και να συζητήσουν με τα ίδια τα άτομα μία στρατηγική, έτσι ώστε να μετατραπεί η 

δύσκολη αυτή διαδικασία της κρίσης σε μια αποτελεσματική διαδικασία. Τα σχόλιά της 

προτείνουν ότι αυτό που οφείλουν να κάνουν οι ηγέτες είναι να κατανοήσουν τις 

ανησυχίες του προσωπικού και να μοιραστούν μαζί τους μια σαφή κατεύθυνση η οποία 

θα δείχνει που θα πρέπει να βρίσκεται ο οργανισμός στο μέλλον, αφού οι κρίσεις θα 

τελειώσουν. Εν συντομία, το να χτιστεί μια αμφίδρομη επικοινωνία είναι ζωτικής 

σημασίας. Επιπλέον είναι πολύ σημαντικό το να παρέχει η διοίκηση μεγαλύτερη 

αυτονομία στο προσωπικό της και να το αντιμετωπίζει ως μέρος των οργανισμών 

(Collins, 2007).  Αυτό υποδηλώνει ότι οι υφιστάμενοι θα πρέπει να  αντιμετωπίζονται 

ως υπεύθυνοι ενήλικοι.  Οι ηγέτες θα πρέπει να τους εμπιστευτούν ώστε να εκφράσουν 

σε αυτούς τις ιδέες τους και να εξερευνήσουν το δημιουργικό πνεύμα τους στην 

προσπάθεια να διαχειριστούν μια κρίση.  

Έπειτα, είναι θεμιτό τα μέλη των οργανισμών να βλέπουν και να αντιμετωπίζουν τις 

κρίσεις «ως μια φυσική φάση της ανάπτυξης των οργανισμών» ( Seeger et al., 2001). 

Αυτή η δήλωση του συγγραφέα υποδηλώνει ότι οι κρίσεις χρειάζεται να 

αντιμετωπίζονται ως μέρος της οργανωσιακής ανάπτυξης και όχι ως μια κατάσταση 

μεμονωμένη η οποία προκαλεί σοβαρή ζημία. Παρά τις ενδεχομένως καταστροφικές 

συνέπειες, ο περίοδοι των κρίσεων μπορούν επιπλέον να οδηγήσουν σε καινούργιους 

και καλύτερους τρόπους αντιμετώπισης και διαχείρισης κρίσεων όπως και να παρέχουν 
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ευκαιρίες ώστε να προσδιορίζονται στρατηγικά πλάνα τα οποία οδηγούν σε ποίο 

αποτελεσματική οργανωσιακή ανάπτυξη. 

Οι ηγέτες αναμένονται να είναι ικανοί να προετοιμάσουν τους εαυτούς τους καθώς και 

τις επιχειρήσεις τους, για επερχόμενες κρίσεις οι οποίες μπορεί να βάλουν σε κίνδυνο 

την ύπαρξη αυτών των επιχειρήσεων. Οι οργανισμοί έπειτα θα είναι καλύτερα 

προετοιμασμένοι στην προσπάθεια να αντιμετωπίσουν απρόβλεπτα ρίσκα.  

Οι βασικοί στόχοι της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των κρίσεων και στη 

συνέχεια η διαχείριση των κρίσεων σε ένα διεθνές πλαίσιο.  Αρχικά γίνεται διάκριση 

των κρίσεων και ανάλυση αυτών. Έπειτα παρουσιάζονται διάφορες τεχνικές και 

στρατηγικές, όπως έχουν καταγραφεί στο διεθνές περιβάλλον,  που ακολουθούν 

οργανισμοί και επιχειρήσεις, ανά τον κόσμο, στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν 

αποτελεσματικά τις κρίσεις. 

Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μία παρουσίαση και έναν ξεκαθάρισμα βασικών όρων. 

Ειδικότερα, αναλύονται οι ορισμοί των κρίσεων και τα συστατικά μέρη μιας κρίσης. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα εσωτερικά και εξωτερικά χαρακτηριστικά των 

κρίσεων καθώς και οι τύποι των κρίσεων.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι φάσεις των κρίσεων όπως τις διαίρεσε και 

παρουσίασε ο Fink (1986), από τις οποίες θα περάσουν όλοι οι οργανισμοί που θα 

αντιμετωπίσουν μία κρίση. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στην διαχείριση των κρίσεων. Αρχικά δίνεται ο 

ορισμός και τα χαρακτηριστικά της. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα συστήματα 

προειδοποίησης και οι υποκατηγορίες αυτών, όπως αναλύθηκαν από τον Heath (2005). 

Επιπροσθέτως, αναλύονται οι φάσεις της διαχείρισης των κρίσεων λαμβάνοντας υπόψη 

την πιο πρόσφατη βιβλιογραφία (Φιλολία, Παπαγεωργίου, Στεφανάτος, 2005). Στο 

τέλος αυτού του κεφαλαίου παρουσιάζονται κάποια βασικά βήματα για την διαχείριση 

των κρίσεων όπως τα ανέλυσε η Harvati (2013). 

Στο τέταρτο κεφάλαιο ακολουθεί ο σχεδιασμός της διαχείρισης των κρίσεων καθώς και 

η σημαντικότητά του, το περιεχόμενο, τα χαρακτηριστικά και η δομή ενός τέτοιου 

σχεδίου σύμφωνα με τον κ. Σφακιανάκη (2006). 
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Στο πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται αναλυτικά και με πολλά παραδείγματα 

στρατηγικές και τεχνικές διαχείρισης από οργανισμούς και επιχειρήσεις διεθνούς 

χαρακτήρα όπως αναλύθηκαν από τον Heath (2005). 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι επιπτώσεις των κρίσεων στους οργανισμούς 

αλλά και στα μέλη του προσωπικού όπως τα συνέγραψε η Harvati (2013). 

Τέλος, αναφέρονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα 

βιβλιογραφική μελέτη. 
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Κεφάλαιο 1: Η φύση των κρίσεων 

1.1 Ορισμοί  

Οι MacNeil and Topping (2007) όρισαν την κρίση ως ένα συμβάν το οποίο «προκαλεί 

σοβαρή συναισθηματική και κοινωνική δυσφορία, η οποία μπορεί να συμβεί 

οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία προειδοποίηση».  

Ομοίως, ο Winkleman (1999) εξήγησε ότι μια κρίση είναι «ένα απροσδόκητο γεγονός 

το οποίο απειλεί την λειτουργία και την ύπαρξη οργανισμών» .  

Η κρίση, όμως, μπορεί να γένει αντιληπτή και ως μια κρίσιμη στιγμή για την ανάπτυξη 

των οργανισμών.  Όπως δήλωσαν οι Brockner and James (2008) αλλά και οι Rocher et 

al. (2008), εάν οι φορείς και τα μέλη είναι ικανά να διαχειριστούν μια κρίση 

κατάλληλα, τότε είναι πιθανό οι οργανισμοί να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Επομένως, 

μία κρίση θα ήταν καλό να αντιμετωπίζεται περισσότερο ως μια ευκαιρία παρά ως μια 

απειλή.  

Κρίση (ASIS International, 2005) , για έναν οργανισμό ονομάζουμε: οποιοδήποτε 

παγκόσμιο, περιφερειακό, ή τοπικό (ενδογενές ή εξωγενές) γεγονός το οποίο οφείλεται 

σε φυσικά φαινόμενα, ανθρώπινες ενέργειες (εταιρικές, κυβερνητικές, τεχνολογικές) οι 

οποίες δημιουργούν κίνδυνο για: 

1. κλιμακούμενη ένταση, 

2. αρνητική επίδραση στην οικονομική κατάσταση του οργανισμού ή/και στην 

αξία των μετοχών του οργανισμού (αν υφίσταται τέτοια) 

3. πρόκληση βλάβης στους ανθρώπους (εντός ή εκτός του οργανισμού), 

4. καταστροφή της ιδιοκτησίας (του οργανισμού ή τρίτων) ή του περιβάλλοντος, 

5. παρεμπόδιση της κανονικής λειτουργίας των διεργασιών και διαδικασιών του 

οργανισμού με μεγάλη σπατάλη διοικητικού χρόνου ή/και οικονομικών πόρων, 

6. επιπτώσεις στο ηθικό των στελεχών και εργαζομένων στον οργανισμό, 

7. τη φήμη, τη δημόσια εικόνα τα προϊόντα/υπηρεσίες και τα στελέχη του 

οργανισμού και επομένως αρνητικές επιπτώσεις και για το μέλλον, 

8. την πρόκληση της προσοχής των μέσων, μαζικής ενημέρωσης και των κρατικών 

και ελεγκτικών μηχανισμών και υπηρεσιών. 
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Συνοψίζοντας τους ορισμούς αυτούς, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι μια κατάσταση 

κρίσης αποτελείται πάντοτε από τα ίδια δομικά στοιχεία. Το μέγεθος και η διάρκεια των 

στοιχείων αυτών συνθέτουν και προσδιορίζουν τη σοβαρότητα και τα αποτελέσματά 

και τα αποτελέσματά της (Φιλολία, Παπαγεωργίου, Στεφανάτος, 2005). 

 

1.2 Τα συστατικά μέρη της κρίσης  

Μια κατάσταση κρίσης λοιπόν, αποτελείται από τα εξής συστατικά- δομικά μέρη. 

Διάγραμμα 1: Τα συστατικά μέρη της κρίσης 

                  

Πηγή: (Φιλολία, Παπαγεωργίου, Στεφανάτος, 2005) 

ΑΠΕΙΛΗ: Υφίσταται έμμεση ή άμεση απειλή σχετική με τους πόρους του οργανισμού 

και τους ανθρώπους. Επίσης μπορεί να εμπεριέχεται απειλή για το ευρύτερο κοινωνικό 

– οικονομικό περιβάλλον. 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά μιας κρίσης είναι η 

αίσθηση  της απώλειας ή τελικά η πραγματική απώλεια του ελέγχου της κατάστασης, η 

οποία επιδεινώνει και αυτή καθαυτή την κατάσταση, αλλά και τροφοδοτεί συνεχώς με 

δυσμενή στοιχεία την κρίση. 

ΚΡΙΣΗ

ΑΠΕΙΛΗ

ΕΜΕΣΣΕΣ 
ΚΑΙ 

ΑΜΕΣΕΣ 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ
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ΕΜΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: Μια κρίση συνοδεύεται απαραίτητα από 

άμεσες και έμμεσες συνέπειες  για τον οργανισμό. Οι συνέπειες αυτές βέβαια δεν είναι 

κατ’ ανάγκην και δυσμενείς. Μία κρίση μπορεί να έχει πολύ θετικές και ευεργετικές 

συνέπειες, οι οποίες όμως σε κάθε περίπτωση θα οφείλονται στον ορθό 

προγραμματισμό και την αποτελεσματική διαχείρισή της. (Φιλολία, Παπαγεωργίου, 

Στεφανάτος, 2005) 

 

1.3 Τα χαρακτηριστικά των κρίσεων 

1.3.1 Γενικά 

Κάθε κρίση συγκροτείται από τα δυσμενή αποτελέσματα που δημιουργεί η εκδήλωση 

ενός φαινομένου ή ενός συνόλου συνυπαρχόντων και συσχετιζόμενων φαινομένων με 

ενιαία εκδήλωση. Αν δεν υπάρχουν δυσμενείς συνέπειες δε δημιουργείται κρίση. Οι 

προϋποθέσεις δηλαδή για να δημιουργηθεί μια κρίση είναι να εκδηλωθεί ένα φαινόμενο 

και να προκαλέσει δυσμενή αποτελέσματα (Σφακιανάκης, 2006). 

Τα δυσμενή αποτελέσματα του φαινομένου είναι ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 

φαινομένου. Άρα και τα χαρακτηριστικά της κρίσης είναι ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά του φαινομένου αιτίου της.  

Λόγω αυτής της λογικής σχέσης, τα χαρακτηριστικά του φαινομένου και πολλές φορές 

και το όνομά του, αποδίδονται και στην κρίση, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 

παρερμηνείες και συγχύσεις αφού τα χαρακτηριστικά των φαινομένων είναι μετρήσιμα, 

ενώ αυτά των κρίσεων δεν είναι. 

Σύμφωνα με τον Σφακιανάκη (2006), τα κυριότερα χαρακτηριστικά ενός φαινομένου 

είναι: 

 Η φύση και η αιτιολογία του (φυσικό, κοινωνικό, οικονομικό, κλπ.). 

 Το μέγεθός του (συγκρίνεται με μια πρότυπη μονάδα βάσει μιας κλίμακας). 

 Η ισχύς του (Η συνολική ενέργεια του στο χρόνο εκδήλωσής του). 

 Η διάρκειά του (πόσο χρόνο διαρκεί) 
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 Η συχνότητά του (κάθε πόσο χρόνο εκδηλώνεται). 

 Ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται (ξαφνικό, σφοδρό, ήπιο κλπ.). 

 Ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται (αργή και γρήγορη εξέλιξη) 

 Οι συνέπειες της εκδήλωσής του (δυσμενείς, ευμενείς, μεγάλες, μικρές). 

 

1.3.2 Εξωτερικά χαρακτηριστικά 

Σύμφωνα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά προκύπτουν τα λεγόμενα γενικά η 

εξωτερικά χαρακτηριστικά των κρίσεων κατά αντιστοιχία και κατά επιθετικό 

συσχετισμό με τα χαρακτηριστικά των φαινομένων αιτίων. (Σφακιανάκης, 2006) 

 Έτσι οι κρίσεις χαρακτηρίζονται σαν: 

 Κοινωνικές, οικονομικές, κρίσεις φυσικών φαινομένων 

 Μεγάλες, μικρές. 

 Σοβαρές, ήπιες, καταστροφικές. 

 Μεγάλες, μεσαίας, μικρής διάρκειας. 

 Συχνές, σπάνιες, αραιές. 

 Ξαφνικές, σφοδρές, προοδευτικές. 

 Γρήγορης ή αργής εξέλιξης 

 Ανωμαλίες, εκτροπές, παρεκκλίσεις, ανατροπές, καταστροφές. 

 

1.3.3 Εσωτερικά χαρακτηριστικά 

Εκτός από τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των κρίσεων, οι κρίσεις έχουν και τα 

λεγόμενα ενδογενή ή ειδικά χαρακτηριστικά τους, τα οποία αναφέρονται κυρίως στη 

φύση τους, σαν κρίσιμες καταστάσεις και αντικοινωνικότητες και υπαγορεύουν τον 

τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαχειριστούν. (Σφακιανάκης, 2006) 
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Σύμφωνα με τον συγγραφέα, τα χαρακτηριστικά αυτά είναι: 

α. Η επικινδυνότητα 

Αν και υπάρχει περίπτωση μια κρίση να αποδειχθεί θετική, κάθε κρίση είναι κατά 

κανόνα και εξ ορισμού επικίνδυνη. Αυτό οφείλεται στο ότι είναι μια κατάσταση 

αντικανονικότητας, που προέκυψε από την ανατροπή της ακίνδυνης κανονικότητας και 

δημιούργησε ένα καινούργιο καθεστώς, δυναμικό, ασταθές, ρευστό και δύσκολα 

ελεγχόμενο, που από την φύση του περικλείει κινδύνους.  

Οι κυριότεροι κίνδυνοι των κρίσεων είναι: 

 Ο κίνδυνος να χαθούν ανθρώπινες ζωές και να τραυματιστούν άνθρωποι. Ο 

κίνδυνος αυτός είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των κρίσεων που 

προκαλούν οι φυσικές καταστροφές. Αλλά και στις κρίσεις των ανθρωπογενών 

καταστροφών και σε πολλές μικρότερες υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. 

 Ο κίνδυνος να πληγούν ή να χαθούν περιουσίες. 

 Ο κίνδυνος να διαταραχθούν, να αλλοιωθούν ή να διακοπούν βασικές σχέσεις, 

διαδικασίες, λειτουργίες και δεσμοί. 

 Ο κίνδυνος να προκληθούν δευτερογενείς κρίσεις. Μια ασθένεια (κρίση υγείας) 

μπορεί να αφήσει μια αναπηρία (κρίση αρτιμέλειας και ικανότητας). Ένας 

σεισμός μπορεί να δημιουργήσει στεγαστική, κυκλοφοριακή, ενεργειακή, 

επιδημιολογική κρίση. Μια κατάχρηση σε μια επιχείρηση μπορεί να προκαλέσει 

πτώχευση.  

 Ο επαγγελματικός κίνδυνος. Οι εργαζόμενοι να απολυθούν, τα στελέχη να 

χάσουν τη θέση τους, οι εργασιακές σχέσεις να αλλάξουν προς το χειρότερο. 

 Ο κίνδυνος προσβολής της φήμης και της προσωπικότητας ατόμων και συνόλων 

 Ο κίνδυνος του από τα θεμέλια συγκλονισμού ή ακόμη και της διάλυσης του 

συνόλου που πλήττεται από την κρίση (οικογένειας, επιχείρησης, κοινωνίας). 

 Ο κίνδυνος επέμβασης τρίτων για διασφάλιση των συμφερόντων τους ή για 

προσπορισμό ωφελειών λόγω της αδυναμίας του πληττόμενου συνόλου να 

αμυνθεί αποτελεσματικά. 

 

Από διοικητικής πλευράς το διοικητικό στέλεχος (Manager), που εκτελεί καθήκοντα 

διαχειριστή κρίσης, αντιμετωπίζει ιδιαίτερους κινδύνους, όπως: 
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 Τον κίνδυνο της αποτυχίας του στη διαχείριση της κρίσης, αφού κάθε κρίση 

είναι η πιο δύσκολη κατάσταση από πλευράς Διοίκησης της, λόγω των ιδιαιτε-

ροτήτων της που απαιτούν ειδικές διοικητικές ικανότητες, ειδικές γνώσεις και 

ειδικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας. 

 Τον κίνδυνο να υποεκτιμήσει ή να υπερεκτιμήσει την πιθανότητα και τη βαρύ-

τητα μιας κρίσης και να μην πάρει τα κατάλληλα μέτρα, όσα και όταν πρέπει. 

 Τον κίνδυνο να μην αντιληφθεί ή να παρερμηνεύσει τις προειδοποιητικές 

ενδείξεις μιας κρίσης και να βρεθεί απροετοίμαστος όταν αυτή εκδηλωθεί. 

 Τον κίνδυνο να μην αναγνωρίσει αυτή καθεαυτή την κρίση ή να την 

αναγνωρίσει με μεγάλη καθυστέρηση, όταν αυτή εκδηλώνεται με τη μορφή της 

αργής μετατροπής ή είναι αφανής (υποβόσκουσα ή υποκλινική) και 

φανερώνεται όταν πια είναι αργά για το διαχειριστή. (Σφακιανάκης, 2006) 

β. Οι έκτακτες ανάγκες 

 Οι έκτακτες ανάγκες συναντούνται σε όλες σχεδόν τις κρίσεις και αποτελούν 

αυτές καθαυτές κρίσεις μέσα στο πλαίσιο των κυρίων κρίσεων. 

 Οι έκτακτες ανάγκες εμφανίζονται στο πρώτο στάδιο των κρίσεων, το στάδιο 

των εκτάκτων αναγκών, που ακολουθεί τη γένεση των κρίσεων.  

 Οι έκτακτες ανάγκες είναι απρόβλεπτες, επικίνδυνες και γρήγορα εναλλασσό-

μενες καταστάσεις που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση για να μην επιδεινωθούν. 

 Τα κύρια χαρακτηριστικά των εκτάκτων αναγκών είναι ο κίνδυνος και η 

ανεπάρκεια (μέχρι ανυπαρξίας) του χρόνου. 

 Η αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά τη διαχείριση των κρίσεων είναι ο 

αποφασιστικός παράγων που κρίνει την αποτελεσματικότητα και την επιτυχία 

της διαχείρισης. Αν οι έκτακτες ανάγκες αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά κατά 

την αρχή μιας κρίσης, είναι σχεδόν βέβαιο ότι και ολόκληρη η κρίση θα 

αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Αν ο διαχειριστής της κρίσης μπορέσει να 

ελέγξει τις έκτακτες ανάγκες, θα μπορέσει να ελέγξει και ολάκερη την κρίση. 
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Η έκταση και η σοβαρότητα των εκτάκτων αναγκών είναι ανάλογες με την έκταση και 

τη σοβαρότητα των κρίσεων που τις προκαλούν και διαβαθμίζονται από τις περιπτώσεις 

κατά τις οποίες δεν υπάρχουν καν έκτακτες ανάγκες (περιπτώσεις μικρών, αφανών και 

βραδείας εκδήλωσης κρίσεων) μέχρι τις περιπτώσεις των εκτάκτων αναγκών που 

προκαλούν οι καταστροφές. (Σφακιανάκης, 2006) 

  

γ. Η ανεπάρκεια του χρόνου 

 

Κάτω από κανονικές συνθήκες, όταν επικρατεί η κατάσταση της κανονικότητας, τα 

Διοικητικά στελέχη ασκούν το Management χωρίς να αντιμετωπίζουν πρόβλημα 

χρόνου. Έχουν στη διάθεσή τους όσο χρόνο χρειάζονται για να σχεδιάσουν, να 

οργανώσουν, να καθοδηγήσουν, να ελέγχουν και γενικά να διοικήσουν τα άτομα, τα 

σύνολα ή και τις διάφορες διαδικασίες, για τα οποία είναι υπεύθυνοι διαχειριστές. Να 

εκτελέσουν, με άλλα λόγια, τα καθήκοντά τους, που ονομάζονται και λειτουργίες του 

Management. 

 

Κάτω όμως από αντικανονικές συνθήκες, όπως αυτές που επικρατούν κατά τη διάρκεια 

των κρίσεων, ο χρόνος παίρνει μια άλλη διάσταση, γιατί: 

 Η κρίση, σαν "ασθένεια", πρέπει να θεραπευτεί γρήγορα. 

 Κάθε καθυστέρηση στη θεραπεία (αποκατάσταση) μπορεί να προκαλέσει 

επιπλοκές. 

 Σε κάθε κρίση δημιουργούνται έκτακτες ανάγκες, "έκτακτα περιστατικά", που 

απαιτούν λόγω των περιγραφέντων παραπάνω χαρακτηριστικών τους άμεση, 

δηλαδή σε άμεσο χρόνο, αντιμετώπιση. 

 Οι δυσμενείς επιπτώσεις των κρίσεων δημιουργούνται, αυξάνονται και 

πολλαπλασιάζονται με την πάροδο του χρόνου. Όσο μικρότερη είναι η διάρκεια 

των κρίσεων, τόσο μικρότερες θα είναι οι ζημιές τους. 

 Σε κάθε κρίση οι συνθήκες που δημιουργούνται είναι γρήγορα εναλλασσόμενες, 

ρευστές, ασταθείς και απρόβλεπτες και δεν αφήνουν χρονικά περιθώρια για τον 

εντοπισμό και τον ακριβή προσδιορισμό τους. 
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Σε μια κρίση όλοι βιάζονται. Για διαφορετική ίσως αιτία ο καθένας, αλλά όλοι 

βιάζονται δικαιολογημένα. Η κρίση είναι ένα βάρος που το κουβαλούν όλοι οι 

εμπλεκόμενοι σε αυτή. Και όλοι θέλουν να το ξεφορτωθούν το γρηγορότερο δυνατό. 

 

Έτσι ένας καλός διαχειριστής μιας κρίσης, πρέπει απαραίτητα να είναι καλός χειριστής 

του χρόνου. Να «τρέχει» τουλάχιστον όσο «τρέχει» ο χρόνος στο κυνήγι της 

αποτελεσματικότητας μέσα στη διαδικασία της διαχείρισης. Καθυστερήσεις, δισταγμοί, 

αναβολές, αναθεωρήσεις, επανεκτιμήσεις, υποχωρήσεις, παλινδρομήσεις, παλινωδίες ή 

όπως αλλιώς λένε το καθετί που σπαταλά χρόνο, δεν έχουν θέση στη διαχείριση των 

κρίσεων και κυρίως στη διαχείριση των εκτάκτων αναγκών, όπου η ανεπάρκεια του 

χρόνου είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. (Σφακιανάκης, 2006) 

 

δ. Η ανάγκη της μεγάλης ικανότητας προσαρμογής 

 

Σημαίνει την ικανότητα προσαρμογής σε καινούργιες καταστάσεις, όπου προσαρμογή 

σημαίνει γνώση και αντίληψη μιας καινούργιας κατάστασης και εθισμό σε αυτή ή 

εξοικείωση με τις συνθήκες της. 

 

Η προσαρμοστικότητα μετράται με την ταχύτητα προσαρμογής και αυτή η ταχύτητα 

είναι η ειδοποιός διαφορά που χαρακτηρίζει τα εύκολα προσαρμόσιμα  και τα δύσκολα 

προσαρμόσιμα άτομα. Τα πρώτα προσαρμόζονται γρήγορα, ενώ τα δεύτερα 

προσαρμόζονται αργά. Όταν υπάρχει χρόνος προσαρμογής, λίγος ή πολύς και ανάλογη 

ικανότητα προσαρμογής των ατόμων, δεν υπάρχει πρόβλημα προσαρμοστικότητας. 

Υπάρχει όμως όταν δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος και γίνεται εντονότερο όταν υπάρχει 

έντονη ανάγκη προσαρμοστικότητας. 

 

Όταν δηλαδή υπάρχει δυσκολία προσαρμογής σε μια κατάσταση, ο διαχειριστής αυτής 

της κατάστασης αφού δεν την γνωρίσει καλά και δεν έχει συνηθίσει τις συνθήκες της, 

δεν μπορεί να τη διαχειριστεί αποτελεσματικά. Στις κρίσεις οι καταστάσεις 

εναλλάσσονται γρήγορα. Σε μερικές περιπτώσεις πολύ γρήγορα ή και αστραπιαία, ιδίως 

στο στάδιο των εκτάκτων αναγκών.  Λόγω αυτής της εναλλαγής δεν υπάρχει επαρκής 

χρόνος για προσαρμογή. Αυτήν την ανεπάρκεια του χρόνου πρέπει να την καλύψει η 

μεγαλύτερη της συνηθισμένης ικανότητα προσαρμογής, που πρέπει να έχει ο διαχειρι-
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στής της κρίσης. Και αυτή η αυξημένη ικανότητα, που την απαιτεί η ανάγκη 

αντιμετώπισης της κρίσης χαρακτηρίζει και την κρίση. 

 

Σε μια κρίση η γρήγορη εναλλαγή των καταστάσεων είναι γενικός κανόνας. Και γενική 

απαίτηση είναι η άμεση αντιμετώπισή τους, άρα και η αναγκαία για την αντιμετώπιση 

προσαρμοστικότητα. Γιατί αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα μια κατάσταση, δεν 

αντιμετωπίζεται έγκαιρα και η επόμενη και η μεθεπόμενη.  (Σφακιανάκης, 2006) 

 

ε. Οι πιέσεις 

 

Κάθε κρίση είναι μια ιδιαίτερα πιεστική κατάσταση κατά τη διάρκεια της οποίας ο 

διαχειριστής της υφίσταται πιέσεις, άμεσα ή έμμεσα, έντονα ή ολιγότερο έντονα, από 

παντού και αδιάλειπτα, από τις λεγάμενες ομάδες πίεσης, οι κυριότερες των οποίων 

είναι: 

 

I. Πιέσεις από τρίτους 

 

              Είναι κυρίως οι πιέσεις που ασκούνται από τους θιγομένους από την κρίση και 

από τους για οποιαδήποτε αίτια ενδιαφερομένους. Αυτοί μπορεί να είναι: 

 

 Οι εργαζόμενοι και οι οικογένειες των εργαζομένων. 

 Οι προϊστάμενοι του διαχειριστή της κρίσης και τα μέλη της Διοίκησης του 

συνόλου που πλήττεται. 

 Τα όργανα της Πολιτείας, αν το μέγεθος και το είδος της κρίσης το επιβάλλουν. 

(Δικαστικές, νομικές, ελεγκτικές, ασφαλιστικές υπηρεσίες).  

 Οι σχετιζόμενοι με το σύνολο, όπως οι δανειστές, πελάτες, μέτοχοι, επενδυτές, 

συνεργάτες, αντιπρόσωποι κλπ. 

 Οι αντιπρόσωποι του γειτνιάζοντος κοινού, των διαφόρων οργανώσεων, ενώ-

σεων, σωματείων, φορέων προνοίας, περιβαλλοντικών κινήσεων κλπ, εφόσον 

θίγονται άμεσα ή έμμεσα από την κρίση. 

 Οι αντιπρόσωποι των φορέων πληροφόρησης αν η κρίση θεωρηθεί θέμα που 

ενδιαφέρει την ενημέρωση του κοινού, ή αν θεωρηθεί θέμα που «πουλάει» στην 

αγορά των ειδήσεων. 
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II. Πιέσεις από τις συνθήκες της κρίσης 

 

             Είναι κυρίως οι πιέσεις που ασκεί η ίδια η κρίση, όπως: 

 

 Οι έκτακτες ανάγκες που δημιουργεί, οι οποίες απαιτούν άμεση αντιμετώπιση. 

 Οι δευτερογενείς κρίσεις που μπορεί η κύρια κρίση να προκαλέσει και οι οποίες 

πρέπει να προληφθούν. 

 Η επικινδυνότητα που συνοδεύει τις κρίσεις. 

 Η ανεπάρκεια του χρόνου που πιέζει το διαχειριστή της κρίσης να εκτελεί 

πολλές ενέργειες σε ελάχιστο χρόνο. 

 

 

III. Ψυχολογικές πιέσεις και πιέσεις προσωπικότητας 

 

              Είναι κυρίως οι πιέσεις που δέχεται ο διαχειριστής από την ίδια την προσωπι-

κότητα του, από την ψυχολογική του κατάσταση και από τα συναισθήματά του. Τέτοιες 

πιέσεις θεωρούνται οι παρακάτω: 

 Η πίεση της συνεχούς εγρήγορσης που πρέπει να έχει ο διαχειριστής και η οποία 

μπορεί να οδηγήσει σε άγχος. 

 Το συναίσθημα του φόβου της αποτυχίας και των ευθυνών που μπορεί να 

οδηγήσει μέχρι και στην κατάσταση του πανικού. 

 Ο επαγγελματικός φόβος που προέρχεται από την αμφιβολία για τις ικανότητες, 

την αντοχή και την καταλληλότητα του διαχειριστή να διαχειριστεί μια 

ορισμένη κρίση. 

 Οι πιέσεις των διαφόρων συμπλεγμάτων ή αναστολών τα οποία είναι δυνατό να 

έχει ο διαχειριστής και τα οποία είναι δυνατό να δρουν αρνητικά ή ανασταλτικά. 

(Σφακιανάκης, 2006) 

 

στ. Το απρόβλεπτο και το πρωτόγνωρο 

 

Κάθε κρίση σαν κατάσταση αντικανονικότητας, εμπεριέχει απρόβλεπτα. Δηλαδή 

απρόοπτες εξελίξεις τις οποίες ο διαχειριστής της κρίσης δεν προέβλεψε και δεν 
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υπολόγισε από πριν. 'Άρα, δεν σχεδίασε κανένα μέτρο για να ελέγξει και να 

διαχειριστεί αυτές τις εξελίξεις και όταν παρουσιαστούν, πρέπει πρώτα να τις 

αξιολογήσει και να τις εκτιμήσει και μετά να τις αντιμετωπίσει. Όμως στις κρίσεις δεν 

υπάρχει χρόνος για αξιολογήσεις και εκτιμήσεις. Τουναντίον,  υπάρχει χρόνος μόνο για 

άμεσες ενέργειες. 

 

Μια απρόβλεπτη εξέλιξη ή αποτέλεσμα ή συνέπεια μιας κρίσης μπορεί να είναι και 

πρωτόγνωρη, δηλαδή να την συναντάει ο διαχειριστής για πρώτη φορά οπότε δε θα έχει 

ούτε τη γνώση, ούτε την εμπειρία για να την αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. Σε αυτή 

την περίπτωση στη δυσκολία του απρόβλεπτου, προστίθεται και η δυσκολία του 

πρωτόγνωρου, για να γίνει, η ούτως ή άλλως δύσκολη κατάσταση της κρίσης, ακόμη 

δυσκολότερη. 

 

Για να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο του απρόβλεπτου και του πρωτόγνωρου και οι 

συνεπαγόμενες δυσκολίες διαχείρισής τους, ο διαχειριστής της κρίσης πρέπει να 

διευρύνει την πρόβλεψη που κάνει για την πιθανότητα μιας κρίσης βάση των 

προειδοποιητικών ενδείξεων που έχει. 

Η διεύρυνση της πρόβλεψης σημαίνει ότι ο διαχειριστής της κρίσης περιλαμβάνει σε 

αυτή, όχι μόνο τις προβλέψεις που στηρίζονται στις υπάρχουσες προειδοποιητικές 

ενδείξεις, αλλά και περιπτώσεις υποθετικές, με ελάχιστη πιθανότητα να συμβούν, 

ακόμη και φανταστικές, ώστε να αποκλείσει εντελώς την περίπτωση ενός απρόβλεπτου 

ή πρωτόγνωρου αποτελέσματος, χωρίς να το έχει προβλέψει. (Σφακιανάκης, 2006) 

 

ζ.  Η σύγχυση και το χάος 

 

Γρήγορη εναλλαγή καταστάσεων, έκτακτες ανάγκες, κίνδυνος και φόβος, πιέσεις από 

παντού, το κυνήγι του χρόνου, όλοι να φωνάζουν, όλοι να ζητούν κάτι, όλα τα 

τηλέφωνα να κουδουνίζουν συνεχώς, όλα τα fax να δουλεύουν ασταμάτητα όλοι οι 

προϊστάμενοι να διατάζουν και να δίδουν παράλογες εντολές, όλοι οι υφιστάμενοι να 

έχουν εξαφανιστεί ή να κάνουν το δικό τους, συσκέψεις επί συσκέψεων, το ράδιο 

αρβύλα στη διαπασών, η παραπληροφόρηση στο φόρτε της, αρμόδιοι και αναρμόδιοι 

να δίδουν χίλιες και μια ερμηνείες, τα τηλεοπτικά παράθυρα να ανοιγοκλείνουν, όλων 
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τα νεύρα να είναι τεντωμένα, τίποτα να μη βρίσκεται στη θέση του, τίποτα να μη 

λειτουργεί κανονικά. 

Μερικά από αυτά ή όλα μαζί, με μικρή ή μεγάλη ένταση, είναι συνηθισμένα φαινόμενα 

σε μια κρίση. Κυρίως όταν αυτή είναι μεγάλη, απρόβλεπτη, ξαφνική και σφοδρή. 

 

Και όταν συμβαίνουν λίγα ή πολλά από αυτά τα φαινόμενα, η σύγχυση των 

εμπλεκόμενων σε μια κρίση είναι αναπόφευκτη. Και όσο η σύγχυση ελέγχεται, 

ελέγχεται και όσο είναι δυνατό, η όλη κατάσταση της κρίσης. Όταν όμως η σύγχυση 

εκφεύγει από τον έλεγχο, οδηγεί σε καταστάσεις ομαδικού άγχους ή ακόμη και σε 

καταστάσεις πανικού. Και τότε δημιουργείται κατάσταση χάους και επικρατεί χαοτική 

λογική, χαοτική συμπεριφορά και χαοτικές ενέργειες.  

 

Η μόνη διέξοδος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να μη χάσουν την ψυχραιμία τους και 

να μην καταρρεύσουν ψυχολογικά οι υπεύθυνοι διαχειριστές των κρίσεων. Η 

εγρήγορση, η ανησυχία, το άγχος, ο φόβος και η σύγχυση είναι φυσιολογικά και 

αναπόφευκτα. Το σημαντικό είναι να μην υπερβούν οι τιμές τους τα επιτρεπτά τους 

όρια. (Σφακιανάκης, 2006) 

 

η. Η διαφορετικότητα 

 

Η κάθε κρίση φυσικά θα έχει ορισμένα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα δεν θα είναι 

πάντα τα ίδια, θα είναι διαφορετικά. Η διαφοροποίηση αυτή των αποτελεσμάτων των 

κρίσεων, οφείλεται σε δύο παράγοντες. Το χρόνο και τον τόπο που εκδηλώνεται η 

κρίση. 

 

Ένας διαχειριστής κρίσης δεν μπορεί φυσικά να διαλέξει το χρόνο και τον τόπο μιας 

κρίσης. Δεν υπάρχουν κατάλληλοι, καλοί ή κακοί χρόνοι και τόποι. Υπάρχουν όμως οι 

καλές και οι κακές συγκυρίες.  

 

Η διαφορετικότητα των κρίσεων, λόγω χρόνου και τόπου, εξηγείται από το γεγονός ότι 

οι κρίσεις δεν είναι αποτέλεσμα των φαινομένων, αλλά των δυσμενών αποτελεσμάτων 

των φαινομένων τους. Και αυτά τα δυσμενή αποτελέσματα διαφοροποιούνται από το 

χρόνο και τον τόπο. (Σφακιανάκης, 2006) 
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θ. Ο ρόλος της τύχης 

 

Ο παράγοντας "τύχη" φαίνεται ότι παίζει κάποιο ρόλο στην αντιμετώπιση των κρίσεων.  

 

Τύχη κατά κρατούσα άποψη είναι η σύμπτωση αναπάντεχων γεγονότων. Τα 

αναπάντεχα και τα ανεξήγητα γεγονότα ακολουθούν τις αρχές της θεωρίας του χάους 

και της νεώτερης θεωρίας της αυτοσυγκράτησης, αλλά στην πραγματικότητα ο 

άνθρωπος αντιμετωπίζει την πολυπλοκότητα και ότι δεν μπορεί να εξηγήσει με 

υπεραπλουστεύσεις και πολλές φορές τα «ντύνει» με το μανδύα της πίστης, για να βρει 

διέξοδο. 

 

Στις μελέτες των κρίσεων υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες άριστοι διαχειριστές 

απέτυχαν και μέτριοι διαχειριστές, κάτω από πανομοιότυπες συνθήκες, πέτυχαν. Και 

περιπτώσεις στις οποίες μερικοί μέτριοι διαχειριστές αντιμετώπισαν επιτυχώς 

διαδοχικές καταστάσεις κρίσεων και το διοικητικό ενεργητικό τους γέμισε από τα "ήταν 

τυχερός" και περιπτώσεις στις οποίες ικανότεροι διαχειριστές "στάθηκαν άτυχοι".  

Μπροστά σε αυτές τις διαπιστώσεις, ένα στρατολόγος Διοικητικών στελεχών 

αναγκάζεται να προτιμάει τους τυχερούς. 

 

Φαίνεται ότι η τύχη έχει μεγαλύτερο ρόλο στις κρίσεις. Γιατί τα εμπεριεχόμενα σε κάθε 

κρίση στοιχεία του απρόβλεπτου, της ρευστότητας και της αστάθειας, της ανεπάρκειας 

του χρόνου, της "αυτόματης" λήψης αποφάσεων, του ταχέως εναλλασσόμενου 

σκηνικού και της άγνοιας του πρωτόγνωρου, απαιτούν και «λίγη τύχη». (Σφακιανάκης, 

2006)  
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1.4 Τύποι κρίσεων  

Ο Hutchins (2008) επιχείρησε να ταξινομήσει μία κρίση σε δύο διαφορετικούς τύπους : 

«φυσικές κρίσεις, δηλαδή κρίσης που προκαλούνται από την φύση μέσω των φυσικών 

καταστροφών, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και κρίσεις στην οποίες περιλαμβάνεται ο 

ανθρώπινος παράγοντας και η ανθρώπινη παρέμβαση».  Με τον όρο φυσικές κρίσεις 

εννοεί τυφώνες, σεισμούς, πυρκαγιές ενώ παραδείγματα κρίσεων στις οποίες υπάρχει 

ανθρώπινος παράγοντας είναι οι δωροδοκίες, η διαφθορά, τα σκάνδαλα και η 

τρομοκρατία. 

Σύμφωνα με τους  Pearson and Mitroff (1993), οι οργανισμοί μπορούν να ελέγξουν 

πολύ λίγο τις φυσικές κρίσεις.  Ωστόσο, αυτές πού είναι εφικτό να μπορέσουν να 

ελέγξουν και να διαχειριστούν οι είναι κρίσεις ανθρώπινου παράγοντα. Αυτό μπορούν 

να το πετύχουν καλά με εδραιωμένα συστήματα διαχείρισης κρίσεων, τα οποία θα 

μπορούν να εφαρμοστούν ανά πάσα στιγμή οποτεδήποτε χρειαστεί.  Οι Coombs and 

Holladay (2002) προσδιόρισαν τα είδη των κρίσεων τα οποία αντιμετωπίζουν οι 

οργανισμοί όπως βλέπουμε στον Πίνακα 1. Επιπλέον, οι ίδιοι εξήγησαν ότι οι ηγέτες 

μεταξύ οργανισμών μπορούν να δημιουργήσουν μια τοπολογία των κρίσεων την οποία 

έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι ως ένα οδηγό με βάση τα χαρακτηριστικά των δικών τους 

οργανισμών και πιθανών κρίσεων ο οποίος περιλαμβάνει επίσης μοναδικές στρατηγικές 

διαχείρισης κρίσεων. 

Πίνακας 1.  Ορισμοί τύπων οργανωσιακών κρίσεων  

 

Τύποι κρίσεων Ορισμοί 

Φήμη Λάθος πληροφορία, η οποία 

δρομολογήθηκε ώστε να απειλήσει την 

ύπαρξη του οργανισμού. 

Φυσική καταστροφή Ένα φυσικό γεγονός, οποίο είναι συνήθως 

ανεξέλεγκτο και μπορεί να προκαλέσει 

ζημία στον οργανισμό. 

Χαιρεκακία/ Αλλοίωση προϊόντος   Μια λεπτομερής πράξη από έναν 

εξωτερικό παράγοντα ώστε να βλάψει τον 



18 

οργανισμό. 

Βία στον εργασιακό χώρο Μία επίθεση η οποία έγινε είτε από 

πρώην είτε από υπάρχων εργαζόμενο 

προς έναν υπάρχων 

εργαζόμενο/συνεργάτη. 

Πρόκληση Διαφορετικές γνώμες μεταξύ των μελών, 

ερχόμενοι σε σύγκρουση ότι ο 

οργανισμός του άλλου λειτουργεί με 

ακατάλληλους τρόπους . 

Τεχνικό ατύχημα Ατύχημα το οποίο προκλήθηκε από 

τεχνικό λάθος. 

Θεόρατη Βλάβη Ένα τεχνικό ατύχημα το οποίο προκαλεί 

μια σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον. 

Ανθρώπινο ατύχημα Ατύχημα το οποίο προκλήθηκε από 

ανθρώπινο λάθος. 

Ανάκληση προϊόντων  Η ανάκληση μιας συγκεκριμένης σειράς 

προϊόντων που προκλήθηκε από 

ανθρώπινο λάθος. 

Οργανωσιακά αδικήματα χωρίς ζημίες Πράξη η απόφαση του οργανισμού, η 

οποία εξαπατά κάποιο μέλος του 

οργανισμού χωρίς να προκαλέσει 

σημαντική ζημία 

Οργανωσιακά κακουργήματα Μια πράξη που έγινε από μέλη της 

οργάνωση, η οποία παραβαίνει το νόμο. 

Οργανωσιακά κακουργήματα με ζημίες  

σε εξωτερικά μέλη 

Μία συγκεκριμένη οργανωσιακή πολιτική 

η οποία τοποθετεί σε κίνδυνο τα μέλη της 

οργάνωσης η ακόμα προκαλεί μια 

σοβαρή ζημία. 

Πηγή: Coombs and Holladay, 2002 
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Κεφάλαιο 2: Οι φάσεις των κρίσεων  

Κάθε κρίση χαρακτηρίζεται από 4 διαφορετικές και διακριτές φάσεις (Steven Fink, 

1986). Οι φάσεις αυτές είναι οι ακόλουθες: 

 Πρόδρομη φάση της κρίσης – οι οιωνοί (Prodromal crisis stage) 

 Εκδήλωση της κρίσης – Κορύφωση (Acute crisis stage) 

 Στάδιο επιπτώσεων (Chronic crisis stage) 

 Στάδιο ύφεσης – επίλυσης (Crisis resolution stage) 

2.1 Πρόδρομη φάση της κρίσης 

Πριν από την εμφάνιση κάποιας κρίσης υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για την επερχόμενη 

κατάσταση. Η διάγνωση των ενδείξεων αυτών είναι δύσκολη και προϋποθέτει ένα 

άριστο σύστημα πληροφόρησης και εκπαιδευμένη ομάδα διαχείρισης. Η φάση αυτή 

μπορεί να χαρακτηριστεί και ως φάση προειδοποίησης ή συναγερμού αφού μετά την 

εμφάνιση κάποιου ασυνήθιστου γεγονότος (τις περισσότερες φορές αμελητέου) μπορεί, 

ανά πάσα στιγμή, να ξεσπάσει η κρίση με πολλαπλάσιες συνέπειες. Χαρακτηριστικό 

της φάσης αυτής είναι ότι αν διαγνωσθούν τα συμπτώματα έγκαιρα, τότε η διαχείριση 

της κρίσης είναι πολύ απλή υπόθεση και το συμβάν θα παραμείνει εντός του 

οργανισμού και το πιθανότερο είναι να περάσει σχεδόν απαρατήρητο.(Φιλολία, 

Παπαγεωργίου, Στεφανάτος, 2005). 

Αρχικά, προκειμένου να εντοπιστούν συμπτώματα και σήματα που μπορεί να 

οδηγήσουν σε μία κρίση και στη συνέχεια να αξιολογηθούν, θα πρέπει να υπάρχουν οι 

κατάλληλη «δείκτες» (Mitroff and Gus Anargos, 2000). Αυτό στην πραγματικότητα 

είναι πολύπλοκο έως αδύνατο, αφού οι περισσότεροι οργανισμοί δεν διαθέτουν τους 

δείκτες αυτούς. Το πρόβλημα που ανακύπτει είναι από την διαφορετικότητα και 

πολυπλοκότητα των κρίσεων, οι οποίες εκπέμπουν πολλά και τελείως διαφορετικά 

σήματα. 

Για παράδειγμα, εάν εμφανίζονται με σταθερή αλλά αυξανόμενη συχνότητα 

ελαττωματικά προϊόντα, τα οποία δεν εντοπίζονται από τον ποιοτικό έλεγχο μιας 

παραγωγικής διεργασίας, αλλά καταλήγουν στον τελικό καταναλωτή, αυτό μπορεί να 
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είναι ένα «σήμα» ότι πού σύντομα θα ξεσπάσει μια γενικευμένη κρίση σε ό,τι αφορά 

την αξιοπιστία των προϊόντων και το όνομα του οργανισμού-παραγωγού. 

Τα πρόδρομα συμπτώματα του Fink  ή τα «σήματα» του Mitroff διαφοροποιούνται και 

χαρακτηρίζονται από δύο διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση αναφέρεται στην πηγή του 

σήματος ενώ η δεύτερη στο είδος του. 

Αναφορικά με την πρώτη διάσταση, τα σήματα προαναγγελίας κρίσης μπορεί να 

προέρχονται είτε από το εσωτερικό, είτε από το εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού. 

Αναφορικά με τη δεύτερη διάσταση τα σήματα μπορεί να προέρχονται από (κυρίως 

τεχνικά) μέσα (τα οποία καταγράφονται από συσκευές μέτρησης) ή ανθρώπους 

(καταγραφή σε αναφορές). 

Πίνακας 2.  Κατηγορίες σημάτων προαναγγελίας κρίσεων 
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συλλογή 

πληροφοριών 

 

Εξωτερικά 

τεχνικά σήματα 

Πηγή: Φιλολία, Παπαγεωργίου, Στεφανάτος, 2005 

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, το επόμενο στάδιο από αυτό της αναγνώρισης του 

σήματος είναι η αναγνώριση και ταξινόμησή του σύμφωνα με κάποια 

προδιαγεγραμμένα στοιχεία και όρια αποδοχής (τι είναι αποδεκτό, από ποιόν και γιατί). 

Με άλλα λόγια κάθε ανιχνευτής (δέκτης) σήματος θα πρέπει να είναι «ρυθμισμένος» με 

τις σχετικές παραμέτρους ώστε να μπορεί να αναγνωρίσει εάν το λαμβανόμενο σήμα 

αποτελεί ένδειξη κινδύνου, πιθανού κινδύνου ή μπορεί να αγνοηθεί. 
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Από τα ανώτερα συμπεραίνουμε ότι κατά τη στιγμή της άφιξης ενός σήματος, θα 

πρέπει αυτό να ληφθεί από την κατάλληλη ομάδα, άτομο ή όργανο μέτρησης και 

καταγραφής και να αξιολογηθεί. Προειδοποιητικά σήματα φτάνουν κάθε μέρα στους 

οργανισμούς (ειδικά σε μεγάλους και σύνθετους) κάθε είδους (από την πιο μικρή 

επιχείρηση των 5-10 ατόμων έως τα κράτη ή και ακόμη τη διεθνή κοινότητα). Το 

πρόβλημα είναι ότι δεν βρίσκεται κανείς εκεί για να τα καταγράψει, να τα αξιολογήσει 

και να λάβει μέτρα και έτσι είναι σαν να μην έφτασαν ποτέ. 

Χρονικά, η διάρκεια αυτής της φάσης μπορεί να είναι πολύ μακρά (από πολλές ημέρες 

έως και χρόνια), γεγονός το οποίο ενσωματώνει στην καθημερινότητα τα πρόδρομα 

συμπτώματα και έτσι τα κάνει μη αναγνωρίσιμα. Δυστυχώς τα περισσότερα από αυτά 

θα αναγνωρισθούν όταν πλέον θα είναι αργά και τότε θα μπορούν να αποτελέσουν 

μέτρα πρόσληψης για το μέλλον. 

  

2.2 Φάση εκδήλωσης της κρίσης – κορύφωση 

Οι συγγραφείς έδειξαν ότι μετά την φάση των προδρόμων συμπτωμάτων και αφού έχει 

μερικά ή ολικά αποτύχει η διαχείρισή τους στη φάση της γένεσης, περνάμε στο επόμενο 

στάδιο όπου η κρίση αρχίζει και εκδηλώνεται. Από εδώ και στο εξής, θα υπάρξουν 

απώλειες και ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Τα ερωτήματα που γεννιούνται τώρα είναι τα 

ακόλουθα:  

 Ποιοί θα διαχειριστούν την κρίση; 

 Ποιές είναι οι κατάλληλες ενέργειες; 

 Ποιές και πόσες θα είναι οι απώλειες; 

 Πώς μπορούμε να εκμεταλλευθούμε θετικά την κρίση; 

Τα ερωτήματα αυτά μπορούν να απαντηθούν μέσα από ένα σωστό και πλήρη 

προγραμματισμό διαχείρισης κρίσεων και φυσικά με μια κατάλληλη εκπαιδευμένη και 

εφοδιασμένη με όλα τα αναγκαία μέσα, εξειδικευμένη ομάδα. 

Η χρονική διάρκεια της φάσης αυτής είναι η συντομότερη απ’ όλες τις υπόλοιπες αλλά 

λόγω της ταχύτητας εξέλιξης των γεγονότων και της υπερβολικά μεγάλης ασκούμενης 
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πίεσης (απ όλες τις μεριές) μοιάζει σαν να είναι μεγαλύτερη. (Φιλολία, Παπαγεωργίου, 

Στεφανάτος, 2005) 

2.3 Φάση επιπτώσεων  

Κατά την διάρκεια της φάσης αυτής το τοπίο αρχίζει να ξεκαθαρίζει και οι 

εμπλεκόμενοι στην κρίση θα καταγράψουν τις απώλειές τους. Είναι η περίοδος της 

αυτοαξιολόγησης των στελεχών και της αναζήτησης των αιτιών και πιθανώς των 

υπαιτίων. Σε πάρα πολλές κρίσεις πρέπει να βρεθεί τελικά το εξιλαστήριο θύμα το 

οποίο θα αναλάβει (ή θα του αποδοθούν οι ευθύνες) προκειμένου να περάσει ο 

οργανισμός στην επόμενη φάση. 

Οι ίδιοι οι συγγραφείς τόνισαν ότι σε αυτό το στάδιο και μετά από μία αποτελεσματική 

διαχείριση της κρίσης, εντάσσεται και η περίοδος των συγχαρητηρίων προς τη 

επιτυχημένη ομάδα, η οποία κατάφερε να περιορίσει τα αποτελέσματά της στο 

ελάχιστο, ή να ανατρέψει το κλίμα, προς όφελος τελικά του οργανισμού. Έχει 

αποδειχθεί, μετά από έρευνες ( Steven Fink,1986), ότι η καλά προετοιμασμένη και 

εκπαιδευμένη ομάδα διαχείρισης κρίσεων, θα αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή και 

θα μειώσει τη χρονική διάρκεια της φάσης αυτής έως και δυόμιση φορές, σε αντίθεση 

με τους οργανισμούς οι οποίοι δεν διέθεταν σχέδιο και ομάδα διαχείρισης. 

2.4 Φάση ύφεσης – επίλυσης 

Είναι το τελευταίο στάδιο της κρίσης το οποίο πρέπει να αποτελεί και τον κύριο στόχο 

της κάθε ομάδας διαχείρισης κρίσεων. Οι «καλός» διαχειριστής, από τη φάση των 

πρόδρομων συμπτωμάτων, θα πρέπει να αναζητεί και να προδιαγράφει την όσο 

συντομότερη άφιξη στο τέλος της δύσκολης διαδρομής το οποίο δεν είναι από την 

επιστροφή στην πρότερη κατάσταση, όχι μόνο με τις λιγότερες απώλειες, αλλά 

αποκομίζοντας οφέλη και βελτιωμένη θέση έναντι της πελατειακής του βάσης ή του 

κοινωνικού συνόλου. (Φιλολία, Παπαγεωργίου, Στεφανάτος, 2005) 
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Κεφάλαιο 3: Διαχείριση κρίσεων 

 

3.1 Γενικά 
 

Ο Torraco (2005) θεωρεί ότι η ανάπτυξη και εξέλιξη των ανθρωπίνων πόρων έχει ένα 

σημαντικό αντίκτυπο στο να αποφεύγεται ή να ελέγχεται μια κρίση.  Οι Rusaw and 

Rusaw (2008) εξήγησαν ότι τα προγράμματα ανάπτυξης και εξέλιξης ανθρωπίνων 

πόρων σε ότι αφορά την εκπαίδευση για διαχείριση κρίσεων, είναι σχεδιασμένα έτσι 

ώστε να προετοιμάσουν τα άτομα και τις ομάδες  να αντιμετωπίσουν κρίσεις. Η θεωρία 

τους βασίζεται στο ότι η γνώση που παίρνουν μέσα από αυτά τα προγράμματα αφορά 

ειδικές τεχνικές τις οποίες οφείλουν να εφαρμόσουν κατά την διάρκεια μιας κρίσης.  

Από την άλλη μεριά, οι Stephens et al. (2005)  και  o Ulmer (2001) έδωσαν έμφαση 

στην σημαντικότητα των στρατηγικών επικοινωνίας και μετάδοσης πληροφοριών για 

την θετική αντιμετώπιση μιας κρίσης. Υποστήριξαν ότι τόσο η προ-κρίσης όσο και 

μετά κρίσης επικοινωνία μεταξύ των μερών ενός οργανισμού είναι σημαντικά είτε για 

την πρόβλεψη είτε για την αντιμετώπιση μιας κρίσης. Επίσης, κατά την διάρκεια μιας 

κρίσης, η κατάσταση του οργανισμού πρέπει να μεταφέρεται με ειλικρίνεια και 

διαφάνεια μεταξύ των μελών του οργανισμού.  

 

Σύμφωνα με τους  Postmes, Tanis & De Wit (2001)  εάν οι ηγέτες είναι ικανοί να 

εγκαθιδρύσουν μια «ανοιχτή» επικοινωνία μέσα στους οργανισμούς, έπειτα η δέσμευση 

του προσωπικού απέναντι στην επιχείρηση θα αυξηθεί. Η  «ανοιχτή» επικοινωνία 

ενισχύει στα μέλη του προσωπικού την αίσθηση ότι είναι μέρος των οργανισμών. 

Έπειτα τα μέλη νιώθουν πιο άνετα με τους προϊστάμενούς τους και μπορούν να 

εκφράσουν πιο εύκολα την γνώμη τους με ειλικρίνεια ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων.  
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3.2 Ορισμός και χαρακτηριστικά 

 

Διαχείριση κρίσεων καλείται το σύνολο των προληπτικών, παρεμβατικών και 

συντονιστικών ενεργειών, οι οποίες πραγματοποιούνται, πριν, κατά τη διάρκεια και 

μετά από μια ανεπιθύμητη κατάσταση, από μεμονωμένα άτομα ή συγκροτημένες 

ομάδες, και έχουν στόχο την προσπάθεια άμβλυνσης των δυσμενών αποτελεσμάτων και 

των επιπτώσεών της στον Οργανισμό και το ευρύτερο περιβάλλον του. (Φιλολία, 

Παπαγεωργίου, Στεφανάτος, 2005) 

 

Η Διαχείριση κρίσεων είναι εξ' ορισμού, μία δυναμική και συνεχής διεργασία, η οποία 

αρχίζει πολύ πιο πριν από την εμφάνιση του ανεπιθύμητου γεγονότος, συνεχίζεται κατά 

τη διάρκεια του περιστατικού και τελειώνει με εκ νέου προετοιμασία και αναθεώρηση 

των σχεδίων, αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι εμπειρίες από το προηγούμενο περιστατικό, 

με αντικειμενικό σκοπό να αποφευχθεί η επανάληψη του. 

 

Σύμφωνα με τους τρείς συγγραφείς, δεδομένου του ότι μία κρίση είναι ένα αναπάντεχο 

περιστατικό το οποίο οδηγεί σε κίνδυνο (οποιοσδήποτε μορφής), περιλαμβάνει πάντοτε 

και τις φυσιολογικές ανθρώπινες αντιδράσεις και άμυνες όπως αυτές της έκπληξης, της 

άρνησης, του θυμού, του φόβου κλπ. Το σύνδρομο της πάλης ή της φυγής μπορεί να 

καταπολεμηθεί μόνο με την ανάπτυξη του αισθήματος της εσωτερικής εμπιστοσύνης 

και της πίστης στις δυνάμεις του Οργανισμού. Με την απώλεια της εσωτερικής 

εμπιστοσύνης και την εμφάνιση δυσπιστίας, η κατάσταση από μόνη της οδηγεί τα μέλη 

του Οργανισμού σε αλληλοκατηγορίες, απόρριψη, πανικό και τελικά στην κατάρρευση 

του συστήματος Αντίθετα, τη στιγμή της κορύφωσης της κρίσης ή της εμφάνισης της 

έκτακτης κατάστασης, θα πρέπει να επικρατήσουν η ψυχραιμία, η διεξοδική συζήτηση, 

η συναίνεση προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση και η εμπιστοσύνη, δίνοντας έμφαση 

στην κατανόηση και εξήγηση των γεγονότων και τελικά στην προσπάθεια 

επαναπροσανατολισμού του ίδιου του γεγονότος με τελικό στόχο την «εκμετάλλευση 

της ευκαιρίας» προς όφελος του Οργανισμού. 
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3.3 Συστήματα Προειδοποίησης 

 

Τα συστήματα προειδοποίησης και παρακολούθησης είναι αναπόσπαστο τμήμα της 

διαχείρισης οποιοσδήποτε είδους κρίσης. Αυτά τα συστήματα επιβλέπουν ένα 

συγκεκριμένο περιβάλλον, έτσι ώστε συγκεκριμένες δυσμενείς αλλαγές που γίνονται 

μέσα σε αυτό το περιβάλλον, να μεταβιβαστούν σε άλλα συστήματα ή σε ανθρώπους 

που είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση αυτού του περιβάλλοντος (Heath, 2005). Τα 

συστήματα προειδοποίησης επιτρέπουν: 

 

 Τη γρηγορότερη αντιμετώπιση κατά την έναρξη μιας κρίσης (οι δυσμενείς 

αλλαγές παρατηρούνται και ανακοινώνονται). 

 Την προστασία του προσωπικού και της περιουσίας (μέσω του σήματος για 

εκκένωση και της έναρξης των συστημάτων ανάσχεσης). 

 Τη δραστηριοποίηση των ενεργών συστημάτων αντιμετώπισης (όπως τα 

συστήματα καταστολής). 

Πριν συμβούν οι περισσότερες κρίσεις, υπάρχουν  κάποια προειδοποιητικά σημάδια τα 

οποία αναγγέλλουν την πιθανότητα ότι μία κρίση μπορεί να πραγματοποιηθεί (Mitroff, 

2001).  Αυτά τα σημάδια άλλες φορές είναι εύκολο και άλλες φορές είναι δύσκολο να 

ανιχνευτούν. Σύμφωνα με τους Seeger et al.(2003), κάποιοι από τους περιορισμούς των 

προειδοποιήσεων των κρίσεων είναι οι παρακάτω: 

 αδύναμο ή λεπτό σήμα 

 μη αξιόπιστες πηγές των σημάτων των κρίσεων 

 η ενσωμάτωση των σημάτων ή των απειλών στα μηνύματα ρουτίνας 

 το σημάδι δεν εκτείνεται στο κατάλληλο άτομο 

 

Σύμφωνα με τον Heath(2005), όπως συμβαίνει πάντως με οποιοδήποτε άλλο σύστημα, 

υπάρχουν και μειονέκτημά σχετικά με τη χρήση των αυτόματων συστημάτων. Αυτά τα 

μειονεκτήματα περιλαμβάνουν·. 

 Αποτυχία των συστημάτων 

 Ψεύτικους συναγερμούς. 

 Υπερβολική εξάρτηση από την πλευρά των ανθρώπων. 
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Τα αυτόματα συστήματα μπορεί να λειτουργήσουν άσχημα ή να χαλάσουν (ή και να 

κλείσουν). Παρόμοια, τα αυτόματά συστήματα μπορεί να δημιουργήσουν 

επαναληπτικά ψεύτικους συναγερμούς εξαιτίας των αισθητήρων που έχουν, οι οποίοι 

μπορεί να προκαλέσουν ψεύτικες ενδείξεις. 

Σύμφωνα με τον συγγραφέα, ίσως ο πιο ύπουλος και ο πιο σημαντικός παράγοντας 

είναι η υπερβολική εξάρτηση του ανθρώπου από τα μηχανήματα, που εκείνοι 

χειρίζονται. Ενώ οι χρήστες ξεκινούν με μια ενεργητική επίβλεψη της λειτουργίας της 

μηχανής, σταδιακά χαλαρώνουν κι έχουν την τάση να βασίζονται στη μηχανή κι όχι 

στις δικές τους αισθήσεις και κρίση. Κατά συνέπεια, πολλά προειδοποιητικά 

συστήματα χρησιμοποιούνται ως αυτόματα συστήματα, και όχι ως ένα συνδυασμός 

μηχανής και παρακολούθησης ανθρώπου, σκοπός για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί τα 

συγκεκριμένα μηχανήματα. Αυτό σημαίνει ότι οι συναγερμοί και οι προειδοποιήσεις 

εξαρτώνται από: 

 Τους περιορισμούς του εξοπλισμού ή του συστήματος. 

 Το επίπεδο διατήρησης του εξοπλισμού ή του συστήματος. 

 Το βαθμό σωστής χρήσης του εξοπλισμού ή του συστήματος, από την πλευρά 

των χρηστών. 

 

Ο συγγραφέας τόνισε επίσης ότι έτσι οι διευθυντές πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα 

προειδοποιητικά συστήματα συντηρούνται σωστά και υφίστανται σωστό χειρισμό. Ως 

εγγύηση, τα συστήματα πρέπει να επικαλύπτουν το ένα το άλλο έτσι ώστε και τα δύο 

να λειτουργούν ως συστήματα ενίσχυσης και υποστήριξης.  

3.3.1 Είδη συστημάτων 
 

Τα προειδοποιητικά συστήματα μπορούν να διαιρεθούν σε πέντε βασικούς τύπους, χρη-

σιμοποιώντας δύο διαστάσεις. Τα συστήματα μπορούν να είναι είτε δυναμικά, είτε 

στατικά, είτε κινητά, είτε σταθερά. Η πέμπτη ομάδα είναι ένας συνδυασμός 

συστημάτων, ο οποίος περιλαμβάνει στοιχεία και από τους τέσσερεις τύπους 

Heath(2005). 
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3.3.1.1. Δυναμικά  Κινητά Συστήματα 

 

Αρχικά ο Heath παρουσιάζει τα δυναμικά κινητά συστήματα. Τα δυναμικά κινητά 

συστήματα είναι τα πιο ακριβά, ως προς την απόκτηση και την διατήρησή τους. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα κύρια πλεονεκτήματα είναι: 

 

 Τα συστήματα είναι δυναμικά κι έτσι εξετάζουν ενεργητικά το περιβάλλον ή 

ανταποκρίνονται στις δυσμενείς αλλαγές μέσω της ενεργοποίησης της 

ανάσχεσης ή των συστημάτων καταστολής, και 

 τα συστήματα μπορούν να μετακινηθούν από μια τοποθεσία σε μια άλλη ή να 

επανατοποθετηθούν τυχαία σε άλλες περιοχές για μεγαλύτερη ασφάλεια. 

 

Υπάρχουν όμως και σοβαρά μειονεκτήματα. Αυτά είναι: 

 

 Η κινητικότητα του συστήματος μπορεί να αφήσει μερικά τμήματα της 

τοποθεσίας χωρίς παρακολούθηση. 

 Η ενεργητική εξέταση μπορεί να οδηγήσει στην επικέντρωση ενός τμήματος της 

τοποθεσίας εις βάρος άλλων τμημάτων, και 

 η επιπλέον πολυπλοκότητα των δυναμικών κινητών συστημάτων, σημαίνει ότι 

υπάρχουν κι άλλα συστατικά και υποσυστήματα, τα οποία μπορεί να αποτύχουν. 

 

Οι κατασκοπευτικοί δορυφόροι είναι παράδειγμα τέτοιου είδους συστημάτων σύμφωνα 

με τον συγγραφέα. 

 

3.3.1.2 Δυναμικά Σταθερά Συστήματα 

 

Στην συνέχεια αναλύονται από τον Heath τα δυναμικά σταθερά συστήματα. Τα 

δυναμικά σταθερά συστήματα είναι φτηνότερα από τα δυνητικά κινητά συστήματα τα 

οποία διατηρούν το πλεονέκτημα ότι είναι έτσι σχεδιασμένα, ώστε η κάλυψη της τοπο-

θεσίας να είναι πλήρης. Το σύστημα έχει την ικανότητα της δυναμικής εξέτασης και/ή 

της πρόκλησης του συστήματος αντίδρασης. Τα μειονεκτήματα μπορεί να 

συμπεριλαμβάνουν: 
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 Το κόστος. 

 Την απώλεια της κάλυψης όλων των τμημάτων της τοποθεσίας, αν κάνει κάποια 

κοντινή επικέντρωση σε ένα τμήμα. 

 Την πολυπλοκότητα των δυναμικών υποσυστημάτων, που οδηγεί σε 

περισσότερες αποτυχίες του συστήματος, και 

 τις απώλειες λόγω της ακατάλληλης ενεργοποίησης των συστημάτων 

καταστολής και ανάσχεσης. 

 

Σε μερικές περιπτώσεις, η σταθερότητα του συστήματος μπορεί να αποτελεί μειονέκτη-

μα, καθώς η ζημιά από τις επιπτώσεις της κρίσης μπορεί να εξοντώσει το σύστημα. 

Επιπλέον, αυτοί που επιθυμούν να εξολοθρεύσουν το σύστημα, μπορούν να αναγνωρί-

σουν πιο εύκολα τα αδύναμά του σημεία. Παραδείγματα δυναμικών σταθερών 

συστημάτων συμπεριλαμβάνουν τις κάμερες παρακολούθησης, που τις χειρίζονται 

άνθρωποι και τα σύγχρονα προειδοποιητικά συστήματα πυρκαγιάς, τα οποία είναι 

συνδεδεμένα για να ενεργοποιούν τα συστήματα καταστολής. 

 

3.3.1.3 Σταθερά κινητά Συστήματα 

 

Ο συγγραφέας προχωράει στα σταθερά κινητά συστήματα.Τα σταθερά κινητά 

συστήματα είναι γενικά φτηνότερα και από τα δύο προηγούμενα. Τα πλεονεκτήματα 

αυτού του τύπου περιλαμβάνουν: 

 

 Ότι είναι πολύ εύκολο να λειτουργήσει το προειδοποιητικό σύστημα. 

 Το γεγονός ότι είναι κινητό σημαίνει, ότι το σύστημα μπορεί να εντοπίζει εκ 

νέου στοιχεία, πράγμα που αυξάνει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα. 
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Τα μειονεκτήματα περιλαμβάνουν: 

 

 Την πιθανή απώλεια της πλήρους κάλυψης της τοποθεσίας, όταν το σύστημα 

μετακινείται τριγύρω. 

 Την αυξημένη πιθανότητα αποτυχίας του συστήματος, λόγω της αποτυχίας στην 

κινητικότητα. 

 Την έλλειψη του κοντινού ελέγχου ή ενεργοποίησης της αντίδρασης που είναι 

διαθέσιμα σε άλλα δυναμικά συστήματα 

 

Παραδείγματα σταθερών κινητών συστημάτων είναι τα αστυνομικά ραντάρ για την 

παγίδευση των αυτοκινητιστών που τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα, κινητά ραντάρ του 

συστήματος των αεροσκαφών και οι ανιχνευτές μόλυνσης του αέρα στα αεροσκάφη ή 

τα αυτοκίνητα. 

 

3.3.1.4  Στατικά σταθερά Συστήματα 

 

Έπειτα σύμφωνα με τον συγγραφέα, τα στατικά σταθερά συστήματα είναι φτηνότερα 

καθώς αυτά τα συστήματα απλά αντιδρούν σε συγκεκριμένες δυσμενείς αλλαγές μιας 

συγκεκριμένης τοποθεσίας. Στα μειονεκτήματα περιλαμβάνονται: 

 

 Η έλλειψη της ικανότητας να μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω από το να 

εκπέμψουν μόνο ένα προειδοποιητικό σήμα, όταν αντιμετωπίζουν μια δυσμενή 

αλλαγή σε μια κατάσταση, και 

 η αυξημένη πιθανότητα του να τεθούν εκτός λειτουργίας εξαιτίας μιας ζημιάς 

που προκλήθηκε ή από μια εσκεμμένη ενέργεια, απ' αυτούς που θέλουν να 

εξολοθρεύσουν το σύστημα. 

 

Ενώ το κάθε στατικό σταθερό σύστημα θα έχει μεγαλύτερη λειτουργική αξιοπιστία από 

οποιοδήποτε άλλο τύπο συστήματος (εξαιτίας της έλλειψης πολυπλοκότητας) η χρήση 

πολλών στατικών σταθερών συστημάτων θα σημαίνει ότι θα επικρατεί η αποτυχία του 

συστήματος και οι ψεύτικοι συναγερμοί. Αυτό πιθανά θα οδηγήσει στη μειωμένη 

αντίδραση στους συναγερμούς. Παραδείγματα στατικών σταθερών συναγερμών, 
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περιλαμβάνουν τα αντικλεπτικά συστήματα των αυτοκινήτων, οι περισσότεροι 

συναγερμοί για την αποτροπή των διαρρήξεων και οι οικιακοί συναγερμοί ανιχνευτών 

καπνού ή φωτιάς. 

 

3.3.1.5  Μεικτά Συστήματα 

 

Τέλος , ο Heath αναλύει τα μεικτά συστήματα. Τα μεικτά συστήματα χρησιμοποιούνται 

περισσότερο από τους οργανισμούς, καθώς φαίνεται ότι είναι τα πιο κατανοητά και 

παρόλα αυτά τα φτηνότερα προειδοποιητικά συστήματα. Πολλές βιομηχανίες και 

επιχειρηματικοί οργανισμοί μπορεί να έχουν ένοπλο προσωπικό ασφαλείας το οποίο 

«απρογραμμάτιστα» επιτηρεί την τοποθεσία (δυναμικά κινητά συστήματα), 

βιντεοκάμερες στους τοίχους (δυναμικά ή στατικά σταθερά μηχανήματα), συναγερμούς 

πυρκαγιάς συνδεδεμένους με τα συστήματα καταστολής και ανάσχεσης (δυναμικά 

σταθερά συστήματα) και συναγερμούς για διαρρήξεις ή ληστείες (στατικά σταθερά 

συστήματα). Στα μειονεκτήματα της χρήσης μεικτών συστημάτων συμπεριλαμβάνεται 

η πρόχειρη κάλυψη, η αυξημένη πιθανότητα αποτυχίας του συστήματος και ένας 

πιθανός καθησυχασμός σχετικά με τη συντήρηση και την προσοχή, έως ότου του 

σημείου που το φαινομενικά πιο ισχυρό σύστημα, θα γίνει το σύστημα πάνω στο οποίο 

θα στηριχτούν περισσότερο (και θα χρησιμοποιήσουν περισσότερο). 

 

Καθώς οι διευθυντές είναι εκείνοι που αποφασίζουν ποιος τύπος συστήματος ταιριάζει 

περισσότερο για τις ανάγκες του οργανισμού τους, αξίζει να σκεφτούν ένα επιπλέον 

χαρακτηριστικό του συστήματος: το αν το σύστημα είναι ορατό ή αθέατο. Τα 

πλεονεκτήματα με τα ορατά συστήματα είναι ότι προσφέρουν ασφάλεια σ' αυτούς που 

δουλεύουν ή ζούνε γύρω από την τοποθεσία και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως 

«προειδοποίηση» προς άλλα άτομα, ώστε να μείνουν μακριά, από την τοποθεσία. Τα 

μειονεκτήματα σχετικά με το να είναι ορατό ένα τέτοιο σύστημα είναι ότι παύει να 

λειτουργεί ανασταλτικά, καθώς οι άνθρωποι γνωρίζουν που βρίσκεται το σύστημα. Τα 

αθέατα συστήματα προκαλούν μικρότερες παρεμβολές στις καθημερινές 

δραστηριότητες καθώς βρίσκονται μακριά από τα βλέμματα. Μερικά αθέατα 

συστήματα, όπως οι ηλεκτροφόροι φράκτες ή κρυμμένα εκρηκτικά, παραβιάζουν τους 

νόμους πολλών χωρών. 
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Μια ρεαλιστική προσέγγιση κατά το σχεδιασμό προειδοποιητικών συστημάτων είναι το 

να ξεκινήσουμε από το επιθυμητό αποτέλεσμα που θέλουμε να παράγουμε και να 

δουλέψουμε προς τα πίσω, το είδος του συστήματος που θέλουμε. Σε πολλές 

περιπτώσεις, η κύρια αποστολή μπορεί να είναι η προειδοποίηση αυτών που μένουν 

μέσα σε ένα συγκεκριμένο μέρος ή τοποθεσία, ότι έχει υπάρξει μια δυσμενής αλλαγή 

και ότι καλά θα κάνουν πρώτον να την αντιμετωπίσουν ή δεύτερον να εκκενώσουν το 

χώρο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει επίσης να σκεφτούμε με ποιον τρόπο θα 

γνωστοποιήσουμε στους ανθρώπους την προειδοποίηση. (Heath, 2005) 

 

3.4 Οι φάσεις της διαχείρισης των κρίσεων 
 

Λαμβάνοντας υπόψη την πιο πρόσφατη βιβλιογραφία, καταλήγουμε στο συμπέρασμα 

ότι το πλαίσιο του καθορισμού ενός σχεδίου διαχείρισης κρίσεων ενσωματώνει μία 

διεργασία βασισμένη σε τέσσερις φάσεις οι οποίες είναι: Πρόληψη - Προετοιμασία - 

Ανταπόκριση – Ανάκαμψη (Φιλολία, Παπαγεωργίου, Στεφανάτος, 2005). 

 

Αυτή η δυναμική διεργασία απεικονίζει την επικρατούσα τάση μεταξύ των οργανισμών 

(σε διεθνές επίπεδο), να αναπτύσσουν συστήματα και μεθοδολογία οι οποία 

αντικατοπτρίζουν ένα υψηλό επίπεδο προετοιμασίας και ελαχιστοποίησης των 

κινδύνων, ενώ παράλληλα έχουν την ικανότητα άμεσης ανταπόκρισης σε καταστάσεις 

κρίσεων. 

 

Η ύπαρξη των σχεδίων αυτών συνδράμει, σε κάθε περίπτωση, τους διευθύνοντες των 

οργανισμών, δίνοντάς τους τις απαραίτητες κατευθυντήριες οδηγίες ώστε να ενεργούν 

σύμφωνα με προδιαγεγραμμένες οδηγίες, σε κάθε φάση, της διεργασίας. 

 

Το Διάγραμμα 2 παρουσιάζει τις τέσσερις φάσεις της διεργασίας διαχείρισης κρίσεων. 

Υπάρχει άρρηκτη σχέση μεταξύ των τεσσάρων τμημάτων και δεν νοείται 

ολοκληρωμένο σχέδιο με την απουσία κάποιου από τα τμήματα που αποτελούν το 

σχήμα. 
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Διάγραμμα 2.  Ο κύκλος των φάσεων της διαχείρισης κρίσεων 

 

Πηγή : (Φιλολία, Παπαγεωργίου, Στεφανάτος, 2005) 

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η ιδανική κατανομή των φάσεων αυτών μέσα στο 

χρονικό μιας κρίσης είναι η εξής: η ανάληψη των ενεργειών πρόληψη και προετοιμασία 

όταν ο οργανισμός βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας δηλαδή πριν συμβεί μια κρίση. 

Έπειτα η φάση της  ανταπόκρισης συμβαίνει κατά στη διάρκεια της κρίσης και τέλος η 

ανάκαμψη και η αποκατάσταση συμβαίνουν αμέσως μετά το τέλος της κρίσης. 

 

3.4.1 Φάση Πρόσληψης 

 

Οι  τρεις συγγραφείς, αρχικά, παρουσιάζουν την φάση της πρόσληψης. Η φάση πρόληψης 

περιλαμβάνει τις ενέργειες που αναλαμβάνονται προκειμένου να μειωθούν οι συνέπειες μιας 

κρίσης. Οι δραστηριότητες πρόληψης στοχεύουν να προσδιορίσουν και να προβλέπουν στην 

καλύτερη περίπτωση, τις πιθανές επερχόμενες κρίσεις. Συνίσταται δε στον προσδιορισμό των 

ευπαθών σημείων και λειτουργιών του οργανισμού και στη λήψη δυναμικών μέτρων σχετικά με 

την κάλυψη των «κενών» που διαπιστώνονται. Οι ενέργειες αυτές συνίστανται σε: 

 

 Μελέτη και ανασκόπηση της παρούσας κατάστασης (προσδιορισμός των πιθανών 

κινδύνων και κρίσιμων παραμέτρων) 

 Εκτίμηση της σημαντικότητας των κινδύνων (πιθανοί κίνδυνοι κατά σειρά βαρύτητας) 

ΠΡΟΛΗΨΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ

ΑΝΑΚΑΜΨΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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 Μελέτη των «χειρότερων σεναρίων» (ανάλυση σεναρίων και μοντέλα πρό-

βλεψης) 

 Μελέτη παλαιότερων καταστάσεων (αναδρομική μελέτη παρόμοιων κρίσεων 

και έκτακτων καταστάσεων) 

 Αναζήτηση επιπλέον τεχνογνωσίας (προσδιορισμό των εξειδικευμένων ατόμων 

- στελεχών, συμβούλων και συνεργατών - που απαιτούνται για κάθε πιθανή 

κρίση) 

 Καθορισμό μιας αξιόπιστης μεθόδου συνεχούς αξιολόγησης 

 

Γενικά, είναι αδύνατο να αποτραπούν συνολικά οι κρίσεις. Όμως, οι προσπάθειες να 

προληφθούν αυξάνουν την πιθανότητα αποφυγής ή μείωση τnς σοβαρότητας των 

συνεπειών τους. Οι ενέργειες πρόληψης είναι ουσιαστικές και απαραίτητες προκειμένου 

να προτείνουν και να κατευθύνουν τις δραστηριότητες στο στάδιο τις προετοιμασίας. 

(Φιλολία, Παπαγεωργίου, Στεφανάτος, 2005) 

 

3.4.2 Φάση Προετοιμασίας 

 

Στην συνέχεια οι ίδιοι αναλύουν την φάση της προετοιμασίας. Η φάση προετοιμασίας 

περιλαμβάνει όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την εξασφάλιση της ικανότητας για 

αποτελεσματική ανταπόκριση σε περίοδο κρίσης. Οι δραστηριότητες προετοιμασίας 

συνίστανται στον προγραμματισμό, από πλευράς λειτουργιών και επικοινωνίας, των 

κυρίων παραμέτρων αντίδρασης, του τρόπου διαχείρισης, των πόρων που απαιτούνται 

καθώς επίσης και της εκπαίδευσης και της δοκιμαστικής εφαρμογής των σχεδίων 

δράσης. 

 

3.4.2.1 Προγραμματισμός (λειτουργίες και επικοινωνίες) 

 

Η διαχείριση κρίσεων και εκτάκτων καταστάσεων περιλαμβάνει την ανάπτυξη δύο 

τύπων σχεδίων: το λειτουργικό σχέδιο και το σχέδιο επικοινωνιών. Όμως τα σχέδια 

αυτά δεν είναι δυνατόν να υφίστανται ανεξάρτητα αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα 
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υποσύνολο ενός ευρύτερου σχεδίου δράσεως και διατήρησης της επιχειρησιακής 

συνοχής (δηλαδή του Business Continuity Plan). 

Τo λειτουργικό σχέδιο είναι ένα πλαίσιο που περιέχει όλες τις πληροφορία που 

χρειάζεται η διοίκηση του οργανισμού προκειμένου να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις 

ανεπιθύμητες καταστάσεις. Με άλλα λόγια, το σχέδιο πρέπει να παρέχει αναλυτικές 

κατευθυντήριες οδηγίες που ακολουθούνται σε τέτοιες περιπτώσεις. Όταν η διοίκηση 

του οργανισμού προετοιμάζει το σχέδιο, πρέπει να αποφεύγει να το κάνει πολύπλοκο ή 

περίπλοκο. Όταν μια κρίση ή μια έκτακτη κατάστασης ανακύπτει και το επίπεδο 

έντασης βρίσκεται στα υψηλότερο επίπεδο, δεν υπάρχει η πολυτέλεια τις σπατάλης 

χρόνου για μελέτη πολυσέλιδων και πολύπλοκων οδηγιών. Στόχος είναι να 

προετοιμαστεί ένα «εργαλείο» που να περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που 

θα πρέπει να έχει στη διάθεσή της η διοίκηση του οργανισμού (ή η ομάδα που θα 

κληθεί να αντιδράσει πρώτη), προκειμένου να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις κρίσεις. 

(Φιλολία, Παπαγεωργίου, Στεφανάτος, 2005) 

 

Ένα λειτουργικό σχέδιο κρίσης πρέπει να περιλάβει τα ακόλουθα, σύμφωνα με τους 

συγγραφείς: 

 

 Καθορισμό των κινδύνων και κατά συνέπεια των κρίσεων και των έκτακτων 

καταστάσεων που καλύπτονται από το σχέδιο, 

 Διοικητικό μοντέλο, π.χ. τη διοικητική ομάδα, σχέσεις με άλλα τμήματα ή 

οργανισμούς, κλπ. 

 Τεκμηριωμένες πολιτικές διαχείρισης και διαδικασίες για την ενεργοποίηση και 

τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων κατά τη διάρκεια της κρίσης 

 Περιγραφή διαθέσιμων πόρων και υποδομών (κέντρο διαχείρισης κρίσεων, 

διαχείριση εφοδίων, κλπ.). 

 

Παράλληλα με το λειτουργικό σχέδιο επιβάλλεται να αναπτυχθεί και ένα σχέδιο 

επικοινωνιών το οποίο θα «συνεργάζεται» με αυτό. Το σχέδιο επικοινωνιών πρέπει να: 

 

 Παρέχει τις απαραίτητες κατευθυντήριες οδηγίες και τακτικές οι οποίες που 

είναι απαραίτητες καθ’ όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής τις κρίσης. 
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 Καθορίζει κοινή ορολογία και ενιαία σημεία αναφοράς για όλους τις εμπλε-

κόμενους, προκειμένου να εξασφαλισθεί η αδιατάρακτη εσωτερική επικοινωνία 

καθώς τις και η, τις το εξωτερικό περιβάλλον, παρουσία του οργανισμού. 

 Βοηθά όλους τις εμπλεκόμενους με τον καθορισμό αρμοδιοτήτων και τις 

προβλεπόμενες αντιδράσεις κατά τη διάρκεια τις κρίσης 

 Καθορίζει τον επιλεγμένο εκπρόσωπο (ή εκπροσώπους) τύπου του Οργανισμού, 

την ομάδα – στόχο του, τα μέσα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κλπ. 

 Προσδιορίζει τις απαιτούμενες ανάγκες εκπαίδευσης, τυπικά και απαραίτητα 

προσόντα κλπ. 

 

Ο σχεδιασμός της διαχείρισης των κρίσεων παρουσιάζεται με περισσότερη ανάλυση 

στο Κεφάλαιο 4. 

 

3.4.2.2 Δημιουργία ομάδας διαχείρισης κρίσεων 

 

Η ομάδα άμεσης ανταπόκρισης (Διαχείρισης Κρίσεων) απαρτίζεται από μέλη του 

Οργανισμού τα οποία πιθανολογείται ότι θα κληθούν να διαχειρισθούν μία κρίση. Μία 

τέτοια ομάδα περιλαμβάνει «ανθρώπους - κλειδιά» του οργανισμού λαμβανομένης 

υπόψη, της κατάρτισης και της εμπειρίας τους. (Φιλολία, Παπαγεωργίου, Στεφανάτος, 

2005) 

 

Σύμφωνα με τους ίδιους, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις κάθε μέλους της ομάδας, 

καθώς επίσης και τα επίπεδα εξουσίας τους πρέπει να καθορίζονται σαφώς μέσα στο 

σχέδιο διαχείρισης. Σε γενικές γραμμές, το σύνολο της κρίσιμης εργασίας θα 

διεκπεραιωθεί από 1-2 άτομα, τα οποία όμως πρέπει να έχουν άμεση επαφή και 

πληροφόρηση από όλες τις λειτουργίες του Οργανισμού. Σχηματικά  επικοινωνία της 

ομάδας διαχείρισης αποδίδεται στο ακόλουθο σχήμα (Διάγραμμα 3). 
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Διάγραμμα 3 : Δίαυλοι πληροφόρησης της ομάδας διαχείρισης κρίσεων 

 

Πηγή : (Φιλολία, Παπαγεωργίου, Στεφανάτος, 2005) 

3.4.2.3 Καθορισμός των συνεργατών 

 

Ο καθορισμός των συνεργατών, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της 

κρίσης, υπονοεί και οργάνωση των διαύλων επικοινωνίας μεταξύ του επικεφαλή του 

τμήματος (ή της ομάδας) και των συνεργατών (προσώπων, ομάδων ή και άλλων 

οργανισμών). Επίσης, η ηγετική ομάδα θα πρέπει να κοινοποιήσει το σχετικό πλάνο 

στους συνεργάτες της και όλοι μαζί να εναρμονισθούν με το εγκεκριμένο πρόγραμμα 

διαχείρισή. Οι σχέσεις αυτές και οι αμοιβαίες συμφωνίες που θα πραγματοποιηθούν 

πριν από την εκδήλωση μιας κρίσης είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλουν στην 

βελτιστοποίηση των μεθόδων και τελικά του συντονισμού κατά τη διάρκεια των 

γεγονότων. (Φιλολία, Παπαγεωργίου, Στεφανάτος, 2005) 

 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

• ΔΙΟΙΚΗΣΗ

• ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
• ΕΚΠΟΣΩΠΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

• ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
(ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

• ΑΣΦΑΛΕΙΑ

• ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

• ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

• ΕΚΠΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

• ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

• ΝΟΜΙΚΟΙ
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

• ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ
• ΑΛΛΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
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3.4.2.4 Εγκατάσταση του Συστήματος 

 

Οι συγγραφείς σε αυτό το σημείο τονίζουν την σημασία της εγκατάστασης του 

συστήματος. Το σύστημα το οποίο θα προκύψει από την παραπάνω ανάλυση πρέπει 

απαραίτητα να περιλαμβάνει όλους τους αναγκαίους πόρους και λοιπές υποδομές οι 

οποίοι θα διασφαλίζουν ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης, το σύστημα και κατ' επέκταση 

ο Οργανισμός, θα είναι λειτουργικά. Όπως παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 4., τα 

συστατικά μέρη του συστήματος είναι:  

 Οι υποδομές του οργανισμού (εγκαταστάσεις, υλοτεχνική υποδομή κλπ.) 

 Οι διαθέσιμοι πόροι (οικονομικοί  πόροι, πιστοληπτική ικανότητα, αποθέματα 

κλπ)  

 Το ανθρώπινο δυναμικό του (εκπαιδευμένα στελέχη και ομάδες απόκρισης, 

άμεσης επέμβασης, αποκατάστασης κλπ) 

  Τέλος η τεκμηρίωσή του, η γραπτή μορφή την οποία έχει καθιερώσει ώστε να 

παρουσιάζει αντικειμενικά και χωρίς αμφισβητήσεις το εγκεκριμένο πλάνο 

δράσεων. 

 

Διάγραμμα 4. Συστατικά μέρη ενός συστήματος 

 

Πηγή: (Φιλολία, Παπαγεωργίου, Στεφανάτος, 2005)  

 

 

 

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΠΟΡΟΙ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ
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Θεωρείται βέβαια, απαραίτητη η διαβεβαίωση από τη διοίκηση, ότι όλα τα παραπάνω είναι εκ 

των προτέρων διαθέσιμα και ότι ο εξοπλισμός ο οποίος έχει διατεθεί λειτουργεί ανά πάσα στιγμή.  

Στη συνέχεια δίνονται μερικά παραδείγματα, από τους συγγραφείς, από τον εξοπλισμό «άμεσης 

απόκρισης» ο οποίος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος: 

 

 Προκαθορισμένος τόπος εγκατάστασης της ομάδας διαχείρισης κρίσεων. 

 Εξοπλισμός επικοινωνιών (τηλεφωνικές γραμμές, κινητά τηλέφωνο, ασύρματοι κλπ) 

 Συστήματα αντιγράφων ασφαλείας (back-up). 

 Προσωπικό υποστήριξης. 

 

3.4.2.5  Εκπαίδευση του προσωπικού και δοκιμή του συστήματος 
 

Το σχέδιο που εκπονήθηκε, όπως άλλωστε κάθε άλλο αντίστοιχο πλάνο, πολύ εύκολα 

μπορεί να αποδειχθεί «άχρηστο» και αναποτελεσματικό εάν δεν δοκιμασθεί, 

προσομοιώνοντας τις πραγματικές συνθήκες. Από μόνο του, είναι δυνατόν να δίνει στη 

διοίκηση του Οργανισμού ένα ψευδές συναίσθημα ασφάλειας και φυσικά, λανθασμένη 

εντύπωση για τα επίπεδα προετοιμασίας και ετοιμότητας. Προκειμένου να αποφευχθεί 

η διατήρηση ενός σχεδίου «στα χαρτιά», απαιτείται περιοδική δοκιμαστική εφαρμογή 

των προδιαγεγραμμένων μέτρων και ενεργειών με συμμετοχή της ομάδας διαχείρισης 

κρίσεων και όλου του υπόλοιπου εμπλεκόμενου προσωπικού. Πριν όμως από την 

οποιαδήποτε άσκηση όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να λάβουν την κατάλληλη, στα 

σχετικά, με την εφαρμογή του πλάνου θέματα, εκπαίδευση (Φιλολία, Παπαγεωργίου, 

Στεφανάτος, 2005). Η εκπαίδευση και η δοκιμαστική εφαρμογή θα συμβάλλουν 

κυρίως: 

 

 στη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου ετοιμότητας 

 στην εξοικείωση του προσωπικού με τα σχέδια αντιμετώπισης (λειτουργίες και 

επικοινωνίες), 

 στην επιβεβαίωση ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι γνωρίζουν το ρόλο τους μέσα στο 

σχέδιο (ευθύνες και αρμοδιότητες), 

 στην πρακτική εφαρμογή των προβλεπομένων στο σχέδιο, και 

 στην δημιουργία ευκαιριών για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. 



39 

 

Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της άσκησης και ανεξάρτητα από το μέγεθος της 

προσομοιωμένης κρίσης, η ανώτατη διοίκηση του οργανισμού πρέπει απαραίτητα να 

συμμετέχει ενεργά σε αυτήν, αφού είναι εκείνη η οποία σε δεδομένη στιγμή θα κληθεί 

να αποφασίσει, ή όχι, την ενεργοποίηση των σχεδίων και τη λήψη, σε πραγματική 

κατάσταση πλέον, μέτρων αντιμετώπισης.  

 

Οι τρείς συγγραφείς τονίζουν ότι κάθε άσκηση προσομοίωσης οφείλει να ακολουθείται 

από μία διεξοδική συζήτηση και εξαγωγή συμπερασμάτων για το τι «δούλεψε» και τι 

όχι. Η συζήτηση αυτή θα δώσει την ευκαιρία για επανεξέταση των σχεδίων τόσο σε 

επίπεδο υποδομών, όσο σε επίπεδο ανθρωπίνων πόρων, με πιθανές ανακατατάξεις ή 

ανακατανομές, σε ό,τι αφορά τις ανατεθείσες αρμοδιότητες και υπευθυνότητες. 

 

3.4.3 Φάση Ανταπόκρισης 

 

Η Φάση Ανταπόκρισης εμπεριέχει δράσεις οι οποίες αναλαμβάνονται από τον 

οργανισμό, σε μία προσπάθεια ελέγχου των συνεπειών μια κρίσης. Οι δράσεις αυτές 

έχουν σαν κύριο στόχο τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων και αποτελεσμάτων 

της κρίσης και πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι αυτές οφείλουν να είναι συνεχείς, 

επαναλαμβανόμενες και ταυτόχρονες, εξ’ αιτίας της αβεβαιότητας που περιβάλλει της 

κρίσεις και τις έκτατες καταστάσεις. Η φάση αυτή και οι ενέργειες που 

αναλαμβάνονται, χαρακτηρίζονται από ένα σύμπλεγμα συντονιστικών δράσεων και 

μεθόδων επικοινωνίας, οι οποίες εξαρτώνται άμεσα από τη φύση και τη σοβαρότητα 

της κρίσης. (Φιλολία, Παπαγεωργίου, Στεφανάτος, 2005) 

 

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η φάση της ανταπόκρισης μπορεί να χαρακτηριστεί από 

τρία διακεκριμένα βήματα: 

 

ΒΗΜΑ 1ο: Αξιολόγηση της κατάστασης 

 

Η αξιολόγηση της κατάστασή συνίσταται πρώτιστα στη συγκέντρωση, στο 

«μοντάρισμα» των πληροφοριών και τον έλεγχο της αξιοπιστίας των πηγών 

πληροφόρησης. Αυτό το αρχικό βήμα, θα συμβάλλει αποφασιστικά στην αξιολόγηση της 
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φύσεως της κρίσης, καθορίζοντας με αυτόν τον τρόπο και το τμήμα του οργανισμού το 

οποίο θα αναλάβει δράση. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και με 

δεδομένο το επίπεδο εξουσίας το οποίο έχει παραχωρηθεί, θα ενεργοποιηθούν τα 

σχέδια αντιμετώπισης και επικοινωνιών, αν αυτό φυσικά κριθεί απαραίτητο. Η  φάση 

αυτή θα «σφραγίσει» και θα χαρακτηρίσει την κρίση (πιθανά» και τους διαχειριστές 

της), την εξέλιξή της και τις συνέπειές της. Ολιγωρία ή υποτίμηση της κατάστασης 

φέρνει τελικά καταστροφικά αποτελέσματα. Είναι η στιγμή κατά την οποία 

δημιουργούνται οι «ήρωες» ή οι «υπαίτιοι», με μόνη διαφορά μεταξύ αυτών των δύο, 

ίσως μερικά δευτερόλεπτα στη λήψη μιας απόφασης. (Φιλολία, Παπαγεωργίου, 

Στεφανάτος, 2005) 

 

ΒΗΜΑ 2ο: Ενεργοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου 

 

Η ενεργοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων αντιμετώπισης προϋποθέτει την άμεση 

σύσταση της προβλεπόμενης, από αυτά, ομάδας αντιμετώπισης . Συνήθως συνοδεύεται 

από άμεση επικοινωνία με άλλους εσωτερικούς ή εξωτερικούς παράγοντες προκειμένου 

να καθορισθεί η προτεραιότητα των δράσεων. Το επικεφαλής τμήμα υποβάλλει άμεσα 

βραχυπρόθεσμες προτάσεις λύσεων, οι οποίες θα ελαττώσουν τον κίνδυνο και θα 

περιορίσουν στο ελάχιστο τις προκαλούμενες βλάβες. Το χρονικό αυτό σημείο δεν 

ενδείκνυται για μόνιμες και μακροπρόθεσμες λύσεις. Αυτές θα πρέπει να προταθούν 

στη συνέχεια. (Φιλολία, Παπαγεωργίου, Στεφανάτος, 2005) 

 

ΒΗΜΑ 3ο: Ενεργοποίηση του σχεδίου επικοινωνίας 

 

Η ενεργοποίηση του σχεδίου επικοινωνίας, συνίσταται αρχικά στη σύντομη (χρονικά) 

προετοιμασία και καταγραφή αυτής επίσημης θέσης του επικεφαλής τμήματος του 

οργανισμού. Οι επόμενες άμεσες ενέργειες περιλαμβάνουν: 

 Καθορισμό ή διερεύνηση του ενδιαφέροντος που έχει η παρούσα κατάσταση για 

τα Μ.Μ.Ε. 

 Επιλογή του κατάλληλου προσώπου (αν δεν είναι εκ των προτέρων ορισμένο) 

το οποίο θα ορισθεί ως εκπρόσωπος τύπου, ανάθεση καθηκόντων με πλήρη και 

λεπτομερή ενημέρωσή του για το γεγονός, τα εμπλεκόμενα μέρη και αυτής 

θέσεις του οργανισμού. 
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 Σύνταξη και συντονισμό αυτής μετάδοσή του συμφωνημένου μηνύματος του 

οργανισμού. 

 Προετοιμασία των στοιχείων που ζητούν ή θα ζητήσουν τα Μ.Μ.Ε. 

 

Η απάντηση που θα δοθεί στα μέσα, θα αναγνωρίζει και θα εξηγεί το αντικείμενο του 

προβλήματος και θα διαβεβαιώνει το κοινό ότι έχουν ληφθεί άμεσα μέτρα, προκειμένου 

να ελεγχθεί η κατάσταση. Το επικεφαλής τμήμα θα πρέπει να διατηρήσει συνεχή επαφή 

και επικοινωνία με το εσωτερικό και εξωτερικό κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής 

περιόδου αυτής, προκειμένου να παρέχει την κατάλληλη και ορθή πληροφόρηση. 

(Φιλολία, Παπαγεωργίου, Στεφανάτος, 2005) 

 

3.4.4 Φάση ανάκαμψης - αποκατάστασης 

 

Η φάση της ανάκαμψης και αποκατάστασης αποτελείται από ποικίλες δράσεις, οι 

οποίες αναλαμβάνονται σαν συνέπεια και αποτέλεσμα της κρίσης. 

Σύμφωνα με τους τρεις συγγραφείς, οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν: 

 

 Μία επίσημη δήλωση - ανακοίνωση του οργανισμού, η οποία γνωστοποιεί το 

τέλος της κρίσης 

 Διατήρηση της επαφής με τα Μ.Μ.Ε και τους συνεργαζόμενους φορείς και 

οργανισμούς 

 Παροχή υποστήριξης στα μέλη του οργανισμού 

 Αξιολόγηση και αξιοποίηση της αποκτηθείσας γνώσης. 

 

Η επιστροφή σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, απαιτεί μία επίσημη δήλωση για τον 

τερματισμό της κρίσης. Παρόλο του ότι η κατάσταση βαθμιαία απομακρύνεται, το 

τμήμα που είχε αναλάβει τη διαχείριση του περιστατικού οφείλει να παραμείνει σε 

επαφή με τα μέσα και τους άλλους συνεργαζόμενους φορείς και οργανισμούς. Το 

γεγονός αυτό θα καταστήσει δυνατό το σχεδιασμό και την υλοποίηση των 

μεσοπρόθεσμων ή και μακροπρόθεσμων λύσεων, όπως αυτές εντοπίσθηκαν κατά τη 

διάρκεια της προηγούμενης φάσης. Παράλληλα, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία 

στην υποστήριξη των μελών του οργανισμού, τα οποία προφανώς έχουν καταβάλλει 
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υπερπροσπάθεια και έχουν υποφέρει από την ένταση, το στρες και την ενδεχόμενη 

κούραση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση.  

 

Τελικά, η φάση ανάκαμψης πρέπει να περιλαμβάνει μία διαδικασία οργανωτικής 

εκμάθησης με σκοπό να αξιολογούνται οι γνώσεις και οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν 

κατά τη διάρκεια της κρίσης. (Φιλολία, Παπαγεωργίου, Στεφανάτος, 2005) 

 

Οι κρίσεις μπορούν να έχουν θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα, στην επαγγελματική και 

τη δημόσια εικόνα ενός οργανισμού. Σε κάθε περίπτωση, ο οργανισμός δεν πρέπει να 

μπει στον πειρασμό να αγνοήσει τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, που πρέπει να 

αναλάβει μετά τη διαχείριση της κρίσης. Αφ’ ενός, ένας οργανισμός που μόλις βγήκε 

επιτυχώς από μια κρίση μπορεί να θεωρήσει ότι είναι τώρα έτοιμος να υπερνικήσει όλες 

τις άλλες παρόμοιες καταστάσεις. Αφ’ ετέρου, εάν έχει βγει ζημιωμένος από μια κρίση, 

μπορεί να το βρει εξαιρετικά δύσκολο να ανακάμψει και να προσπαθήσει να 

εκμεταλλευθεί το κέρδος της εμπειρίας. 

 

Τέλος οι συγγραφείς τονίζουν ότι, η συνειδητοποιημένη διοίκηση του οργανισμού θα 

πρέπει σε κάθε περίπτωση να επωφεληθεί της ευκαιρίας, να οργανώσει μια επίσημη 

αναθεώρηση των λειτουργιών και διαδικασιών και να εξετάσει προσεκτικά τα 

αποτελέσματα, χωρίς κατ’ αρχήν βεβιασμένη απόδοση ευθυνών και αναζήτηση 

εξιλαστήριων θυμάτων (τι λειτούργησε καλά και τι όχι) δίνοντας έμφαση στη βελτίωση 

της οργανωτικής δομής και στην προετοιμασία για επόμενες δύσκολες καταστάσεις και 

κρίσεις.    

            

3.5 Βήματα για αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων 
 

Σύμφωνα με την Harvati (2013), η αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων είναι μία 

διαδικασία, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί όταν οι οργανισμοί βιώνουν μία κρίση.  

Υπάρχουν δύο βήματα στην διαδικασία αυτή. Το πρώτο βήμα ονομάζεται «καθορισμός 

του ρόλου των μελών του οργανισμού», ενώ το δεύτερο βήμα ονομάζεται «επιλογή 

κατάλληλων στρατηγικών και ηγετικού ύφους».  
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3.5.1 Καθορισμός του ρόλου των μελών του οργανισμού 

 

Οι Lussier and Achua (2007) τόνισαν ότι ηγέτες και προσωπικό (μέλη και εργαζόμενοι) 

έχουν ίσα δικαιώματα από άποψη καθορισμού συγκεκριμένων διαδικασιών για την 

αντιμετώπιση μιας κρίσης. Τα μέλη ενός οργανισμού σε όποιο ιεραρχικό επίπεδο και να 

βρίσκονται οφείλουν να έχουν την ίδια κατανόηση σχετικά με τις διαδικασίες οι οποίες 

οδηγούν στον προσδιορισμό πιθανών απειλών και να κατανοήσουν πώς να 

ανταποκριθούν σε αυτές. Από την άλλη, σύμφωνα με τον Jarret (2007) οι ηγέτες 

οφείλουν να έχουν τον δικό τους τρόπο αντιμετώπισης και να μην αφήνουν κανένα 

εξωτερικό παράγοντα να προστάξει προτεραιότητες και κατανομή καθηκόντων. Εν 

συντομία, η διοίκηση και ο έλεγχος είναι δύο πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία 

καθιστούν ικανούς τους ηγέτες να διαχειριστούν αποτελεσματικά μια κρίση. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι μία κρίση μπορεί να αυξήσει το άγχος και το στρες ενός 

ατόμου, το πιο σημαντικό έργο ενός ηγέτη είναι να δώσει στο προσωπικό την ευκαιρία 

«να πάρει μια ανάσα χωρίς επιπλέον άγχος αντιμετώπισης της κρίσης» (Beaudan,2002). 

Ο Beaudan πρόσθεσε, επιπλέον, σε αυτό το σημείο ότι το να πάρουν οι εργαζόμενοι 

αυτήν την ανάσα δεν θα τους μετατρέψει σε άεργους και αργόσχολους. Εν αντιθέτως, 

αυτή η πράξη τους παρέχει τον χρόνο έτσι ώστε να εκφράσουν τις δικές τους ιδέες και 

προτάσεις αντιμετώπισης της κρίσης. 

3.5.2 Επιλογή κατάλληλων στρατηγικών και ηγετικού ύφους 

 

Οι Moats et al. (2008), επισήμαναν o σχεδιασμός ενός υποθετικού σεναρίου καθώς και 

η εκπαίδευση βάση αυτού του σεναρίου (ΕΒΣ) είναι δύο πολύ σημαντικές στρατηγικές 

οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν έτσι ώστε να αποφευχθεί ή να αντιμετωπιστεί μια 

κρίση. Ο σχεδιασμός υποθετικού σεναρίου αναφέρεται στο να δημιουργηθούν 

πολλαπλές μελλοντικές πιθανές υποθέσεις με θεωρητικό πλαίσιο οι οποίες βασίζονται 

στην πρόσφατη κατάσταση του οργανισμού και οι οποίες επιτρέπουν τα μέλη της 

οργάνωσης να είναι καλύτερα προετοιμασμένα για τις άγνωστες απειλές. Από την άλλη 

μεριά, η εκπαίδευση βάση σεναρίου είναι μια πρακτική δραστηριότητα η οποία 

περιλαμβάνει το πώς να αντιμετωπίζεται μια κατάσταση κρίσης στην πραγματικότητα. 

Σύμφωνα με τους  Moats et al.(2008), τέτοιες εκπαιδεύσεις μπορούν να δώσουν στους 

συμμετέχοντες πληροφορίες σχετικές με μια πραγματική κατάσταση κρίσης. Κατά την 
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διάρκεια τέτοιων προγραμμάτων, ένα συγκεκριμένο σενάριο παρουσιάζεται και o 

αρμόδιος υπεύθυνος του προγράμματος παρατηρεί και καταγράφει τις δράσεις και 

αντιδράσεις των συμμετεχόντων. Στο τέλος, το σενάριο προσαρμόζεται σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα των αντιδράσεων των συμμετεχόντων. Συμπερασματικά, αυτά τα 

προγράμματα εκπαίδευσης ενισχύουν τις ικανότητες λήψης αποφάσεων των 

συμμετεχόντων.  Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει την διαδικασία τέτοιων  

προγραμμάτων. 

 

Διάγραμμα 5.   Τα συστατικά μέρη των προγραμμάτων εκπαίδευσης βάση σεναρίων  

 

Πηγή : Chermack and Dooley, 2008 

 

Επιπλέον, το ηγετικό ύφος και συμπεριφορά του ηγέτη είναι υψίστης σημασίας. Όπως 

σημείωσε ο Schoenberg (2005), η ηγεσία και η διαχείριση των κρίσεων είναι στενά 

συνδεδεμένα. Σε περιόδους αβεβαιότητας, οι οργανισμοί πρέπει να έχουν ηγέτες με 

κατάλληλες δεξιότητες και ικανότητες οι οποίο να μπορούν να αποφασίσουν ποιοί 

στόχοι πρέπει να επιτευχθούν και με ποια σειρά καθώς και να έχουν κατανοήσει οι ίδιοι 

οι ηγέτες ότι κάθε ενέργειά τους έχει αντίκτυπο στον οργανισμό τους. Ο  Schoenberg 

επίσης εξήγησε ότι οι ηγέτες οφείλουν να είναι σε θέση να αυτό-αξιολογήσουν οι ίδιοι 

τις δεξιότητες και ικανότητές τους, ιδιαίτερα πριν συμβεί μια κρίση. Πρέπει, δηλαδή, να 

έχουν κάνει μια προετοιμασία. Μετά θα μπορούν να επηρεάσουν ή να δώσουν κίνητρο 

στους εργαζομένους σε ότι αφορά συγκεκριμένα θέματα ή ενέργειες.  Προκειμένου να 

1. Παρουσίαση 
σεναρίου 

2. Προσθήκη 
συμμετεχόντων 

3. Αντιδράσεις 
συμμετεχόντων

4.Παρατηρήσεις 
αντιδράσεων 

5. 
Προσαρμογές

βάση των 
αποτελεσμάτων
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κερδίσουν την εμπιστοσύνη του προσωπικού, οι ηγέτες οφείλουν να χρησιμοποιήσουν 

τα δικές τους αξίες και γνωρίσματα καθώς και να αναπτύξουν τη δική τους 

αυθεντικότητα. Επίσης, καλό θα είναι να συζητούν με τα μέλη του οργανισμού την 

πραγματική κατάσταση της κρίσης καθώς και πιθανά μελλοντικά ενδεχόμενα 

(Schoenberg,2005).  

Στο παραπάνω επιχείρημα θα συμφωνήσουν και άλλοι συγγραφείς όπως ο Yulk1, ο 

οποίος τόνισε ότι οι η χαρισματική ηγεσία είναι η κατάλληλη ηγετική συμπεριφορά, η 

οποία χρήζει εφαρμογής η κρίση αυτή καθαυτή είναι που προσφέρει στους 

χαρισματικούς ηγέτες την ευκαιρία να αποδείξουν την χαρισματική συμπεριφορά τους 

στη παρούσα κρίση καθώς και σε μελλοντικές κρίσεις. Οι Conger and Kanungo2 (1992) 

επεσήμαναν ότι η χαρισματική ηγεσία αναφέρεται στο «να πράττουν σαν πράκτορες 

ριζικής αλλαγής και να κάνουν ρεαλιστικές εκτιμήσεις των ευκαιριών και των 

περιορισμών του περιβάλλοντος».  Αυτή η επισήμανση συνεπάγεται ότι οι 

χαρισματικοί ηγέτες δεν επαναφέρουν τον οργανισμό στην ίδια κατάσταση όπως ήταν 

πριν την κρίση αλλά κάνουν θετικές αλλαγές στους οργανισμούς μετά την κρίση. 

Σε αυτό το σημείο όμως πρέπει να αναφερθεί και η αρνητική μεριά της 

αποτελεσματικής ηγεσίας. Σύμφωνα με τον Sankar (2003) μπορεί οι χαρισματικοί 

ηγέτες να τείνουν να ικανοποιούν οι δικές τους προσωπικές ανάγκες, όπως να 

τοποθετούν τους εαυτούς τους στο επίκεντρο της προσοχής και να αγνοούν τις απόψεις 

των υπολοίπων μελών του οργανισμού. Αυτή η δήλωση υπαινίσσεται ότι κατά την 

περίοδο δύσκολων συνθηκών, οι οργανισμοί καλό θα ήταν να επιλέξουν άτομα με τα 

κατάλληλα, χαρισματικά και αποτελεσματικά ηγετικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι 

λαμβάνουν σοβαρά υπ όψιν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των μελών της επιχείρησης.  

3.5.3 Δημιουργία θετικής σχέσης με τα ΜΜΕ 

 

Επιπροσθέτως, η δημιουργία θετικής σχέσης τα μέσα ενημέρωσης, ειδικά πριν την 

εκδήλωση μίας κρίσης, είναι σημαντική λόγω των επιπτώσεων της κρίσης στην φήμη 

του οργανισμό σε αντίθετη περίπτωση. Όπως τόνισαν οι Horsley & Barker (2002), η 

απόκτηση και η εξασφάλιση της υποστήριξης των μέσων ενημέρωσης είναι ευεργετικό 

όσον αφορά την διαβεβαίωση του κοινού ότι ο οργανισμός θα επιβιώσει μετά την 

                                                             
1  Halverson, Murpfy & Riggio (2004, σελ 498) 
2 Halverson, Murpfy & Riggio (2004, σελ 497) 
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κρίση. Τα μέσα αυτά μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικές με την πραγματική 

κατάσταση με μια πιο αισιόδοξη νότα. Έτσι, οι οργανισμοί θα μπορέσουν να 

ξανακερδίσουν την εμπιστοσύνη του κοινού.  

Σύμφωνα με τον Heath (2005), όπου είναι εφικτό, οι οργανισμοί πρέπει να καθορίσουν 

τρόπους, με τους οποίους να μειωθεί η αυθαίρετη εισβολή των ΜΜΕ. Αν η κρίσιμη 

κατάσταση είναι μικρή, η ανταπόκριση από τα ΜΜΕ θα είναι τοπική και επομένως θα 

είναι λίγα σε αριθμό. Οι μεγάλες και οι ορατές κρίσιμες καταστάσεις προσελκύουν 

τοπικό και περιφερειακό (ή ακόμη και διεθνές) ενδιαφέρον. Σ' αυτές τις περιπτώσεις, τα 

αντιδραστικά ή απροετοίμαστα μέτρα ελέγχου για τα ΜΜΕ, θα επιφέρουν χαοτικό 

έλεγχο με μεγαλύτερη αυθαιρεσία προς τα άτομα εκείνα, που αντιμετωπίζουν την 

κατάσταση και τα θύματα, μεγαλύτερη παρέμβαση στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης και 

ανάκαμψης και μεγαλύτερη πιθανότητα συγκρούσεων και ασυμφωνίας μεταξύ των 

αναφορών (οι οποίες υπονοούν συγκάλυψη ή ανικανότητα). Στις τελευταίες 

περιπτώσεις τα ΜΜΕ θα έχουν: 

 περισσότερες ευκαιρίες για φυσική προσέγγιση. 

 μεγαλύτερη ανάγκη να διαφοροποιήσουν τις ιστορίες τους, ο ένας από τον 

άλλον, και 

 μικρότερη προθυμία να παραμείνουν μέρος του πλήθους, που παρεμποδίζει τις 

εργασίες. 

Ο γενικός κανόνας για τους διαχειριστές είναι να ελέγξουν τους δημοσιογράφους στην 

περιοχή, καθορίζοντας και επιτηρώντας πού μπορούν να πάνε και πού δεν μπορούν.  

 

Ο ίδιος τόνισε ότι, ένας άλλος τρόπος για να ασκήσουνε έλεγχο, είναι το να 

επιτρέψουνε περιορισμένη πρόσβαση σε αντιπροσώπους των ΜΜΕ, που οι ίδιοι θα 

επιλέξουν. Έτσι λοιπόν, το ακουστικό, οπτικό και έντυπο υλικό, που θα συλλεχθεί από 

τους αντιπροσώπους, θα μοιραστεί ανάμεσα σε ,όλα τα μέλη των ΜΜΕ. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι την επιλογή των αντιπρόσωπων την κάνουν τα ίδια τα μέλη των ΜΜΕ, 

ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαφωνία για μεροληπτική μεταχείριση. Επίσης, η 

επιλογή αυτή τους απασχολεί ένα μέρος από το χρόνο τους, που σε διαφορετική 

περίπτωση θα ήταν αφιερωμένο στο να ασκήσουν πίεση σε κείνους, που εμπλέκονται 

στην κρίσιμη κατάσταση. 
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Κεφάλαιο 4 : Ο σχεδιασμός της διαχείρισης των κρίσεων 

 

4.1 Η σημαντικότητα του σχεδιασμού της διαχείρισης των κρίσεων 
 

Στη προσπάθεια μιας αποτελεσματικής και επιτυχημένης διαχείρισης κρίσεων, έχει 

μεγάλη σημασία ο σχεδιασμός της αντιμετώπισης των κρίσεων (Σφακιανάκης, 2006).  

Σύμφωνα με τον Μ. Σφακιανάκη, η πρόβλεψη και η πρόνοια για τις κρίσεις 

υποστασιοποιείται με το σχεδιασμό της αντιμετώπισής τους που είναι το πρώτο βήμα 

στις διαδικασία διαχείρισης των κρίσεων. 

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι, τα σχέδια αντιμετώπισης των κρίσεων, ανεξάρτητα από τα 

ονόματα που τους αποδίδονται (σχέδια εκτάκτων αναγκών, σχέδια πρόληψης και 

αποτροπής κρίσεων, σχέδια ΠΣΕΑ- πολιτική σχεδίαση έκτακτων αναγκών, σχέδια 

ανασυγκρότησης, σχέδια ασφαλείας, σχέδια ελέγχου καταστροφών κλπ.), περιέχουν 

όλα τα μέτρα που πρέπει να παρθούν πριν, κατά και μετά τις κρίσεις, για να 

ελαχιστοποιηθούν οι ζημιές που από τη φύση τους προκαλούν. 

 

Επειδή σύμφωνα με τον ίδιο, οι κρίσεις δεν προσδιορίζονται χρονικά, τα σχέδια αυτά 

πρέπει να καταρτίζονται, να δοκιμάζονται, να αναθεωρούνται και να συμπληρώνονται 

συνεχώς ανεξάρτητα από τις μικρές ή μεγάλες πιθανότητες της εφαρμογής τους στην 

πράξη. 

 

Τα σχέδια είναι το κυριότερο εργαλείο με το οποίο ο διαχειριστής κρίσεων μπορεί να 

τις αντιμετωπίσει και αποτελούν το ένα από το δίδυμο «Άνθρωπος – Σχέδια» πάνω στο 

οποίο στηρίζεται κάθε πρόγραμμα προστασίας. 

 

Κάθε σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων εξασφαλίζει: 

 Την ελαχιστοποίηση των ζημιών μιας κρίσης. 

 Την παρεμπόδιση της εκδήλωσης δευτερογενών κρίσεων και παρενεργειών της 

κύριας κρίσης. 

 Τον έλεγχο της κρίσης όταν αυτή εκδηλωθεί. 
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 Την αποτροπή του αιφνιδιασμού των διαχειριστών κρίσεων και της δημιουργίας 

συγχυτικών και χαοτικών καταστάσεων, ιδίως όταν οι κρίσεις είναι απρόβλε-

πτες ή αιφνίδιες. 

 Την έγκαιρη αντίδραση στη δράση της κρίσης, την ενεργητική δηλαδή αντί της 

παθητικής στάσης απέναντι στην κρίση. 

Στην πραγματικότητα όπως τόνισε ο Σφακιανάκης , ο σχεδιασμός της αντιμετώπισης 

των κρίσεων γίνεται μόνο σε επίπεδο Πολιτείας και μεγάλων Οργανισμών και 

Επιχειρήσεων του Δημοσίου. Στον ιδιωτικό τομέα, στα μεν μικρομεσαία σύνολα 

κανένας σχεδιασμός δεν γίνεται, στα δε μεγάλα, γίνεται σχεδιασμός μόνο αν απαιτείται 

από τη φύση τους τέτοιος σχεδιασμός (αεροπορικές εταιρείες - βιομηχανίες χημικών - 

πυρηνικά εργοστάσια κλπ.) ή αν χαρακτηρίζονται σαν στρατηγικής σημασίας (εργοστά-

σια πυρομαχικών - πετρελαιοειδών - πολεμικής βιομηχανίες κλπ.). 

 

Όμως και σε πολλές περιπτώσεις που γίνεται σχεδιασμός αντιμετώπισης κρίσεων, ο 

σχεδιασμός αυτός μένει στο στάδιο της κατάρτισης για να καταλήξει με την πάροδο του 

χρόνου, με τη μορφή ογκοδών και δύσχρηστων σχεδίων, σε κάποιο αρχείο, όπου και 

ξεχνιέται, για να αναζητηθεί και να ανευρεθεί με κόπο, όταν μια κρίση εκδηλωθεί. Αν 

αφαιρέσει κάποιος τις Ένοπλες Δυνάμεις, που σε καιρό ειρήνης υπάρχουν μόνο για να 

καταρτίζουν και να δοκιμάζουν τα πολεμικά σχέδια και για να εκπαιδεύουν το 

προσωπικό διαχείρισης των πολεμικών κρίσεων, σε κανένα άλλο Κρατικό 

περιφερειακό ή τοπικό όργανο που διαθέτουν σχέδια, δε γίνεται δοκιμή, αναθεώρηση 

και συμπλήρωσή τους. Οι διάφοροι συναγερμοί και ασκήσεις ετοιμότητας που σπάνια 

γίνονται είναι ανεπαρκείς και αναποτελεσματικοί γιατί δεν γίνονται με προσομοίωση 

των πραγματικών συνθηκών.  (Σφακιανάκης, 2006) 

4.2 Το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά των σχεδίων διαχείρισης 

κρίσεων  

 

Σύμφωνα με τον Σφακιανάκη, σχέδιο αντιμετώπισης μιας κρίσης σημαίνει, κατ’ 

αναλογία, το σύνολον των ενεργειών που πρέπει να γίνουν και των μέτρων που πρέπει 

να ληφθούν για να αντιμετωπιστεί η κρίση. 

 



49 

Ο ίδιος τόνισε ότι η αντιμετώπιση της κρίσης σημαίνει αντιμετώπιση όλων των 

δυσμενών αποτελεσμάτων του φαινομένου και των τυχόν δευτερογενών φαινομένων 

που δημιουργούν δευτερογενείς κρίσεις, όλων των δυσμενών παρενεργειών και όλων 

των καταστάσεων που δημιουργούνται. 

 

Κάθε κρίση δεν είναι ένα απλό και μονοσήμαντο γεγονός. Είναι ένα σύνθετο 

πολύπλοκο και πολυδραστικό γεγονός που πλήττει πολλούς τομείς συγχρόνως και για 

να είναι αποτελεσματικό ένα Σχέδιο αντιμετώπισής της πρέπει να ακολουθεί μία 

βασική αρχή. Να προβλέπει όλα όσα συγκροτούν την κρίση (όλες τις δυσμενείς 

συνέπειες) και για το κάθε ένα από αυτά να αντιπαραθέτει ένα μέτρο.  

 

Σύμφωνα με τον συγγραφέα, με την αρχή αυτή καθορίζεται και το περιεχόμενο ενός 

Σχεδίου. 

 

Η διαδικασία καθορισμού του περιεχομένου, είναι: 

 

Κατ’ αρχήν πρέπει να προσδιοριστεί η προς αντιμετώπιση κρίση και να καθοριστούν τα 

χαρακτηριστικά της. 

 

Κάθε κρίση είναι αποτέλεσμα της εκδήλωσης ενός φαινομένου εάν και εφόσον το 

φαινόμενο προκαλεί δυσμενή αποτελέσματα που στο σύνολό τους αποτελούν και την 

κρίση. (Σφακιανάκης, 2006) 

 

Ο συγγραφέα υποστηρίζει ότι τα φαινόμενα που έχουν δυσμενή αποτελέσματα είναι 

γνωστά και εξετάζονται από τις αρμόδιες επιστήμες. Γνωστά είναι επίσης και τα 

χαρακτηριστικά τους και τα αποτελέσματα που φέρνει η εκδήλωσή τους. Κατά 

συνέπεια κάθε κρίση, ανάλογα με το φαινόμενο που την προκαλεί, είναι λίγο ή πολύ 

γνωστή. Γνωστά είναι επίσης και τα χαρακτηριστικά της που εξαρτούνται από τα 

χαρακτηριστικά του φαινομένου.   

 

Εκτός από αυτά τα γνωστά στοιχεία, υπάρχουν και τα στοιχεία των κρίσεων που ήδη 

έχουν συμβεί. Πράγματι όλες οι κρίσεις που συμβαίνουν καταγράφονται με όλα τα 

στοιχεία τους από τους επιστήμονες που εξετάζουν τα φαινόμενα των κρίσεων. Αυτές 

οι καταγραφές επεξεργάζονται και αναλύονται στατιστικά και δίδουν τα κύρια 
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χαρακτηριστικά των κρίσεων που οφείλονται στο ίδιο φαινόμενο και συνέβησαν στον 

ίδιο τόπο για ένα μακρύ χρονικό διάστημα. Έτσι οι συντάκτες ενός Σχεδίου 

αντιμετώπισης κρίσεων αναζητούν ποια σύνολα παρόμοια με τα δικά τους, υπέστησαν 

ποιες κρίσεις και με ποιες συνέπειες η κάθε κρίση. Αναλύουν τα στοιχεία αυτών των 

κρίσεων και προσδιορίζουν ποια κρίση είναι δυνατόν να τους πλήξει και πότε. 

 

Ακόμη ένας συντάκτης Σχεδίου, σύμφωνα με τον Σφακιανάκη, μπορεί να κάνει λογικές 

υποθέσεις και για μη παρατηρηθέντα και μη καταγεγραμμένα ενδεχόμενα. 

 

Έτσι συγκεντρώνονται και καταγράφονται όλα τα ενδεχόμενα δυσμενή αποτελέσματα 

του φαινομένου/γενεσιουργού αιτίου της κρίσης, δηλαδή όλα τα στοιχεία μιας πιθανής 

κρίσης, όπως και τα πιθανά δυσμενή δευτερογενή αποτελέσματα και όλες οι εκδοχές 

στην εξέλιξη της κρίσης. Ξέρει με αυτό τον τρόπο ο συντάκτης του σχεδίου, που 

συνήθως είναι και διαχειριστής της κρίσης, τι ακριβώς πρέπει να αντιμετωπίσει. 

 

Για όλα αυτά που πρέπει να αντιμετωπιστούν καθορίζεται και αντιστοιχείται για το 

κάθε ένα χωριστά, ένα μέτρο. 

 

Με βάση τα παραπάνω, ο συγγραφέας τόνισε ότι το περιεχόμενο ενός Σχεδίου 

αντιμετώπισης μιας κρίσης περιλαμβάνει όλα τα δυσμενή αποτελέσματα μιας κρίσης 

(θεωρητικά, καταγεγραμμένα, υποθετικά) και όλα τα μέτρα αντιμετώπισής τους. 

 

Λέγοντας μέτρο αντιμετώπισης ενός ενδεχομένου, εννοούμε τον τρόπο ενέργειας 

προσώπων και τον τρόπο χρήσης των απαραιτήτων μέσων και υλικών για την 

κατάλληλη διαχείριση του ενδεχομένου, για να έχουμε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 

Σύμφωνα με τον ίδιο τον συγγραφέα, συγκεκριμένα για κάθε μέτρο προσδιορίζονται: 

 

 Ποιος ή ποιοι είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του. Αν οι υπεύθυνοι είναι 

πολλοί, πως συγκροτούνται ποιος είναι ο επικεφαλής τους, ποιος υπάγεται πού. 

 Ποια καθήκοντα έχουν οι υπεύθυνοι εφαρμογής του μέτρου και με ποιο τρόπο θα τα 

εκτελέσουν. 

 Ποια μέσα, κύρια ή υποκατάστατα, θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση του 

ενδεχόμενου και ποιοι θα είναι οι χειριστές των μέσων. 
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 Πότε θα ενεργήσουν τα άτομα και πότε θα χρησιμοποιηθούν τα μέσα, με σκοπό να 

υπάρχουν παράλληλες ενέργειες για εξοικονόμηση χρόνου και να εξασφαλίζεται ο 

έλεγχος και ο συντονισμός. 

 Για τους υπεύθυνους εφαρμογής του μέτρου ορίζονται και οι αναπληρωτές τους, εάν δε 

το μέτρο είναι κρίσιμο ορίζονται και αναπληρωτές των αναπληρωτών. 

 

Όσο πιο λεπτομερές και ακριβές είναι ένα σχέδιο ως προς τα ενδεχόμενα της κρίσης και 

τα μέτρα αντιμετώπισής τους, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι. Μέχρι του σημείου 

μάλιστα όπου η απλή εφαρμογή του να εξασφαλίζει την άριστη διαδικασία 

αντιμετώπισης της κρίσης και ο διαχειριστής να παρακολουθεί μόνον, να ελέγχει και να 

συντονίζει, να παίρνει διορθωτικά μέτρα και να επεμβαίνει μόνο σε έκτακτες και μη 

προβλεπόμενες καταστάσεις. (Σφακιανάκης, 2006) 

 

Κατά τον ίδιο, όσον αφορά τα χαρακτηρίστηκα ενός καλού Σχεδίου αντιμετώπισης 

κρίσεων, αυτά είναι: 

 Να είναι απλό, κατανοητό, εύκολο στο χειρισμό του και έτσι δομημένο ώστε να 

εντοπίζεται εύκολα αυτό που θέλει ο χειριστής του. 

 Να περιορίζεται στα ουσιώδη και να παραλείπει τις επουσιώδεις λεπτομέρειες. 

 Να είναι εύκαμπτο. Κάθε κρίση είναι μια ασταθής, ρευστή και δυναμική κατά-

σταση με γρήγορα εναλλασσόμενες συνθήκες. Ένα σχέδιο πρέπει να μπορεί να 

προσαρμόζεται με την ίδια τουλάχιστον ταχύτητα, σε αυτές τις συνθήκες. 

 Να είναι συντονισμένο. Δηλαδή όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες να είναι 

αλληλένδετες και παράλληλες και να μην παρουσιάζονται επαναλήψεις και 

επικαλύψεις. 

 Να εξασφαλίζει τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων στην αντιμετώπιση της 

κρίσης. 

 Να αποκεντρώνει τις εξουσίες και τις ευθύνες και να τις κατανέμει σε 

μερικότερους διαχειριστές, χωρίς να δημιουργεί κίνδυνο απώλειας του ελέγχου 

από τον κύριο διαχειριστής της κρίσης. 

 Να παρέχει στο διαχειριστή της κρίσης τη δυνατότητα συνολικής 

παρακολούθησης της κρίσης και τη δυνατότητα ελέγχου και συντονισμού όλων 

των μέτρων. 
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 Να προβλέπει τη χρησιμοποίηση όλων των προσώπων και των μέσων που είναι 

διαθέσιμα και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις να προβλέπει εξωτερική βοή-

θεια. 

 Να συνοδεύεται από ένα καλό Σχέδιο επικοινωνιών και από όλα τα άλλα 

επιβοηθητικά σχέδια. 

 

Όταν το σχέδιο ολοκληρωθεί και ελεγχθεί η πληρότητά του, δε μένει ανενεργό και 

αμετάβλητο. Όλα τα Σχέδια αντιμετώπισης κρίσεων πρέπει να συμπληρώνονται, να 

βελτιώνονται, να τροποποιούνται σύμφωνα με τις πιθανές νέες ανάγκες και να 

ενημερώνονται με βάση τα πιθανά νέα δεδομένα. Και προ παντός πρέπει να 

δοκιμάζονται. Η δοκιμή των σχεδίων γίνεται με εκτέλεση ασκήσεων εφαρμογής του και 

με προσομοιώσεις. Δυστυχώς στην πράξη έχει παρατηρηθεί ότι όταν συνταχθούν τα 

Σχέδια, αν ποτέ συνταχθούν, στοιβάζονται σε κάποιο ντουλάπι από όπου και 

ανασύρονται μόνο όταν κάποια κρίση συμβεί, από διαχειριστές που ούτε τα γνωρίζουν, 

ούτε ξέρουν να τα διαβάσουν, ούτε μπορούν να τα εφαρμόσουν. (Σφακιανάκης, 2006) 

 

4.3 Δομή ενός τυπικού σχεδίου αντιμετώπισης 

 

Τα περισσότερα Σχέδια αντιμετώπισης κρίσεων αποτελούνται από τα παρακάτω πέντε 

κύρια μέρη/παραγράφους σύμφωνα με τον Σφακιανάκη: 

 

α. Το μέρος της περιγραφής της κατάστασης 

 

Στο μέρος αυτό περιγράφονται: 

 

i. Η ίδια η κρίση. Δηλαδή το είδος, το μέγεθος, η σφοδρότητα, η διάρκεια, η 

πιθανότητα, ο βαθμός προειδοποίησης, το φαινόμενο/γενεσιουργό αίτιο και 

τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της κρίσης, που αναμένεται να εκδηλωθεί. 

ii. Η κατάσταση που θα δημιουργήσει η κρίση. Δηλαδή τα κύρια και 

δευτερογενή δυσμενή αποτελέσματα του φαινομένου/γενεσιουργού αιτίου, οι 

συνέπειες τους, οι τυχόν παρενέργειες και όλα τα στοιχεία που αποτελούν το 

περιεχόμενο του Σχεδίου. 
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iii. Η κατάσταση του δυνητικού υποκειμένου της κρίσης (του θύματος της 

κρίσης) το οποίο και πρέπει να την αντιμετωπίσει. Δηλαδή ποια πρόσωπα 

και μέσα διαθέτει και γενικά ποιους πόρους μπορεί να αντιπαρατάξει για να 

αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την κρίση. Οι πόροι αυτοί αναφέρονται 

αναλυτικά παρακάτω μετά την περιγραφή της δομής των Σχεδίων. 

(Σφακιανάκης, 2006) 

 

 

β. Το μέρος της αποστολής 

 

Στο μέρος αυτό περιγράφεται η βούληση, η απόφαση και η εντολή της Διοίκησης του 

συνόλου (γενικά αυτού που αντιπροσωπεύει το δυνητικό υποκείμενο της κρίσης), να 

αντιμετωπιστεί η κρίση. Η εντολή αυτή περικλείει και την εντολή της σχεδίασης και 

την εντολή εφαρμογής των μέτρων που περιλαμβάνει η σχεδίαση. Καθορίζεται 

ακολούθως η αποστολή όλων των εμπλεκομένων στην αντιμετώπιση της κρίσης 

δηλαδή του Διαχειριστή της κρίσης, της ομάδας διαχείρισης της κρίσης, της Επιτροπής 

διαχείρισης της κρίσης και των μερικότερων υποεπιτροπών, των συντονιστικών 

οργάνων και των με οποιοδήποτε όνομα οργάνων ή προσώπων που αναλαμβάνουν το 

καθήκον της διαχείρισης της κρίσης μαζί με την ανάλογη εξουσία και ευθύνη. 

(Σφακιανάκης, 2006) 

 

γ. Το μέρος της εκτέλεσης του σχεδίου 

 

Στο μέρος αυτό περιγράφεται πως θα υλοποιηθεί η αντιμετώπιση της κρίσης και 

συγκεκριμένα: 

 Ποια μέτρα θα ληφθούν, πότε θα ληφθούν και από ποιους  

 Οι τρόποι ενεργείας για την αντιμετώπιση της κάθε μιας συνέπειας της κρίσης. 

 Ποια μεμονωμένα πρόσωπα ή ομάδες προσώπων έχουν την ευθύνη να ενερ-

γήσουν και να πάρουν τα κατάλληλα για κάθε περίπτωση μέτρα. Αν πρόκειται 

για πολλά πρόσωπα καθορίζεται η συγκρότησή τους, η υπαγωγή τους, τα 

καθήκοντά τους, τα όρια εξουσίας και ευθύνης τους. 

 Τα μέτρα συντονισμού και ελέγχου για να μην παρατηρούνται καθυστερήσεις, 

επικαλύψεις και επαναλήψεις ενεργειών και να εξασφαλίζεται η παράλληλη 
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δραστηριοποίηση όλων των παραγόντων, για εξοικονόμηση χρόνου, μέσων και 

προσπαθειών. (Σφακιανάκης, 2006) 

 

δ. Το μέρος της υποστήριξης 

 

Στο μέρος αυτό περιγράφεται πως θα υποστηριχθεί η όλη προσπάθεια αντιμετώπισης 

της κρίσης από τα διάφορα τμήματα του συνόλου και από όλο το προσωπικό, από 

συνεργάτες, από διάφορους φορείς και από εξωτερικές πηγές. Περιγράφονται επίσης 

διάφορες λεπτομέρειες διαχείρισης της κρίσης, οδηγίες Διοικητικής μέριμνας, 

διαδικαστικές λεπτομέρειες και επιβοηθητικές διαδικασίες, όπως και οι θέσεις των 

σταθμών διοίκησης, των σημείων περισυλλογής των σταθμών πρώτων βοηθειών, τα 

σημεία ανεφοδιασμού, τα δίκτυα διακομιδών κλπ. (Σφακιανάκης, 2006) 

 

ε. Το μέρος των Επικοινωνιών 

 

Στο μέρος αυτό περιγράφεται καθετί σχετικό με τη χρησιμοποίηση, οργάνωση, διάθεση 

και λειτουργία των μέσων Επικοινωνιών. Συνήθως όλα αυτά τα στοιχεία 

περιλαμβάνονται σε ιδιαίτερο σχέδιο, το λεγόμενο Σχέδιο Επικοινωνιών το οποίο 

αποτελεί παράρτημα του Γενικού Σχεδίου αντιμετώπισης Κρίσεων, όπως και τα 

διάφορα άλλα επιβοηθητικά σχέδια τα οποία θα μνημονευτούν στη συνέχεια. 

 

Εξυπακούεται ότι η παραπάνω δομή ενός Σχεδίου αντιμετώπισης  Κρίσεων και η 

περιγραφείσα παραγραφοποίηση δεν είναι υποχρεωτική, ούτε είναι κοινής αποδοχής. 

Επίσης η μορφή ενός Σχεδίου ποικίλλει ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του 

συνόλου στο οποίο αναφέρεται και ανάλογα στο είδος και το μέγεθος της προς 

αντιμετώπιση κρίσης. Έτσι άλλη μορφή έχουν τα Σχέδια Αντιμετώπισης Κρίσεων που 

συντάσσει η Πολιτεία ή τα αρμόδια όργανά της, άλλη μορφή έχουν τα πολεμικά σχέδια, 

άλλη μορφή έχουν τα σχέδια των μεγάλων επιχειρήσεων, άλλη των μικρών. Η ουσία 

είναι να υπάρχει πάντα ένα Σχέδιο. (Σφακιανάκης, 2006) 
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Κεφάλαιο 5 : Στρατηγικές και τεχνικές διαχείρισης κρίσεων  

5.1 Στρατηγική προετοιμασία 

 

Τα αποτελέσματα της οργανωτικής νωθρότητας, της καθυστέρησης του χρόνου και του 

μεγέθους της κρίσης, μπορεί να μειωθούν με το να δοθεί περισσότερη έμφαση στο 

σχεδίασμά και στην προετοιμασία σε στρατηγικό επίπεδο. Η στρατηγική βοηθά στη 

μείωση αυτών των αποτελεσμάτων, με το να αναπτυχτεί η κατάλληλη, προ του 

γεγονότος, προετοιμασία. (Heath,2005) 

 

Ο Heath υποστηρίζει ότι η στρατηγική της διαχείρισης της κρίσης είναι μια διαδικασία 

που έχει σχέση με τη λεπτομερή εξέταση του περιβάλλοντος, τον υπολογισμό του 

κινδύνου, το σχεδίασμά των απρόβλεπτων καταστάσεων, τη διάθεση των πόρων 

αντιμετώπισης και την αξιοποίηση του κατάλληλου προσωπικού. Αυτά τα στοιχεία 

αλληλεπιδρούν, είναι δυναμικά και προκαλούν αλλαγές το ένα στο άλλο.  

 

Με την πάροδο του χρόνου, τα περιβάλλοντα, οι κίνδυνοι και οι πόροι είτε μειώνονται 

είτε αφθονούν. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν την κατάσταση ενός οργανισμού, ως προς 

την ετοιμότητα και την ικανότητα της αντιμετώπισης. 

 

Ο Robbins (1994) αναφέρει ότι τα στελέχη και οι διευθυντές διαθέτουν λίγο χρόνο σε 

ποσοτικά και λεπτομερή σχέδια και αντί γι' αυτό δημιουργούν πολλαπλά σενάρια για το 

μέλλον. Τα γεγονότα που είναι πολύπλοκα, καθίστανται λιγότερα προβλέψιμα κι έτσι 

θα πρέπει να υπολογιστούν από την άποψη των υποθετικών και των χειρότερων 

σεναρίων. Οι κρίσιμες καταστάσεις μπορούν να προκύψουν, λόγω κάποιων συνθηκών 

που επικρατούν σε ένα περιβάλλον. Κατά συνέπεια η ποσότητα της αντίστασης σε μια 

κρίση (ή της ανθεκτικότητας), που ασκείται από έναν οργανισμό, μπορεί να καθορίσει 

το αν η κρίση θα αναδυθεί όπως επίσης και τη σοβαρότητα της κρίσης. Τα 

περιβάλλοντα μπορούν να επηρεάσουν τους οργανισμούς και οι οργανισμοί μπορούν να 

επηρεάσουν τα περιβάλλοντα (Richardson, 1994). 

 

Για παράδειγμα, οι δομές του οργανισμού και η στρατηγική διάθεσης των πόρων, 

επηρεάζει την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης. Όταν οι πόροι 

και οι άνθρωποι, που θα χειριστούν την κατάσταση, τοποθετούνται κοντά, εκεί όπου 
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συμβαίνει μια κρίσιμη κατάσταση, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα για γρήγορη και 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης δεδομένου ότι η βάση των πόρων είναι 

σχετικά ανέπαφη. Η εγγύτητα και η ικανότητα (αρκετοί πόροι και εκπαιδευμένα άτομα) 

μειώνουν τα αποτελέσματα μιας κρίσης. 

Σύμφωνα με τον Heath, η στρατηγική διαχείρισης της κρίσης περιλαμβάνει δύο βασικές 

δραστηριότητες: 

 

 Τη δημιουργία μιας αποδεκτής διάθεσης για τη διαχείριση της κρίσης, μέσα στη 

«μεγάλη εικόνα» του οργανισμού και του φυσικού, κοινωνικού και πολιτικού 

περιβάλλοντος, και 

 την ανάπτυξη της ικανότητας να ανταποκριθείτε σε πιθανές κρίσιμες 

καταστάσεις, καθώς αυτές μπορεί να προκύψουν. 

 

Οι δύο αυτές δραστηριότητες καλύπτουν την προετοιμασία πριν την κρίση και την 

ικανότητα να αντιμετωπίσουν και να ανακάμψουν, μόλις εμφανιστεί μια κρίση. 

Στις αποτελεσματικές προετοιμασίες πριν την κρίση, περιλαμβάνονται: 

 Ο καθορισμός του κινδύνου και των αναγκών που εμπλέκονται. 

 Ο καθορισμός των πολιτικών, που αντικατοπτρίζουν έναν αποτελεσματικό 

τρόπο αντιμετώπισης αυτών των κινδύνων και των αναγκών. 

 Η επινόηση και η οικοδόμηση της βάσης για τη διαχείριση αντιμετώπισης της 

κρίσης, και 

 η κατάλληλη διάθεση των πόρων για τη διαχείριση αντιμετώπισης της κρίσης, 

μέσα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. 

 

Έτσι, οι δραστηριότητες της στρατηγικής διαχείρισης πριν την κρίση, αναζητούν το 

άριστο συνταίριασμα μεταξύ της διαθέσιμης ικανότητας αντιμετώπισης μιας κρίσης, 

του καθημερινού οργανωτικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο υπάρχουν τα βασικά 

στοιχεία για την αντιμετώπιση της κρίσης, των βασικών αναγκών της προσπάθειας 

αντιμετώπισης και των υψηλών απαιτήσεων των πόρων, ώστε να αντιμετωπίσουν την 

κρίση. (Heath, 2005) 
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Ο συγγραφέας τονίζει ότι, η αποτελεσματική ικανότητα και επιδεξιότητα, για την 

αντιμετώπιση και ανάκαμψη από μια κρίση, συμπεριλαμβάνει: 

 Την απόκτηση των αναγκαίων πόρων, για την αντιμετώπιση της κρίσιμης 

κατάστασης. 

 Την ανάπτυξη σχεδίων, που βοηθούν στην επίλυση των κρίσιμων καταστάσεων. 

 Τη διασφάλιση μιας γρήγορης και αποτελεσματικής μετάβασης των 

στρατηγικών για την αντιμετώπιση και την ανάκαμψη, σε ενέργειες τακτικής 

μέσα στην κρίσιμη κατάσταση και 

 την παροχή εκπαίδευσης, για την αποτελεσματική χρήση των πόρων και των 

κατάλληλων ενεργειών στις κρίσιμες καταστάσεις 

 

Έτσι οι δραστηριότητες, που έχουν σχέση με την επιδεξιότητα και την ικανότητα, 

χρειάζονται πολιτικές και διαδικασίες μέσα από τις οποίες μπορούμε να διαχειριστούμε 

αποτελεσματικά την κρίσιμη κατάσταση. Ενώ οι δραστηριότητες πριν την κρίση 

αντικατοπτρίζουν τις λειτουργίες για την εγκατάσταση και τη διατήρηση της 

διαχείρισης των κρίσεων μέσα σε έναν οργανισμό, οι δραστηριότητες για την 

επιδεξιότητα και την ικανότητα, επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση και την 

ανάκαμψη από μια κρίσιμη κατάσταση. 

 

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο τελικός σκοπός και των δυο δραστηριοτήτων είναι οι 

διαχειριστές να ανταποκριθούν και να βοηθήσουν στην ανάκαμψη, απαλλάσσοντάς 

τους από τις δραστηριότητες σχετικά με τη δομή και τις προμήθειες, ώστε να 

αντιμετωπίσουν ικανοποιητικά την κρίσιμη κατάσταση. 

 

Οι καλές στρατηγικές για την διαχείριση των κρίσεων, πρέπει να εκφράζουν το όραμα 

της λαμπρής στρατηγικής για τη γρήγορη γενική διαχείριση της κρίσης, περιεκτικά και 

με απλά λόγια. Το μήνυμα πρέπει να μεταδίδει τους ακριβείς στόχους και να μεταφέρει 

την άδεια στους υφιστάμενους, να χειριστούν στη συνέχεια την κατάσταση όσο 

καλύτερα μπορούν, ανάλογα με τα ανατεθειμένα καθήκοντά τους και ανάλογα με το 

περιβάλλον μέσα στο οποίο θα επιτελέσουν τα καθήκοντά τους. (Heath, 2005) 
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5.2 Στοιχεία στρατηγικής της διαχείρισης των κρίσεων 

 

Σύμφωνα με τον Heath, η στρατηγική της διαχείρισης έχει δυο επίπεδα να λάβει υπόψη 

της. Το υψηλότερο επίπεδο, συχνά ονομάζεται «Υψηλό Επίπεδο Στρατηγικής» (ΥΕΣ), 

περιλαμβάνει τον καθορισμό της γενικής στρατηγικής, μέσα στην οποία θα 

σχεδιαστούν περισσότερες στρατηγικές, οι οποίες θα αφορούν σε συγκεκριμένες 

καταστάσεις. Ως εκ τούτου η «ΥΕΣ» σκέψη περιλαμβάνει δύο στοιχεία: 

 

 Τον καθορισμό του γενικού στρατηγικού στόχου, και 

 τον καθορισμό του λειτουργικού περιεχομένου που χρειάζεται, ώστε να 

πετύχουμε το στόχο. 

 

Το δεύτερο επίπεδο της στρατηγικής σκέψης περιλαμβάνει την επινόηση των μεθόδων 

(του πώς), που οι «ΥΕΣ» μπορούν να επιτευχθούν. Αυτό σημαίνει τη μετατροπή των 

«ΥΕΣ» σε λειτουργικές στρατηγικές, που προσαρμόζονται και που δουλεύουν στην επί-

τευξη των «ΥΕΣ» αρχών. 

 

Από τη στιγμή που θα ανακοινωθούν οι λειτουργικές στρατηγικές, οι διαχειριστές των 

κρίσεων μετατρέπουν τις στρατηγικές σε ενέργειες τακτικής. Η στρατηγική της 

διαχείρισης εντοπίζει τους πόρους και συντονίζει τους υπολογισμούς και τις 

προμήθειες, ενώ η διαχείριση της τακτικής ασχολείται με τις κατάλληλες τοπικές 

ενέργειες, που θα βοηθήσουν στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου. (Heath, 2005) 

 

5.3 Οι στρατηγικές PICPIC  

 

5.3.1 Εισαγωγή 

 

Ο Heath υποστηρίζει ότι, γενικά οι διευθυντές και τα στελέχη πρέπει να δουλέψουν 

προς την κατεύθυνση της ανάκαμψης η οποία θα είναι γρήγορη, αποτελεσματική και 

ευεργετική προς την επιχείρηση και τους μετόχους. Μια προσέγγιση που βοηθά προς 



59 

την επίτευξη αυτού του διπλού σκοπού είναι το σύνολο των στρατηγικών ανάκαμψης 

PICPIC . 

 

Για να έχουν αποτέλεσμα οι στρατηγικές PICPIC, πρέπει να αναπτυχθούν τέτοια σχέδια, 

που η ανάκαμψη να μπορεί να εφαρμοστεί για όλους τους μετόχους (κυβέρνηση, 

επιχειρήσεις, ιδιοκτήτες κτηρίων, κατοίκους και θύματα). Τα σχέδια θα πρέπει να σκια-

γραφούν το πώς θα είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες ανάκαμψης, πριν την κρίση και 

μετά την επίλυση της κρίσης. Μια τέτοια διάδοση των πληροφοριών είναι απαραίτητη, 

καθώς τα σχέδια και οι ενέργειες πρέπει να εξηγούνται με λεπτομέρειες, ενώ πρέπει να 

δοθεί μεγάλη φροντίδα για τη διευκόλυνση των πληροφοριών μέσα και γύρω από το 

κρίσιμο περιβάλλον, κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων αντιμετώπισης και 

ανάκαμψης. (Heath, 2005) 

 

Ο ίδιος ο συγγραφέας θεωρεί ότι, η βασική πρόθεση των στρατηγικών PICPIC είναι να 

κάνει τους ανθρώπους να συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα ανάκαμψης, μέσω της 

ενεργητικής συμμετοχής στο σχεδίασμά, της ανταλλαγής των πληροφοριών, στον 

προσδιορισμό και αποκατάσταση των βασικών δραστηριοτήτων και στην ανάκαμψη 

των εγκαταστάσεων ενός οργανισμού ή μιας κοινότητας. Κατά συνέπεια, οι στρατηγικές 

PICPIC αναμειγνύουν τις φυσικές και υλικές πλευρές (όπως το σχεδιασμό-Planning, την 

ανταλλαγή πληροφοριών-information και τον προσδιορισμό των «βασικών»- «Core» 

αναγκών για ανάκαμψη) με τα ψυχολογικά και λιγότερο «απτά» στοιχεία (στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται οι άνθρωποι-People, η συμμετοχή-involvement και η συνέχιση-

Continuity). 

 

5.3.2 Σχεδιασμός 

 

Η διαχείριση της ανάκαμψης, όπως ακριβώς και η διαχείριση της αντιμετώπισης, 

βασίζεται πολύ έντονα στο στρατηγικό σχεδιασμό. Όπως αναφέρθηκε αναλυτικά στο 

κεφάλαιο 4, ο σχεδιασμός πρέπει να καλύπτει όλα τα πιθανά καθήκοντα, ανεξάρτητα 

από την πιθανότητα της εκτίμησης εμφάνισης του κάθε κινδύνου. Από την άλλη 

πλευρά, η διαχείριση της ανάκαμψης μπορεί να τελματώσει, αν υπερφορτωθεί με το 

σχεδίασμά για κάθε πιθανό κίνδυνο και κατά συνέπεια είναι απίθανο να δημιουργήσει 

οποιαδήποτε χρήσιμη κατεύθυνση. Αυτό το υπερβολικό φορτίο μπορεί να μειωθεί 
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αρχικά με τον προσδιορισμό και την έμφαση σε κοινές δραστηριότητες και στη 

συνέχεια με το ζύγισμα στην επικέντρωση του σχεδιασμού στους πιο πιθανούς κινδύ-

νους και καταστάσεις. Η παρουσίαση ζωτικών αρχείων, η ασφαλής εκκένωση των 

ανθρώπων (όταν χρειάζεται) και η αντικατάσταση των ζημιωμένων ή χαμένων πόρων, 

είναι παραδείγματα κοινών δραστηριοτήτων, οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν με 

λεπτομέρειες, καθώς αυτές οι δραστηριότητες θα εφαρμοστούν στα περισσότερα 

γεγονότα. Η απώλεια των πόρων και των εγκαταστάσεων από πυρκαγιά, είναι πιο 

πιθανό να συμβούν από πυρκαγιά παρά από σεισμό, έτσι ο σχεδιασμός για την 

ανάκαμψη δίνει την έμφαση στις πυρκαγιές, που ξεκινούν σε εγκαταστάσεις. Οι 

επιπτώσεις ενός σεισμού (ή πλημμύρας ή βομβαρδισμού) μπορεί να απαιτήσουν 

παρόμοιες δραστηριότητες. (Heath, 2005) 

 

Ο Heath δείχνει στην μελέτη του ότι ένα όφελος από την συμπερίληψη των κινδύνων 

μιας περιοχής ή μιας περιφέρειας είναι, ότι αντίγραφα πολύτιμων πληροφοριών 

μπορούν να τοποθετηθούν έξω από μια περιοχή (μακριά από τις επιπτώσεις που θα έχει 

ένας σεισμός) και κατά συνέπεια μπορούν να προστατευτούν από λιγότερο κοινά 

περιστατικά, όπως μεγάλες πλημμύρες ή βομβαρδισμούς.  

 

Σύμφωνα με τον συγγραφέα, οι διαχειριστές πρέπει να προσδιορίσουν ένα σύνολο 

προτεραιοτήτων σχετικά με τα προγράμματα, τα οποία θα καλύπτουν τις ανάγκες του 

οργανισμού ή της κοινότητας και τα οποία θα καλύπτουν τους προβληματισμούς και τις 

ανάγκες των ατόμων, που επλήγησαν από την κρίση, ή την καταστροφή. Για να 

επιτευχθεί το παραπάνω, πρέπει να γίνει πριν την κρίση, προσδιορισμός των κινδύνων 

και των δραστηριοτήτων ανάκαμψης, όπως επίσης και να γνωστοποιηθούν στη 

συνέχεια σ' αυτούς που επλήγησαν. Όταν ένα σχέδιο ανάκαμψης αναπτύσσεται σε ένα 

πραγματικό πρόγραμμα, για να καλύψει τις συνέπειες ενός περιστατικού, οι 

λεπτομέρειες πρέπει να κοινοποιηθούν (ηχηρά και συχνά). Έτσι η ανταλλαγή 

πληροφοριών καθίσταται σημαντικό στοιχείο σε οποιοδήποτε σχεδιασμό και 

πρόγραμμα ανάκαμψης. 
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5.3.3 Πληροφόρηση 

 

 Οι πληροφορίες πρέπει να προέρχονται απ' αυτούς που επλήγησαν από μια κρίση ή 

καταστροφή, έτσι ώστε οι διαχειριστές να μπορούν να καταλάβουν τη φύση και τη 

σοβαρότητα της ζημιάς, από τις συνέπειες του γεγονότος (-ων). Επίσης οι πληροφορίες 

πρέπει να παρέχουν στα άτομα που επλήγησαν από τη ζημιά ή την καταστροφή, απ' 

αυτούς που διαχειρίζονται την ανάκαμψη, έτσι ώστε να γνωρίζουν τι γίνεται και τι μπο-

ρούν να κάνουν οι ίδιοι για τους εαυτούς τους. Σε πολλές περιπτώσεις, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν τα ΜΜΕ και οι τηλεφωνικές επαφές (όπως επίσης τα φαξ ή και οι 

ανακοινώσεις μέσω Ιντερνέτ). Αυτός είναι ο ένας τρόπος, με τον οποίο η παρουσία των 

ΜΜΕ, μπορεί να γίνει χρήσιμη και θετική. (Heath, 2005). 

Η διαχείριση των πληροφοριών, κατά τον συγγραφέα, είναι ιδιαίτερα ζωτική, κατά την 

ανάκαμψη μιας κρίσης ή καταστροφής και δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Η παροχή των 

κατάλληλων πληροφοριών, όχι μόνο διατηρεί τους ανθρώπους ενήμερους σχετικά με το 

τι συμβαίνει, αλλά επίσης επιτρέπει σ' αυτούς που διαχειρίζονται την ανάκαμψη, να 

καταλάβουν (ή τουλάχιστον να ακούσουν) το πώς αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονται και 

αντιλαμβάνονται τη διαδικασία ανάκαμψης. 

 

Κατά συνέπεια ειδική προσοχή πρέπει να υπάρξει πάνω στις τέσσερεις πλευρές της 

κοινοποίησης πληροφοριών. Σύμφωνα με τον Heath, αυτές οι πλευρές είναι: 

 Τι γίνεται ακριβώς αυτήν τη στιγμή. 

 Πώς μια τέτοια ενέργεια ταιριάζει με τη μεγάλη εικόνα (το γενικό σχέδιο).  

 Τι μπορούν να κάνουν τα άτομα, που έχουν αυτές τις πληροφορίες, και 

 τι πρόκειται να συμβεί στο κοντινό μέλλον. 

 

Σε μεγάλες κρίσεις ή καταστροφές, όπως οι σεισμοί και οι πλημμύρες, οι διαχειριστές 

πρέπει να θυμούνται, ότι τα άτομα που τοποθετούνται σε διαφορετικές περιοχές ή έχουν 

πληγεί από την κρίση με άλλους τρόπους, συχνά θα επιδείξουν μια έντονη ψυχολογική 

ανάγκη να επιστρέψουν στις οικείες και συνηθισμένες περιοχές, μέσα σε μια περίοδο 

μεταξύ 24 και 72 ωρών. Αν δεν καλυφθούν αυτές οι ανάγκες, θα εμφανιστεί αυξημένη, 

δυσαρέσκεια, άγχος και συγκρούσεις. Αυτός είναι άλλος ένας ισχυρός λόγος, για την 

έμφαση που δίνεται στη διαχείριση των πληροφοριών, κατά το σχεδιασμό της 

αντιμετώπισης και της ανάκαμψης. Όταν οι άνθρωποι έχουν περισσότερη γνώση 
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σχετικά με το τι συμβαίνει, αισθάνονται ότι έχουν περισσότερο έλεγχο στη ζωή τους 

και είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με αυτό που μπορεί να τους συμβεί. Συνεπώς, τα 

επίπεδα δυσαρέσκειας και συγκρούσεων μπορούν να μειωθούν, ενώ μπορεί να αυξηθεί 

η αποδοχή των περιορισμών, ως προς τις βασικές ανάγκες. (Heath, 2005) 

 

Η ποιότητα και η αξιοπιστία της διαχείρισης των πληροφοριών εξαρτάται από το, αν οι 

επακόλουθες ενέργειες υποστηρίζουν τα λόγια που προηγήθηκαν όπως υποστηρίζει ο 

συγγραφέας. Οι αποφάσεις και οι ενέργειες πρέπει να είναι σύμφωνες και υποστηρικτές 

με τις πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν. Αν μια ομάδα ανθρώπων καταλάβουν, ότι μια 

προτεινόμενη ενέργεια δεν συνέβη μέσα στο χρονικό διάστημα που είχαν αναφέρει οι 

πληροφορίες, η προθυμία με την οποία οι άνθρωποι θα ακούνε και θα δράσουν σε 

μελλοντικές πληροφορίες, θα είναι κατά πολύ μειωμένη. Οι διαχειριστές πρέπει να 

θυμούνται, ότι οι πληροφορίες πρέπει να κοινοποιούνται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. 

Αν δεν υπάρχει αυτή η συνεχιζόμενη ροή πληροφοριών, τα θύματα και οι 

ανταποκρινόμενοι μπορεί να αισθάνονται απομονωμένοι και να ανησυχούν πιστεύοντας 

ότι δεν γίνεται τίποτα, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται ή αίσθησή τους για την ένδεια και τη 

ματαιότητα. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα αρχίζουν να εξαπλώνονται φήμες. 

Στη χειρότερη, οι τριβές μεταξύ των ανθρώπων, θα κλιμακώνουν τις συγκρούσεις. 

 

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας τρόπος για να διατηρήσουν οι διαχειριστές την κατάλληλη 

συμφωνία μεταξύ των λόγων και των έργων, είναι με να έχουν κάνει αναλύσεις για τον 

οργανισμό ή την κοινότητα και οι οποίες θα δείχνουν τις ουσιαστικές ή ζωτικές 

δραστηριότητες για την επιβίωση του οργανισμού ή της κοινότητας. Αυτό θα πρέπει να 

λάβει χώρα, πριν συμβεί οποιοδήποτε γεγονός και πρέπει να ενημερώνεται τακτικά. 

5.3.4 Βασικό 
 

Οι βασικές δραστηριότητες είναι εκείνες, που απαιτούνται περισσότερο για τη συνέχιση 

της λειτουργίας ενός οργανισμού ή κοινότητας. Ο Mitroff και ο Pearson (1993) χρησιμο-

ποιούν τον εξής ορισμό, για να καλύψουν τις βασικές δραστηριότητες της διαχείρισης 

και του σχεδιασμού: «προσδιορισμός των βασικών υπηρεσιών και διαδικασιών, οι 

οποίες είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των ελάχιστων επιχειρήσεων και ο 

υπολογισμός ανάκτησης των σχετικών επιχειρηματικών ευθυνών». Μετά από μια 
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μεγάλη πυρκαγιά στα κτήρια της στο κέντρο του Λος Άντζελες, η Τράπεζα First 

Interstate, γρήγορα ξανάρχισε τις βασικές τις υπηρεσίες, γιατί ο οργανισμός είχε 

προσδιορίσει από πριν, ως βασικές δραστηριότητες τη διαφύλαξη των πελατειακών και 

λειτουργικών δεδομένων, όπως επίσης και των πελατειακών υπηρεσιών. Έχοντας 

προσδιορίσει αυτές τις βασικές δραστηριότητες, η έμφαση στο σχέδιο ανάκαμψης 

δόθηκε στη χρήση εναλλακτικών περιοχών για τη φύλαξη των αντιγράφων δεδομένων 

των υπολογιστών και στον προσδιορισμό εναλλακτικών τοποθεσιών, όπου θα 

μπορούσαν να εξυπηρετηθούν οι πελάτες. 

 

Οι διευθυντές της ARCO Πετρελαίου και Αερίου, προσδιόρισαν τη βασική 

δραστηριότητα (πληροφόρηση του προσωπικού) και το πιθανό γεγονός (σεισμός), τα 

οποία τους παρακίνησαν να κάνουν μια συμφωνία με την Υπηρεσία Πληροφόρησης 

του Προσωπικού της Πασαντένα στην Καλιφόρνια, την εταιρεία που αναλαμβάνει 

αυτές τις δραστηριότητες, για λογαριασμό της ARCO. Στην περίπτωση ενός σεισμού, η 

παραπάνω Υπηρεσία έχει έτοιμα βασικά μέλη του προσωπικού να μετακινηθούν στο 

Plano του Τέξας, όπου φυλάσσονται τα αντίγραφα των δεδομένων από τους 

υπολογιστές (Barton, 1993). Αυτό είναι ένα παράδειγμα γεωγραφικού διαχωρισμού της 

περιοχής από τις επιπτώσεις των κρίσεων. (Heath, 2005) 

 

Για μια κοινότητα σύμφωνα με τον Heath, οι βασικές δραστηριότητες μπορεί να 

ξεκινάνε από τα συστήματα βασικών αναγκών ή τις εγκαταστάσεις (νερό, ρεύμα, 

φυσικό αέριο και δρόμοι) και να περνάνε στα στοιχεία υποστήριξης (νοσοκομεία, 

αστυνομικά τμήματα, παραϊατρικές ομάδες και κυβερνητικές ομάδες). Οι οργανισμοί, 

μπορεί να προσδιορίσουν, ως «βασικά» για την ύπαρξή τους και την επιβίωσή τους, τα 

αρχεία πληροφοριών, τον ειδικό εξοπλισμό και τις σημαντικές εγκαταστάσεις και 

λειτουργίες. Οι επιχειρηματικοί οργανισμοί και οι αρχές της τοπικής κυβέρνησης 

μπορεί να προσδιορίσουν δραστηριότητες, που παράγουν εισόδημα, καθώς αυτές είναι 

οι ουσιαστικές για τη συνέχιση της λειτουργίας του οργανισμού και μέσω, αυτών 

μπορούν να πληρώσουν για την ανάκαμψη. Συνεπώς, οι βασικές δραστηριότητες 

περιλαμβάνουν δραστηριότητες που δημιουργούν εισόδημα, δραστηριότητες που 

καταγράφουν τις πληροφορίες και λειτουργίες που υποστηρίζουν τις βασικές ανάγκες, 

οι οποίες είναι ζωτικές στη διατήρηση των επιχειρηματικών και κοινοτικών 

συστημάτων. 
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Ένα πρόγραμμα ανάκαμψης μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις απλές ομάδες δραστηριοτή-

των κατά τον Heath: βασικές, υποστηρικτικές και διευρυμένες. Καθώς οι βασικές 

δραστηριότητες έχουν εγκαθιδρυθεί πλήρως, οι δραστηριότητες υποστήριξης μπορούν 

να ξεκινήσουν. Πάλι, όταν οι δραστηριότητες υποστήριξης είναι πλήρως λειτουργικές, 

τότε προτείνονται οι υπόλοιπες δραστηριότητες του οργανισμού ή της κοινότητας 

(αυτές που εκτείνονται προς τα έξω, για να κάνουν έναν οργανισμό ή μια κοινότητα να 

εκπληρώσουν το στόχο τους και να είναι μοναδικού· Η ταχύτητα μετάβασης από την 

κάθε ομάδα στην άλλη εξαρτάται από τους πόρους, που είναι διαθέσιμοι για να 

διορθώσουν ή να αντικαταστήσουν τα στοιχεία, που έχουν πάθει ζημιά. 

 

Μετά από μια μεγάλη καταστροφή, για παράδειγμα, μια κοινότητα μπορεί να συγκε-

ντρωθεί στην επιδιόρθωση και τη συντήρηση των βασικών δραστηριοτήτων, όπως τις 

βασικές ανάγκες (ρεύμα, νερό, φυσικό αέριο, πρόσβαση στους δρόμους), τα γραφεία 

και κτήρια έκτακτων υπηρεσιών (καταλύματα και κέντρα κατασκευής) και τις 

λειτουργίες που δημιουργούν εισόδημα. Καθώς διατίθενται οι πόροι, το πρόγραμμα 

ανάκαμψης μπορεί να αρχίσει τις εργασίες του, ως προς τις υποστηρικτικές 

δραστηριότητες, όπως την επανασύνδεση των δρόμων και το άνοιγμα των σχολείων και 

των νοσοκομείων. Όταν έχουν καλυφθεί οι βασικές και οι υποστηρικτικές ομάδες (ή 

φαίνονται ότι πάνε καλά κατά την πορεία της ανάκαμψης), η προσοχή στρέφεται στην 

ομάδα επέκτασης - βιβλιοθήκες, πάρκα, αθλητικά κέντρα και μέρη δημόσιων 

συναντήσεων. (Heath, 2005) 

 

Ο Heath υποστηρίζει ότι οι οργανισμοί μπορούν να έχουν παρόμοιες δραστηριότητες - 

να ολοκληρώσουν τις βασικές ενέργειες και να ανακάμψουν τις υποστηρικτικές και 

επεκταμένες δραστηριότητες, ανάλογα με τους πόρους και τις απαιτήσεις. Μια τράπεζα, 

για παράδειγμα, μπορεί να επιτελέσει αυτά, που οι διευθυντές βλέπουν ως ουσιαστικές 

ή βασικές δραστηριότητες (συναλλαγές με τους πελατειακούς λογαριασμούς και 

κανονισμοί για δάνεια), μετά να ανακάμψουν τις δραστηριότητες υποστήριξης 

(περισσότερα υποκαταστήματα, που βολεύουν τους πελάτες) και τέλος τις επεκταμένες 

δραστηριότητες (οποιεσδήποτε επιπλέον υπηρεσίες προσφέρει η συγκεκριμένη 

τράπεζα). 

 

Στην πραγματικότητα, η διαχείριση της ανάκαμψης, κατά τον ίδιο τον συγγραφέα,  

εξαρτάται από τη συνεργασία με τα άτομα και με αυτόν τον τρόπο ενσωματώνει τις 
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απτές και φυσικές δραστηριότητες (σχέδια, ανταλλαγή πληροφοριών, προσδιορισμός 

και ανάκαμψη των βασικών δραστηριοτήτων) με τις λιγότερο πρόδηλες και 

περισσότερο ψυχολογικές πλευρές των ανθρώπων, της συμμετοχής και της έννοιας της 

συνέχισης.  

5.3.5 Άνθρωποι 

 

Ο Heath τόνισε ότι μια κρίση δεν θεωρείται ως τέτοια, αν δεν έχουν πληγεί από τις 

επιπτώσεις της κρίσης ή της καταστροφής, άνθρωποι. Κατά συνέπεια, η διαχείριση της 

αντιμετώπισης και της ανάκαμψης καθιστά αναγκαία τη διαχείριση των ανθρώπων. Με 

αυτήν την έννοια, όταν μιλάμε για ανθρώπους, αναφερόμαστε στα θύματα, σε αυτούς 

που έχουν πληγεί υλικά από μια κρίση ή καταστροφή και σε αυτούς που 

ανταποκρίνονται ή υποστηρίζουν τη διαδικασία ανάκαμψης.  

 

Οι διαχειριστές πρέπει να είναι ενήμεροι, ότι ο όρος «άνθρωποι» συμπεριλαμβάνει 

επίσης αυτούς που βλέπουν τη διεξαγωγή των διαδικασιών αντιμετώπισης και ανάκαμ-

ψης, αλλά που δεν συμμετέχουν άμεσα στην κατάσταση. Τα ΜΜΕ μεταφέρουν την 

εικόνα, αφηγούνται τα περιστατικά και δείχνουν συνεντεύξεις, οι οποίες κάνουν το 

γύρο του κόσμου, καθώς η κατάσταση συνεχίζεται. Για να αναφερθούμε σε λίγες 

περιπτώσεις όπως το Chernobyl, ο βομβαρδισμός της Πόλης Οκλαχόμα, οι σεισμοί του 

Northridge και του Kobe, ο τυφώνας Andrew, οι εκρήξεις των ηφαιστείων Mt St Helens 

και Mt Pinatubo, οι πυρκαγιές στο Σύδνεϋ και την Καλιφόρνια και τέλος η διαρροή 

πετρελαίου της Exxon Valdez, τα ΜΜΕ μετέφεραν παραστατικές εικόνες των 

παραπάνω καταστάσεων και της αντιμετώπισής τους. Τα ΜΜΕ συχνά επιστρέφουν, για 

να καταγράψουν την ανάκαμψη απ' αυτές τις κρίσιμες καταστάσεις. Αυτά που λέγονται 

και δείχνονται στους ανθρώπους, γίνεται η αντίληψη σχετικά με τη διαχείριση της 

αντιμετώπισης και της ανάκαμψης. Αυτή η αντίληψη σχετικά με τη πραγματικότητα, 

μπορεί να επηρεάσει το βαθμό βοήθειας, υποστήριξης, επίσημων ανακρίσεων και 

εξιλαστήριων θυμάτων. (Heath, 2005) 

 

Κατά τη διάρκεια της έναρξης μιας κρίσης ή καταστροφής, το κύριο ενδιαφέρων των 

διαχειριστών της κρίσης, σύμφωνα με τον συγγραφέα, ως προς τους «ανθρώπους» 

συνήθως επικεντρώνεται σε αυτούς που έχουν γίνει (ή είναι πιθανό να γίνουν) θύματα. 

«Άνθρωποι» με αυτήν την έννοια είναι εκείνοι, που έχουν απώλειες και οι οποίοι έχουν 
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εκκενώσει ή μετακινηθεί από μια περιοχή της κρίσης ή της καταστροφής. Ωστόσο στα 

άτομα που έχουν πληγεί, μπορούμε να συμπεριλάβουμε τους θεατές, τους 

ανταποκρινόμενους και αυτούς που βοηθούν σε οποιαδήποτε αντιμετώπιση. Όταν 

συνέβη ο σεισμός στο Κάιρο (Αίγυπτος 1992), πολλά από τα 552 θύματα που πέθαναν, 

ήταν παιδιά που ποδοπατήθηκαν στο σχολείο κατά την προσπάθεια τους να φύγουν από 

κει (Davis, 1993). Στα άτομα που έχουν πληγεί συμπεριλαμβάνονται εκείνοι, που έχουν 

επιβιώσει ή υπήρξαν μάρτυρες του ποδοπατήματος που προέκυψε από τον πανικό, 

όπως επίσης και εκείνοι που πήγαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση στο σχολείο. Τα 

άτομα που έχουν πληγεί μπορεί να εξαναγκαστούν να δουν τις επιπτώσεις μιας κρίσης 

ή καταστροφής. Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στον Υπόγειο Σταθμό King's Cross 

(1987, Λονδίνο), οι επιβάτες που ταξίδευαν με τα τραίνα και περάσανε από το 

συγκεκριμένο ενδιάμεσο σταθμό, υπήρξαν μάρτυρες της φωτιάς και των επιπτώσεων 

της φωτιάς, στα θύματα που παγιδεύτηκαν στην πλατφόρμα. Αυτοί οι μάρτυρες που 

παγιδεύτηκαν, επίσης ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων που έχουν πληγεί. 

 

Κατά τον Heath, καθώς η αντιμετώπιση μετακινείται προς την ανάκαμψη, στα άτομα 

που έχουν πληγεί συμπεριλαμβάνονται εκείνοι, που υποστηρίζουν και που έχουν 

επηρεαστεί από το πρόγραμμα ανάκαμψης, όπως επίσης και εκείνους που θα 

αναλάβουν τις δραστηριότητες ανάκαμψης. Για παράδειγμα, μετά από ένα μεγάλο 

σεισμό, αυτοί που δεν είχαν επηρεαστεί άμεσα από οποιαδήποτε συνέπεια του 

γεγονότος, μπορεί, να επηρεαστούν από την επίπτωση της ανάκαμψης. Πολύ συχνά 

πρέπει να αποδέχονται τις μειωμένες υπηρεσίες και να πληρώνουν άμεσα ή έμμεσα για 

το κόστος της ανάκαμψης. Επιπλέον, η συναισθηματική αναστάτωση, εξαιτίας του 

αισθήματος ενοχής (επειδή δεν έχουν πληγεί, όπως οι άλλοι), η έλλειψη προσοχής 

εξαιτίας των προσπαθειών ανάκαμψης και η απώλεια των επιλογών, ως προς τις 

υπηρεσίες, εξαιτίας των διαδικασιών ανάκαμψης, μπορούν να δημιουργήσουν 

συγκρούσεις και διαχωρισμούς μέσα στις ομάδες ενός οργανισμού ή μιας κοινότητας. 

Για παράδειγμα, στους επιχειρηματικούς οργανισμούς, το προσωπικό θίγεται με το να 

πρέπει να δουλέψει σε άλλη περιοχή ή με το να περιμένει μέχρι οι λειτουργίες να 

ξαναρχίσουν. Αυτές επίσης οι ενέργειες δημιουργούν εντάσεις μεταξύ των 

οικογενειακών και κοινοτικών σχέσεων, οι οποίες με την σειρά τους μπορούν να 

επιδράσουν στην ποιότητα και την ποσότητα των προσπαθειών σχετικά με τις 

δραστηριότητες ανάκαμψης. 
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Οι άνθρωποι είναι ένα βασικό συστατικό οποιουδήποτε προγράμματος αντιμετώπισης ή 

ανάκαμψης. Οι διευθυντές και τα στελέχη πρέπει να διατηρήσουν τις ροές των 

πληροφοριών και τη συμμετοχή όλων αυτών, που έχουν πληγεί με κάποιον τρόπο από 

την κατάσταση ή από τις επιπτώσεις της κατάστασης και από τις διαδικασίες που 

χρειάζονται για την ανάκαμψη από τις επιπτώσεις της κατάστασης. Το να δουλεύουμε 

χωρίς την ανταλλαγή των πληροφοριών και τη συμμετοχή αυτών που έχουν πληγεί άμε-

σα ή έμμεσα από την κρίση ή τις επιπτώσεις της κρίσης, μπορεί να οδηγήσει σε επικρί-

σεις, σε αντίσταση και απώλεια προσοχής και χρόνου. Χρησιμοποιώντας τις προσεγγί-

σεις, που επιτρέπουν στους ανθρώπους να νιώθουν, ότι συμμετέχουν στην ανταλλαγή 

των πληροφοριών, στη λήψη των αποφάσεων και τις προσπάθειες ανάκαμψης, μειώνε-

ται η επίκριση και η αντίσταση. (Heath, 2005) 

5.3.6 Συμμετοχή 

 

Με την παρουσία του άγχους και του επείγοντος, κατά τη διαχείριση της αντιμετώπισης 

και της ανάκαμψης, η ανταλλαγή των πληροφοριών και η λήψη αποφάσεων τείνει να 

κεντροποιηθεί και να περιοριστεί στη διαχείριση . Αυτός ο περιορισμός μπορεί να είναι 

ακόμη πιο σφικτός, σε αυτούς που βρίσκονται στα κέντρα διοίκησης της αντιμετώπισης 

ή της ανάκαμψης. Λίγο μετά το τέλος του περιστατικού, οι άνθρωποι συνηθίζουν να 

θέλουν πολύ γρήγορα να επιστρέψουν στα σπίτια και τις δουλειές τους (Heath, 1994). 

Αυτό προσθέτει πίεση στη διαχείριση της ανάκαμψης. Η πίεση αυξάνεται όταν τρεις 

έντονες ανάγκες, οδηγούν στις συγκρουόμενες επιλογές δράσεις και επιθυμιών: 

 

 Η εκδοχή της αλλαγής και βελτίωσης μιας τοποθεσίας συγκρούεται με την 

έντονη επιθυμία για επιστροφή στις κανονικές, πριν την κρίση, συνθήκες. 

 Η επιθυμία να διατηρήσουν στο ελάχιστο το κόστος της ανάκαμψης, μπορεί να 

εμποδίσει τις ευκαιρίες για να κάνουν αλλαγές ή να αποκαταστήσουν πλήρως 

την περιοχή. 

 Οι πιέσεις και οι ανάγκες ειδικών ομάδων ανθρώπων μέσα σε έναν οργανισμό ή 

κοινότητα, μπορεί να συγκρουστούν με οποιαδήποτε προσπάθεια δίκαιης και 

ισότιμης διαχείρισης της αντιμετώπισης και ανάκαμψης. 
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Η μνησικακία και οι συγκρούσεις, σύμφωνα με τον συγγραφέα, φαίνονται ότι αυξάνουν 

όταν οι αντικρουόμενες ανάγκες και επιθυμίες συμβιβάζονται. Η αποτελεσματική 

διαχείριση της ανάκαμψης πρέπει να φαίνεται, ότι είναι ειλικρινής και ευαίσθητη στις 

επιθυμίες των ομάδων, που συμμετέχουν και πρέπει να δείχνει ένα λεπτομερειακό και 

συνεχές πρόγραμμα ανάκαμψης, το οποίο στοχεύει στην επίτευξη του άριστου 

αποτελέσματος για όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα, που έχουν πληγεί. Σε πολλές 

περιπτώσεις, η διαχείριση της ανάκαμψης γίνεται επίσης μια διαλλακτική διαδικασία, η 

οποία εναλλάσσεται μεταξύ των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων και η 

οποία επηρεάζεται από την ανάγκη για ταχείες αποφάσεις και ενέργειες και από την 

ανάγκη να συμπεριλάβει όλα τα άτομα που έχουν πληγεί. (Heath, 2005) 

  

Με το να συμπεριληφθούν τα άτομα στις διαδικασίες διαχείρισης και αντιμετώπισης, 

μπορούν να αναδυθούν περισσότερες δεσμεύσεις και αποδοχή προς τους στόχους. Κατά 

τον ίδιο, η συμμετοχή μπορεί να επιτευχθεί σε οποιαδήποτε ή και σε όλα τα τρία 

επίπεδα με: 

 Συμβούλευση πριν την κρίση και πριν την καταστροφή και ανταλλαγή 

πληροφοριών  

 Κοινοποίηση των πληροφοριών, μέσω των όσο το δυνατόν περισσότερα ΜΜΕ, 

και 

 Συμμετοχή των ανθρώπων στο να κάνουν πράγματα, που τους επιτρέπουν να 

συμμετέχουν στις διαδικασίες αντιμετώπισης και ανάκαμψης. 

 

Για την άριστη υποστήριξη και συνεργασία, η συμμετοχή πρέπει να έχει εισηγηθεί, πριν 

προκύψει οποιαδήποτε κρίσιμη κατάσταση. Ουσιαστικά, η συμμετοχή μπορεί να 

ειδωθεί, ως μια στρατηγική δύο σταδίων, στα οποία οι άνθρωποι συμμετέχουν στην 

πρόσβαση των πληροφοριών και την ανταλλαγή και στο να κάνουν υλικές ενέργειες για 

τους εαυτούς τους. 

 

Ο συγγραφέας τόνισε ότι, χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερα μέσα 

(δημόσιες ανακοινώσεις, εφημερίδες, τηλεόραση, ραδιόφωνο και ακόμη και 

ηλεκτρονική επικοινωνία) οι άνθρωποι συμμετέχουν στην κατανόηση και την 

ανταλλαγή των πληροφοριών. Όταν οι άνθρωποι αισθάνονται, ότι μια τέτοια 

πληροφόρηση είναι σύγχρονη και αξιόπιστη, αρχίζουν επίσης να αισθάνονται ότι είναι 
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μέρος αυτής της διαδικασίας. Όταν οι πληροφορίες παρουσιάζονται τακτικά και άμεσα 

είναι πιο αποδεκτές από την παραδοσιακή χρήση των συνεντεύξεων τύπου. 

 

Οι άνθρωποι που είναι αρκετά μακριά από το κρίσιμο περιβάλλον ή το περιβάλλον της 

καταστροφής μπορεί να αισθανθούν καλύτερα, να συνεργαστούν περισσότερο και να 

υποστηρίξουν περισσότερο, με το να τους κάνουμε να συμμετέχουν στις ενέργειες 

εκείνες, που πιστεύουν ότι μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση της κρίσης ή της κατα-

στροφής, σύμφωνα με τον Heath. Όταν τα έθνη, επί παραδείγματι, πάνε σε πόλεμο, οι 

κυβερνήσεις μπορούν να κάνουν τις κοινότητες να συμμετέχουν, μέσω των 

εθελοντικών σταυροφοριών ή της στρατολόγησης, μέσω των δωρεών και με τη 

δημιουργία δραστηριοτήτων, όπως ή προετοιμασία των πολιτών και τα προγράμματα 

διασφάλισης της υγείας της κοινότητας. 

 

Πολλές κυβερνήσεις κάνουν ακόμη και δημόσιες εκστρατείες για δωρεές πόρων (όπως 

κατσαρόλες και παρόμοια υλικά μέσα ή χρυσό και τιμαλφή) τα οποία δεν είναι 

απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν. Σε κρίσιμα ή καταστροφικά γεγονότα, η συμμετοχή 

του κοινού συχνά αναδύεται σε δημόσιες εκκλήσεις για δωρεές χρημάτων, τροφίμων, 

ρουχισμού και παιχνιδιών, γι' αυτούς που είχαν υλικές απώλειες από τις επιπτώσεις της 

κρίσης ή της καταστροφής. 

Μια προσέγγιση, η οποία συχνά παραβλέπεται από τους διαχειριστές είναι το να 

συμπεριλαμβάνουν τους ανταποκρινόμενους σε μερικές διαδικασίες ανάκαμψης, ειδικά 

όταν η διαχείριση της ανάκαμψης διαδέχεται την αντιμετώπιση. Στο σεισμό του 

Northridge, για παράδειγμα, επιτράπηκε σε πολλούς πυροσβέστες και ειδικές μονάδες, 

να βοηθήσουν τα άτομα που είχαν μετακινηθεί σε άλλη περιοχή, να περισώσουν 

γρήγορα τα βασικά τιμαλφή από τα σπίτια ή τις δουλειές τους που είχαν καταστραφεί 

(Warfold, 1994). Αξίζει να σημειώσουμε τη θετική αύξηση στο ηθικό αυτών των 

ανθρώπων, που τους δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Πολλά άτομα που συμμετείχαν βρήκαν, 

ότι αυτή ήταν μια θετική δραστηριότητα μετά τις τόσες πολλές ώρες που είχαν 

αφιερώσει στις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης, όπως επίσης και στην περισυλλογή 

των νεκρών. 

 

Η συμμετοχή των ανθρώπων, η προσεκτική διαχείριση των πληροφοριών, ο προσδιο-

ρισμός των βασικών δραστηριοτήτων και ο αποτελεσματικός σχεδιασμός των στρατηγι-
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κών, βοηθά τους διαχειριστές να διατηρήσουν την επικέντρωση της διαχείρισης της 

ανάκαμψης, στη δημιουργία της συνέχισης. (Heath, 2005) 

5.3.7 Συνέχιση 
 

Ίσως η πιο σημαντική υποστηρικτική στρατηγική, κατά τον Heath, εμπεριέχει την 

αίσθηση της συνέχισης και της κανονικότητας. Η συνέχιση προέρχεται από τα σχέδια, 

στα οποία έχουν συμμετάσχει άνθρωποι για τη δημιουργία τους. Αυτά τα σχέδια πρέπει 

να περιγράφουν, το πώς οι βασικές διαδικασίες θα συνεχιστούν και το πώς και πότε οι 

υποστηρικτικές και οι συμπληρωματικές διαδικασίες είναι πιθανό να ξαναρχίσουν. 

 

Πολλοί άνθρωποι που έχουν πληγεί από την κρίση, πρέπει να είναι ικανοί να 

προβλέψουν τα αποτελέσματα και να εξοικειωθούν με το τριγύρω περιβάλλον. Αυτό 

οδηγεί στην επιθυμία επιστροφής στην κατάσταση πριν την κρίση. Οι διευθυντές και τα 

στελέχη πρέπει να χρησιμοποιούν τις στρατηγικές για το σχεδιασμό, την επικοινωνία 

και τη συμμετοχή, ώστε να δημιουργήσουν την πρόβλεψη και την εξοικείωση μέσω 

των προγραμμάτων ανάκαμψης. Μέσω της συνεχής έκθεσης σε αυτό που αναμένεται 

να συμβεί, της συμμετοχής στις τρέχουσες και τις μελλοντικές λειτουργίες και τη 

συμμετοχή σε θέματα αντιμετώπισης και ανάκαμψης πριν την κρίση και μετά την 

κρίση, οι άνθρωποι εξοικειώνονται και νιώθουν ότι κατέχουν τις διαδικασίες. 

Αναπτύσσουν κάποια ικανότητα να προβλέπουν σωστά τι πρόκειται να συμβεί. Αυτό 

αυξάνει την άνεσή τους και ενθαρρύνει τη συνεργασία και την αίσθηση της συνέχισης 

(Heath, 2005). 

 

Τελικά, ο συγγραφέας τονίζει ότι η συνέχιση γίνεται στόχος των διαδικασιών 

ανάκαμψης. Όταν οι άνθρωποι έχουν πειστεί, ότι γίνονται προσπάθειες για την 

ανάκαμψη από την κατάσταση και την επιστροφή του περιβάλλοντος σε μια αποδεκτή 

κατάσταση εξοικείωσης και πρόβλεψης, τότε αντιλαμβάνονται τη συνέχιση και 

καταβάλλουν ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για την επίτευξη αυτής της συνέχισης. 
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5.4 Οι βασικές στρατηγικές για  επιθετική τακτική  

 

Ενώ ο κάθε οργανισμός μπορεί να βρει και να αναπτύξει τις μοναδικές στρατηγικές 

εφόρμησης, που ταιριάζουν με την κουλτούρα, τα κριτήρια απόδοσης και το τριγύρω 

περιβάλλον, επτά βασικές στρατηγικές είναι κοινές για όλους τους οργανισμούς (Heath, 

2005). 

5.4.1 Ανάπτυξη και διατήρηση καταλόγων επιθυμιών 
 

Οι κατάλογοι επιθυμιών, είναι κατάλογοι πραγμάτων που τα μέλη του οργανισμού θα 

ήθελαν να αλλάξουν, αν προκύψει κάποια ευκαιρία. Στους καταλόγους επιθυμιών 

μπορεί να περιλαμβάνονται νέα σχέδια για τις εγκαταστάσεις ή τα προϊόντα, 

διαφορετικές διαδικασίες για το προσωπικό, αλλαγές στις λειτουργικές διαδικασίες ή 

νέος εξοπλισμός και τοποθεσίες. Οι κατάλογοι επιθυμιών πρέπει να δημιουργηθούν, 

κατά τον Heath, πριν προκύψει η κρίσιμη κατάσταση, έτσι ώστε: 

 Να μην σπαταληθεί χρόνος προσπαθώντας να οι διαχειριστές να καθορίσουνε τι 

βελτιώσεις πρέπει να γίνουν, όταν αντικαταστήσουνε τις εγκαταστάσεις, τον 

εξοπλισμό ή τις επιχειρήσεις. 

 Να αποφασίσουν κοινή συναινέση, τι αλλαγές αξίζει να κάνουνε και τις 

προτεραιότητες, και 

 οι διαχειριστές της κρίσης και οι ανώτεροι διευθυντές του οργανισμού,  να 

μπορούν να υπολογίσουν τις ζημιές, που προκλήθηκαν από την κρίση 

εφαρμόζοντας τους καταλόγους επιθυμιών. 

 

Ένα σημαντικό σημείο στη δημιουργία καταλόγων επιθυμίας, είναι ότι θα πρέπει να 

προσδιοριστεί ένα ξεκάθαρο όφελος και όχι κάποια ασαφής επιθυμία. Μπορεί να 

προκύψουν δύο περιορισμοί σχετικά με τη χρήση αυτών των καταλόγων. Ο πρώτος 

είναι, ότι τα μέλη του οργανισμού μπορεί να μην συμφωνήσουν με τις προτεραιότητες 

ή τα οφέλη των ενεργειών, που περιγράφονται στον κατάλογο. Αυτός είναι και ο λόγος, 

που προτείνεται η δημιουργία των καταλόγων, πολύ πριν την εμφάνιση της κρίσης. Ο 

δεύτερος περιορισμός μπορεί να προκύψει μέσω των ασφαλιστικών συμβολαίων και 

των νομικών απαιτήσεων. Τα υπάρχοντα ασφαλιστικά συμβόλαια πρέπει να ελεγχθούν, 

καθώς αυτά μπορεί να μην παρέχουν χρηματοδότηση για τις εγκαταστάσεις και τις 
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απώλειες των πόρων. Παρόμοια, οι διαχειριστές οφείλουν να ελέγξουν για 

οποιουσδήποτε νομικούς και ρυθμιστικούς περιορισμούς για τη δημιουργία ειδικών 

αλλαγών, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπαίνανε στον κατάλογο επιθυμιών. 

(Heath, 2005) 

 

5.4.2 Αύξηση των ικανοτήτων των μελών του οργανισμού 

 

Όπως επισημαίνεται σε όλη την βιβλιογραφία, το βασικό στοιχειό για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση και τη λειτουργία σε κρίσιμα περιβάλλοντα, είναι το να 

έχουμε τις ικανότητες για να τα καταφέρουμε. Πρόσφατα, λίγοι οργανισμοί φαίνονται 

να βελτιώνουν σοβαρά τις ικανότητες των μελών τους για την διαχείριση της κρίσης, 

παρόλο που πάρα πολλές απ' αυτές τις ικανότητες μπορούν να εφαρμοστούν στις 

καθημερινές λειτουργίες του οργανισμού. Στις βασικές και απαραίτητες ικανότητες 

περιλαμβάνονται οι πρώτες βοήθειες, η διαχείριση του χρόνου, οι επικοινωνίες, η 

διαχείριση των πληροφοριών, η διαχείριση της εικόνας, η αυτοπροβολή, η διαχείριση 

των ανθρώπων και η διαχείριση του άγχους. (Heath, 2005) 

 

5.4.3 Βελτίωση των δραστηριοτήτων επικοινωνίας 

 

Ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο στην επιβίωση - και στο να κάνουν οι διαχειριστές κάτι 

παραπάνω από το να επιβιώνουνε απλά άνθρωποι κ οργανισμοί - προέρχεται από τις 

πρακτικές της αποτελεσματικής επικοινωνίας σύμφωνα με τον Heath. Ενώ πολλοί είναι 

οι οργανισμοί, που παρέχουν κάποια εκπαίδευση στην ικανότητα επικοινωνίας (από το 

να κάνουν παρουσιάσεις, ως την απάντηση συγκεκριμένων ερωτήσεων των ΜΜΕ), 

λίγοι είναι εκείνοι οι οργανισμοί που παρέχουν ικανοποιητικές εγκαταστάσεις και 

διευκολύνσεις, σχετικά με την επικοινωνία. 

 

Τα δύο κύρια κανάλια επικοινωνίας πρέπει να κρατηθούν ξεχωριστά - αυτά που 

συνδέουν τη σχέση των ανθρώπων με την κρίση και αυτά που συνδέουν τον οργανισμό 

με τους μετόχους του και το απ' έξω γενικό κοινό. Ακόμη και τα εξωτερικά κανάλια 

πρέπει να διαχωριστούν σε εξειδικευμένα (συχνά αφοσιωμένα) κανάλια, τα οποία 

παρέχουν ειδικές πληροφορίες στα μέλη του προσωπικού, τους προμηθευτές, τους 
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μετόχους έχουν ειδικές πληροφορίες στα μέλη του προσωπικού, τους προμηθευτές, 

τους μετόχους και πιστωτές, όπως επίσης στο κοινό και τα ΜΜΕ. Ο ίδιος ο συγγραφέας 

δίνει έμφαση στο ότι χωρίς αυτά τα εξειδικευμένα κανάλια οι διαχειριστές δεν θα είναι 

ικανοί να ασκήσουν ούτε καν έναν εύλογο έλεγχο, πάνω στη ροή των πληροφοριών, 

των φημών και της εικόνας του οργανισμού. 

 

Εμφανίζονται δύο κύριοι περιορισμοί, όταν εξετάζονται τα κανάλια επικοινωνίας του 

οργανισμού. Ο πρώτος είναι ότι οι οργανισμοί δεν παρέχουν ικανοποιητικούς πόρους 

σχετικά με την επικοινωνία. Τα κανάλια επικοινωνίας συνηθίζουν να κλονίζονται ή να 

υπερφορτώνονται, τη στιγμή που τα χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ (όπως στην 

περίπτωση μιας κρίσης). Ο δεύτερος περιορισμός είναι η ανάγκη να καταπολεμηθεί την 

αυξημένη πιθανότητα που υπάρχει στο ότι, οι μεγάλοι χρήστες των καναλιών επικοι-

νωνίας δεν θα καταγράψουν τα νέα μηνύματα, καθώς περνά η ώρα. Αυτή η αποτυχία 

συμβαίνει γιατί οι περισσότερες διαβιβάσεις φαίνονται να έχουν το ίδιο περιεχόμενο, 

οπότε δεν παρατηρούν τις μικρότερες αλλαγές. Δεδομένου ότι η επικοινωνία πρέπει να 

είναι ακριβής, εύκολα διαθέσιμη και συχνά να μεταβιβάζεται παντού, τα μηνύματα που 

χρησιμοποιούν την ίδια ή παρόμοια δομή και παρουσίαση, χάνουν τον αντίκτυπο που 

θέλουν να δημιουργήσουν, και φαίνονται ότι είναι ίδια με κάποια άλλα, με αποτέλεσμα 

τη χαμένη προσοχή και απορρόφηση. Πρέπει να γίνονται σημαντικές αλλαγές στις 

δομές των μηνυμάτων σε τακτική βάση, έτσι ώστε οι πληροφορίες να είναι κατάλληλα 

και, πλήρως γνωστές. (Heath, 2005) 

 

5.4.4 Ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού προγράμματος για τη διαχείριση 

της εικόνας  

 

Η διαχείριση της εικόνας είναι τόσο σημαντική, όσο και η πραγματική διαχείριση της 

κρίσιμης κατάστασης, κατά τον Heath . Οι οργανισμοί πρέπει να αναπτύξουν μια 

αποτελεσματική εικόνα η οποία να ταιριάζει με την αυτοπροβολή και τους σκοπούς και 

η οποία τέλος να ταιριάζει με αυτά που αντιλαμβάνεται ο κόσμος απ' έξω. Αυτός ο 

τομέας συμπεριλαμβάνει μια σειρά από συμπληρωματικές ικανότητες, που ποικίλουν 

από την προσεκτική επιλογή των λέξεων, μέσω της γλώσσας του σώματος των 
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αντιπροσώπων, έως την εικόνα που ένας οργανισμός είτε σκόπιμα είτε και τυχαία 

προκαλεί στους θεατές. 

Η διαχείριση της εικόνας συμπεριλαμβάνει τη διαχείριση του κινδύνου, σχετικά με την 

υπόληψη και κατά συνέπεια πρέπει να είναι προληπτική και να έχει ξεκινήσει πολύ πριν 

εμφανιστεί η οποιαδήποτε κρίση. Τα μέλη των οργανισμών πρέπει να παρουσιάζουν με 

αυτοπεποίθηση μια σειρά συμπεριφορών, οι οποίες να δημιουργούν την εικόνα που 

καθιστά ο οργανισμός. Αυτή είναι μια περιοχή ικανοτήτων, η οποία χρειάζεται για την 

αποτελεσματική χρήση, υψηλά επίπεδα κατανόησης και ώρες πρακτικής εξάσκησης. 

Σύμφωνα με τον Heath, μερικές απλές αρχές της διαχείρισης της εικόνας κατά τη 

διάρκεια της κρίσιμης κατάστασης, είναι οι ακόλουθες: 

 Η εικόνα που παρουσιάζεται πρέπει να είναι συνεπής με τη στάση και τις 

ενέργειες πριν την κρίση (αν ένας οργανισμός δηλαδή, είχε μια εικόνα 

ανεπάρκειας πριν την κρίση, τότε αυτός ο οργανισμός θα έχει πρόβλημα, αν 

επικοινωνήσει μια καλύτερη εικόνα κατά τη διάρκεια αλλά και μετά από μια 

κρίση). 

 Η εικόνα που παρουσιάζεται πρέπει να αντικατοπτρίζει την πραγματική στάση 

και τις ενέργειες του οργανισμού (πράγμα που σημαίνει, ότι αν αποκαλυφθεί 

οποιαδήποτε ασυνέπεια, θα χειροτερεύσει την εικόνα). 

 Η διαχείριση της εικόνας πρέπει να έχει μια εξωτερική κατεύθυνση (το 

ενδιαφέρον πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτούς που έπληγησαν από την κρίση 

και στην αποκατάσταση οποιοσδήποτε ζημιάς που προκλήθηκε). 

 Η εικόνα πρέπει να διατηρηθεί και μετά το πέρας της κρίσης (διαφορετικά θα 

φανεί ως ασυνεπής και συνεπώς ως δόλια και με σκοπό να χειραγωγήσει). 

 

Η διαχείριση της εικόνας εμπεριέχει την παρουσίαση της ακριβούς εικόνας του 

οργανισμού σε μια πιο θετική εκδοχή, όπου η υιοθέτηση ή η αξίωση της στάσης και 

των ενεργειών, πρέπει να ταιριάζουν με την στάση ή τις ενέργειες που πραγματικά 

αναλαμβάνει ο οργανισμός. 

 

Ένας μεγάλος περιορισμός στη διαχείριση της εικόνας, είναι η συνήθεια της επιλογής 

του ακατάλληλου προσωπικού, για την αντιπροσώπευση του οργανισμού. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις, οι διαχειριστές καλό θα ήταν να αποφύγουν  να 
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χρησιμοποιήσουν άτομα γνωστά των δημοσίων σχέσεων, καθώς πολλοί άνθρωποι δεν 

εμπιστεύονται την αξιοπιστία και την ακρίβειά τους. Η ανώτερη διοίκηση (ειδικά ο 

Γενικός Διευθυντής) έχει περιορισμένη αλλά και ικανοποιητική έκθεση, έτσι ώστε να 

φαίνονται ότι συμμετέχουν και ότι ενδιαφέρονται, αλλά να μην φαίνονται ότι 

πατρονάρουν ή ακόμη και οδηγούν σε λάθος συμπεράσματα το κοινό. Ως κανόνα, οι 

διαχειριστές καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα υφιστάμενα μέλη του 

οργανισμού για να ανακοινώσουν στο κοινό το τι γίνεται και χρησιμοποιήστε τα 

ανώτερα στελέχη και το Γενικό Διευθυντή για να ανακοινώσουν την πολιτική και τα 

μελλοντικά σχέδια του οργανισμού. (Heath, 2005) 

 

5.4.5 Περισσότερη προσέγγιση και συμμετοχή των μετόχων στα σχέδια  
 

Πολλοί οργανισμοί επικεντρώνουν τα σχέδια αντιμετώπισης και ανάκαμψης πάνω στον 

εξοπλισμό και τα συστήματα ηλεκτρονικών πληροφοριών και αποτυγχάνουν να προσέ-

ξουν ισόποσα την περιοχή των ανθρώπων ή των μετόχων. Η αποτελεσματική 

διαχείριση της κρίσης, κατά τον Heath, αναθέτει ένα σημαντικό βαθμό προσοχής στις 

ανθρώπινες σχέσεις, καθώς η επίδραση των πελατών, του προσωπικού, των χρηστών, 

των προμηθευτών, των πιστωτών, των οφειλετών και ακόμη των κατόχων ή των 

κατόχων μετοχών, είναι αυτή που δημιουργεί το περιβάλλον της επίτευξης των στόχων.  

Με την έναρξη της κρίσης, ο ίδιος τονίζει ότι οι διαχειριστές πρέπει να κινηθούν άμεσα 

για την πληροφόρηση και την βοήθεια των μετόχων στην αντιμετώπιση των 

αποτελεσμάτων της κρίσης. 

Όταν ο οργανισμός ταλαιπωρείται από μια κρίση, προσπαθεί σκληρά να διατηρήσει τις 

υπηρεσίες και τις προμήθειές του, ενώ οι πελάτες και οι χρήστες δεν είναι και τόσο 

πιθανό να κάνουν εκείνη την επιπλέον προσπάθεια, για να μετακινηθούν σε έναν άλλον 

οργανισμό. Ωστόσο, αν παραμεληθούν οι πελάτες και οι χρήστες, σύντομα θα 

στραφούν σε άλλες πηγές, για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Αυτοί που μείνανε 

ανέπαφοι από την κρίση θα συνεχίσουν κανονικά τις λειτουργίες τους. Μερικοί θα 

πάρουν κάποιο επίδομα για τα κωλύματα και τα προβλήματα, που προέκυψαν αλλά θα 

στραφούν αλλού για υπηρεσίες και προϊόντα, αν δεν καλυφθούν οι δικές τους ανάγκες. 

Με το να συνεχίσουν οι διαχειριστές να ενημερώνουνε τους μετόχους σχετικά με το τι 
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συμβαίνει, όσον αφορά στις δικές τους ανάγκες και με το να προσπαθούνε να 

καλύψουμε αυτές τις ανάγκες, μέσω προσωρινών και καινοτομικών τρόπων, οι 

οργανισμοί μπορούν να μειώσουν σε μεγάλο βαθμό την απώλεια του εισοδήματος και 

των πελατών. (Heath, 2005) 

 

Σύμφωνα με τον Heath, oι οργανισμοί για να διατηρήσουν τους μετόχους τους, πρέπει 

να κάνουν κάτι παραπάνω από την απλή παροχή πληροφοριών και τη σχετική 

προμήθεια των υπηρεσιών. Οι διαχειριστές πρέπει να συμπεριλάβουν τους μετόχους 

στην αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων της κρίσης. Αυτή η ανάμειξη δεν χρειάζεται να 

είναι άμεση και σημαντική (όπως το να καθαρίσουν τις εγκαταστάσεις που έχουν 

πληγεί ή το να παράσχουν εναλλακτικό εξοπλισμό) αλλά μπορεί να είναι μικρότερη και 

έμμεση (όπως το να προτείνουν τι ανάγκες έχουν οι ίδιοι ή να κάνουν μια μεγαλύτερη 

προσπάθεια για να καλύψουν τις ανάγκες τους). Η ανάμειξη εξαρτάται από την ακριβή 

επικοινωνία και από τη γνήσια εκτίμηση της βοήθειας αυτών που συνεισέφεραν. 

 

Η ψυχολογική πλευρά που ελλοχεύει στην ανάμειξη είναι ότι, αυτοί που ενθαρρύνονται 

να συμμετάσχουν αισθάνονται ότι εν μέρει τους ανήκουν οι λύσεις και τα προβλήματα.  

Με το να ταυτιστούν με τις διαδικασίες και τις λύσεις, αισθάνονται περισσότερο 

δεσμευμένοι να δουλέψουν και να παραμείνουν με τις διαδικασίες και κατά συνέπεια 

και με τον ίδιο τον οργανισμό. 

 

Ο κύριος περιορισμός στη σχέση με τους μετόχους, έχει σχέση με την προθυμία και την 

ικανότητα των μελών του πληγέντος οργανισμού να παραμείνει σε επαφή και να 

αγκαλιάσει τους μετόχους, που ανήκουν έξω από τον οργανισμό, κατά τον Heath. Έτσι, 

το ηθικό και τα κίνητρα του προσωπικού είναι μια βασική πλευρά που χρειάζεται 

διαχείριση, όπως επίσης χρειάζεται επίβλεψη το πως διαχειρίζονται οι σχέσεις με τους 

μετόχους  καθώς η κρίση θα απομακρύνεται. 

 

Στην αρχή τα περισσότερα μέλη του προσωπικού θα ανταποκριθούν καλά στην κρίσιμη 

κατάσταση.  Ωστόσο, καθώς ο χρόνος θα περνάει, αυτά τα μέλη του προσωπικού είναι 

πιθανόν να εξαντληθούν ασκώντας καθήκοντα, με τα οποία δεν είναι εξοικειωμένοι και 

τελικά θα χάσουν την ενέργεια τους και θα πιέσουν για την επιστροφή στις λειτουργίες, 

που είχαν πριν την κρίση.  Τα μέλη του οργανισμού είναι και μέτοχοι και άνθρωποι, οι 

οποίοι θα επηρεάσουν τις σκέψεις και την συμπεριφορά των άλλην μετόχων έξω από 
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τον οργανισμό — οπότε επενδύστε χρόνο και προσπάθεια, για ψα φροντίσετε το 

προσωπικό σας. Το προσωπικό που αισθάνεται χρησιμοποιημένο ή παραμελημένο ή 

ακόμη και θυμωμένο με τους τριγύρω του (ακόμη και με τα μέλη του εξωτερικού 

κοινού) μερικές φορές γίνεται η πηγή για τις φήμες που δεν θέλουμε, για τις δυσμενείς 

εικασίες και τα επικριτικά σχόλια στα ΜΜΕ. (Heath, 2005) 

5.4.6 Επικέντρωση στη γρήγορη και θετική επίλυση της κατάστασης 

 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, οι δραστηριότητες της αντιμετώπισης και της ανάκαμψης θα 

πρέπει να είναι τόσο πολύ κατανοητές και γνωστές, ώστε οι ανώτεροι διαχειριστές και 

τα κατάλληλα μέλη του οργανισμού να είναι πιο ελεύθεροι για να αναζητήσουν τρό-

πους, μέσω των οποίων η ανάκαμψη να μπορεί να επιτευχθεί γρηγορότερα με μια αυξη-

μένη ικανότητα αποφυγής της απώλειας στην απόδοση. Επομένως αυτοί που 

διαχειρίζονται τις διαδικασίες αντιμετώπισης και ανάκαμψης θα πρέπει να 

επικεντρώνονται συνεχώς σε δύο περιοχές, σύμφωνα με τον ίδιο τον συγγραφέα: 

 

 Να είναι ενημερωμένοι συνεχώς για την κατάσταση της ανάκαμψης, και 

 την ανίχνευση τρόπων, ώστε οι επιπτώσεις της κρίσης να μετατραπούν σε 

ευκαιρίες για τη θετική εικόνα και ανάπτυξη του οργανισμού. 

 

Αυτό το διπλό ενδιαφέρον βοηθά τους διαχειριστές στο να προσδιορίσουν την ταχύτητα 

και την κατεύθυνση των ενεργειών που επιταχύνουν την ανάκαμψη και στο να 

προκαλέσουν μεγαλύτερη και καλύτερη απόδοση του οργανισμού. (Heath, 2005) 

 

Οι απαιτήσεις και οι περισπασμοί της διαχείρισης των ενεργειών ανάκαμψης σε ένα 

δυναμικό περιβάλλον φαίνεται, ότι αφήνουν πολύ λίγο χρόνο για πλήρη αφομοίωση της 

κατάστασης ολόκληρου του οργανισμού, τις λειτουργίες, τα τμήματα, τις διαδικασίες 

και τις ομάδες του. Οι διαχειριστές συνήθως έρχονται αντιμέτωποι με θέματα που 

πρέπει να επιλύσουν και με αποφάσεις που πρέπει να πάρουν, με αποτέλεσμα να 

χάνουν την πορεία εξέλιξης της ανάκαμψης. Συχνά, οι ενημερώσεις γίνονται αραιά και 

που, παραβλέπονται ή δεν παρέχουν τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες. 

 

Η λύση, σύμφωνα με τον Heath, είναι να βελτιωθούν οι ικανότητες, που χρειάζονται 

για την ταξινόμηση των πληροφοριών και να διασφαλίσουμε τη συνεχή ενημέρωση για 



78 

την κατάσταση του οργανισμού. Οι ειδικές μονάδες αντιμετώπισης και ανάκαμψης 

πρέπει να εκπαιδευτούν, ώστε να αναφέρουν συχνά την κατάσταση, ακόμη κι αν αυτή 

παραμένει η ίδια, έτσι ώστε οι διαχειριστές να γνωρίζουν το τι ακριβώς συμβαίνει και 

πώς. Χωρίς να γίνεται μια διαρκής ενημέρωση, οι διαχειριστές θα πάρουν αποφάσεις οι 

οποίες βασίζονται είτε σε ελπίδες είτε σε αμφιβολίες και είτε με τον έναν είτε με τον 

άλλο τρόπο, θα επιβραδύνουν την ταχύτητα ανάκαμψης, θα χάσουν την ορμή τους, ενώ 

ταυτόχρονα θα χάσουν και την αξιοπιστία τους προς τους μετόχους. Οι μέτοχοι και το 

γενικό κοινό χρειάζονται επίσης τη διαρκή και ενημερωμένη πληροφόρηση. 

 

Κατά τον Heath, η άλλη επικέντρωση του ενδιαφέροντος αφορά στην εύρεση τρόπων, 

μέσω των οποίων η κρίση θα δημιουργήσει μια θετική εικόνα για τον οργανισμό. Συχνά 

αυτές οι αναζητήσεις γίνονται σε τρία επίπεδα τα οποία αφορούν σε: 

 Βελτιώσεις στα προσφερόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες. 

 Βελτιώσεις στις λειτουργίες και τις εγκαταστάσεις, και 

 βελτιώσεις στην εικόνα του οργανισμού. 

 

Ολοφάνερα, αυτά τα τρία επίπεδα είναι κατά κάποιον τρόπο αλληλένδετα. Μια βελτίω-

ση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μπορεί να βελτιώσει την εικόνα του οργανισμού, ως 

προς τους μετόχους της και ως προς το γενικό κοινό. (Heath, 2005) 

 

5.4.7 Εκδηλώσεις και γιορτές 
 

Ο Heath θεωρεί ότι όταν η κρίσιμη κατάσταση πλησιάζει προς το τέλος και όταν οι 

διαδικασίες ανάκαμψης λειτουργούν κανονικά, οι διαχειριστές πρέπει να σκεφτούν και 

πάλι τις ψυχολογικές επιπτώσεις της κρίσης. Ενώ παραμένουν ευαίσθητοι, ως προς τις 

επιθυμίες των ατόμων που έχουν πληγεί από την κρίση, η χρήση των εκδηλώσεων και 

των εορτασμών μπορεί να βοηθήσει στη σηματοδότηση του τέλους ενός συγκεκριμένου 

σταδίου ή ολόκληρης της κατάστασης και έτσι να βοηθήσει τους ανθρώπους να 

αναρρώσουν. 

 

Οι εκδηλώσεις είναι συνήθως ήσυχες και καταθλιπτικές, καθώς συχνά 

χρησιμοποιούνται για να θυμόμαστε αυτούς που πέθαναν ή που επλήγησαν σε 
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καταστροφικό βαθμό από την κρίσιμη κατάσταση. Κατά τον ίδιο, άλλες εκδηλώσεις 

περιλαμβάνουν την απονομή βραβείων, όπως και δραστηριότητες για την υποστήριξη 

των θυμάτων.  

 

Οι εκδηλώσεις λοιπόν χρησιμοποιούνται συχνά, για να σηματοδοτήσουν το τέλος της 

επίλυσης της κρίσης και των επιπτώσεων που προκλήθηκαν απ' αυτήν. Ενώ οι πιο 

γνωστές εκδηλώσεις συνήθως περιστρέφονται γύρω από σημαντικά δημόσια κρίσιμα 

γεγονότα, (οι εκδηλώσεις για την καταστροφή που έγινε στο γήπεδο ποδοσφαίρου του 

Hillsborough ή η συντριβή του αεροπλάνου Ει Αι στο Άμστερνταμ), μπορούν να 

πραγματοποιηθούν και μικρότερα τοπικά γεγονότα. Η ιδέα της ολονυκτίας πριν την 

κηδεία, για παράδειγμα, είναι μια πιο μικρή και πιο προσωπική δραστηριότητα, που 

έχει το ίδιο αποτέλεσμα. (Heath, 2005) 

 

Οι γιορτές είναι ευχάριστες στιγμές, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να σηματοδοτή-

σουν ένα θετικό αποτέλεσμα, το οποίο συνήθως είναι το τέλος ενός συγκεκριμένου 

σταδίου ανάκαμψης. Οι στιγμές που μπορεί να γιορταστούν, είναι η επιστροφή στα 

κτήρια και τις εγκαταστάσεις, τα εγκαίνια νέων κτηρίων και εγκαταστάσεων, η 

επιστροφή στον οργανισμό των ατόμων που επλήγησαν από την κρίση και ίσως ακόμη 

και το ευχαριστώ στο προσωπικό και τους μετόχους, για τις προσπάθειές τους κατά τη 

διάρκεια των δραστηριοτήτων αντιμετώπισης και ανάκαμψης. Σύμφωνα με τον Heath, 

oι τέσσερεις βασικές αρχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον εορτασμό της 

ανάκαμψης, είναι ότι οι γιορτές πρέπει: 

 Να ενώνουν και να μην διαχωρίζουν. 

 Να πραγματοποιούνται πολύ κοντά χρονικά με το γεγονός, που γιορτάζεται. 

 Να έχουν μια ξεκάθαρη και ειλικρινή επικέντρωση, και 

 να περιλαμβάνουν μια συμπερασματική και οριστική στιγμή. 

 

Για την αύξηση του ηθικού και της εικόνας του οργανισμού, οι εορτασμοί πρέπει να 

γίνονται δημόσια και να είναι ορατοί. Οι διαχειριστές οφείλουν να διατυμπανίσουν  τον 

εορτασμό ενός πραγματικού επιτεύγματος της διαδικασίας ανάκαμψης. 
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Κεφάλαιο 6 : Οι επιπτώσεις των κρίσεων 

6.1 Στους οργανισμούς 

Οι Seeger et al (2005) τόνισαν ότι «μία κρίση είναι θεμελιώδη παύση ή αναστάτωση 

της οργανωσιακής σταθερότητας και της εκάστοτε παρούσας κατάστασης. Αυτή τους η 

δήλωση συνεπάγεται ότι η κρίση έχει ένα επιβλαβή αποτέλεσμα στην σταθερότητα του 

οργανισμού, το οποίο οδηγεί στην εμφάνιση ενός κρίσιμου ερωτήματος το οποίο αφορά 

το αν ο οργανισμός θα επιβιώσει μετά την εμφάνιση της κρίσης. 

Ο Tschirhart (1996) συμφώνησε και πρόσθεσε ότι εκτός του ότι οι κρίσεις απειλούν την 

σταθερότητα των οργανισμών, μπορούν επίσης να βάλουν σε κίνδυνο την φήμη και 

υστεροφημία μιας επιχείρησης. Το «όνομα» ενός οργανισμού μπορεί να επηρεάσει την 

επιλογή του κοινού με την έννοια του κατά πόσο η όχι θα επιλέξει και καταναλώσει το 

προϊόν ή την υπηρεσία ή αν ποτέ επιλέξει την συνεργασία μαζί με αυτούς  τους 

οργανισμούς. Η προστασία ή διόρθωση της εικόνας ενός οργανισμού κατά την διάρκεια 

καθώς και μετά το πέρας μιας κρίσης είναι απόλυτα αναγκαία έτσι ώστε να 

ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού.  

6.2 Στα μέλη του προσωπικού 

Είναι γενικά γνωστό ότι οι κρίσεις έχουν αντίκτυπο στην ψυχολογία των εργαζομένων.  

Ο Braverman (2003) υποστήριξε ότι  « κατά την διάρκεια των ημερών και εβδομάδων 

όπου συμβαίνει μια κρίση, το τραυματικό στρες που δημιουργεί στους εργαζομένους, 

μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση συμπτωμάτων όπως προβλήματα συγκέντρωσης και 

κατάθλιψης. Μακροχρόνια, μία κρίση μπορεί να οδηγήσει σε κατάχρηση ουσιών, σε 

νοητικές και σωματικές παθήσεις και ασθένειες καθώς και οικογενειακά προβλήματα. 

Αυτά τα συμπτώματα μπορούν να αποδιοργανώσουν και να μειώσουν δραματικά την 

απόδοση των μελών και κατ’ επέκταση όλη την λειτουργία της οργάνωσης. Με άλλα 

λόγια, εξαιτίας μιας κρίσης, οι οργανισμοί δεν θα είναι σε θέση να λειτουργούν σωστά 

Οι Pearson and Clair (1998) καθώς και οι Christensen and Kohls (2003) υποστήριξαν 

ότι μία κρίση μπορεί να αυξήσει το στρες στον κάθε μέλος ξεχωριστά. Πρότειναν ότι 

παρόλο που είναι δύσκολο για τα μέλη, να πάρουν μια ηθική απόφαση σχετική με την 
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οργανωσιακή επιβίωση. Σύμφωνα με τους Christensen and Kohls (2003), ηθική 

απόφαση ορίζεται ως «η απόφαση που έχει πάρει το  αρμόδιο άτομο και στην οποία 

όλα τα μέλη έχουν συμφωνήσει και έχουν δώσει εσωτερική αξία στην απόφαση αυτή». 

Αυτό υποδηλώνει ότι όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στην διαδικασία της 

δημιουργίας των αποφάσεων αυτών ειδικά στα κομμάτια που επηρεάζουν τα ίδια τα 

μέλη.  Οι Christensen & Kohls (2003) προτείνουν ένα μοντέλο ανάλυσης ηθικών και 

ανήθικων αποφάσεων. Με βάση αυτό το μοντέλο, τονίζουν ότι μια κρίση και τα 

χαρακτηριστικά της προκαλεί οργανωσιακό καθώς και μεμονωμένο στρες, το οποίο 

διαταράσσει την λειτουργία του οργανισμού και την οδηγεί αυτήν και τα μέλη της να 

πάρουν μια ανήθικη απόφαση. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει την σχέση μεταξύ της 

κρίσης και του στρες και πώς επιδρούν στην λήψη ηθικών και ανήθικων αποφάσεων 

μέσα σε έναν οργανισμό. 

Διάγραμμα 6 . Μοντέλο ανάλυσης ηθικολογίας στις αποφάσεις κρίσεων 

    

Πηγή: Christensen & Kohls (2003) 
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Συμπεράσματα 

Οργανισμοί και επιχειρήσεις στην παγκόσμια επικράτεια καθημερινά έρχονται 

αντιμέτωποι και αντιμέτωπες με διάφορες κρίσεις. Οι κρίσεις μπορούν να οριστούν με 

διάφορους τρόπους. Ωστόσο, σύμφωνα με την Harvati,  υπάρχει μια γενική άποψη ότι ο 

όρος της κρίσης αναφέρεται σε ένα απροσδόκητο γεγονός με αρνητικά αποτελέσματα,  

είτε είναι κρίσεις που προκαλούνται από την φύση είτε είναι κρίσεις τις οποίες έχει 

προκαλέσει ο ανθρώπινος παράγοντας. Παρόλα αυτά μία κρίση μπορεί να έχει και 

θετικό αντίκτυπο σε έναν οργανισμό καθώς και να τον οδηγήσει σε ανάπτυξη. 

Οι οργανισμοί, στο διεθνές περιβάλλον, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μια κρίση αρχικά 

οφείλουν να εστιάσουν στην σημαντικότητα της άμεσης και ορθής επικοινωνίας μεταξύ 

της ηγεσίας και του υπόλοιπου προσωπικού του οργανισμού. Κατά την Harvati (2013), 

με αυτό τον τρόπο δημιουργείται εμπιστοσύνη ανάμεσα στα μέλη κάτι που σε 

περιόδους κρίσης αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αποτελεσματική διαχείριση. 

 Έπειτα θα πρέπει να επανεξετάσουν τις υπάρχουσες στρατηγικές πριν να εφαρμόσουν 

νέες στρατηγικές διαχείρισης της κρίσης καθώς και να εισάγουν ένα μετασχηματιστικό 

και οραματιστικό τρόπο ηγεσίας. Σύμφωνα με τον Heath, προκειμένου να γίνει 

αποτελεσματική διαχείριση αυτών των κρίσεων, τα μέλη των οργανισμών οφείλουν 

αρχικά να κατανοήσουν τα βήματα μια αποτελεσματικής διαχείρισης, όπως λόγου χάρη 

τον ρόλο του κάθε μέλους και την επιλογή των κατάλληλων στρατηγικών διαχείρισης 

των κρίσεων. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία, υπάρχουν διάφορες στρατηγικές και τεχνικές για την 

αποτελεσματική διαχείριση των κρίσεων. Αρχικά, η καλή ενσωμάτωση διάφορων 

διαχειριστικών συστημάτων καθώς και η ικανότητα σωστής χρήσης αυτών από 

εξειδικευμένο προσωπικό αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα για την σωστή 

διαχείριση των κρίσεων μετέπειτα. (Heath, 2005) 

Έπειτα, η εκπαίδευση των μελών μιας επιχείρησης είναι από τις σημαντικότερες 

στρατηγικές διαχείρισης και αυτό γιατί προετοιμάζει το προσωπικό για την κρίση πριν 

αυτή συμβεί. Η προετοιμασία αφορά τεχνικές διαχείρισης καθώς και τον ρόλο που έχει 

το κάθε άτομο ή μία ομάδα κατά την διάρκεια μιας κρίσης. Το πιο αποδοτικό μέρος της 
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εκπαίδευσης αποτελούν οι ασκήσεις προσομοίωσης των κρίσεων οι οποίες γίνονται με 

εξειδικευμένους ειδικούς. 

Η εκπαίδευση σημαίνει ότι οι άνθρωποι θα είναι έτοιμοι για την κρίση και τις 

επιπτώσεις της και κατά συνέπεια θα είναι προετοιμασμένοι κυρίως ψυχολογικά για τις 

επιπτώσεις της.  Γενικά αυτά τα προγράμματα εκπαίδευσης θα πρέπει να εφαρμόζονται 

σε όλο το προσωπικό. 

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον Σφακιανάκη, ένα καλό σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης 

θα βοηθήσει στην οργάνωση της διαχείρισης της κρίσης και στην μείωση του πανικού 

και του άγχους που μια κρίση μπορεί να προκαλέσει στα μέλη του προσωπικού.  Το 

σχέδιο αντιμετώπισης θα πρέπει να μπει σε εφαρμογή  αμέσως μόλις εκδηλωθεί και 

συμβεί μια κρίση. 

Επίσης, η σωστή διαχείριση των ΜΜΕ και της εικόνας της επιχείρησης είναι βασικοί 

παράγοντες στην επιτυχημένη διαχείριση των κρίσεων. Σε πολλές περιόδους κρίσεων η 

διαχείριση της εικόνας γίνεται μέρος της σφαίρας των ΜΜΕ. Για τον λόγο αυτό οι 

διαχειριστές των κρίσεων οφείλουν να περάσουν την σωστή εικόνα κατά τις περιόδους 

αυτούς διαφορετικά θα πρέπει να αντιμετωπίσουν έπειτα την αρνητική άποψη του 

κοινού (Heath, 2005).  

Συμπερασματικά, όπως έχει τονίσει και ο Σφακιανάκης (2006) , η αποτελεσματική 

διαχείριση των κρίσεων εξαρτάται από τις δυνατότητες που έχουν τα άτομα ή τα 

σύνολα να τις αντιμετωπίσουν. Αυτές οι δυνατότητες είναι οι πόροι που πρέπει να 

εξασφαλιστούν πριν από τις κρίσεις, να διατεθούν και να αναλωθούν κατά τις κρίσεις 

και να αναπληρωθούν μετά τις κρίσεις χωρίς να διασαλευθούν τα θεμέλια ή η αντοχή 

των ατόμων και των συνόλων.  

Τέλος, στην χώρα μας η διαχείριση των κρίσεων δεν έχει αναπτυχτεί επαρκώς σε 

σύγκριση με το διεθνές περιβάλλον. Στους Ελληνικούς οργανισμούς και στις Ελληνικές 

επιχειρήσεις παρόλο που αντιμετωπίζουν κρίσεις , η οργανωμένη και σωστή διαχείριση 

αυτών των κρίσεων αποτελεί άγνωστο η δεύτερον θέμα καθώς δεν υπάρχει η σωστή 

πληροφόρηση για τις κρίσεις, ούτε ο σωστός σχεδιασμός αντιμετώπισης αυτών και δεν 

υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό διαχείρισης. (Σφακιανάκης, 2006) 
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