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1. Πρόλογος - Αναγκαιότητα της έρευνας

Το έντονα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον με την παγκοσμιοποίηση 
περικλείει σήμερα πολύ περισσότερους κινδύνους απ’ ότι στο παρελθόν.

Στους παραδοσιακούς κινδύνους της κοινωνίας μας, που περιορίζονταν κάποτε στην 
πυρκαγιά, στα ατυχήματα και στις ασθένειες έχει προστεθεί ένα ευρύ και πιο πολύπλοκο 
φάσμα κινδύνων, το οποίο και συνεχίζει να μεταβάλλεται.

Η παραγωγή στηρίζεται στην υψηλή τεχνολογία. Ο καταμερισμός της εργασίας 
προϋποθέτει την εξάρτησή της από ανθρώπους κλειδιά για την επιχείρηση. Οι αυξανόμενες 
εξαρτήσεις στην παροχή πρώτων υλών και ακατέργαστων προϊόντων είναι σήμερα 
περισσότερο εμφανείς παρά ποτέ. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες συχνά εκθέτουν τους 
εργαζόμενους και τους καταναλωτές σε κινδύνους υγείας, οι οποίοι δεν είναι πάντα εύκολο 
να προβλεφθούν. Το τελικό προϊόν μπορεί επίσης να προκαλέσει βλάβες στο οικοσύστημα. 
Περισσότερο εξειδικευμένοι κίνδυνοι προερχόμενοι από το στίβο της πολιτικής, υπό τον τύπο 
των απαγωγών των συμμετεχόντων σε μακρινά ταξίδια περιπέτειας έχουν τώρα εμφανιστεί 
στο προσκήνιο, και ακόμη, τα διάφορα προφορικά μηνύματα για ενδεχόμενες πολεμικές 
απειλές μπορούν να προκαλέσουν αξιοσημείωτα κόστη.

Σημειωτέα είναι επίσης η αυξανόμενη εξάρτηση από την ηλεκτρονική επεξεργασία 
δεδομένων. Οι ταχύτατες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών ώθησαν τους 
οργανισμούς για άμεση προσαρμογή. Νέοι ορισμοί όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, διαχείριση 
εφοδιαστικής αλυσίδας, αποθήκες δεδομένων, διαχείριση γνώσης κάνουν την εμφάνισή τους 
στον επιχειρηματικό τομέα. Η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών υποστηρίζουν από τη μια 

πλευρά τον πυρήνα διαδικασιών μιας επιχείρησης και ελαχιστοποιούν κατ’ αυτόν τον τρόπο 
τους παραδοσιακούς επιχειρηματικούς κινδύνους. Ταυτόχρονα όμως η χρήση τους 
δημιουργεί νέους κινδύνους αυξάνοντας συνεχώς την εξάρτηση από την τεχνολογία και τους 

κινδύνους που σχετίζονται με αυτήν (Romeike 20001). Είναι σχεδόν αδύνατο να λειτουργήσει 
σήμερα εταιρία ή φορέας, που να μην βασίζεται στους υπολογιστές και αυτό οδηγεί με τη 
σειρά του σε αύξηση νέων κινδύνων στον τύπο της διαχείρισης δεδομένων χωρίς 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Η επιχείρηση φαντάζει ως υπερευαίσθητη στις διάφορες μικρές ή μεγάλες αλλαγές και 

η βιωσιμότητά της είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητη. Τα αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών

Romeike Frank: Cyber Risks - IT-Risiken und Grenzen traditioneller Risikofinanzierungprodukte. In: RiskNet, 
Zeitschrift fiir Versicherungswesen, Jg. 51, Heft 17 v., S. 603-610, 2000.
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καταγράφουν την μέχρι του παρόντος αδυναμία των επιχειρήσεων να διαχειριστούν 

αποτελεσματικά τους κινδύνους αυτούς (Klassen 20042).

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις ευρισκόμενες σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό 
περιβάλλον, είναι αναγκασμένες σε μία διαρκή επανεξέταση της στρατηγικής τους 
τοποθέτησης έναντι στις αξίες, τις οποίες καλούνται να πρεσβεύουν, αλλά και στους 
κινδύνους, τους οποίους δύναται να περικλείει η διαρκής αυτή αλλαγή. Παράλληλα 
επιβάλλεται η επιτυχής προσαρμογή τους σε όλες τις πτυχές του οικοσυστήματος, 
λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση που υπάρχει στη διαλεκτική σχέση των δύο.

Ανθρώπινο δυναμικό εκπαιδεύεται οργανωμένα (εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων) 
ή μη οργανωμένα (μέσω της καθημερινής τριβής με τους αυξημένους ποσοτικά - σε επίπεδο 
και ύψος επικινδυνότητας - κινδύνους) και μάλιστα σε καθημερινή βάση στη διαχείριση των 
κινδύνων. Η συνεχής αποδοχή υψηλότερου δείκτη επικινδυνότητας προσωπικής και 
επαγγελματικής διαβίωσης επιδρά καταλυτικά με τη σειρά της στην ερμηνεία του κινδύνου. Η 
ούτως ή άλλως υποκειμενική στάση του ανθρώπου απέναντι στον κίνδυνο αναδιοργανώνεται 
και αναπροσαρμόζεται συνεχώς στις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Ο άνθρωπος είναι 
πλέον σε θέση να εκτιμήσει διαφορετικά τον κίνδυνο και να αναλάβει μεγαλύτερο ρίσκο απ’ 
ότι παλαιότερα. Αυτό αντανακλάται στην αναζήτηση δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου, οι 
οποίες περικλείουν το στοιχείο της περιπέτειας.

Στην προσπάθεια μιας τέτοιου είδους επιχειρηματικής προσαρμογής εντάσσεται μεταξύ 
άλλων και η στροφή των φορέων του ελληνικού τουριστικού προϊόντος σε νέα καινοτόμα για 
τον κλάδο προϊόντα, με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού 
και των αντίστοιχων επιχειρήσεων. Η ιδιαίτερη ανάπτυξη του λεγάμενου (οικο- 
)αγροτουρισμού και η αυξανόμενη δημοτικότητα των υπαίθριων δραστηριοτήτων είναι 
πραγματικότητα και τα πρώτα βήματα γίνονται (και με τη βοήθεια της οικονομικής 
χρηματοδότησης από την Ε.Ε. - Κ.Π.Σ. αγροτουρισμός, οικοτουρισμός κ.λ.π.) με ιλιγγιώδη 
ταχύτητα.

Τα νέα δημοφιλή τουριστικά «προϊόντα» χρησιμοποιούν τις αθλητικές δραστηριότητες 
ως πρωταρχικό σκοπό (π.χ. αθλητικός τουρισμός) ή ως μέσο (αγροτουρισμός, χειμερινός 
τουρισμός, ταξίδια περιπέτειας, ξενοδοχειακός τουρισμός).

Επίσης η ποιοτική αναβάθμιση της οργάνωσης του ελεύθερου χρόνου φέρνει μεταξύ 
άλλων τον αθλητισμό (ως τέτοιου είδους δραστηριότητα) και κατ’ επέκταση τη φυσική αγωγή 
στο προσκήνιο της καθημερινής διαβίωσης πολλών ανθρώπων.

2 Klassen Hans-Peter: Der Wert des strategischen Risikomanagements. In Marsh & McLennan Companies 
GmbH Risikostudie, MCinchen 2004.
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Διαβαίνοντας το ίδιο μονοπάτι, η σύγχρονη εξέλιξη διάφορων επιστημών όπως της 
αγωγής, ιατρικής, περιβαλλοντολογίας και ψυχολογίας (π.χ. επίδραση της βιωματικής 
εκπαίδευσης σε ανθρώπους και περιβάλλοντα) ή της διοίκησης επιχειρήσεων (διαχείριση- 
εκπαίδευση ανθρωπίνων πόρων), οι οποίες χρησιμοποιούν τις αθλητικές δραστηριότητες, 
κυρίως αυτές της βιωματικής εκπαίδευσης, ως κύριο και απαραίτητο εκπαιδευτικό εργαλείο, 
προκειμένου να επιτύχουν τους εκάστοτε σκοπούς τους, βασίζοντας το εκπαιδευτικό 
αποτέλεσμα στην πρόκληση αλησμόνητων εμπειριών μέσα από ειδικά οργανωμένα 

μαθησιακά περιβάλλοντα.

Ο αθλητισμός και η φυσική αγωγή ακολουθώντας το σύγχρονο ρεύμα της εξέλιξης και 
αφουγκράζοντας τις ανάγκες της αγοράς επιδεικνύει όλο και περισσότερα νέα ή ανανεωμένα 
αθλητικά «προϊόντα-υπηρεσίες». Ιδιαίτερα στον ελληνικό χώρο σήμερα υπάρχει ένα πλήθος 
αθλητικών εγκαταστάσεων, οι περισσότερες από τις οποίες, σε μερικά αθλήματα, χτίστηκαν 
την τελευταία δεκαετία. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα των νέων ή πρόσφατα 
εξοπλισμένων χιονοδρομικών κέντρων, των νέων ή εκσυγχρονισμένων αθλητικών 
εγκαταστάσεων, οι οποίες οικοδομήθηκαν με αφορμή τους ολυμπιακούς αγώνες κ.λ.π.. Κατά 
παρόμοιο τρόπο τα αθλητικά κέντρα δήμων και κοινοτήτων, κατασκηνώσεων, εκπαιδευτικών 
και αθλητικών οργανισμών, τουριστικών υποδομών, επιχειρήσεων κ.ο.κ. είναι έτοιμα να 
προσφέρουν πλήθος αθλητικών προγραμμάτων, ο τόπος διεξαγωγής των οποίων μπορεί να 
εκτείνεται από μια συνηθισμένη σχολική αυλή έως την πιο απομακρυσμένη γωνιά του 

πλανήτη που υπόσχεται περιπέτεια και ανεπανάληπτες εμπειρίες στον ίδιο βαθμό για τους 
συμμετέχοντες.

Διαγράφεται η αρχή μιας αθλητικο-οργανωτικής έξαρσης, η οποία θέτει νέους όρους 
στη φυσική αγωγή όσον αφορά τον (ανα-)σχεδιασμό και την (επαν-)εξέταση των αθλητικο- 
εκπαιδευτικών θεματικών πεδίων-προγραμμάτων. Από τη μία πλευρά είναι η φυσική αγωγή 
εκ των πραγμάτων αναγκασμένη να λειτουργήσει σε σύγχρονα και οργανωμένα διοικητικά 
περιβάλλοντα (οργανισμούς, επιχειρήσεις, ξενοδοχειακές μονάδες, αθλητικές ανώνυμες 
εταιρίες κ.λ.π.) και να μεταδώσει αξίες και γνώσεις λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις 
διαρκώς εξελισσόμενες οργανωσιακές μεθόδους. Από την άλλη πλευρά εξαρτάται η 
αποτελεσματικότητα των προς μετάδοση αθλητικο-εκπαιδευτικών γνώσεων τόσο από την 
επιτυχημένη ενδοεπιχειρησιακή οργάνωση των εκάστοτε εκπαιδευτικών φορέων όσο και από 
την ποιότητα της οργάνωσης της αθλητικο-εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η προσπάθεια αυτή περικλείει σίγουρα αυξημένες επενδυτικές ευκαιρίες για την 
ελληνική κοινωνία. Παρόλα αυτά, σε περίπτωση που τα πρώτα βήματα δε γίνουν με την
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απαραίτητη σύνεση και μεθοδικότητα και σύμφωνα με τα απαιτούμενα κριτήρια ποιότητας και 
ασφάλειας, τότε κινδυνεύει η όλη προσπάθεια να αποδειχθεί ένα τεράστιο σφάλμα με 
δύσκολα αναστρέψιμες αρνητικές επιδράσεις για την Ελλάδα και από οικολογικής απόψεως 
για το οικοσύστημα γενικότερα.

Παράλληλα τίθενται ποικίλα οργανωτικά και εκπαιδευτικά ερωτήματα που άπτονται π.χ. 
της πολύπλευρης ασφάλειας των συμμετεχόντων (εκπαιδευομένων, εκπαιδευτών κ.λ.π.), της 
προστασίας του περιβάλλοντος, του αποκλεισμού μιας ενδεχόμενης οικονομικής αποτυχίας, 
της εγγύησης του εκπαιδευτικού αποτελέσματος αλλά και της αθλητικής προσπάθειας, της 
επιτυχημένης και ασφαλούς διοργάνωσης αθλητικών γεγονότων, της αποτελεσματικής 
εκπαίδευσης καθηγητών φυσικής αγωγής κ.ο.κ..

Σ' αυτόν τον κόσμο των όλο και πιο πολλών κινδύνων καλείται η επιστήμη της 
διαχείρισης ασφάλειας να αντιληφθεί, να καταγράψει, να κατανοήσει, να αναλύσει και να 
ελέγξει το περιβάλλον, μετατρέποντας το κατά το δυνατόν σε ένα ασφαλές πεδίο 
δημιουργίας, με τελικό αποδέκτη τον πελάτη-μαθητή-αθλούμενο, τον επιχειρηματία- 
εργαζόμενο-εκπαιδευτή, την φορέα-οργανισμό-επιχείρηση-οικογένεια, δηλαδή την κοινωνία 
ολόκληρη.

Παρά την τάχιστη εξέλιξη, το γενικότερο ποσοστό της μέριμνας των επιχειρήσεων, που 
εφαρμόζουν συστηματικά τη στρατηγική διαχείριση ασφάλειας εξακολουθεί να είναι 

εξαιρετικά χαμηλό (Klassen 20043, Αγοραστός 19994). Ειδικά για τους φορείς αθλητικών και 
υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή στοιχεία για την 
αναγωγή συμπερασμάτων, όπως συμβαίνει με άλλες χώρες π.χ. Η.Π.Α., Γερμανίας, 
Αυστρίας, Γαλλίας, Ελβετίας, Ιταλίας κ.λ.π..

Γίνεται λοιπόν κατανοητή η άμεση ανάγκη να δοθούν ικανοποιητικές απαντήσεις σε 
τέτοιου είδους ερωτήματα και να αναπτυχθούν αποτελεσματικές και εφαρμόσιμες 
στρατηγικές που θα προστατεύσουν το σύνολο των εμπλεκομένων της αθλητικής 
εκπαίδευσης.

Στην προσπάθειά της αυτή η επιστήμη του αθλητισμού είναι σε άμεση αλληλεξάρτηση 

με την εξέλιξη της επιστήμης της διοίκησης επιχειρήσεων και των εκπαιδευτικών 

οργανισμών, θέτοντας την επιστήμη του αθλητικού μάνατζμεντ στο προσκήνιο. Εγγύτερα

3 Klassen Hans-Peter: Der Wert des strategischen Risikomanagements. In Marsh & McLennan Companies 
GmbH Risikostudie, Munchen 2004.
4 Αγοραστός K.: Ανάλυση Επιχειρηματικών Κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.
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στις απαντήσεις των προαναφερθέντων ερωτημάτων φαίνεται να είναι το θεματικό πεδίο της 
διαχείρισης ασφάλειας, το οποίο είναι επωμισμένο με την αρμοδιότητα να αναπτύσσει 
συστήματα διαχείρισης ασφάλειας για κάθε είδους επιχειρηματική ή εκπαιδευτική 
δραστηριότητα και να τα αντιπαραθέτει απέναντι σε κάθε είδους απειλή για ανθρώπους, 

οργανισμούς και περιβάλλον(τα) (Klassen 20045, Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Πολιτικής 

Αεροπορίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας 20006, Αγοραστός 19997, Priest S., Dixon Τ. 

19908, Van der Smissen B. 19909).

Μερίδιο ευθύνης σε αυτή την κοινωνικοοικονομικού χαρακτήρα προσπάθεια έχει, εκτός 
από την επιστήμη της διαχείρισης εκπαιδευτικών & αθλητικών οργανισμών, και αυτή της 
φυσικής αγωγής. Μια πρόκληση με ιδιαίτερες δυσκολίες δεδομένου της γενικότερης έλλειψης 
επεξεργασμένου γνωστικού κεφαλαίου και αντίστοιχων εμπειριών στο συγκεκριμένο 
αντικείμενο. Εντούτοις πρέπει να συνεχισθεί και να υποστηριχθεί κάθε προσπάθεια 
συνεισφοράς, ακόμη και οι πολλάκις ανούσιες και αποκλειστικά θεωρητικές τοποθετήσεις στα 
πλαίσια επιστημονικών συνεδρίων, οι οποίες φανερώνουν από τη μια πλευρά την έλλειψη 
προσανατολισμού, από την άλλη όμως δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη 
θεμελίωση του οικοδομήματος που ονομάζεται Διαχείριση Ασφάλειας στη Φυσική Αγωγή και 
στον Αθλητισμό.

Όσον αφορά την ελληνική επιστημονική βιβλιογραφία για το θέμα της διαχείρισης 
ασφάλειας σε γενικό πλαίσιο είναι εξαιρετικά περιορισμένη και μάλλον ανύπαρκτη όσον 
αφορά τα εξειδικευμένα πεδία της αναψυχής και των υπαίθριων δραστηριοτήτων.

Γίνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο αυτονόητος, ένας από τους κύριους σκοπούς της 
συγγραφής αυτής της μελέτης, που είναι να δώσει το έναυσμα στις επιστήμες, προκειμένου 
να καλυφθεί με αποτελεσματικό τρόπο το μέχρι στιγμής υπάρχον ερευνητικό κενό της 
διαχείρισης ασφάλειας στην οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού και της εκπαίδευσης 
αυτού, δηλαδή τη φυσική αγωγή.

5 Klassen Hans-Peter: Der Wert des strategischen Risikomanagements. In Marsh & McLennan Companies 
GmbH Risikostudie, Munchen 2004.
6 Civil Aviation Administration of the Republic of Latvia Director-general: Regulatory requirements for the Air 
Traffic Management and Air Navigation Services Safety Management System. Order Nr.R-53, issued on 11 April, 
2000.

7 Αγοραστός K.: Ανάλυση Επιχειρηματικών Κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.
8 Priest S., Dixon T.: Safety Practices in Adventure Programming. Association for Experiential Education, Boulder, 
1990.
9 Van der Smissen B.: Legal liability and risk management for public and private entities. Cincinnati, 1990.
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Η ευαισθητοποίηση ακόμη των αρμόδιων κρατικών φορέων για τη θέσπιση και την 
αυστηρή εφαρμογή ενός προκαθορισμένου νομοθετικού και οργανωτικού πλαισίου, που θα 
έχει σκοπό την ορθολογική ανάπτυξη του αθλητισμού, της αναψυχής, του (οικο-)τουρισμού 
και των υπαίθριων δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και της επιστήμης της φυσικής αγωγής 
στην Ελλάδα στην είναι επίσης ένας σημαντικός στόχος.

Ακολούθως γίνεται προσπάθεια να δομηθούν βασικές θεωρητικές απόψεις της 
θεματολογίας «κίνδυνος και ασφάλεια» υπό το πρίσμα του αθλητισμού και της φυσικής 
αγωγής και παράλληλα να εμπλουτιστούν οι απόψεις αυτές με αντίστοιχα πρακτικά 
παραδείγματα.

2. Αθλητισμός και Φυσική Αγωγή

Ο Αθλητισμός μπορεί να οριστεί σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα (Weitl & Schmidt- 

Funke 199110):

1. Ο αθλητισμός μπορεί να σημαίνει την οργανωτική μονάδα. Σε αυτήν την περίπτωση 
αναφέρεται η κρατική διάσταση του αθλητισμού και περικλείονται όλες οι 
οργανωμένες μορφές του αθλητισμού, όπως οι ομοσπονδίες αθλημάτων, οι 
σύλλογοι κ.λ.π.

2. Όσον αφορά το περιεχόμενό του, ο όρος αθλητισμός χρησιμοποιείται για την 
παραπομπή στα διάφορα αθλήματα.

3. Ο αθλητισμός χαρακτηρίζεται ως ανεξάρτητος κοινωνικός τομέας. Ο χαρακτηρισμός 
«Αθλητισμός ως Πολιτισμός» τον εξισώνει με τους τομείς της τέχνης, της μουσικής 
κ.λ.π., πράγμα που δικαιολογείται μέσω των διαφόρων λειτουργιών του 
αθλητισμού: υγεία, ευεξία, διασκέδαση, χαρά κ.λ.π.

4. Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης ως χαρακτηρισμός προσωπικότητας. Ένας 
αθλητικός άνθρωπος.

Ως αθλητισμός θεωρείται το σύνολο των σωματικών (κινητικών) δραστηριοτήτων με τις 

οποίες κάποιος επιδιώκει συνειδητά κάποια σωματική επίδοση όπως αυτή νοείται και

10 Weitl Μ. & Schmidt-Funke U.Q Sport und Bewegung - Ein Ansatz zur Veranderung von Lebensbedingungen 
im Umfeld von Hochschule und Betrieb? Universitat Augsburg, 1991.
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πραγματώνεται από το κοινωνικό σύνολο. Ο θεσμός του αθλητισμού υπηρετεί ποικίλους 
σκοπούς όπως η συμβολή του στην αύξηση της εργατικότητας των ανθρώπων, κοινωνική 
προβολή ατόμων και ομάδων, ενώ παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτιστική 

χροιά του αθλητισμού (Αυγερινός 198911).

Ο αθλητισμός είναι ένας κοινωνικός θεσμός για αυτό είναι συνδεδεμένος με τον 
πολιτισμό, τις πολιτιστικές αξίες και συνθήκες της εκάστοτε κοινωνίας. Με τον όρο πολιτισμό 
εννοούνται οι κοινωνικά αναγνωρισμένοι κανόνες συμπεριφοράς των ανθρώπων, που 
αποκτώνται στην πορεία των διανθρώπινων δραστηριοτήτων. Οι λειτουργίες που επιτελεί ο 

αθλητισμός διακρίνονται στις (Αυγερινός 198912):

1. έκδηλεο: π.χ. ψυχαγωγία και διατήρηση και βελτίωση της υγείας του αθλούμενου
2. λανθάνουσες: π.χ. κοινωνικοποίησης, σύσφιξη σχέσεων των μελών της κοινωνίας

Μια πιο εξελιγμένη και πιο ευρεία έννοια του αθλητισμού διατυπώνεται ως εξής 

(Dietrich Κ. Landau G. 199013):

Αθλητισμός είναι το αντικείμενο της φυσικής αγωγής. Είναι ακόμη το σύνολο όλων των 
σωματικών δραστηριοτήτων και κινητικών μοντέλων, που γίνονται συνειδητά από τον 
άνθρωπο. Λαμβάνει χώρα πάντα όταν το σώμα ή η σωματική άσκηση τίθεται στο προσκήνιο 
της προσοχής και της οργάνωσης του ανθρώπινου βίου, όταν δηλαδή σώμα και κίνηση 
σχετίζονται με την πράξη, τη σκέψη και τις ανθρώπινες σχέσεις, τότε που σχηματίζεται μία 
πραγματικότητα, η οποία είναι σημαντική από την άποψη της φυσικής αγωγής.

Η φυσική αγωγή είναι τμήμα της γενικότερης αγωγής και έχει σκοπό να διαμορφώσει 
πολύπλευρα και αρμονικά την ανθρώπινη προσωπικότητα. Σκοπός της μεθοδολογίας της 
διδακτικής της φυσικής αγωγής είναι η συντονισμένη και οικονομικά δυνατή κίνηση σε σχέση 
με το σώμα, για κάθε αθλητική δραστηριότητα και με την καλύτερη υποκειμενική ευκολία 
εκτέλεσης και αφομοίωσης. Η μεθοδολογία της χωρίζεται (Κωνσταντινάκου Π. & Peluso Ε 

198814):

1. στη γενική μεθοδολογία της φυσικής αγωγής

2. στην ειδική μεθοδολογία των διαφόρων αθλημάτων και αθλητικών δραστηριοτήτων.

11 Αυγερινός Θ.: Κοινωνιολογία του αθλητισμού. Θεσσαλονίκη 1989.
12 Αυγερινός Θ.: Κοινωνιολογία του αθλητισμού. Θεσσαλονίκη 1989.
13 Dietrich Κ. Landau G.: Sportpadagogik. Reinbek 1990.
14 Κωνσταντινάκου Π. & Peluso Elio: Μεθοδολογία διδακτική της φυσικής αγωγής. Θεσσαλονίκη. 1988.
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Οι τομείς δραστηριότητας της φυσικής αγωγής είναι (Κωνσταντινάκου Π. & Peluso Ε 

198815):

❖ ο βιολογικός τομέας, στον οποίο επιδιώκεται η πρόληψη και διόρθωση της στάσης 
και κίνησης, η απόκτηση κινητικής δεξιότητας, η βελτίωση κινητικών ικανοτήτων 
(δύναμης, αντοχής, ταχύτητας, ισορροπίας, ευκινησίας και επιδεξιότητας), η 
αποκατάσταση από τραυματισμούς και γενικά η προώθηση της υγείας.

❖ ο αισθητικός τομέας, στον οποίο επιδιώκεται η συναίσθηση και η γνώση για την 
καλαισθησία στη στάση και στην κίνηση, καθώς επίσης και η αφύπνιση της σχετικής 
βούλησης και η δημιουργία κινητικής συντονιστικής ικανότητας.

❖ ο βουλητικός τομέας, στο οποίο επιδιώκεται η αγωγή για θέληση επιμονής, για 
δραστηριότητα, για προσαρμοστικότητα, θάρρος αυτοκυριαρχία κ.λ.π.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διδασκαλία της φυσικής αγωγής είναι η ενεργητική 
παρουσία του σώματος.

3. Οργανωτικά μοντέλα αθλητισμού και φυσικής αγωγής

Ιδιαίτερης σημασίας είναι για τη φυσική αγωγή και τη μάθηση οι κινητικές εμπειρίες του 
ατόμου.

Κατά μία προσέγγιση ο αθλητισμός διαιρείται σε:

1. άτυπος: αθλητισμός που δε διέπεται από συγκεκριμένους κανονισμούς
2. τυπικό: οργανωμένος αθλητισμός, όπου οι δραστηριότητες εκτελούνται βάσει 

θεσμοθετημένων κανονισμών

Παράλληλα γίνεται λόγος (Wieland & RQtten 199116) για τα λεγάμενα αθλητικά μοντέλα:

1. Αθλητισμός ελεύθερου χρόνου

15 Κωνσταντινάκου Π. & Peluso Elio: Μεθοδολογία διδακτική της φυσικής αγωγής. Θεσσαλονίκη. 1988.
Weitl Μ. & Schmidt-Funke U.Q Sport und Bewegung - Ein Ansatz zur Veranderung von Lebensbedingungen 

im Umfeld von Hochschule und Betrieb? Universitat Augsburg, 1991.
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2. Μαζικός αθλητισμός
3. Αθλητισμός επιδόσεων
4. Αθλητισμός κορυφής
5. Επαγγελματικός αθλητισμός

Κατά έναν άλλο διαχωρισμό (Digel 198617 18), ο αθλητισμός διακρίνεται σε:

1. Αθλητισμός επιδόσεων
2. Αθλητισμός μέσων επικοινωνίας
3. Αθλητισμός ελεύθερου χρόνου
4. Εναλλακτικός αθλητισμός
5. Ο αθλητισμός ως όργανο

ή κατά μια διαφορετική προσέγγιση (Opaschowski 1987 ):

1. Αθλητισμός ελεύθερου χρόνου
2. Επαγγελματικός αθλητισμός

Στον ελληνικό χώρο διακρίνουμε τις εξής μορφές του αθλητισμού (Αυγερινός 198919):

1. μαζικός αθλητισμός
2. ανταγωνιστικός αθλητισμός
3. αθλητισμός χαμηλής επίδοσης
4. αθλητισμός υψηλής επίδοσης ή πρωταθλητισμός
5. επαγγελματικός αθλητισμός

Ο αθλητισμός δεν έχει ηλικιακά, οικονομικά, κοινωνικά όρια και εξασκείται και από τα 
δύο φύλα στα πλαίσια συγκεκριμένων οργανωτικών μοντέλων (Weitl & Schmidt-Funke 

199120):

Digel Η.: Liber den Wandel der Werte in Gesellschaft, Freizeit und Sport. In: Heinemann K. / Becker H: Die 
Zukunft des Sports. Materialien zum Kongreft „Menschen im Sport 2000“. Schomdorf 1986.
18 Opaschowski H. W.: Padagogik und Didaktik der Freizeit. Opladen, 1987.
19 Αυγερινός Θ.: Κοινωνιολογία του αθλητισμού. Θεσσαλονίκη 1989.
20 Weitl Μ. & Schmidt-Funke U.Q Sport und Bewegung - Ein Ansatz zur Veranderung von Lebensbedingungen 
im Umfeld von Hochschule und Betrieb? Universitat Augsburg, 1991.
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1. Ο αθλητισμός εξασκείται με την αυστηρή μορφή των αθλημάτων σε καθορισμένες 
οργανωμένες δομές, λ.χ. σύλλογοι, ομοσπονδίες κ.λπ.

2. Ο κοινωνικός αθλητισμός ελεύθερου χρόνου υιοθετεί μεν τη μορφή των αθλημάτων, 
είναι όμως πιο ευέλικτος όσον αφορά τους κανόνες αθλημάτων, την οργανωτική 
δομή τους και τον τόπο διεξαγωγής αυτών.

3. Στο εναλλακτικό μοντέλο του αθλητισμού ελεύθερου χρόνου περικλείονται 
αθλητικές φόρμες από διαφορετικούς πολιτισμούς (π.χ. Yoga) ή ακροβατική, 
Ζογκλέρ κ.λ.π.

4. Το ελληνικό σύστημα οργάνωσης του αθλητισμού

Υπεύθυνος για το σχεδίασμά και τη χάραξη της κυβερνητικής πολιτικής στον αθλητισμό 
είναι ο εκάστοτε υφυπουργός πολιτισμού με αρμοδιότητα σε θέματα αθλητισμού, ο οποίος 
και εποπτεύει τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.).

Αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΦΕΚ/28Α/1.3.1985) είναι ο εθνικός 
επιτελικός σχεδιασμός καθώς και η συνολική ευθύνη για όλα τα θέματα που αφορούν την 
πρόοδο και την καλύτερη διοργάνωση και λειτουργία του αθλητισμού στη χώρα μας. 
Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έχει στην ευθύνη της την εποπτεία των κάθε 
είδους αθλητικών δραστηριοτήτων, τον καταρτισμό βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων 
προγραμμάτων ανάπτυξης του αθλητισμού, καθώς και την παροχή των αναγκαίων 
διευκολύνσεων για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών, στα οποία περιλαμβάνονται 
και όσα αναφέρονται στον τομέα των αθλητικών έργων.

Οι υπηρεσίες της Γ.Γ.Α. εποπτεύονται από δυο Γενικές Διευθύνσεις: τη Γενική 
Διεύθυνση Αθλητισμού και τη Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού.

Η Γενική Διεύθυνση Αθλητισυού συγκροτείται από τις Διευθύνσεις (ΦΕΚ 9/Α/4.2.1991):

❖ Διοικητικού

❖ Ανάπτυξης Αθλητισμού
❖ Προαγωγής Αθλητισμού
❖ Αγωνιστικού Αθλητισμού
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και ευθύνεται για τον προγραμματισμό τη δραστηριότητα και το συντονισμό της λειτουργίας 
των επιμέρους υπηρεσιακών μονάδων που υπάγονται σε αυτήν.

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Αθλητισυού συγκροτείται και εποπτεύει τα παρακάτω τμήματα 

(ΦΕΚ 28/Α/1.3.1985):

❖ τμήμα σχολικού, πανεπιστημιακού, συνοικιακού και εργοστασιακού αθλητισμού
❖ τμήμα αγροτικού - στρατιωτικού αθλητισμού
❖ τμήμα ειδικού αθλητισμού

Η Διεύθυνση Προανωνής Αθλητισυού συγκροτείται και εποπτεύει τα παρακάτω 
τμήματα (ΦΕΚ 28/Α/1.3.1985):

❖ τμήμα αθλητικής επιμόρφωσης
❖ τμήμα αθλητικού υλικού
❖ τμήμα ερευνών αθλητικών χώρων
❖ τμήμα προβολής αθλητισμού

Στη Διεύθυνση Ανωνιστικού Αθλητισυού υπάγονται τα παρακάτω τμήματα (ΦΕΚ 
28/Α/1.3.1985):

❖ τμήμα σωματείων και γυμναστηρίων
❖ τμήμα ποδοσφαίρου
❖ τμήμα αθλημάτων ΣΕΓΑΣ και αθλοπαιδιών
❖ τμήμα υγρού στίβου και βαρέων αθλημάτων
❖ τμήμα λοιπών αθλημάτων

ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Αντιπτέριση π Καταδύσεις Παγοδρομίες Τεχνική Κολύμβηση
Αντισφαίριση Κολύμβηση Πάλη Τζούντο
Άρση Βαρών Κρίκετ Πετοσφαίριση Τοξοβολία
Γκολφ Κωπηλασία Ποδηλασία I Τραμπολίνο
Ενόργανη Γυμναστική Μοντέρνο Πένταθλο Ποδόσφαιρο 1 Τρίαθλο
Επιτραπέζια Μπητς Βόλεϋ Πυγμαχία Υδατοσφαίριση
Αντισφαίριση Μπιλιάρδο Ρυθμική Γυμναστική Χειροσφαίριση
Θαλάσσιο Σκι . Μπόουλινγκ Σκάκι Χιονοδρομία
Ιππασία Μπριτζ Σκοποβολή Χόκεϊ)
Ιστιοπλοΐα Ξιφασκία Στίβος Σωματική Διάπλαση
Καλαθοσφαίριση Ορειβασία Συγχρονισμένη
Κανόε-Καγιάκ Αναρρίχηση Κολύμβηση
Καράτε || Παγκράτιον Τάε Κβο Ντο

Το πρόγραμμα άθληση για όλους περιλαμβάνει:
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❖ υαδκό αθλητισμό: Σκοπός των προγραμμάτων είναι η βελτίωση του βιολογικού 
επιπέδου των αθλουμένων, η καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής 
συνείδησης, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και η αναψυχή των αθλουμένων.

❖ αναπτυξιακό αθλητισμό: Η ανίχνευση και η επιλογή των ταλέντων, είναι μια 
διαδικασία που στοχεύει στην ανεύρεση παιδιών που πληρούν τις προϋποθέσεις 
αγωνιστικού Αθλητισμού λόγω των σωματικών, βιολογικών, κινητικών, 
ψυχολογικών και διανοητικών ικανοτήτων τους, με σκοπό στην συνέχεια τον 
προσανατολισμό τους σε μια επόμενη φάση όπου θα ολοκληρώνεται η διαδικασία 
προσαρμογής στον Αθλητισμό υψηλών επιδόσεων σε συνεργασία με τις 
Ομοσπονδίες και τελικό στόχο την δυνατότητα πληρέστερης εκπροσώπησης στην 
Ολυμπιάδα του 2004.

❖ σγολικό αθλητισυό

5. Η οργάνωση της φυσικής αγωγής στο ελληνικό

εκπαιδευτικό σύστημα

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής είναι υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Κύριο έργο της είναι η 
εισήγηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών δομών που κρίνονται αναγκαίες για την ανάπτυξη 
του μαθήματος της φυσικής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Επίσης προτείνει 
τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία της φυσικής αγωγής και του σχολικού 
αθλητισμού σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωνίας.

Ο ρόλος της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής είναι ουσιαστικός και καθοριστικός για την 
επίτευξη των στόχων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως ορίζεται 
από το Ν. 1566/85. Δηλαδή να συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη 
ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών ώστε ανεξάρτητα 
από φύλο και καταγωγή να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες 
προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά. Η Δ/νση Φυσικής Αγωγής απαρτίζεται από 
τρία τμήματα:

❖ προγραμμάτων φυσικής αγωγής

❖ σχολικών γυμναστηρίων
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❖ σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων

Το Πρόγραμμα Ολυμπιακή Παιδεία είναι η μορφωτική διαδικασία που αποσκοπεί στην 
αγωγή των νέων σύμφωνα με τις ολυμπιακές αξίες λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του 
σύγχρονου πολιτισμού. Περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων, στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, TEE, ΙΕΚ) που αναδεικνύουν τη 
μορφωτική και εκπαιδευτική αξία των Ολυμπιακών Αγώνων.

6. Εισαγωγή στη διαχείριση ασφάλειας

Οργάνωση και διοίκηση ενός φορέα αναφέρεται μεταξύ άλλων η διαδικασία επίτευξης 
των στόχων ενός φορέα, μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, σε συνδυασμό με την 
αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και τη δικαιοσύνη, επιτυγχάνοντας το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα από περιορισμένους πόρους και δια μέσου άλλων ατόμων (Naylor 

199921).

Η οργάνωση και τη διοίκηση της εκπαίδευσης είναι ο τρόπος οργάνωσης μιας 
εκπαιδευτικής μονάδας που επιτρέπει την ομαλή και χωρίς προβλήματα απόδοσή της 

(Chandrakesaran 199422) δια μέσου της αξιοποίησης των κατάλληλων υλικών και μέσων 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προωθηθεί αποτελεσματικά η ανάπτυξη της ποιότητας της 

εκπαίδευσης (Σαϊτης 200223) επικεντρωμένη στους εκπαιδευτικούς στόχους (Κωτσίκης 
1993). Σ’ αυτούς τους ορισμούς συμπεριλαμβάνεται επίσης η έννοια της 
αποτελεσματικότητας (accountability) και του συντονισμού ομάδων ατόμων. Η φιλοσοφία 
της εκπαίδευσης θέτει τους στόχους λειτουργίας, η ψυχολογία της παιδείας περιγράφει και 
επεξηγεί τις αρχές της διδασκαλίας της μάθησης και η οργάνωση διαχειρίζεται τα πρακτικά 
εκπαιδευτικά θέματα όπως ο σχεδιασμός, η διεύθυνση, ο έλεγχος, η υλοποίηση και η 
αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η οργάνωση θεωρείται επομένως ως η δυναμική 
όψη της εκπαίδευσης.

Η εξέλιξη της επιστημονικής προσέγγισης της διοίκησης επιχειρήσεων ακολούθησε 
κατ’ ανάγκη τις συνεχώς μεταβαλλόμενες αλλαγές που έλαβαν χώρα στο γενικότερο

21 Naylor J.: Management, (edit). Financial times, pitman publishing, London, 1999
22 Chandrakesaran P.: “ Educational Planning and management”, Sterling. India, 1994.
23 Σαϊτης X.: Ο διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο. Αθήνα, 2002.
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επιχειρησιακό περιβάλλον και κατά τις οποίες τονίστηκε η ανάγκη για αποτελεσματικότερο 
έλεγχο των διαφόρων αρνητικών συμβάντων στις επιχειρήσεις. Συνέπεια αυτών των 
προσπαθειών ήταν η εδραίωση της φιλοσοφικής θεωρίας της "Διαχείρισης Ασφάλειας" στα 

τέλη της δεκαετίας του 1970 (Αγοραστός 199924 25).

Ανάμεσα στα πιο δημοφιλή προϊόντα της σύγχρονης και διεθνούς επιπέδου διοίκησης 
επιχειρήσεων, που σκοπό έχουν να καλύψουν τα κενά γνώσεων που αντιστοιχούν στις 
εκάστοτε ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς επιχειρήσεων και που λιγότερο ή περισσότερο 
έχουν υιοθετηθεί από τους αντίστοιχους επιστήμονες και τους εξειδικευμένους συμβούλους 
επιχειρήσεων είναι και τα εξής:

❖ Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management)
❖ Διαχείριση Κρίσεων (Crisis Management)
❖ Διαχείριση Κινδύνων Ειδικών Θεματικών Εκδηλώσεων - Γεγονότων (Management 

Special Event Risks)
❖ Διαχείριση Ασφάλειας (Safety Management)
❖ κ.ο.κ.

Αν και τα προαναφερθέντα αντικείμενα έχουν πολλά κοινά σημεία ως προς τη δομή 
τους και είναι γενικά αποδεκτό ότι μεταξύ τους υφίσταται μια στενή διαλεκτική σχέση παρόλα 
αυτά συνήθως προωθούνται στη σύγχρονη αγορά ως διαφορετικά αν και αλληλένδετα 
προϊόντα. Το ερώτημα που τίθεται καταρχήν είναι ποια είναι η ιεράρχηση των σχέσεών των 
και ποιος ο ακριβής ρόλος του καθενός αντικειμένου στο συγκεκριμένο σύστημα.

Σημαντική βοήθεια στη μέθοδο, που δύναται να ακολουθηθεί κατά τη διαδικασία 
απάντησης του ερωτήματος αυτού, προσφέρει η σύγχρονη θεωρία της Διαχείρισης Έργων 

(Madauss Β. 1994 ). Λαμβανοντας ως σημείο εκκίνησης οτι, τα συγκεκριμένα αντικείμενα 
αποτελούν στην ουσία οντότητες ενός οργανωσιακού συστήματος, αποτελεί πρωταρχικό 
σκοπό ο καθορισμός του σκοπού του συγκεκριμένου συστήματος.

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας διαπραγματεύεται τη θετική πλευρά της έννοιας 

«ασφάλειας» (και «υγείας») των εργαζομένων ορίζοντάς την ως σωματική, νοητική και

24 Αγοραστός Κ.: Ανάλυση Επιχειρηματικών Κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.
25 Madauss Β.: Handbuch Project Management. 5. Auflage, Stuttgart, 1994.
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κοινωνική ευεξία και δυνατότητα προσωπικής ανάπτυξης του ατόμου (Κουκουλάκη, 200326). 
Επεκτείνοντας τον ορισμό αυτόν στον τομέα της επιχείρησης, για τους σκοπούς της 
συγγραφής έρευνας, προκύπτει ως απώτερος σκοπός της γενικότερης οργανωσιακής 
διαχείρισης, η από κάθε άποψη εύρυθμη, υγιής, αποτελεσματική και επιτυχημένη πορεία της 
επιχείρησης ή του φορέα ως φορείς αθλητικών προγραμμάτων και έργων, πράγμα που 
οδηγεί αυτονόητα στην εγγύηση της ασφάλειας του συστήματος «οργανισμός» ή 
«επιχείρηση» (ως φορείς αθλητικών προγραμμάτων και έργων) συνεπώς και των οντοτήτων 
αυτών (π.χ. ανθρώπινο δυναμικό, εσωτερικό και εξωτερικό επιχειρησιακό περιβάλλον, 
κερδοφορία κ.λ.π.).

Δεδομένου ότι η ασφάλεια δεν είναι κάτι το κατεξοχήν αφαιρετικό αλλά αναφέρεται σε 
κινδύνους η πρωταρχική βαθμίδα της διαχείρισης ασφάλειας οφείλει να παραχωρηθεί στην 
θεωρητική προσέγγιση που απαντά πληρέστερα σε αυτό το ερώτημα, δηλαδή στη 
διαχείριση κινδύνων. Επεκτείνοντας περαιτέρω τη σκεπτική και αναγνωρίζοντας το γεγονός 
ότι υπάρχουν διαφορετικής φύσεως κίνδυνοι η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων καταλήγει 
στις αντίστοιχες θεωρητικές προσεγγίσεις που αναφέρονται στους συγκεκριμένους 
κινδύνους, δηλαδή στη διαχείριση ειδικών θεματικών ενοτήτων που αποτελεί και τον 
προθάλαμο της διαχείρισης ασφάλειας.

Η διαχείριση ασφάλειας είναι επομένως όρος άμεσα συνδεδεμένος με αυτόν της 
διαχείρισης κινδύνων. Η διαχείριση ασφάλειας ταυτίζεται με τη διαδικασία της ανάλογης 
επεξεργασίας των δεδομένων, που εξάγονται ως πληροφορίες από την εφαρμογή των 
μεθόδων της διαχείρισης κινδύνων, με τελικό σκοπό τη συλλογή των απαραίτητων 
πληροφοριών, πάνω στις οποίες δύναται να βασιστεί η ανάπτυξη των κατάλληλων 
συστημάτων ασφάλειας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να ειπωθεί ότι η διαχείριση κινδύνων 
είναι προϋπόθεση της διαχείρισης ασφάλειας και αποτελεί τον προθάλαμο αυτής. 
Υιοθετώντας αυτήν την άποψη, αντιμετωπίζεται η διαχείριση κινδύνων ως το πρωταρχικό 

εργαλείο της διαχείρισης ασφάλειας (Κουκουλάκη 200327).

Η σχηματική παράσταση που ακολουθεί αναμένεται να διευκολύνει την κατανόηση του 
ζητήματος.

26 Κουκουλάκη Θ.: Η τυποποίηση σε θέματα υγείας & ασφάλειας της εργασίας. Εκδόσεις Ελληνικού Ινστιτούτου 
Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας, Αθήνα, 2003.
27 Κουκουλάκη Θ.: Η τυποποίηση σε θέματα υγείας & ασφάλειας της εργασίας. Εκδόσεις Ελληνικού Ινστιτούτου 
Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας, Αθήνα, 2003.
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7. Διαχείριση Ασφάλειας - Ιστορική εξέλιξη και Ορισμός

Σε αντίθεση με την αργοπορημένη εμφάνιση της διαχείρισης ασφάλειας στον 
επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό κλάδο του αθλητισμού και της αναψυχής, ο κλάδος των 
ιδιωτικών επιχειρήσεων την εφάρμοσε πολύ παλαιότερα συνδυάζοντας τον με τα θεματικά 
πεδία των ασφαλειών και της διαχείρισης των οικονομικών κινδύνων (Van der Smissen Β.

jo
1990 ), αν και το γενικότερο ποσοστό της μέριμνας των επιχειρήσεων για τη συστηματική 
εφαρμογή της στρατηγικής διαχείρισης ασφάλειας εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά χαμηλό 

(Klassen 200428 29, Αγοραστός 199930).

Διαχείριση ασφάλειας είναι οι συλλογικές ενέργειες που αποσκοπούν στη διατήρηση 

των κινδύνων και των απωλειών σ’ ένα αποδεκτό πλαίσιο (Γενική Διεύθυνση Διοίκησης

28 Van der Smissen Β.: Legal liability and risk management for public and private entities. Cincinnati, 1990.
29 Klassen Hans-Peter: Der Wert des strategischen Risikomanagements. In Marsh & McLennan Companies 
GmbH Risikostudie, Munchen 2004.
30 Αγοραστός K.: Ανάλυση Επιχειρηματικών Κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.
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Πολιτικής Αεροπορίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας 200031, Priest S., Dixon Τ. 199032, 

Van der Smissen B. 199033). Κατά έναν παρόμοιο ορισμό της διαχείρισης κινδύνων 

(Αγοραστός 199934) δύναται να εξαχθεί αυτός της διαχείρισης ασφάλειας ως ακολούθως: 
«Διαχείριση ασφάλειας είναι μια συγκεντρωμένη άποψη των μέτρων ασφαλείας που 
λαμβάνει ένας φορέας απέναντι στους κινδύνους και στις καταστροφές».

Σχετικά με τους σκοπούς της επιχειρησιακής διαχείρισης ασφάλειας αυτοί ταυτίζονται 
μεν με αυτούς της διαχείρισης κινδύνων, τονίζοντας ιδιαίτερα το στοιχείο της πρόληψης. Στη 

βιβλιογραφία (Αγοραστός 199935) αναφέρονται ιδιαίτερα οι σκοποί που αφορούν κυρίως την 
οικονομική (όπως π.χ. τεχνολογικοί, μεριδίου αγοράς, προϊόντων, ποιότητας) και 
χρηματοδοτική (διαχείριση κεφαλαίου, ρευστότητα, αξία μετοχών κ.α.) απόδοση των 
επιχειρήσεων:

❖ η εξασφάλιση της επίτευξης των στόχων της επιχείρησης διαμέσου της εφαρμογής 
μιας διαχείρισης ασφάλειας προσανατολισμένης στους κινδύνους-ευκαιρίες

❖ η προστασία του φορέα από κάθε είδος καταστροφής και απώλειας
❖ η εγγύηση της μελλοντικής επιτυχίας της επιχείρησης και αύξηση της απόδοσης 

του φορέα μέσω της μείωσης της επικινδυνότητας
❖ η ελάττωση του κόστους των κινδύνων
❖ η ποσοτική αύξηση των δυναμικών κινδύνων μέσω του αποτελεσματικού ελέγχου 

των στατικών κινδύνων

Με σημείο εκκίνησης την αποδοχή ότι ο κίνδυνος είναι η πιθανή έκφραση του τι 

αναμένεται να συμβεί, ορίζεται η διαχείριση ασφάλειας (Patterson & Oliver 200236) ως:

❖ μία μέθοδος διαχείρισης της αβεβαιότητας
❖ ένα σύστημα λήψης αποφάσεων με σεβασμό στον πληθυσμό που υπηρετεί ένας 

φορέας, στις αρχές και στην πολιτική που υιοθετεί και στον καθολικό τρόπο με τον 
οποίο εκτελούνται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του φορέα

31 Civil Aviation Administration of the Republic of Latvia Director-general: Regulatory requirements for the Air 
Traffic Management and Air Navigation Services Safety Management System. Order Nr.R-53, issued on 11 April, 
2000.

32 Priest S., Dixon T.: Safety Practices in Adventure Programming. Association for Experiential Education, 
Boulder, 1990.
33 Van der Smissen B.: Legal liability and risk management for public and private entities. Cincinnati, 1990.
34 Αγοραστός K.: Ανάλυση Επιχειρηματικών Κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.
35 Αγοραστός Κ.: Ανάλυση Επιχειρηματικών Κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.
36 Patterson, John C. and Oliver, Barbara B.: The Season of Hope - A Risk Management Guide for Youth- 
Serving Nonprofits. Nonprofit Risk Management Center, 2002.
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❖ ένα σύστημα κατανόησης και πρόληψης της δυνατής ευθύνης ενός ψορέα σε 
περίπτωση σφάλματος

❖ μία στρατηγική προσέγγιση που εντοπίζει την έκθεση στον κίνδυνο, 
συμπεριλαμβάνοντας τα δυνατά ατυχήματα και λοιπές ζημίες, πριν την εμφάνισή 
τους

❖ ένα μοντέλο απάντησης σε απροσδόκητα γεγονότα και επακόλουθα με σκοπό να 

ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές συνέπειες αυτών

Διαχείριση ασφάλειας είναι επίσης οι συλλογικές ενέργειες που αποσκοπούν στη 
διατήρηση των κινδύνων και των απωλειών σ’ ένα αποδεκτό πλαίσιο (Γενική Διεύθυνση 

Διοίκησης Πολιτικής Αεροπορίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας 200037, Priest S., Dixon 

Τ. 199038).

Συνοψίζοντας τις μέχρι τώρα διατυπώσεις ο όρος της Διαχείρισης Ασφάλειας στη 
Φυσική Αγωγή & στον Αθλητισμό μπορεί να πάρει την ακόλουθη μορφή:

Διαχείριση ασφάλειας είναι η συστηματική διαδικασία οργάνωσης και διοίκησης ενός 
(εκπαιδευτικού ή μη) αθλητικού (κερδοσκοπικού ή μη) φορέα, η οποία στοχεύει:

❖ στην προαγωγή και διατήρηση του υψηλότερου επιπέδου φυσικής, νοητικής, 
ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας των εμπλεκομένων

❖ στη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας των μηχανημάτων, της επικοινωνιακής 
τεχνολογίας και του λοιπού εξοπλισμού

❖ στη διατήρηση ή/και (ανάλογα τη νομική μορφή του φορέα) αύξηση των 
οικονομικών πόρων

❖ στην ελεγχόμενη ροή του γνωστικού κεφαλαίου
❖ στη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων
❖ στη διατήρηση της κοινωνικής προσφοράς εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο μέλλον
❖ στην ομαλή εφαρμογή των εκάστοτε αλλαγών

Σ’ αυτό το σημείο χρειάζεται να γίνει διαχωρισμός μεταξύ διαχείρισης ασφάλειας και 

κρατικών επιθεωρήσεων. Η κρατική επιθεώρηση επιθεωρεί συστηματικά όλα τα αντικείμενα

37 Civil Aviation Administration of the Republic of Latvia Director-general: Regulatory requirements for the Air 
Traffic Management and Air Navigation Services Safety Management System. Order Nr.R-53, issued on 11 April,
2000.
38 Priest S., Dixon T.: Safety Practices in Adventure Programming. Association for Experiential Education, 
Boulder, 1990.
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του φορέα, τα οποία διέπονται από νομοθετικές ρυθμίσεις και αποτελεί συστατικό στοιχείο 
ουσιαστικής σημασίας για τη διοίκηση επιχειρήσεων 

συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες κατηγορίες

❖ γενικές πληροφορίες
❖ διοίκηση
❖ σκοπός οργάνωσης
❖ χρηματοοικονομικές πληροφορίες
❖ αρχεία λογιστικής
❖ πληροφορίες ιδιοκτησιών
❖ σχέσεις εργοδοτών εργαζομένων
❖ ανθρώπινο δυναμικό
❖ άδειες λειτουργίας και λοιπά απαιτούμενα έγγραφα
❖ κατάσταση φορολογικής ενημερότητας
❖ εισφορές από εισφορές (μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς)
❖ πιστοληπτική ικανότητα
❖ πατέντες και πνευματικά δικαιώματα

Κάθε σύστημα διαχείρισης ασφάλειας συμπεριλαμβάνει εξειδικευμένες μεθόδους και 
διαδικασίες διαχείρισης επιχειρήσεων, τις οποίες εφαρμόζει ο υπεύθυνος για τη διαχείριση 
ασφάλειας του φορέα ή της επιχείρησης με σκοπό την πρόληψη ζημιών (Γενική Διεύθυνση 

Διοίκησης Πολιτικής Αεροπορίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας 200039 40, Van der Smissen 

Β. 199041):

❖ επίτευξη ασφάλειας (Safety achievement): υποδηλώνει την προσπάθεια επίτευξης 
κριτηρίων υψηλού επιπέδου ασφάλειας

❖ εννύηση ασφάλειας (Safety assurance): υπογραμμίζει την εγγύηση ότι λαμβάνει 
χώρα η Διαχείριση Κινδύνων

❖ προώθηση ασφάλειας (Safety promotion): καταδεικνύει την ύπαρξη διαύλων 
επικοινωνίας εντός και εκτός του φορέα για τις πληροφορίες που αναφέρονται στην

και οργανισμών. Αυτή πρέπει να 

(Van der Smissen Β. 199039):

39 Van der Smissen B.: Legal liability and risk management for public and private entities. Cincinnati, 1990.
40 Civil Aviation Administration of the Republic of Latvia Director-general: Regulatory requirements for the Air 
Traffic Management and Air Navigation Services Safety Management System. Order Nr.R-53, issued on 11 April, 
2000.
41 Van der Smissen B.: Legal liability and risk management for public and private entities. Cincinnati, 1990.
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ασφάλεια (Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Πολιτικής Αεροπορίας της Δημοκρατίας της 

Λιθουανίας 200042).

Επίσης (Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Πολιτικής Αεροπορίας της Δημοκρατίας της 

Λιθουανίας 200043):

❖ ζητήματα ασφάλειας: τα αντικείμενα που άπτονται την ασφάλεια του φορέα
❖ αρχές συστήματος ασφάλειας: θεσμικό πλαίσιο κανόνων ασφάλειας μέσα στο 

οποίο κινείται η επιχείρηση
❖ αρχές επίβλεψης ασφάλειας: κρατούνται στη διεύθυνση και εξασφαλίζουν στην 

εποπτική αρχή την ορθή τήρηση των αρχών συστήματος ασφάλειας

καθώς επίσης και διεργασίες όπως:

❖ γενικότερη οργάνωση
♦> ανθρώπινο δυναμικό
❖ εντοπισμός κινδύνων και εκτίμηση επικινδυνότητας
♦> επίβλεψη της λειτουργίας
❖ ασφαλής εισαγωγή αλλαγών
❖ σχεδιασμός κρίσεων
❖ επίβλεψη της αποδοτικότητας του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας
❖ συστηματικός επανέλεγχος και αξιολόγηση

8. Η Διαχείριση Ασφάλειας στον Αθλητισμό & 
στη Φυσική Αγωγή - Ιστορική Αναδρομή

Η διαχείριση ασφάλειας άρχισε να αναπτύσσεται στην αναψυχή και τα πάρκα, στη 
φυσική αγωγή και τον αθλητισμό, στις κατασκηνώσεις και τις υπαίθριες δραστηριότητας

42 Civil Aviation Administration of the Republic of Latvia Director-general: Regulatory requirements for the Air 
Traffic Management and Air Navigation Services Safety Management System. Order Nr.R-53, issued on 11 April, 
2000.

43 Civil Aviation Administration of the Republic of Latvia Director-general: Regulatory requirements for the Air 
Traffic Management and Air Navigation Services Safety Management System. Order Nr.R-53, issued on 11 April, 
2000.
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περιπέτειας κατά τα μέσα της δεκαετίας του 70 και να εφαρμόζεται στις αρχές της επόμενης 

δεκαετίας στις Η.Π.Α. (Van der Smissen 199044). Πρωτοπόρος ήταν η American Camping 
Association και ακολούθησαν αρκετές Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες συμπεριέλαβαν 
σχέδια διαχείρισης ασφάλειας στα αθλητικά προγράμματά τους. Αφορμή ήταν η δημιουργία 
ενός θεσμικού πλαισίου νομικών κανόνων, με βάση των οποίων θα μπορούσε η δικαιοσύνη 
να ασκεί εποπτεία στις διάφορες οργανώσεις αθλητισμού και αναψυχής, προστατεύοντας 
κατ’ αυτό τον τρόπο τους πολίτες. Περισσότερο από την απειλή του φόβου για την επιβολή 
προστίμων σε περίπτωση δικαστικής καταγγελίας ή κρατικού ελέγχου παρά από ενδιαφέρον 
προς όφελος των πολιτών άρχισαν ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί να 
εφαρμόζουν τους κανόνες του θεσπισμένου νομικού πλαισίου διαχείρισης ασφάλειας. 
Απόρροια της εξέλιξης αυτής ήταν η ανάπτυξη νέων προϊόντων ασφάλισης κατά τις οποίες 
είτε εξαιρέθηκαν εξειδικευμένες δραστηριότητες από την κάλυψη είτε απαιτήθηκε επιπλέον 

ποσό ασφάλισης (Van der Smissen 199045).

Το μεγαλύτερο τμήμα της βιομηχανίας ασφαλειών δε δίσταζε πλέον να ασφαλίζει τις 
πολυάριθμες πολυποίκιλες εγκαταστάσεις αναψυχής με τον μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων 
λόγω κέρδους αλλά και λόγω του υπαρκτού χάσματος στη βιομηχανία αναψυχής όσον 
αφορά την αδυναμία άσκησης συστηματικού ελέγχου. Τα σχέδια διαχείρισης ασφάλειας δεν 
θεωρούνταν ζωτικό τμήμα των επιχειρήσεων αναψυχής. Παρόλα αυτά η ασφάλιση 
δραστηριοτήτων αναψυχής ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 80 πιο δύσκολη από ότι στα 
μέσα αυτής του 70, πράγμα που οδήγησε στην ανάπτυξη νέων ευέλικτων προϊόντων 
ασφάλισης, όπως αυτασφάλιση ή συμμετοχή σε κυβερνητικές ασφαλιστικές ενώσεις, τόσο 
από επιχειρήσεις όσο και από εκπαιδευτικά ιδρύματα. Παράλληλα έγινε προστακτική η 
επικέντρωση των διευθυντικών στελεχών της αναψυχής, οι οποίοι προσέφεραν υπηρεσίες 
αθλητισμού και αναψυχής με έντονο το στοιχείο της περιπέτειας στην ασφάλεια, (Van der 

Smissen 199046).

Σε αντίθεση με την αργοπορημένη εμφάνιση της διαχείρισης ασφάλειας στον 
επιχειρηματικό (εκπαιδευτικό) κλάδο του αθλητισμού και της αναψυχής, ο κλάδος των 
ιδιωτικών επιχειρήσεων την εφάρμοσε πολύ παλαιότερα συνδυάζοντας τον με τα θεματικά 
πεδία των «ασφαλίσεων» και της διαχείρισης των «οικονομικών κινδύνων».

44 Van der Smissen Β.: Legal liability and risk management for public and private entities. Cincinnati, 1990.
45 Van der Smissen B.: Legal liability and risk management for public and private entities. Cincinnati, 1990.
46 Van der Smissen B.: Legal liability and risk management for public and private entities. Cincinnati, 1990.
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Μία ιδιαιτερότητα της διαχείρισης ασφάλειας στον αθλητισμό και στην φυσική αγωγή 
είναι ότι πρέπει εξίσου αποτελεσματικά να καλυφθεί το θεματικό πεδίο «Διαχείριση 
Ασφάλειας Προγράμματος Δραστηριοτήτων», διότι αυτός είναι ο τελικός σκοπός και αιτία 
ίδρυσης του εκάστοτε αθλητικο-εκπαιδευτικού φορέα. Επίσης οι (εκπαιδευτικοί) οργανισμοί 
αθλητισμού και αναψυχής έχουν, εκτός από νομικής απόψεως, και την ηθική υποχρέωση 
και ευθύνη της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ακεραιότητας των συμμετεχόντων. Κατά 
αυτήν την άποψη της κοινωνικής ευθύνης οι κίνδυνοι οικονομικής καταστροφής της 

επιχείρησης ή του φορέα έρχονται σε δεύτερη μοίρα.

Επίσης η ποιότητα των μαθησιακών εμπειριών πρέπει να λαμβάνει χώρα, έτσι ώστε οι 
συμμετέχοντες να επιτυγχάνουν τους στόχους τους χωρίς αυτοί να εκτίθενται σε κινδύνους 
που δε δύνανται να διαχειριστούν. Ο εκάστοτε φορέας οφείλει να προστατεύει 
εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές από κάθε είδους σωματική, πνευματική, ψυχική ή 

κοινωνική βλάβη και παράλληλα να επιτύχει το σκοπό του (Van der Smissen Β.47 48 49 1990).

9. Διαχείριση Ασφάλειας - Μεθοδική διαδικασία

48Η διαχείριση ασφάλειας μπορεί να χωριστεί σε δύο κύριες κατηγορίες (Romeike ):

1. στρατηγική διαχείριση ασφάλειας και
2. λειτουργική διαχείριση ασφάλειας.

Η στρατηγική διαχείριση ασφάλειας αναφέρεται στους σκοπούς, στους στόχους και 
στη γενικότερη φιλοσοφία της επιχείρησης στο θέμα της διαχείρισης ασφάλειας.

Η λειτουργική διαχείριση ασφάλειας αναφέρεται στην ανάπτυξη μεθόδων και 
συστημάτων που έχουν σαν στόχο την πραγμάτωση των σκοπών και της γενικότερης 
φιλοσοφίας της στρατηγικής διαχείρισης ασφάλειας και στην ορθή εφαρμογή των μεθόδων 

και συστημάτων αυτών. Ειδικότερα περιλαμβάνει (Van der Smissen Β. 1990 ):

47 Van der Smissen B.: Legal liability and risk management for public and private entities. Cincinnati, 1990.
48 Romeike F., In: RiskNet. Elektronische Fachzeitschriftwww.risknet.de
49 Van der Smissen B.: Legal liability and risk management for public and private entities. Cincinnati, 1990.

http://www.risknet.de
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1. ανάλυση κινδύνων και καθορισμός βασικών χαρακτηριστικών διαδικασίας ελέγχου 
αυτών

2. εφαρμογή των διαδικασιών

Η λειτουργική διαχείριση ασφάλειας περιλαμβάνει δηλαδή τόσο τη διαδικασία της 
συστηματικής και σύγχρονης ανάλυσης των κινδύνων της επιχείρησης και των 
δραστηριοτήτων αυτής, όσο και την ανάπτυξη και εφαρμογή των κατάλληλων συστημάτων

για την αντιμετώπισή τους (Αγοραστός 199950).

Η διαδικασία ανάλυσης κινδύνων και του καθορισμού βασικών χαρακτηριστικών 

διαδικασίας ελέγχου περιέχει τα ακόλουθα αντικείμενα (Αγοραστός 199951, Van der 

Saiissen Β. 199052):

1. αναγνώριση κινδύνων
2. εκτίμηση επικινδυνότητας
3. καθορισμός των εναλλακτικών σεναρίων ελέγχου κινδύνων και αναμενόμενης 

επίδρασης αυτών

Στα ακόλουθα δύο σχήματα παρουσιάζεται η διαλεκτική σχέση των δύο 
προαναφερθέντων κατηγοριών απεικονίζοντας παράλληλα και δύο διαφορετικές ερμηνείες 
της ανάλυσης του θέματος «Διαχείριση Ασφάλειας».

Η μεν πρώτη ερμηνεία εντάσσει τη λειτουργική διαχείριση ασφάλειας στο πλαίσιο μιας 
φαινομενικά γενικότερης στρατηγικής διαχείρισης ασφάλειας. Στην περίπτωση αυτή τα 
αποτελέσματα της επιχειρησιακής διαχείρισης ασφάλειας απολήγουν στους στόχους της 
στρατηγικής διαχείρισης ασφάλειας.

50 Αγοραστός Κ.: Ανάλυση Επιχειρηματικών Κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.
51 Αγοραστός Κ.: Ανάλυση Επιχειρηματικών Κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.
52 Van der Smissen Β.: Legal liability and risk management for public and private entities. Cincinnati, 1990.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ωστόσο κατά μια δεύτερη ερμηνεία τόσο η στρατηγική όσο και η λειτουργική 
διαχείριση ασφάλειας αποτελούν τμήματα μιας γενικότερης διαδικασίας της προληπτικής 
διαχείρισης ασφάλειας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Λειτουργική Διαχείριση Ασφάλειας
Αναγνώριση Κινδύνων

Στρατηγική Διαχείριση Ασφάλειας
Καθορισμός Πολιτικής της Διαχείρισης 

Ασφάλειας

Λειτουργική Διαχείριση Ασφάλειας
Καθοδήγηση & Έλεγχος Κινδύνων

Λειτουργική Διαχείριση Ασφάλειας
Εκτίμηση Κινδύνων (Χάρτης Κινδύνων, 

Αττογραφή Κινδύνων)

©

Frank Romeike
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Μια διαφορετική και μάλλον πιο εξελιγμένη άποψη (Patterson & Oliver 200253, Van

der Smissen B. 199054) υποστηρίζει ότι στη λειτουργική διαχείριση ασφάλειας πρέπει να

προστεθεί και ένα ακόμη στάδιο, αυτό της ροής και εκσυγχρονισμού του προγράμματος 
διαχείρισης ασφάλειας λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε ισχύουσες συνθήκες. Η διαδικασία 
της εφαρμογής των διαδικασιών συμπεριλαμβάνει λοιπόν:

1. επιλογή και εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων ελέγχου των κινδύνων
2. εφαρμογή του σχεδίου διαδικασιών
3. εξαγωγή συμπερασμάτων και νέων πληροφοριών και χρησιμοποίηση αυτών ως 

δεδομένων επανασχεδιασμού
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Ακολούθως θα εξεταστούν λεπτομερέστερα τα επιμέρους τμήματα της διαχείρισης 
ασφάλειας με σκοπό την κατά το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη του εν λόγω θέματος.

53 Patterson, John C. and Oliver, Barbara B.: The Season of Hope - A Risk Management Guide for Youth- 
Serving Nonprofits. Nonprofit Risk Management Center, 2002.
54 Van der Smissen B.: Legal liability and risk management for public and private entities. Cincinnati, 1990.
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9.1 Στρατηγική Διαχείριση Ασφάλειας

Ο καθορισμός του σκοπού, η θέσπιση μετρήσιμων στόχων και γενικά η διαμόρφωση 
μιας φιλοσοφίας αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα της στρατηγικής διαχείρισης 
ασφάλειας ενός φορέα. Κατά τη διαδικασία αυτή διαμορφώνεται κατ’ ουσία το απαιτούμενο 
θεσμικό πλαίσιο των οργανωσιακών διαδικασιών διαχείρισης ασφάλειας, μέσα στο οποίο θα 
σχεδιάζεται, θα εφαρμόζεται και θα αξιολογείται συστηματικά η αντίστοιχη πολιτική. Κατά 
αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι οι ενέργειες που αφορούν την ασφάλεια του φορέα θα 
λαμβάνονται διαρκώς υπόψη και θα εφαρμόζονται συστηματικά. Ως ιδεατό επίπεδο 
στρατηγικό σχεδιασμού αναφέρεται η ενσωμάτωση του σκοπού της Διαχείρισης Ασφάλειας 
στους γενικότερους σκοπούς του φορέα (Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Πολιτικής Αεροπορίας 

της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, 200055, Van der Smissen Β. 199056).

Κατά το σχεδίασμά της φιλοσοφίας καθορίζονται καταρχήν ο ρόλος, ο σκοπός και οι 
ενδιάμεσοι στόχοι της Διαχείρισης Ασφάλειας.

Ο καθορισμός του ρόλου της Διαχείρισης Ασφάλειας αφορά τη βαρύτητα που έχει 
αυτή στο συγκεκριμένο φορέα. Για παράδειγμα οι δραστηριότητες περιπέτειας επιβάλλουν 
στο φορέα να αφιερώνει σαφώς μεγαλύτερη προσοχή στο συγκεκριμένο ζήτημα, απ’ ότι ένα 
χορευτικό συγκρότημα στο σύλλογό που αυτό ανήκει. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η 
δέσμευση της Διεύθυνσης του φορέα για την προώθηση και εφαρμογή της αντίστοιχης 
πολιτικής ασφάλειας ως εταιρική προτεραιότητα.

Υπερβολική επικινδυνότητα δύναται να προκαλέσει τραυματισμό στον συμμετέχοντα, 
ενώ αντίθετα, παντελής έλλειψη αυτής αποκλείει σαφώς την αίσθηση της περιπέτειας. 
Επομένως ο σκοπός της παντελής εξάλειψης των κινδύνων είναι μη πρακτικός, 
ανεπιθύμητος αλλά και ανέφικτος δεδομένου ότι μερικοί κίνδυνοι είναι πέραν του 

ανθρωπίνου ελέγχου. Αντικείμενο της διαχείρισης ασφάλειας στον αθλητισμό και τη φυσική

55 Civil Aviation Administration of the Republic of Latvia Director-general: Regulatory requirements for the Air 
Traffic Management and Air Navigation Services Safety Management System. Order Nr.R-53, issued on 11 April, 
2000.
56 Van der Smissen B.: Legal liability and risk management for public and private entities. Cincinnati, 1990.
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αγωγή πρέπει να είναι λοιπόν, η αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών, πνευματικών, 

ψυχολογικών, κοινωνικών και οικονομικών κινδύνων (Guttler R. 199457, Priest S., Dixon T. 

199058, Van der Smissen B. 199059). Ο σκοπός αυτός πρέπει να είναι προσχεδιασμένος, 

συγκεκριμένος και να καθορίζεται από αναγνωρισμένη αρχή (Γενική Διεύθυνση Διοίκησης 

Πολιτικής Αεροπορίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, 200060).

Συνεχίζοντας την σκεπτική για έναν φορέα αθλητισμού και φυσικής αγωγής, 
επεκτείνεται η αναζήτηση στον καθορισμό των στόχων της διαχείρισης ασφάλειας που 
αναφέρονται στο επιχειρησιακό αντικείμενο αυτού, δηλαδή στα προσφερόμενα αθλητικά 
προγράμματα. Μεταξύ των σκοπών των αθλητικών προγραμμάτων όπως και όλων αυτών 
που η διδακτική τους άπτεται των αρχών της βιωματικής εκπαίδευσης, συγκαταλέγεται και η 
ασφαλής διευθέτηση καταστάσεων που εμπεριέχουν κινδύνους. Σκοπός λοιπόν της 
διαχείρισης ασφάλειας στα αθλητικά (και όχι μόνο) προγράμματα καθώς και σε αυτά της 
φυσικής αγωγής οφείλει να είναι κύρια, η αποφυγή των ανεπιθύμητων και ανεπανόρθωτων 
ατυχημάτων καθώς και ο έλεγχος των παραγόντων που συμβάλλουν στην εμφάνιση αυτών 
των ανεπιθύμητων συνεπειών.

Υιοθετώντας την ισχύουσα άποψη των ειδικών στα πεδία της βιωματικής εκπαίδευσης 
(Outward Bound) κατά τη διεξαγωγή υπαίθριων δραστηριοτήτων έρχονται δύο βασικές 

κατευθύνσεις στο προσκήνιο (Wade 199061, Van der Smissen B. 199062):

❖ αποκλεισμός θανάτων και αποφυγή τραυματισμών που μπορούν να προκαλέσουν 
μόνιμες βλάβες και σοβαρές ασθένειες

❖ σχεδιασμός προγραμμάτων, τα οποία θα ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες 
εμφάνισης άλλου είδους ατυχημάτων, τραυματισμών και ασθενειών

Κατά μια παρόμοια διατύπωση (Amesberger G. & Siebert W. 199463, Guttler R. 

199464, Jagelauf M. & Wunder Η., 199465, Van der Smissen B. 199066) αναφέρεται η

57 Giittler R.: Sicherheit beim handlungsorientierten Lernen. In: Erleben und Lernen, Zeitschrift fur 
Handlungsorientierte Padagogik. S. 9-10. Hamburg, 2/94
58 Priest S., Dixon T.: Safety Practices in Adventure Programming. Association for Experiential Education, 
Boulder, 1990.
59 Van der Smissen B.: Legal liability and risk management for public and private entities. Cincinnati, 1990.
60 Civil Aviation Administration of the Republic of Latvia Director-general: Regulatory requirements for the Air 
Traffic Management and Air Navigation Services Safety Management System. Order Nr.R-53, issued on 11 April, 
2000.

61 Wade Ian R.: Safety Management. In: Miles C. J. & Priest S.: Adventure Education. S. 299-309, Cato Avenue 
State College, 1990.
62 Van der Smissen B.: Legal liability and risk management for public and private entities. Cincinnati, 1990.
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σωματική και ψυχική ασφάλεια των συμμετεχόντων ως η ανώτατη απαίτηση για τις 
δραστηριότητες της βιωματικής εκπαίδευσης (π.χ. ράφτινγκ ποταμού, διάσχιση φαραγγιού, 
ορειβασίας, αναρρίχησης κ.λ.π.). Κατά τους ίδιους ερευνητές είναι ανώτατη απαίτηση 
επίσης και η ισότιμη μεταχείριση όλων των συμμετεχόντων στη διαδραστικότητα κατά τη 
διαδικασία του οργανωσιακού σχεδιασμού της βιωματικής αντανάκλασης (όπως 
συνεδριάσεις σχεδιασμού, εκτίμηση, εκφράσεις κ.λ.π.).

Συνοπτικά μπορεί να γίνει αποδεκτό, ειδικότερα για την ειδική κατηγορία των φορέων 
αθλητικών προγραμμάτων και έργων καθώς και κάθε είδους δραστηριότητας φυσικής 
αγωγής, ότι ανάμεσα στους στόχους που πρέπει να ακολουθούνται είναι και οι εξής 
(Patterson & Oliver 2002):

❖ προστασία συμμετεχόντων από πιθανούς κινδύνους
❖ παροχή ασφαλών συνθηκών εργασίας, μάθησης και δραστηριότητας για το 

ανθρώπινο δυναμικό δηλαδή για εργαζόμενους, εθελοντές και συμμετέχοντες
❖ ικανή θωράκιση του φορέα στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων του

Η συγκεκριμένη κατάταξη των προαναφερθέντων σκοπών δεν είναι τυχαία αλλά πολύ 
περισσότερο σημαίνει και την ταυτόχρονη ιεράρχηση αυτών. Η προστασία των έμβιων 
όντων πρέπει δηλαδή να εκλαμβάνεται ως σημαντικότερος σκοπός από ότι η ύπαρξη της 
επιχείρησης ή του φορέα.

Κατά μία άλλη διατύπωση (Romeike 20 0063 64 65 66 67) στους κύριους στόχους της Διαχείρισης 

Ασφάλειας πρέπει να συγκαταλεχθούν και:

❖ η βελτιστοποίηση της σχέσης «κίνδυνος-εσωκλειόμενων ευκαιριών» σε μία 
επιχείρηση

❖ η επίτευξη της βέλτιστης (και όχι της μέγιστης) ασφάλειας λαμβάνοντας υπόψη 
παράλληλα και τα επιχειρησιακά οικονομικά στοιχεία

63 Amesberger G. / Siebert W.: Psychogene und technologische Aspekte von Sicherheitskonzepten. In: Erleben 
und Lernen, Zeitschrift far Handlungsorientierte Padagogik. S. 4-8. Hamburg, 2/94
64 Guttler R.: Sicherheit beim handlungsorientierten Lernen. In: Erleben und Lernen, Zeitschrift far 
Handlungsorientierte Padagogik. S. 9-10. Hamburg, 2/94
65 Jagelauf M. & Wunder H.: Sicherheit ist gut - Sicherheitsmanagement ist besser. In: Erleben und Lernen, 
Zeitschrift far Handlungsorientierte Padagogik. S. 10-31. Hamburg, 2/94
66 Van der Smissen B.: Legal liability and risk management for public and private entities. Cincinnati, 1990.
67 Romeike Frank: Cyber Risks - IT-Risiken und Grenzen traditioneller Risikofinanzierungprodukte. In: RiskNet, 
Zeitschrift far Versicherungswesen, Jg. 51, Heft 17 v., S. 603-610, 2000.



34

Έπεται ο συνδυασμός των γενικών επιχειρησιακών στόχων με τους στόχους της 
διαχείρισης ασφάλειας. Οι στόχοι της διαχείρισης ασφάλειας είναι κατ’ αυτόν τον τρόπο 
άμεσα συνδεδεμένοι με τους στόχους της επιχείρησης.

Ακολούθως καθορίζεται η οργανωτική δομή και η φιλοσοφία του συστήματος 
διαχείρισης ασφάλειας, που αποτελεί τμήμα και οντότητα του συνολικού οργανωτικού 
συστήματος της επιχείρησης. Κατά τη διαδικασία αυτή ακολουθούνται διάφορες φιλοσοφίες 
οργανωτικής προσέγγισης σχεδιασμού συστημάτων όπως για παράδειγμα α) της 
«επείγουσας και ολιστικής προσέγγισης», η οποία βασίζεται στην ανάλυση αιτίας- 
αποτελέσματος και στην καθολική αντιμετώπιση των συστημάτων, β) της «ιδιοκτησίας 
συστήματος», η οποία αναγνωρίζει ως κύριο άξονα διαχείρισης αυτόν που έχει την ισχύ να 
μεταβάλλει σημαντικά ή να εξαλείψει το σύστημα και γ) της «κοσμοθεωρητικής 
προσέγγισης», η οποία προσεγγίζει ερμηνευτικά την ανάλυση συστημάτων δίνοντας 
εξέχουσα βαρύτητα στην επικρατούσα κοσμοθεωρητική αντίληψη, την επίδραση της οποίας 
υφίσταται άμεσα ή έμμεσα το υπό εξέταση σύστημα και κατ’ επέκταση τις γενικότερες 

αντιλήψεις, αξίες, πεποιθήσεις κ.λ.π. των κοινωνιών.

Παρά τις επιμέρους διαφορές όλες οι θεωρίες αναλύσεων συστημάτων συγκλίνουν στη 
διατύπωση, ότι τα ορθολογικά και αποτελεσματικά σχεδιασμένα συστήματα διαχείρισης 

πρέπει να χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα σημεία (Ντεμίρης 200068, Madauss Β. 199469, 

Van derSmissen Β. 199070):

❖ προσεκτικά σχεδιασμένη συστηματική δομή, η οποία συνδέει όλες τις οντότητες
❖ ξεκάθαρη πολιτική, στρατηγική και αντικείμενα
❖ ευέλικτη εφαρμογή εφαρμόσιμη σε όλα τα προγράμματα των οργανισμών
❖ σαφείς προσωποποιημένες ευθύνες, αναφορές και αρμοδιότητες των ατόμων
❖ επάρκεια και συγκεκριμενοποίηση στην οργάνωση, στο σχεδίασμά στην εύρεση 

πόρων και στη λήψη αποφάσεων
❖ επάρκεια στην αποτελεσματική εφαρμογή των σχεδίων και των αποφάσεων
❖ ορθολογικό και ανάλογο σύστημα μέτρησης της απόδοσης

68 Ντεμίρης Η.: Διασφάλιση Ποιότητας, στο Σ.Α.Ε.Π., ενημερωτικό φυλλάδιο, 33/Τ2, Τεύχος 2, Σελ. 21-35, 
Αθήνα, Ιούνιος 2000.
69 Madauss Β.: Handbuch Project Management. 5. Auflage, Stuttgart, 1994.
70 Van der Smissen B.: Legal liability and risk management for public and private entities. Cincinnati, 1990.
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❖ κινητοποίηση, εκτίμηση, έλεγχος και επανεξέταση της ποιότητας και λειτουργίας 
του συστήματος

❖ επαρκής αριθμός και τοποθέτηση ικανών και συνεργάσιμων ανθρώπινων πόρων.
❖ αποτελεσματικά κανάλια επικοινωνίας και παροχή ποιοτικών πληροφοριών στους 

συγκεκριμένους συνεργάτες
❖ ευφυΐα στη δομή της εσωτερικής και εξωτερικής οργάνωσης της εταιρίας
❖ προσαρμογή, εάν όχι εφαρμογή, στα λοιπά συστήματα διαχείρισης του φορέα
❖ διαρκής ενεργοποίηση αισθητηρίων μηχανισμών για άμεση αντίληψη και 

ανταπόκριση στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος και επανασχεδιασμό του 
συστήματος

Η μορφή τήρησης τόσο του θεσμικού πλαισίου της επιχείρησης όσο και της δέσμευσης 
της Διεύθυνσης επιβάλλεται να είναι γραπτή, για λόγους ποιότητας. Ειδικότερα για το χώρο 
των οργανισμών αθλητισμού και φυσικής αγωγής θα πρέπει να απαντηθούν τα εξής 
ερωτήματα:

❖ Ποια θα πρέπει να είναι τα προσόντα αυτού που θα αναλάβει τη διαχείριση 
ασφάλειας, ποιες οι αρμοδιότητες και ευθύνες του και ποια η ακριβής θέση του 
στον φορέα σε σχέση με το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό;

❖ Ποια είναι η πολιτική διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, τα απαιτούμενα 
προσόντα και εξειδικευμένες γνώσεις όπως λ.χ. γνώσεις πρώτων βοηθειών;

❖ Τι είδους κινδύνους και σε ποια έκταση είναι πρόθυμος να αναλάβει ο φορέας 
χωρίς ασφαλιστική κάλυψη;

❖ Ποιοι κίνδυνοι θα περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό ή στην αυτασφάλιση; 
Ποιοι κίνδυνοι θα καλυφθούν ασφαλιστικά και με ποια ασφαλιστική κάλυψη θα 
ασφαλιστούν οι συμμετέχοντες;

❖ Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται υπηρεσίες συμβάσεως έργου 
και πότε πρέπει να προσλαμβάνονται άτομα με υπαλληλική σχέση;

❖ Ποια είναι η πολιτική διαχείρισης κρίσεων και αναγγελίας ατυχημάτων; Ποιος 
αναλαμβάνει το κόστος; Τι έγγραφα θα χρησιμοποιούνται;

❖ Ποιος είναι ο σκοπός και η πολιτική προσέγγιση του προγράμματος, ειδικά σε 
περιπτώσεις αυξημένης επικινδυνότητας;

❖ Ποιοι κίνδυνοι πρόκειται να μεταφερθούν βάση συμβάσεων;

❖ κ.λ.π. ...
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Στον ορθολογικό σχεδίασμά ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας σημαντική 
βοήθεια μπορούν να παρέχουν προκαθορισμένα κριτήρια ποιότητας συστημάτων 
οργάνωσης για παροχείς (εκπαιδευτικών ) υπηρεσιών π.χ. από την International Standards 
Organization, όπως και κάθε άλλα αντίστοιχα εθνικά ή διεθνή κριτήρια ποιότητας. Η 
εφαρμογή των συστημάτων αυτών περιλαμβάνει τα ακόλουθα σημεία Jagelauf & Wunder 

199471):

1. ευθύνη της ανώτατης διοίκησης του φορέα
2. ανάπτυξη και λεπτομερής περιγραφή συστήματος διαχείρισης ασφάλειας
3. έλεγχος συμβάσεων και λοιπών συμφωνιών
4. ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών & αθλητικών προγραμμάτων

5. τήρηση αρχείων διαχείρισης ασφάλειας
6. απαιτούμενα προσόντα ανθρώπινου δυναμικού και επιβεβαίωση κατοχής αυτών
7. διαθεσιμότητα απαιτούμενων πόρων για την εφαρμογή διαχείρισης ασφάλειας
8. ταυτοποίηση και διαρκής έλεγχος εξοπλισμού
9. διεξαγωγή δραστηριοτήτων με γνώμονα τις αρχές διαχείρισης ασφάλειας
10. συστηματικός έλεγχος
11. μέσα ελέγχου και μετρήσεων
12. κατάσταση ελέγχων και μετρήσεων
13. εφαρμογή άμεσων μέτρων
14. μέτρα πρόληψης και προστασίας
15. διαχείριση, αποθήκευση, συσκευασία και αποστολή υλικού αποστολών
16. αρχειοθέτηση των ενδείξεων
17. εσωτερικοί έλεγχοι
18. εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα ασφάλειας
19. υπηρεσίες εξυπηρέτησης εκπαιδευομένων-συμμετεχόντων
20. εφαρμογή στατιστικών μεθόδων

Βέβαια, όσο πιο εύκολη φαίνεται η περιγραφή ενός συστήματος πάνω σε ένα χαρτί, 
τόσο πιο δύσκολη είναι η επιτυχημένη και σωστή εισαγωγή αυτού στο πολύπλοκο 
επιχειρησιακό περιβάλλον. Η διαχείριση ασφάλειας πρέπει να καταστεί τρόπος καθημερινής 
επαγγελματικής (και μη) διαβίωσης και αυτονόητη συμπεριφορά από τα στελέχη της 
επιχείρησης και εν συνεχεία να εφαρμοστεί ορθά από την επιχείρηση με σκοπό την 

αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων στο εσωτερικό της περιβάλλον. Επίσης αξίζει σε αυτό

Jagelauf Μ. & Wunder Η.: Sicherheit ist gut - Sicherheitsmanagement ist besser. In: Erleben und Lernen, 
Zeitschrift far Handlungsorientierte Padagogik. S. 10-31. Hamburg, 2/94.
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το σημείο να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο ότι κανένα σύστημα δε μπορεί να εγγυηθεί 
απόλυτα ότι παρέχει 100% ασφάλεια και το ότι η προσκόλληση στην αντίθετη άποψη είναι 
ιδιαίτερα επικίνδυνη για την επιχείρηση. Αυτό που μπορεί να ειπωθεί με σιγουριά είναι ότι 
όλες οι προσπάθειες πρέπει να έχουν ως απώτερο σκοπό τον έλεγχο του εσωτερικού και 
εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, στα πλαίσια του δυνατού, ιδιαίτερα δε, μέσω 
της αξιοποίησης των δεδομένων που προέρχονται τόσο από το (εσωτερικό και εξωτερικό) 
περιβάλλον αυτής.

Στα κεφάλαια που ακολουθούν παρατίθενται τα επόμενα βήματα κατά τη διαδικασία 
ανάπτυξης ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και παράλληλα επιχειρείται η περαιτέρω 
ανάλυση τους έως το βαθμό που αυτή κρίνεται αναγκαία για τους σκοπούς της παρούσας 
μελέτης.

9.2 Λειτουργική Διαχείριση Ασφάλειας

9.2.1 Αναγνώριση Κινδύνων

Για να επιτύχει την ασφάλεια, άρχισε ο άνθρωπος να αναγνωρίζει δηλαδή να 
συνειδητοποιεί κινδύνους, όπως λ.χ. εξοπλισμός, ορεινό περιβάλλον, καιρός κ.λ.π. (Dreissig 

197872). Αυτή η από παλαιά επικρατούσα τακτική είναι και προϋπόθεση της εν συνεχεία 
ακριβής εκτίμησης των αρνητικών επιδράσεων (μέγεθος και συχνότητα εμφάνισης 
κινδύνων) που ενδεχομένως να προκληθούν εξαιτίας της εμφάνισης των κινδύνων αυτών.

Γίνεται επομένως φανερό ότι μετά τη θέσπιση του θεσμικού πλαισίου το επόμενο βήμα 
κατά τη διαδικασία ανάλυσης του κινδύνου ανήκει στην αναγνώριση κινδύνων (Γενική 

Διεύθυνση Διοίκησης Πολιτικής Αεροπορίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, 200073,

2 Dreissig Κ.: Schulsportunfalle in Sporthallen. Unfallursache und Unfallhaufigkeit unter Berucksichtigung der 
baulichsicherheitstechnischen Bestimmungen. Dargestellt am Beispiel der Solinger Haupt-, Realschulen und 
Gymnasien. Diplomarbeit, Koln 1978.
73 Civil Aviation Administration of the Republic of Latvia Director-general: Regulatory requirements for the Air 
Traffic Management and Air Navigation Services Safety Management System. Order Nr.R-53, issued on 11 April, 
2000.
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Αγοραστός 199974, Amesberger G. & Siebert W. 199475, Guttler R. 199476, Jagelauf M. & 

Wunder Η., 199477, Priest S., Dixon T. 199078, Van der Smissen B. 199079).

Με το πέρας της διαδικασίας αυτής πρέπει να έχουν καταγραφεί κατά το δυνατόν όλοι 
οι πιθανοί κίνδυνοι με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μπορούν να εξαχθούν τάχιστα ακριβή και 
πολύτιμα συμπεράσματα.

Προϋπόθεση βέβαια της διαδικασίας αναγνώρισης των κινδύνων είναι καταρχήν η 
γνώση του ορισμού «κίνδυνος», θέμα που τυγχάνει διαπραγμάτευση στο κεφάλαιο που 

ακολουθεί.

9.2.1.1 Ορισμός της έννοιας «κίνδυνος»

Το αντίθετο της ασφάλειας είναι ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος ταυτίζεται με την αρνητική 

επίδραση ενός τυχαίου γεγονότος στην πραγματοποίησης ενός κατά τα άλλα εφικτού 
στόχου. Ο κίνδυνος μπορεί να εκφρασθεί μαθηματικά σαν το προϊόν των περιστατικών και 
των συνεπειών της απώλειας που προκλήθηκε από αυτόν:

H = {{Si,Xi)} , ι = 1,2.....Ν.

όπου:
Si η περιγραφή του σεναρίου
Χί οι επιπτώσεις του σεναρίου

Στη διεθνή βιβλιογραφία γίνεται διαχωρισμός του επιστημονικού όρου κίνδυνος 
(αγγλική: hazard, γερμανική: Gefahr) από αυτόν της επικινδυνότητας (αγγλική: risk, 
γερμανική: Risiko), η οποία συμπεριλαμβάνει και την πιθανότητα να εκδηλωθεί το σενάριο.

74 Αγοραστός Κ.: Ανάλυση επιχειρηματικών κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.
75 Amesberger G. / Siebert W.: Psychogene und technologische Aspekte von Sicherheitskonzepten. In: Erleben 
und Lemen, Zeitschrift fur Handlungsorientierte Padagogik. S. 4-8. Hamburg, 2/94
76 Guttler R.: Sicherheit beim handlungsorientierten Lernen. In: Erleben und Lernen, Zeitschrift fiir 
Handlungsorientierte Padagogik. S. 9-10. Hamburg, 2/94
77 Jagelauf M. & Wunder H.: Sicherheit ist gut - Sicherheitsmanagement ist besser. In: Erleben und Lernen, 
Zeitschrift fiir Handlungsorientierte Padagogik. S. 10-31. Hamburg, 2/94
78 Priest S., Dixon T.: Safety Practices in Adventure Programming. Association for Experiential Education, 
Boulder, 1990.
79 Van der Smissen B.: Legal liability and risk management for public and private entities. Cincinnati, 1990.
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Οι Kaplan και Garrick (Schutz H., Wiedemann P., Hennings W., Mertens J., Clauberg M. 

2003 , Αγοραστός 1999 ) ορίζουν ποσοτικά την επικινδυνότητα ως το γινόμενο της 
πιθανότητας εμφάνισης ενός σεναρίου, του σεναρίου και των ζημιών που αναμένεται να 
προκληθούν:

R = {(Si,Pi,Xi)} , ι = 1,2.....Ν.

όπου:
Si η περιγραφή του σεναρίου
Pi η πιθανότητα να συμβεί ο κίνδυνος 
Χί οι επιπτώσεις του σεναρίου

Η έννοια λοιπόν του κινδύνου περιλαμβάνει την «πιθανότητα» εμφάνισης των 
συνεπειών αυτού, είτε ως ατύχημα είτε ως γεγονός, σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή

R2(Schiitz Η., Wiedemann Ρ., Hennings W., Mertens J., Clauberg Μ. 2003 , Αγοραστός 

1999* 81 82 83, AmesbergerG. & SiebertW. 199484, Lilienfeld/Lilienfeld 198085).
Με τον όρο ατύχημα ορίζεται κάθε ανεπιθύμητο ή αναπάντεχο γεγονός, το οποίο 

προκαλεί τραυματισμό ή απώλεια σε αντίθεση με τα γεγονότα, κατά τα οποία δεν επέρχεται 
τραυματισμός ή απώλεια και τα οποία ονομάζονται «χρονικά περιστατικά». Κατά τον Priest 

(199086) ο κίνδυνος αυξάνει την επικινδυνότητα, δεν είναι όμως απαραίτητο να προκαλέσει 

βλάβη ή απώλεια.

Οι δύο κύριοι παράγοντες που καθορίζουν τον κίνδυνο και εκφράζουν το αποτέλεσμά 

του είναι οι εξής (Αγοραστός 199987, Amesberger G. & Siebert W. 199488, Guttler R. 

199489, Jagelauf M. & Wunder Η., 199490, Priest 199091, Van der Smissen B. 199092):

Schiitz H., Wiedemann P., Hennings W., Mertens J., Clauberg M.: Vergleichende Risikobewertung - 
Konzepte, Probleme und Anwendungsmoglichkeiten. Forschungszentrum Jiilich GmbH, Programmgruppe 
„Mensch, Umwelt, Technik“ (MUT) 2003.
81 Αγοραστός K.: Ανάλυση Επιχειρηματικών Κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.
82 SchOtz Η., Wiedemann Ρ., Hennings W., Mertens J., Clauberg M.: Vergleichende Risikobewertung - 
Konzepte, Probleme und Anwendungsmoglichkeiten. Forschungszentrum Jiilich GmbH, Programmgruppe 
„Mensch, Umwelt, Technik" (MUT) 2003.
83 Αγοραστός K.: Ανάλυση Επιχειρηματικών Κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.
84 Amesberger G. / Siebert W.: Psychogene und technologische Aspekte von Sicherheitskonzepten. In: Erleben 
und Lernen, Zeitschrift fiir Handlungsorientierte Padagogik. S. 4-8. Hamburg, 2/94
85 Lilienfeld A., Lilienfeld D.: Foundations of Epidemiology. New York 1980.
86 Priest S.: The Semantics of adventure education. In: Miles C. J & Priest S.: Adventure Education. Cato 
Avenue State College, 1990.
87 Αγοραστός K.: Ανάλυση Επιχειρηματικών Κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.
88 Amesberger G. / Siebert W.: Psychogene und technologische Aspekte von Sicherheitskonzepten. In: Erleben 
und Lernen, Zeitschrift fiir Handlungsorientierte Padagogik. S. 4-8. Hamburg, 2/94
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1. μία δυνατή ζημία καθορισμένου ή ακαθόριστου ύψους
2. η αμφιβολία για την αιτία της πρόκλησης αυτής της ζημίας

Με μια διαφορετική διατύπωση ταυτίζεται πάλι ο κίνδυνος με τη δυνατότητα της 
απώλειας κάποιου πολύτιμου αγαθού, από κάποιο έμβιο ων. Η αξία του αγαθού αυτού 
μπορεί να είναι σωματική, πνευματική, ψυχική, κοινωνική, υλική ή οικονομική (Schutz Η.,

Q'D Q4
Wiedemann Ρ., Hennings W., Mertens J., Clauberg M. 2003 , Αγοραστός 1999 , 

Amesberger G. & Siebert W. 199490 91 92 93 94 95, Giittler R. 199496, Jagelauf M. & Wunder Η., 199497, 

Priest 199098 99, Van derSmissen B. 199θ").

Αποτελέσματα ερευνών (Schutz H., Wiedemann P., Hennings W., Mertens J., 

Clauberg Μ. 2003100) με αντικείμενο την αντίληψη του κινδύνου κατέδειξαν την περεταίρω 
διεύρυνση της επιστημονικής ερμηνείας του όρου προσθέτοντας και ποιοτικούς παράγοντες 
κινδύνου όπως ο φόβος για το άγνωστο και το τρομακτικό γεγονός.

OQ
Giittler R.: Sicherheit beim handlungsorientierten Lernen. In: Erleben und Lernen, Zeitschrift fur 

Handlungsorientierte Padagogik. S. 9-10. Hamburg, 2/94
90 Jagelauf M. & Wunder H.: Sicherheit ist gut - Sicherheitsmanagement ist besser. In: Erleben und Lemen, 
Zeitschrift ftir Handlungsorientierte Padagogik. S. 10-31. Hamburg, 2/94
91 Priest S.: The Semantics of adventure education. In: Miles C. J & Priest S.: Adventure Education. Cato 
Avenue State College, 1990.
92 Van der Smissen B.: Legal liability and risk management for public and private entities. Cincinnati, 1990.
93 Schutz H., Wiedemann P., Hennings W., Mertens J., Clauberg M.: Vergleichende Risikobewertung - 
Konzepte, Probleme und Anwendungsmoglichkeiten. Forschungszentrum Jiilich GmbH, Programmgruppe 
„Mensch, Umwelt, Technik“ (MUT) 2003.
94 Αγοραστός K.: Ανάλυση Επιχειρηματικών Κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.
95 Amesberger G. / Siebert W.: Psychogene und technologische Aspekte von Sicherheitskonzepten. In: Erleben 
und Lernen, Zeitschrift fOr Handlungsorientierte Padagogik. S. 4-8. Hamburg, 2/94
96 Guttler R.: Sicherheit beim handlungsorientierten Lemen. In: Erleben und Lernen, Zeitschrift fur 
Handlungsorientierte Padagogik. S. 9-10. Hamburg, 2/94
97 Jagelauf M. & Wunder H.: Sicherheit ist gut - Sicherheitsmanagement ist besser. In: Erleben und Lernen, 
Zeitschrift ftir Handlungsorientierte Padagogik. S. 10-31. Hamburg, 2/94
98 Priest S.: The Semantics of adventure education. In: Miles C. J & Priest S.: Adventure Education. Cato 
Avenue State College, 1990.
99 Van der Smissen B.: Legal liability and risk management for public and private entities. Cincinnati, 1990.
199 Schiitz H., Wiedemann P., Hennings W., Mertens J., Clauberg M.: Vergleichende Risikobewertung - 
Konzepte, Probleme und Anwendungsmoglichkeiten. Forschungszentrum Julich GmbH, Programmgruppe 
„Mensch, Umwelt, Technik" (MUT) 2003.
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ΘΑΝΑΤΟΣ ΦΟΒΟΣ

I ΧΩΡΟΣ ί 1 ΔΗΜΟΣΙΟΣ | ΑΣΘΕΝΕΙΑ j ΑΓΝΩΣΤΟ | ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΟ·
j ΕΡΓΑΣΙΑΣ j ΒΙΟΣ

Πηνή: Multidimensionales Risikokonzept (Fischhoff, Watson & Hope101 1

9.2.1.2 Κατηγορίες Κινδύνων

9.2.1.2.1 Διαχωρισμός κινδύνων υε βάση το κριτήριο

«προέλευση»

Οι Amesberger G. & Siebert W. (1994* 102) αναφερόμενοι στους Zsigmondy 

(Zsigmondy/ Paulcke 1927) διαχωρίζουν τους κινδύνους σε αντικειμενικούς και 
υποκειμενικούς. Η προβληματική αυτή έτυχε περαιτέρω επεξεργασίας με τη διατύπωση της 
«Διαδραστικότητας», την ενιαία δηλαδή αλληλοεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον. Το 

μοντέλο της «θεωρίας των εσωκλειόμενων κινδύνων» κατά Skiba (1973103) είναι ένα 
συγκεκριμένο παράδειγμα μιας συστηματοποιημένης θεωρητικής δομής (Amesberger G. & 

Siebert W. 1994104). Σύμφωνα με αυτή, τόσο το «υποσύστημα άνθρωπος», όσο και το

Schutz Η., Wiedemann Ρ., Hennings W., Mertens J., Clauberg M.: Vergleichende Risikobewertung - 
Konzepte, Probleme und Anwendungsmoglichkeiten. Forschungszentrum Jiilich GmbH, Programmgruppe 
„Mensch, Umwelt, Technik“ (MUT) 2003.
102 Amesberger G. & Siebert W.: Psychogene und technologische Aspekte von Sicherheitskonzepten. In: 
Erleben und Lernen, Zeitschrift fOr Handlungsorientierte Padagogik. S. 4-8. Hamburg, 2/94.
103 Amesberger G. & Siebert W.: Psychogene und technologische Aspekte von Sicherheitskonzepten. In: 
Erleben und Lernen, Zeitschrift fur Handlungsorientierte Padagogik. S. 4-8. Hamburg, 2/94.
104 Amesberger G. & Siebert W.: Psychogene und technologische Aspekte von Sicherheitskonzepten. In: 
Erleben und Lernen, Zeitschrift fur Handlungsorientierte Padagogik. S. 4-8. Hamburg, 2/94.
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«υποσύστημα αντικείμενο» εσωκλείουν κινδύνους. Η ύπαρξη της επικινδυνότητας υφίσταται 
αντικειμενικά (ανεξάρτητα από τον άνθρωπο) στις διαστάσεις χώρου και χρόνου και 
υποκειμενικά (εξαρτημένα από τον άνθρωπο) στις προϋποθέσεις των κινδύνων. Σύμφωνα 
με το διαχωρισμό αυτό και όσον αφορά το κριτήριο της προέλευσης των κινδύνων 

διαφαίνονται πάλι οι δύο κύριες κατηγορίες (Van der Smissen Β. 1990105):

1. περιβαλλοντικοί ή αντικειμενικοί όταν δηλαδή οι κίνδυνοι προέρχονται από το 
τοπικό περιβάλλον, τότε είναι χρονικοί και

2. ανθρώπινοι ή υποκειμενικοί όταν προέρχονται από τον ανθρώπινο παράγοντα 
(π.χ. από την ομάδα εκπαιδευτών ή των συμμετεχόντων στις οργανωμένες 
υπαίθριες δραστηριότητες).

Η μηχανική αυτή τοποθέτηση υιοθετήθηκε επίσης στο μοντέλο των Kirchner (1980106), 

Priest (1990107) και Amesberger G. & Siebert W. (1994108 109), ο οποίος υπογράμμισε 

παράλληλα την ύπαρξη των δύο υποφαινόμενων κύριων κριτηρίων:

1. την προέλευση των κινδύνων και
2. τον τόπο εκδήλωσης αυτών.

109Οι Amesberger G. & Siebert W. (1994 ) υποστηρίζοντας το διαχωρισμό των Priest

S. & Dixon Τ. (1990110) συνεχίζουν τον παραπέρα διαχωρισμό των κινδύνων σε:

1. κινδύνους που μπορούν να προκαλέσουν άμεσα το ατύχημα, την αιτία 
δηλαδή της απώλειας (π.χ. κεραυνός) και

2. συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν τη δημιουργία ατυχήματος (π.χ. 
θύελλα).

105 Van der Smissen Β.: Legal liability and risk management for public and private entities. Cincinnati, 1990.
106 Amesberger G. & Siebert W.: Psychogene und technologische Aspekte von Sicherheitskonzepten. In: 
Erleben und Lernen, Zeitschrift fQr Handlungsorientierte Padagogik. S. 4-8. Hamburg, 2/94.
107 Priest S.: The Semantics of adventure education. In: Miles C. J & Priest S.: .Adventure Education. Cato 
Avenue State College, 1990.

Amesberger G. & Siebert W.: Psychogene und technologische Aspekte von Sicherheitskonzepten. In: 
Erleben und Lernen, Zeitschrift fur Handlungsorientierte Padagogik. S. 4-8. Hamburg, 2/94.
109 Amesberger G. & Siebert W.: Psychogene und technologische Aspekte von Sicherheitskonzepten. In: 
Erleben und Lernen, Zeitschrift fOr Handlungsorientierte Padagogik. S. 4-8. Hamburg, 2/94.
110 Priest S., Dixon T.: Safety Practices in Adventure Programming. Association for Experiential Education, 
Boulder, 1990.



43

9.2.1.2.2 Διαχωρισμός κινδύνων με βάση το κριτήριο

«ανθρώπινη ννώση»

Οι υπαρκτοί περιορισμοί της ανθρώπινης γνώσης χρησιμοποιείται ως κριτήριο 
κατηγοριοποίησης κινδύνων. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση διαφαίνονται δύο 

κατηγορίες (Schutz Η., Wiedemann Ρ., Hennings W., Mertens J., Clauberg Μ. 2003111 112):

❖ συνειδητοποιήσιμοι ή αναγνωρίσιμοι ή γνωστοί κίνδυνοι: οι οποίοι μπορούν ν’ 

αναγνωριστούν
❖ μη συνειδητοποιήσιμοι ή μη αναγνωρίσιμοι ή άγνωστοι κίνδυνοι: οι οποίοι δε 

μπορούν ν’ αναγνωριστούν

Η ύπαρξη των μη αναγνωρίσιμων κινδύνων υπογραμμίζει και τη σχετικότητα του όρου 
ασφάλεια. Κατά αυτή τη σκεπτική η διαχείριση ασφάλειας δε μπορεί σε καμία περίπτωση να 
εγγυηθεί το απόλυτα ασφαλές περιβάλλον.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΑΥΞΑΝΟΥΣΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΟΡΙΑ
Πηνή: Schiitz Η.. Wiedemann Ρ.. Hennings W.. Mertens J.. Clauberg Μ. 2003112

Schutz H., Wiedemann P., Hennings W., Mertens J., Clauberg M.: Vergleichende Risikobewertung - 
Konzepte, Probleme und Anwendungsmoglichkeiten. Forschungszentrum Julich GmbH, Programmgruppe 
„Mensch, Umwelt, Technik" (MUT) 2003.
112 SchOtz H., Wiedemann P., Hennings W., Mertens J., Clauberg M.: Vergleichende Risikobewertung - 
Konzepte, Probleme und Anwendungsmoglichkeiten. Forschungszentrum Julich GmbH, Programmgruppe 
„Mensch, Umwelt, Technik“ (MUT) 2003.
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9.2.1.2.3 Διαχωρισμός κινδύνων με βάση το κριτήριο
«εσωκλειόυενη ευκαιρία»

Κατά μια διαφορετική προσέγγιση οι κίνδυνοι χωρίζονται σε (Schultz Η., Wiedemann 

Ρ., Hennings W., Mertens J., Clauberg Μ. 2003113, Romeike 2000114):

1. δυναμικούς
2. στατικούς

Οι δυναμικοί κίνδυνοι χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι παράλληλα με τα αρνητικά 
αποτελέσματα που τους συνοδεύουν αποτελούν συγχρόνως και δυνατότητα ευκαιριών 
«καμία ευκαιρία άνευ κινδύνου», με πιθανότητα δηλαδή διαφορετικών θετικών ή αρνητικών 

αποτελεσμάτων (Waring 1996α115). Αντίθετα ο "στατικός" κίνδυνος συνδέεται με τις 
αποκλειστικά αρνητικές προεκτάσεις αυτού. Η πυρκαγιά στο δάσος καθώς και οι κίνδυνοι 
που αφορούν την υγεία, ασφάλεια και το περιβάλλον αποτελούν χαρακτηριστικά 
παραδείγματα στατικών κινδύνων. Αντίθετα οι πρώτες απόπειρες του ανθρώπου για πτήση, 
καθώς και οι κίνδυνοι που αναφέρονται στους τομείς της οικονομίας, των επιχειρηματικών 
επενδύσεων και της πολιτικής όπως επίσης και οι πλούσιοι σε βιωματικά στοιχεία κίνδυνοι 
είναι παραδείγματα δυναμικών κινδύνων. Σε αυτό το σημείο είναι άξιο αναφοράς ότι ο 
ακριβής διαχωρισμός των κινδύνων σε στατικούς και δυναμικούς είναι ιδιαίτερα δύσκολος 

και αποτελεί ακόμη σημείο διαλόγου μεταξύ των ειδικών (Αγοραστός 1999116, Waring 

1996α117).

Στην αρχή η διαχείριση κινδύνων αφορούσε τους στατικούς κινδύνους τείνει όμως όλο 
και περισσότερο να επικρατήσει η άποψη ότι οι συνδιαλλαγές με κίνδυνο αποτελούν 
δυναμικής φύσεως άποψη και άρα πρέπει να γίνεται προσπάθεια διαχείρισης αυτών. Σε μία 
διαχείριση κινδύνων, η οποία είναι προσανατολισμένη σε ηθικές αξίες, πρέπει να

Schijtz Η., Wiedemann Ρ., Hennings W., Mertens J., Clauberg M.: Vergleichende Risikobewertung - 
Konzepte, Probleme und Anwendungsmoglichkeiten. Forschungszentrum Julich GmbH, Programmgruppe 
„Mensch, Umwelt, Technik“ (MUT) 2003.
114 Romeike Frank: Cyber Risks - IT-Risiken und Grenzen traditioneller Risikofinanzierungprodukte. In: RiskNet, 
Zeitschrift far Versicherungswesen, Jg. 51, Heft 17 v., S. 603-610, 2000.
115 Waring A. E.: Safety Management Systems, Chapman & Hall/ITBP. London, 1996a.
116 Αγοραστός K.: Ανάλυση Επιχειρηματικών Κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.
117 Waring A. E.: Safety Management Systems, Chapman & Hall/ITBP. London, 1996a.
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λαμβάνονται υπόψη παράλληλα με τους κινδύνους και οι ευκαιρίες, τις οποίες αυτοί 
συμπεριλαμβάνουν.

Στους κύριους στόχους της Διαχείρισης Κινδύνων προστίθενται κατ' αυτήν την έννοια 

(Romeike 2000118) και:

♦> η βελτιστοποίηση της σχέσης Κίνδυνος και εσωκλειόμενων Ευκαιριών σε μία

επιχείρηση
❖ η επίτευξη της βέλτιστης (και όχι της μέγιστης) Ασφάλειας λαμβάνοντας 

υπόψη παράλληλα και τα επιχειρησιακά οικονομικά στοιχεία

9.2.1.2.4 Διαχωρισμός κινδύνων με βάση το κριτήριο 
«επιχειρηματική λειτουργικότητα»

Σημείο εκκίνησης αυτής της μεθόδου είναι ο φορέας. Με βάση τη λειτουργικότητα 

αυτού προτείνεται ο διαχωρισμός των κινδύνων σε (Van der Smissen Β. 1990119):

1. ιδιοκτησίας: π.χ. απώλεια ή καταστροφή εγκαταστάσεων εξοπλισμού κ.λ.π.
2. γενικής αστικής ευθύνης (εξαιρουμένων αυτών που σχετίζονται με το πρόγραμμα 

ή τις προσφερόμενες υπηρεσίες): κακομεταχείριση από το προσωπικό, αστική 
ευθύνη συμβάσεων κ.λ.π.

3. αστικής ευθύνης προγράμματος ή υπηρεσιών: π.χ. τραυματισμοί, αναπηρία, 
αναισθησία, αποτυχίας εκπαιδευτικών στόχων προγράμματος κ.λ.π.

4. επιχειρηματικών λειτουργιών: αναξιοπιστία φορέων, ασθένειες ανθρώπων- 
κλειδιά, διακοπή προγράμματος κ.λ.π.

Ένα ανάλογο παράδειγμα κατηγοριοποίησης αποτελεί ο διαχωρισμός των 

επιχειρησιακών κινδύνων σε (Waring & Glendon 200112°, Romeike 2000121):

118 Romeike Frank: Cyber Risks - IT-Risiken und Grenzen traditioneller Risikofinanzierungprodukte. In: RiskNet, 
Zeitschrift fur Versicherungswesen, Jg. 51, Heft 17 v., S. 603-610, 2000.
119 Van der Smissen B.: Legal liability and risk management for public and private entities. Cincinnati, 1990.
120 Waring A. E. and Glendon, A.I.: Managing Risk - Critical issues for survival and success into the 21st 
century. Thomson Learning Berkshire House, London 2001.
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1. στρατηγικούς: συνδέονται έντονα με την εξέλιξη της αγοράς και τη μεταβολή των 
αναγκών της κοινωνίας, π.χ. μερίδιο αγοράς, συνεργασίες κ.λ.π.

2. οικονομικούς: αφορούν οικονομικές ζημίες, π.χ. έλλειψη ρευστότητας,
συρρίκνωση κεφαλαίου κ.λ.π.

3. επιχειρησιακούς: αναφέρονται κυρίως στο μικροοικονομικό περιβάλλον του 
φορέα, π.χ. υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων, ικανοποίηση πελατών-μαθητών 
κ.λ.π.

4. εξωτερικούς: αφορούν το μακροοικονομικό περιβάλλον του φορέα, π.χ. πολιτικές 

μεταβολές, περιβαλλοντικοί κίνδυνοι κ.λ.π.

Οι Waring & Glendon (2001121 122) προσθέτουν επίσης δύο ακόμη κατηγορίες κινδύνων:

1. κίνδυνοι οικοσυστήματος: αφορούν τις επιπτώσεις του φορέα στο οικοσύστημα, 
π.χ. μόλυνση υδάτων, εδάφους, αέρα, λόγω ακατάλληλης χρήσης γης και άστοχης 

και επιζήμιας επιλογής δραστηριοτήτων προγράμματος
2. κίνδυνοι ασφάλειας: σχετίζονται με τους κινδύνους εγκληματικότητας απέναντι σε 

κάθε: άτομο, περιουσία, φορέα ή/και κράτος π.χ. κλοπή, απάτη, εκβιασμός, 
απαγωγές, τρομοκρατικές ενέργειες κ.λ.π.

Μετά τις πρόσφατα ραγδαίες εξελίξεις στην επιστήμη της τεχνολογίας της 
πληροφορίας προστέθηκε στον κατάλογο των κατηγοριών και η κατηγορία των κινδύνων της 
πληροφοριακής τεχνολογίας όπως π.χ. κλοπή δεδομένων, μη λειτουργική ανάπτυξη και 

εφαρμογή λογισμικού, κίνδυνοι από εισβολή ιών κ.λ.π. (Romeike 2000123).

9.2.1.3 Τεχνικές αναγνώρισης κινδύνων

121 Romeike Frank: Cyber Risks - IT-Risiken und Grenzen traditioneller Risikofinanzierungprodukte. In: RiskNet, 
Zeitschrift fiir Versicherungswesen, Jg. 51, Heft 17 v., S. 603-610, 2000.
122 Waring A. E. and Glendon, A.I.: Managing Risk - Critical issues for survival and success into the 21st 
century. Thomson Learning Berkshire House, London 2001.
123 Romeike Frank: Cyber Risks - IT-Risiken und Grenzen traditioneller Risikofinanzierungprodukte. In: RiskNet, 
Zeitschrift fur Versicherungswesen, Jg. 51, Heft 17 v., S. 603-610, 2000.
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Κατά την υλοποίηση της διαδικασίας αναγνώρισης κινδύνων απαιτείται να 
εφαρμοστούν συγκεκριμένες τεχνικές. Στις υποενότητες που ακολουθούν επιχειρείται η 
επιλεκτική παρουσίαση ορισμένων εκ των κυριότερων τεχνικών με κριτήριο επιλογής το 
αντικείμενο της παρούσας μελέτης.

9.2.1.3.1 Θεμελιώδεις αρχές τεχνικών μεθόδων
αναγνώρισης κινδύνων

Δεν υπάρχει καμιά ειδική μέθοδος αναγνώρισης κινδύνων η οποία να μπορεί να 
εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις. Η τεχνική της αναγνώρισης κινδύνων πρέπει να 
συγκεκριμενοποιείται ειδικά στην περίπτωση της εκάστοτε δραστηριότητας του φορέα. Οι 
μέθοδοι και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται διαφέρουν ανάλογα με τη φύση και την 
έκταση της δραστηριότητας. Αυτό όμως που είναι σημαντικό, είναι το ότι μια συστηματική 
διαδικασία πρέπει να καθιερωθεί έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η αποφυγή έκθεσης στον 
κίνδυνο και η διαδικασία αυτή πρέπει να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
διότι οι συνθήκες που μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα μεταβάλλονται συνεχώς.

Η προσχεδιασμένη και οργανωμένη αναγνώριση και μετέπειτα εκτίμηση 
επικινδυνότητας υιοθετεί την αναλυτική προσέγγιση της αβεβαιότητας και την ορθολογική 
μεθοδολογία. Ο σκοπός της προσχεδιασμένης αναγνώρισης και εκτίμησης επικινδυνότητας 
είναι η παροχή πληροφοριών, ανάλογων με την ελεγχόμενη επικινδυνότητα και των 
βελτιώσεων που πιθανών να απαιτούνται κατά τη λήψη αποφάσεων για τη διεξαγωγή 
προκείμενων ενεργειών.

Οι δύο κύριες θεωρίες που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία αναγνώρισης κινδύνων 
και εκτίμησης της επικινδυνότητας εκφράζονται με την «ερμηνευτική» και την 
«επιστημονική» προσέγγιση. Οι δύο αυτές διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις 
απαντώνται στη σύγχρονη βιβλιογραφία και με άλλες ονομασίες όπως η «αναλογιστική», 

που αφορά τη στατιστική συμπερασματολογία και αντιστοιχεί στην «επιστημονική» θεωρία 

και η «πιθανοθεωρητική» ή «στοχαστική» η οποίες είναι αντίστοιχες της «ερμηνευτικής».

Ενώ η ερμηνευτική δύναται να περικλείει μορφές ποσοτικοποίησης είναι ωστόσο
κατεξοχήν ποιοτική και αναφέρεται στην ατομική κρίση (ακόμη και είναι αποτέλεσμα πολλών
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ατομικών κρίσεων), πράγμα που την αναγάγει σε «υποκειμενική». Οι πληροφορίες που 
σχετίζονται με την εκάστοτε παραγωγική διαδικασία αλλά και με το σύνολο των διαφόρων 
παραμέτρων που αφορούν το φορέα αθλητικών προγραμμάτων και έργων είναι 
προϋπόθεση για την εφαρμογή των ερμηνευτικών μεθόδων. Αυτές οι μέθοδοι εκφράζονται 
μέσω τεχνικών, που αποβλέπουν στην αναγνώριση ενός ανεπιθύμητου γεγονότος 

(κινδύνου) και στην εκτίμηση της συνολικής επικινδυνότητας, μέσω του υπολογισμού όλων 
των επιμέρους τμημάτων αυτής, δηλαδή της επικινδυνότητας όλων των παραγόντων (αιτίες 
κινδύνων) που είναι δυνατό να το δημιουργήσουν. Οι εκτιμήσεις αυτές καλούνται «σενάρια 
καταστάσεων ή γεγονότων» και, κατά την άποψη των ειδικών, αφορούν προβλέψιμα και 
σημαντικά γεγονότα. Για παράδειγμα, παρά τη μακρόχρονη προετοιμασία, το σενάριο της 
μη συμμετοχής ενός αθλητή στους Ολυμπιακούς Αγώνες λόγω τραυματισμού.

Αντίθετα η επιστημονική προσέγγιση αναφέρεται σε ποσοτική μοντελοποίηση και 

απαιτεί γενικά εξειδικευμένη εκπαίδευση στη χρήση των μαθηματικών (Chicken 1996124 125, 

Waring και Glendon 2001 ). Με τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων από την
καταγραφή προηγούμενων ατυχημάτων μπορεί να εκτιμηθεί ο κίνδυνος ατυχήματος και οι 
μέγιστες πιθανές απώλειες που δύναται να προκληθούν από το ατύχημα αυτό. Σε 
αντίστοιχο κεφάλαιο του βιβλίου αυτού, που αναφέρεται στην ποσοτικοποίηση της 
επικινδυνότητας περιγράφονται αντίστοιχα παραδείγματα.

Παρόλο που ο ορθολογισμός των «σημαντικών κινδύνων» είναι συχνά αναγκαίος, είναι 
εξίσου άξιο αναφοράς το ότι η εκτίμηση επικινδυνότητας που επιχειρείται από τεχνικούς 
αναλυτές κινδύνων ή άλλους εξειδικευμένους συμβούλους ασφάλειας, συχνά αποτυγχάνει 
να συμπεριλάβει όλους τους σημαντικούς παράγοντες. Είναι γενικά παραδεκτό ότι η 
αποκλειστική χρήση της ορθολογικής προσέγγισης δεν επαρκεί για να εντοπίσει όλες τις 
δυνατές πορείες των αιτιάσεων ατυχημάτων, οι οποίες είναι θεωρητικά άπειρες σε αριθμό 

(αναφορά των Waring και Glendon 2001126 στους Toft 1996 και Toft και Reynolds 
1994/1997). Συγκεκριμένα είναι αποδεκτό το ότι η κάθε προσπάθεια αναγνώρισης κινδύνων 
και εκτίμησης της επικινδυνότητας ακόμη και αν αυτή χρησιμοποιεί σοφιστικές μαθηματικές 
μεθόδους αδυνατεί να εγγυηθεί πλήρως την ορθότητα της εκτίμησης αφού ορισμένοι από 
τους παράγοντες, οι οποίοι συμβάλλουν στη δημιουργία και εξέλιξη των γεγονότων κατά 
πρώτον αναφέρονται σε ένα υψηλής πολυπλοκότητας περιβάλλον, ο απόλυτος έλεγχος του

124 Chicken, J.: Risk Handbook. International Thomson Business Press. London, 1996.
125 Waring A. E. and Glendon, A.I.: Managing Risk - Critical issues for survival and success into the 21s1 
century. Thomson Learning Berkshire House, London 2001.
126 Waring A. E. and Glendon, A.I.: Managing Risk - Critical issues for survival and success into the 21st 
century. Thomson Learning Berkshire House, London 2001.
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οποίου είναι πρακτικά αδύνατος, και κατά δεύτερον δύναται να μην αναφέρονται σε 
φυσικούς κινδύνους αλλά σε συμπεριφορές, νοοτροπίες, πολιτικές οργάνωσης που έχουν 
να κάνουν με την ατομική προσωπικότητα των συμβαλλομένων, οι οποίοι δεν μπορούν να 
παραμένουν ουδέτεροι παράγοντες στην όλη διαδικασία.

Κατ’ επέκταση, η υποκειμενική φύση της εκτίμησης της επικινδυνότητας ευνοεί την 

προτίμηση στην ερμηνευτική μέθοδο (Waring και Glendon 2001127, Αγοραστός 1999128 *). 

Φανερή γίνεται επίσης η σπουδαιότητα του ρόλου της προσωποποιημένης (και άρα 
υποκειμενικής) ερμηνευτικής κατά την αναγνώριση κινδύνων και κατά την εκτίμηση της 
επικινδυνότητας, είτε αυτή αναφέρεται στα υποκείμενα που εκτίθενται στον κίνδυνο, είτε σε 
αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις για την πραγματοποίηση ή όχι ενεργειών που δύναται 
να εμπεριέχουν κινδύνους είτε στους ειδικούς συμβούλους ασφάλειας. Στη σχετική 
βιβλιογραφία ορίζεται η εκτίμηση επικινδυνότητας ως αντικείμενο των ειδικών, σε αντίθεση 
με την αναγνώριση κινδύνων, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί και από ερασιτέχνες μη 

ειδικούς. Ακόμη κατά τον Chicken (1996 ) οι κίνδυνοι, οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο

μέτρησης από ειδικούς, ονομάζονται «αντικειμενικοί», σε αντίθεση με τους 
«υποκειμενικούς», που δύνανται να γίνουν αντιληπτοί και από τους μη ειδικούς.

Αναγνωρίζοντας λοιπόν τη χρησιμότητα της επιστημονικής μεθόδου πρέπει 
παράλληλα να τονιστεί, ότι αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται ως επικουρική μια και κατά την 
εφαρμογή της δε λαμβάνονται υπόψη οι συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες του υπό 
μελέτη φορέα αθλητικών προγραμμάτων και έργων. Γίνεται λοιπόν κατανοητό, ότι κατά τη 

διαδικασία της αναγνώρισης των κινδύνων πρέπει να αναπτυχθεί ένα εξειδικευμένο πλαίσιο 
για τη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Στα κεφάλαια που έπονται γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην ερμηνευτική προσέγγιση κατά 
την αναγνώριση κινδύνων και την εκτίμηση επικινδυνότητας είτε αυτές αποτελούν 
αντικείμενο ειδικών είτε μη ειδικών επιστημόνων. Επίσης ορισμένα από τα παραδείγματα 
που περιγράφονται ακολούθως στοχεύουν στον προσανατολισμό κατά τη διαδικασία 
εφαρμογής του σταδίου της αναγνώρισης κινδύνων.

127 Waring A. Ε. and Glendon, Α.Ι.: Managing Risk - Critical issues for survival and success into the 21s1
century. Thomson Learning Berkshire House, London 2001.
128 Αγοραστός K.: Ανάλυση Επιχειρηματικών Κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.

Chicken, J.: Risk Handbook. International Thomson Business Press. London, 1996.129
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9.2.1.3.2 Συστηματική συλλονή πληροφοριών

Η συστηματική συλλογή πληροφοριών είναι μάλλον η δυσκολότερη φάση στη 
διαδικασία της διαχείρισης ασφάλειας αλλά ταυτόχρονα και η διεργασία-κλειδί στην όλη 
προσπάθεια. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι στο σημείο αυτό μια συστηματική και 
διαδικαστικά προσανατολισμένη μεθοδική προσπάθεια. Κατ’ επέκταση, γίνεται φανερή η 
ανάγκη για ανάπτυξη εξειδικευμένων μεθόδων ανάλυσης κινδύνων και εκτίμησης 
επικινδυνότητας, κατά την οποία θα αναλύονται οι επιμέρους τομείς των κινδύνων και η 
τμηματική διαδικασία αυτών.

Τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας είναι ταυτόσημα με μία σειρά μέτρων που 
λαμβάνει και εφαρμόζει μια επιχείρηση με σκοπό να λειτουργεί αυτή χωρίς προβλήματα. 
Εφόσον τα μέτρα αυτά αναφέρονται:

1. στο σύνολο των στοιχείων μιας επιχείρησης - δηλαδή σε κάθε έμψυχο και άψυχο 
στοιχείο της εταιρίας - καθώς επίσης και

2. στα συστήματα εντοπισμού και αντιμετώπισης των πιθανών κινδύνων κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας της εταιρίας είτε αυτοί έχουν ήδη γίνει αντιληπτοί είτε όχι,

γίνεται φανερό ότι, οι πηγές άντλησης πληροφοριών πρέπει να αφορούν κάθε έμψυχο 
και άψυχο στοιχείο της εταιρίας καθώς επίσης και την οργανωτική και διοικητική δομή αυτής 

(Αγοραστός 1999130).

Οι τεχνικές συλλογής απαιτούμενων πληροφοριών κατά τη διαδικασία εντοπισμού των 
κινδύνων συγκλίνουν στο κοινό χαρακτηριστικό της διαρκούς ύπαρξης ανοικτών διαύλων 
διαδραστικής επικοινωνίας μεταξύ του ανθρώπινου δυναμικού σε όλα τα επίπεδα και προς 

κάθε κατεύθυνση (Waring & Glendon 2001131, Romeike 2000132, Αγοραστός 1999133, 

Waring 1996α134, Van derSmissen Β. 1990135). Ειδικότερα αντλούνται πληροφορίες από:

130 Αγοραστός Κ.: Ανάλυση Επιχειρηματικών Κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.
131 Waring A. Ε. and Glendon, Α.Ι.: Managing Risk - Critical issues for survival and success into the 21s' 
century. Thomson Learning Berkshire House, London 2001.
132 Romeike Frank: Cyber Risks - IT-Risiken und Grenzen traditioneller Risikofinanzierungprodukte. In: RiskNet, 
Zeitschrift fOr Versicherungswesen, Jg. 51, Heft 17 v., S. 603-610, 2000.
133 Αγοραστός Κ.: Ανάλυση Επιχειρηματικών Κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.
134 Waring A. E.: Safety Management Systems, Chapman & Hall/ITBP. London, 1996a.
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❖ τις στατιστικές του κλάδου
❖ την ανάλυση ροής διεργασιών του φορέα και των δραστηριοτήτων αυτού
❖ τη μελέτη επιχειρησιακών σχεδίων οργάνωσης και διαφόρων επιχειρησιακών 

εγγράφων όπως λ.χ. ισολογισμοί, λίστες ελέγχου και οι στατιστικές αναφορές 
ζημιών

❖ τις συνεντεύξεις διευθυντικών στελεχών, συνεργατών που ασκούν επίβλεψη και 
γενικά του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού

❖ τις συνεντεύξεις, αναφορές και οδηγίες από ειδικούς, όπως λ.χ. ασφαλιστές, 
επιθεωρητές διαχείρισης ασφάλειας, μηχανικών ασφάλειας, νομικών, ιατρικό 
προσωπικό

❖ τις γνώσεις, πληροφορίες, και οδηγίες εξειδικευμένων συμβούλων διαχείρισης 
επιχειρήσεων και επιθεωρητών

❖ τα ευρήματα εσωτερικών ελέγχων στα επιμέρους τμήματα
❖ τις συστηματικές εξωτερικές επιθεωρήσεις σε όλα τα επίπεδα
❖ την αδιάκοπη και συστηματική παρατήρηση μέσω εσωτερικών ελέγχων και 

εξωτερικών επιθεωρήσεων
❖ τις τοπικές αρχές, αστυνομία, μετεωρολόγους και πυροσβεστική
❖ την εφαρμογή ενός αντίστοιχου λογισμικού, και το οποίο θα επεξεργάζεται τα 

διαρκώς ανανεωμένα δεδομένα προσφέροντας έτσι τις αναγκαίες πληροφορίες στη 
διαχείριση ασφάλειας

❖ τη συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και παρόμοιες εκδηλώσεις με 
θεματικό πεδίο τη διαχείριση ασφάλειας

❖ κλπ.

9.2.1.3.3 Σύνταξη αναφορών υε βάση τη 
Balanced Scorecard

Στόχος των αναφορών είναι η διάθεση των απαραίτητων πληροφοριών οργάνωσης 
και λειτουργίας στη διοίκηση του φορέα. Το τμήμα διαχείρισης ασφάλειας (όπως και αυτό 

της διαχείρισης ολικής ποιότητας) αναλαμβάνει συχνά την ευθύνη σύνταξης αναφορών *

135 Van der Smissen Β.: Legal liability and risk management for public and private entities. Cincinnati, 1990.
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(Tigges C. 2001136). Η συλλογή των δεδομένων διεξάγεται αποκεντρωτικά αλλά η 
επεξεργασία αυτών γίνεται από το κεντρικό συντονιστικό τμήμα (π.χ. τμήμα διαχείρισης 
ασφάλειας). Κατά το σχεδίασμά της διαδικασίας απαντάται στην ουσία το ερώτημα: «Ποιος 
πρέπει πότε, πως και γιατί να αναφέρει». Ποια πληροφορία είναι ουσιαστική και ποια έκταση 
πληροφοριών είναι αναγκαία αποφασίζει ο διαχειριστής της έρευνας. Τελικά δε θεωρείται ότι 
υπάρχει μια συνταγή που να ταιριάζει σε κάθε περίπτωση, αλλά αντίθετα πρέπει κάθε 
περίπτωση να εξετάζεται ξεχωριστά ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες πληροφοριών.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της σύνταξης αναφορών συνοψίζονται στα εξής σημεία:

1. επικαιρότητα (εβδομαδιαία, μηνιαία αναφορά)
2. σταθερότητα δεδομένων (ενιαία μορφή δεδομένων)
3. οικονομία πληροφοριών ή αποφυγή περιττών πληροφοριών
4. προσανατολισμός παραλήπτη (ποιος πρέπει να πάρει ποιες πληροφορίες και σε 

ποια ποιότητα)
5. διαθεσιμότητα τεχνικών συστημάτων (σύστημα συλλογής πληροφοριών, λογισμικό 

κ.λ.π.)

Για να επιτευχθεί η λογική σύνδεση με τις απαιτήσεις που τέθηκαν προηγουμένως 
αναπτύχθηκε από τον Kaplan και Norton στις αρχές της δεκαετίας του ’90 σε συνεργασία με 
πολλές εταιρίες το σύστημα της «Balanced Scorecard» (BSC), το οποίο επρόκειτο να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μέτρησης απόδοσης και σύνταξης αναφορών.

Η βασική ιδέα της BSC είναι να μεταδώσει στη Διεύθυνση του φορέα μία κατά το 
δυνατόν μέγιστα ισορροπημένη γενική άποψη για την απόδοσή αυτού κατά την περίοδο 
αναφοράς. Σημείο εκκίνησης είναι η επεξεργασία των πληροφοριών υπό το πρίσμα της 
στρατηγικής και του οράματος του φορέα.

Η Balanced Scorecard συμπεριλαμβάνει τους στόχους των «κρίσιμων παραγόντων 
επιτυχίας» σε τέσσερις διαστάσεις (εσωτερικές και εξωτερικές):

1. εκπαιδευόμενοι, συμμετέχοντες αθλούμενοι (εσωτερικοί και εξωτερικοί πελάτες)
2. εκπαιδευτές (ανθρώπινο δυναμικό)

136 Tigges C.: Balanced Scorecard als Instrument des Controlling und Risk-Management. In RiskNews - 
elektronische Fachzeitschrift, S. 4-8 01/01.
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3. κεφάλαιο (χρηματοοικονομικοί πόροι)
4. διαδικασίες (ποιότητα)

Κατ’ επέκταση, απαραίτητα δεδομένα για τη σύνταξη μιας αναφοράς βασισμένης στο 
σύστημα BSC είναι:

1. άποψη εκπαιδευομένων, συμμετεχόντων αθλούμενων: ικανοποίηση πελατών, 
αριθμός παραπόνων

2. άποψη καινοτουιών και ννώσεων: τεχνογνωσία ανθρώπινου δυναμικού, αριθμός 
και εφαρμογή πατέντων, εκπαιδευτικές ώρες ανθρώπινου δυναμικού, αριθμός 
επιστημονικών δημοσιεύσεων.

3. γρηματοοικονουική άποψη: τζίρος, ισοζύγιο, συγκρίσεις με προηγούμενα έτη
4. άποψη εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης: ταχύτητα στην 

επεξεργασία παραπόνων, αριθμός και σημείο γέννησης λανθασμένων 
παραγγελιών, χρονικό διάστημα μεταξύ σύναψης συμφωνίας και έκδοσης 
λογαριασμού

Οι προαναφερθείσες τέσσερις διαστάσεις εξετάζονται και από την οπτική γωνία των 
παραγόντων κρίσεως, από ποιο δηλαδή σημείο μπορεί ο φορέας να εμπέσει σε ζώνη 
κινδύνου επιβίωσης. Παράγοντες κρίσης:

❖ εξάρτηση από δομές εκπαιδευομένων, συμμετεχόντων αθλούμενων
❖ κίνδυνοι παραγωγής όπως: από ποιο σημείο κρίνεται η παροχή μιας 

δραστηριότητας ως μη βιώσιμη ή ενός εκπαιδευτικού προϊόντος ως ανώφελη
❖ τωρινή ρευστότητα έναντι ελάχιστα απαιτούμενης ρευστότητας

❖ απώλεια χρηματοδότη κ.λ.π.

Βάση και σημείο εκκίνησης του συστήματος Balanced Scorecard είναι ο συνδυασμός 
των «παραγόντων κρίσεων» με τους στρατηγικούς στόχους του φορέα. Η οργάνωση γίνεται 
κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να ενσωματώνεται και η παράμετρος «κίνδυνος» δίπλα στους 
στρατηγικούς στόχους, στις συγκεκριμένες μετρήσεις και εκτιμήσεις. Η ουσία των ενεργειών 
της διαχείρισης ασφάλειας ενός φορέα βρίσκεται στην εξασφάλιση της επίτευξης των 

επιχειρηματικών στόχων (κοινωνικοί, εκπαιδευτικοί, κερδοφορία και χρηματοδοτικοί) σε 

σχέση με τον παράγοντα χρόνο:

❖ εξασφάλιση της ύπαρξης του φορέα
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❖ εγγύηση της μελλοντικής επιτυχίας του φορέα
❖ ελάττωση των οικονομικών επιπτώσεων από ζημίες, ατυχήματα, λάθη κ.λ.π.

Στον τομέα της διαχείρισης ασφάλειας το σύστημα Balanced Scorecard (BSC) 
αποτελεί μια σημαντική υποστήριξη διότι συμβάλλει στην διαλεύκανση των σχέσεων αιτίας-

αποτελέσματος (Tigges C. 2001137 138).

Η μέθοδος του BSC είναι ουσιαστική και εφαρμόζεται με αποτελεσματικότητα στη 
στρατηγική πρόγνωση της επιχείρησης. To BSC είναι ένα σύστημα έγκαιρης αναγνώρισης 
αποκλίσεων από το στρατηγικό σχεδίασμά. Ενδεχόμενες αποκλίσεις από τη στρατηγική του 
φορέα μπορούν να εντοπιστούν σε πρώιμο στάδιο και πιθανοί στρατηγικοί κίνδυνοι, 
μπορούν να αναγνωριστούν και ν’ αντιμετωπιστούν έγκαιρα, έτσι ώστε ν’ αποφευχθούν 

αναπάντεχες κρίσεις.

9.2.1.3.4 Επιθεώρηση (Audit)

Οι επιθεωρήσεις ασφάλειας καταγράφουν την κατάσταση ασφάλειας του εκάστοτε 
φορέα αθλητικών έργων και ενεργειών. Σκοπός τους είναι να ελαχιστοποιήσει τα ανασφαλή 
μέρη του φορέα και των ενεργειών αυτού μέσω της σύγκρισης των συστημάτων ελέγχου της 
επιχείρησης με τα προκαθορισμένα και γενικά αποδεκτά κριτήρια ασφάλειας. Οι 
επιθεωρήσεις ασφάλειας χωρίζονται σε εσωτερικές και εξωτερικές (Priest S., Dixon Τ. 

1990 ). Οι εσωτερικές αποτελούν τμήμα της εσωτερικής διοικητικής λειτουργίας του
φορέα, πράγμα που σημαίνει ότι σχεδιάζονται και διεξάγονται από τους εσωτερικούς 
συνεργάτες του αντίστοιχου φορέα. Οι εξωτερικές σχεδιάζονται και διεξάγονται από 
εντεταλμένους εξωτερικούς συμβούλους μετά από τη σχετική ανάθεση του συγκεκριμένου 
έργου σε αυτούς από τη Διεύθυνση του φορέα. Οι εξωτερικές επιθεωρήσεις απολαμβάνουν 
το αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα της αντικειμενικότερης παρατήρησης σε σύγκριση με τις 
εσωτερικές. Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις προτείνεται να διεξάγονται περιοδικά σε ετήσια

137 Tigges C.: Balanced Scorecard als Instrument des Controlling und Risk-Management. In RiskNews - 
elektronische Fachzeitschrift, S. 4-8 01/01.
138 Priest S., Dixon T.: Safety Practices in Adventure Programming. Association for Experiential Education, 
Boulder, 1990.
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χρονική βάση, σε αντίθεση με τις εξωτερικές που προτείνεται μία (1) επιθεώρηση για 
χρονικό διάστημα κάθε δύο (2) ετών.

Κάθε σύστημα επιθεώρησης εξετάζει το βαθμό εφαρμογής και την αποτελεσματικότητα 
του συνόλου των συστατικών μερών του προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρονται:

❖ φιλοσοφία και οι στόχοι του προγράμματος
❖ αντικείμενα εκπαίδευσης
❖ μέθοδοι αξιολόγησης συμπεριφοράς συμμετεχόντων-πελατών
❖ παιδαγωγικός ορθολογισμός δραστηριοτήτων
❖ συστήματα επικοινωνίας
❖ μεταφορές
❖ χρόνος και τοποθεσία των δραστηριοτήτων
❖ τηλέφωνα επικοινωνίας σε επείγουσες περιπτώσεις
❖ περιγραφή της δραστηριότητας και των κινδύνων που αυτή εσωκλείει
❖ χάρτες διαδρομής με σχέδια διαφυγής
❖ συλλογή οδηγιών υγιεινής, προϋπολογισμό εξόδων
❖ λίστα συμμετεχόντων και του εξοπλισμού αυτών
❖ πρόγραμμα επιδιόρθωσης και συντήρησης εξοπλισμού

❖ προστασία από δικαστικές διαμάχες, κάλυψη αστικής ευθύνης ή ατυχήματος
❖ οδηγίες περίθαλψης
❖ διαμονή και διατροφή
❖ συνέντευξη συμμετεχόντων
❖ επιλογή της δραστηριότητας και της τοποθεσίας διεξαγωγής αυτής
❖ πρόσληψη, επίβλεψη, εκπαίδευση και αξιολόγηση προσωπικού
❖ αναλογία προσωπικού-συμμετεχόντων
❖ είδος εμπλοκής και βαθμό επίδρασης της επιτροπής ασφάλειας με εξειδικευμένες 

επιδράσεις
❖ συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία πληροφοριών, διορθωτικές ενέργειες σε 

περίπτωση συμβάντων ατυχήματος
❖ κράτηση αρχείου και εγγράφων των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης ασφάλειας
❖ κ.λ.π.

Απαραίτητο εργαλείο στην όλη διαδικασία είναι οι λεγάμενες «λίστες ελέγχου», που 

αναπτύσσονται για τα προαναφερθέντα μέρη του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου και 
της ροής διεργασιών, με τις απαιτήσεις για το σωστό σχεδίασμά και λειτουργία αυτών
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σύμφωνα με τους ισχύοντες κώδικες. Ελέγχονται όλα τα σημεία σύμφωνα με τα ερωτήματα 
της κατάστασης και εντοπίζονται τα κρίσιμα σημεία ασφάλειας.

Η ανάπτυξη της «λίστας ελέγχου» ταυτίζεται με τη διατύπωση των ερωτημάτων (π.χ. 
υπάρχει σχεδιασμός διαχείρισης ασφάλειας για κάθε δραστηριότητα;) σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας:

1. πριν από την επιθεώρηση: π.χ. καθορισμός οδηγιών για τη διαχείριση του 
ελέγχου: ποιος, τι, που, πότε, γιατί, σε τι βαθμό

2. κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης ασφάλειας: κατανομή ευθυνών 
παρατήρησης, συνέντευξης, μελέτης κ.λ.π. στην ομάδα επιθεώρησης

3. μετά την επιθεώρηση ασφάλειας: π.χ. υποβολή γραπτής αναφοράς με 
παράδοση απαιτήσεων, συστάσεων, προτάσεων και παρατηρήσεων (Priest S., 

Dixon Τ. 1990139)

Η διαδικασία της επιθεώρησης μπορεί να περιγράφει ως εξής: μία μικρή ομάδα ειδικών 
επισκέπτεται και παρατηρεί το πρόγραμμα κατά τη διάρκεια εφαρμογής αυτού. Κατά την 
επίσκεψη συλλέγει η ομάδα τις πληροφορίες που σχετίζονται με την ασφάλεια του 
προγράμματος, βασιζόμενοι στην ερευνητική μέθοδο της παρατήρησης. Με βάση τις 
πληροφορίες και τις προσωπικές ικανότητες των μελών της ομάδας επιθεωρήσεως, που 
αφορούν τη γνώση, την κρίση και την εμπειρία αυτών, αποφαίνεται η επιτροπή κατά πόσο 
το πρόγραμμα είναι ασφαλές και τι είδους αλλαγές θα μπορούσαν να βελτιώσουν το 
συνολικό επίπεδο ασφάλειας. Ακολουθεί συζήτηση των αρχικών συμπερασμάτων με τον 
ανάλογο εκπρόσωπο του προγράμματος και/ή την επιτροπή ασφάλειας, κατά την οποία 
δίνεται στην επιτροπή η ευκαιρία της ανατροφοδότησης από μέρους του φορέα και του 
ελέγχου των εντυπώσεων. Συμπερασματικά γράφουν και παρουσιάζουν μία συνολική 
αναφορά των μεθόδων του ελέγχου και των αποτελεσμάτων αυτών, με τις παράλληλες 
προτάσεις τους για αλλαγές.

Η σχέση των εξωτερικών επιθεωρητών είναι όπως αυτή των εξωτερικών συμβούλων. 
Η επιτυχία της όλης μεθόδου και η αποτελεσματικότητα αυτής είναι άμεσα εξαρτημένη από 
τη στάση και την εμπειρία των επιθεωρητών, οι οποίοι πρέπει να δημιουργήσουν το 

ανάλογο κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας, έτσι ώστε οι προτάσεις τους να λαμβάνονται

139 Priest S., Dixon Τ.: Safety Practices in Adventure Programming. Association for Experiential Education, 
Boulder, 1990.
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από τους εκάστοτε εμπλεκόμενους ως συμβουλές διαρκούς βελτίωσης και όχι ως επιθετική 
κριτική ή απειλή.

9.2.1.3.5 Καταιγισμός ιδεών (Brainstorming)

Μια αρκετά δημοφιλής μέθοδος αναγνώρισης κινδύνων μεταξύ των μικρού και μεσαίου 
μεγέθους οργανισμών είναι το Brainstorming, τα στάδια του οποίου περιγράφονται ως εξής 

(Patterson και Oliver 2002140, Αγοραστός 1999141):

1. σύσταση επιτροπής: η μέθοδος είναι πιο αποτελεσματική όταν γίνεται αντικείμενο 
ομαδικής συνεργασίας και συνήθως εφαρμόζεται από μια επιτροπή, αποτελούμενη 
από μέλη του προσωπικού και (σε περίπτωση ύπαρξης αυτών) εθελοντών

2. κατηνοριοποίηση λειτουονικών περιογών φορέα: η οργάνωση της διαδικασίας 
διευκολύνεται με την προηγούμενη κατηγοριοποίηση των λειτουργιών του φορέα 
(π.χ. διοίκηση, ανθρώπινοι πόροι, εξοπλισμός, χρηματοοικονομικά, 
χρηματοδοτικά, δραστηριοτήτων, πληροφοριακής τεχνολογίας κ.λ.π.)

3. καταγραφή όλων των ιδεών και σκέψεων: κατά την τεχνική αυτή καταγράφονται 
καταρχήν όλες οι ιδέες και τα πιθανά σενάρια κινδύνων που αποτελούν αντικείμενο 
της σκέψης των μελών της επιτροπής. Σημαντική είναι κατά τη διαδικασία αυτή η 
ενθάρρυνση των μελών της επιτροπής για έκφραση των σκέψεων όσο και αν αυτές 
φαίνονται ενίοτε παράλογες

4. επιλονή σεναρίων: ακολούθως επιλέγονται προς επεξεργασία τα σενάρια, τα οποία 
αποτελούν λογικούς ισχυρισμούς

5. σχεδιασυόο χάρτη κινδύνων ή συυπλήρωση εντύπου απογραφής κινδύνων : το 
τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής αποτυπώνεται σε έναν χάρτη κινδύνων, 
όπου περιλαμβάνονται όλοι οι πραγματικοί κίνδυνοι

Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και ως προκαταρκτική άλλων μεθόδων 
σε περίπτωση που πρόκειται να εφαρμοστούν άλλες πιο εξειδικευμένες.

140 Patterson, John C. and Oliver, Barbara B.: The Season of Hope - A Risk Management Guide for Youth- 
Serving Nonprofits. Nonprofit Risk Management Center, 2002.
141 Αγοραστός K.: Ανάλυση Επιχειρηματικών Κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.
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9.2.1.3.6 Διαγράμματα αξιοπιστίας (Reliability Block Diagram)

Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο το κάθε στοιχείο παρίσταται με τη μορφή τετραγώνου στο 
διάγραμμα, η δε διασύνδεση αυτών με τη μορφή μιας γραμμής. Οι γραμμές μπορούν να 
αντιπροσωπεύουν λ.χ. ροές ενέργειας (π.χ. λειτουργία μηχανημάτων γυμναστηρίου, 
μηχάνημα εκτόξευσης μπάλων αντισφαίρισης κ.λ.π.) ή σημάτων ελέγχου (π.χ. 
επικοινωνιακή σύνδεση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης).

Με τη βοήθεια δύο αριθμών, οι οποίοι αναγράφονται σε κάθε τετράγωνο, υπολογίζεται 
ο ρόλος των εισερχομένων στη λειτουργία του συστήματος. Για παράδειγμα ο αριθμός 1 
σημειώνεται όταν απαιτείται ένα από τα δύο εισερχόμενα για να λειτουργεί το στοιχείο, ενώ ο 
αριθμός 2 όταν απαιτείται η σύγχρονη ύπαρξη και των δύο εισερχομένων.

Αν και η εφαρμογή της μεθόδου αυτής είναι σχετικά εύκολη εντούτοις υπάρχουν και σε 
αυτή την περίπτωση περιορισμοί. Εφαρμόζεται μόνο σε συστήματα, τα συστατικά στοιχεία 
των οποίων λειτουργούν σε συνεχή ροή ή μετά από κάποιο γεγονός που τα ενεργοποιεί. Σε 
κάθε περίπτωση, η χαμηλή πολυπλοκότητα του συστήματος είναι προϋπόθεση της 
εφαρμογής της μεθόδου. Ειδικότερα αναφέρονται μόνο απλές περιπτώσεις (π.χ. διακοπής 
λειτουργίας) ή όταν η κατάσταση κάθε στοιχείου μπορεί να πάρει μόνο δύο τιμές (π.χ. 

λειτουργεί δε λειτουργεί) (Αγοραστός 1999142). Η μέθοδος αυτή δε συστήνεται για εκτιμήσεις 
συστημάτων που χαρακτηρίζονται από υψηλή πολυπλοκότητα και σύνθεση.

9.2.1.3.7 Τρόπος σφάλματος και ανάλυση συνεπειών 
(FMEA - Failure Mode & Effect Analysis)

Μια πιο εξελιγμένη μέθοδος από την τεχνική «τι θα συμβεί αν» αποδεικνύεται η 
ακόλουθη:

142 Αγοραστός Κ.: Ανάλυση Επιχειρηματικών Κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.
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1. σημειώνεται κάθε εττιμέρους στοιχείο του συστήματος
2. προσδιορίζονται όλοι οι τρόποι σφάλματος για κάθε στοιχείο
3. για κάθε σφάλμα αναζητούνται οι πιθανές αιτίες
4. για κάθε σφάλμα διερευνάται η δυνατότητα ανίχνευσης από τα υπάρχοντα 

συστήματα ελέγχου και ασφάλειας
5. εξετάζονται οι επιπτώσεις στη λειτουργία του συστήματος
6. προτείνονται μέτρα και διαδικασίες αντιμετώπισης

Ο βαθμός της έκτασης της ανάλυσης είναι ανάλογος με τον εκάστοτε επιδιωκόμενο 

σκοπό.

Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου συγκαταλέγεται το «ότι προσφέρει μία σχετικά απλή, 
συστηματική και κωδικοποιημένη προσέγγιση». Ενώ η μέθοδος μειονεκτεί στο ότι είναι 
χρονοβόρος (εξετάζονται και ανούσια σφάλματα) και στο ότι πολλές φορές είναι αδύνατη η 
έρευνα συνδυασμού σφαλμάτων (Αγοραστός 1999 r ).

9.2.1.3.8 Τεχνικές του "τι θα συμβεί αν" ("What if Techniques)

Εξετάζεται λεπτομερώς όλη η διαδικασία της π.χ. προκείμενης δραστηριότητας, 
συμπεριλαμβανομένου και των περιβαλλοντικών παραγόντων που επιδρούν άμεσα σε αυτή. 
Σε κάθε βήμα εξετάζονται οι επιπτώσεις από πιθανά «σφάλματα» διαφόρων στοιχείων 
όπως ανθρώπινο δυναμικό, συμμετέχοντες, εξοπλισμός, καιρός κ.λ.π. τόσο στο εσωτερικό 
περιβάλλον της υπό εξέταση δραστηριότητας όσο και στις επεκτάσεις των επιπτώσεων 
αυτών στο εξωτερικό της περιβάλλον (φορέα, κ.λ.π.). Πρακτικά, σε κάθε περίπτωση 
υποθετικού ελαττώματος τίθεται το ερώτημα «Τι θα συμβεί αν» και γίνεται προσπάθεια 

απόδοσης συγκεκριμένων απαντήσεων (Αγοραστός 1999143 144).

Η ουσία της ανάπτυξης της μεθόδου έγκειται στη διατύπωση και ορθότητα των 

ερωτημάτων. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται στην περίπτωση που οι κίνδυνοι έχουν ήδη

143 Αγοραστός Κ.: Ανάλυση Επιχειρηματικών Κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.
144 Αγοραστός Κ.: Ανάλυση Επιχειρηματικών Κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.
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εντοπιστεί και αντιμετωπιστεί. Διαφορετικά προτείνεται μια πιο ανοιχτή μέθοδος ανάλυσης 
όπως για παράδειγμα η ανάλυση επικινδυνότητας λειτουργικότητας (ΗΑΖΟΡ).

9.2.1.3.9 Έρευνα κινδύνων λειτουργικότητας 
(ΗΑΖΟΡ - Hazard & Operability Studies)

Περιλαμβάνει την εξέταση των αιτιών και των αποτελεσμάτων από την μεταβολή των 
κυρίων μεταβλητών λειτουργίας της μονάδας. Η μέθοδος μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες 
μεθόδους σε περίπτωση επιθεώρησης συστημάτων με σύνθετους μηχανισμούς. Η μέθοδος 
ενδείκνυται ιδιαίτερα:

❖ στο αρχικό στάδιο σχεδιασμού ενός έργου πριν ολοκληρωθεί ο τελικός σχεδιασμός 
αυτού, με σκοπό τη βελτίωση των βασικών αρχών σχεδιασμού

❖ στο τελικό στάδιο σχεδιασμού ενός έργου (λεπτομερή ανάλυση) με σκοπό την 
ανακάλυψη σφαλμάτων και ανεπαρκειών στο σχεδίασμά πριν αρχίσει η εφαρμογή

❖ σε υφιστάμενα προγράμματα η ανάλυση ΗΑΖΟΡ χρησιμοποιείται για τη βελτίωση 
της ασφάλειας και της λειτουργικότητας με την πρόταση τροποποιήσεων, 

προσθηκών εξοπλισμού ελέγχου και ασφάλειας ή διαδικασιών επιθεώρησης και 
λειτουργίας (Αγοραστός 199914')

Η σκεπτική της μεθόδου είναι η υπόθεση ότι προβλήματα μπορεί να προκόψουν στις 
εγκαταστάσεις όταν υπάρχουν αποκλίσεις από τις κανονικές συνθήκες λειτουργίας. 
Ερευνάται κάθε πιθανή διαταραχή ως προς τις αιτίες που την προκαλούν και τις συνέπειες 
που αυτή επιφέρει. Με τον τρόπο αυτό εντοπίζονται όχι μόνο προβλήματα ασφάλειας αλλά 
και λειτουργικότητας.

Σημείο εκκίνησης είναι η θεώρηση κάποιου επικίνδυνου "τελικού γεγονότος". Η 
διεργασία αυτή γίνεται με τη μορφή λέξεων οδηγών (guide words) για τον προσδιορισμό 
των πιθανών αποκλίσεων (deviations). Ακολούθως διερευνώνται οι αιτίες και οι συνέπειες 

(consequences) που προκαλούνται από τις διαταραχές και προτείνονται μέτρα προστασίας

145 Αγοραστός Κ.: Ανάλυση Επιχειρηματικών Κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.
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όπου απαιτείται. Η διαδικασία εφαρμόζεται συστηματικά σε κάθε επιμέρους τμήμα του 
προγράμματος.

Ακολούθως παρουσιάζονται ορισμένα παραδείγματα λέξεων οδηγών καθώς και οι 

αντίστοιχες περιπτώσεις αποκλίσεων.

Λέξη Οδηγός

Καθόλου

Μεγαλύτερο

Λιγότερο 

Μέρος από

Περισσότερο από

Άλλο από

Αποκλίσεις
Καθόλου άνεμος (π.χ. σε αγώνες 
ιστιοσανίδας), καθόλου χιόνι (π.χ. σε αγώνες 
χιονοδρομίας) καθόλου νερό σε περίπτωση 
περιήγησης ερήμου κ.λ.π.
Δυνατός άνεμος (π.χ. για τη λειτουργία 
αναβατήρων χιονοδρομικών κέντρων) 
Ασθενής άνεμος (π.χ. σε αγώνες ιστιοπλοΐας 
ανοιχτής θαλάσσης 
Αφορά τη σύσταση
Απόκλιση στο είδος (μεγαλύτερος αριθμός 
θεατών από τις υπάρχουσες θέσεις σταδίου, 
συμμετεχόντων αθλητών, εκπαιδευομένων 
κ.λ.π.)
Διαφορετικό π.χ. αλλαγές στον αριθμό 
δηλωθέντων ομάδων κ.λ.π.

Για παράδειγμα η λέξη οδηγός «καθόλου», όταν συνδυασθεί με την παράμετρο νερό 
(π.χ. σε περίπτωση περιήγησης ερήμου) δίνει την απόκλιση "έλλειψη εφοδίων ζωτικής 
σημασίας" που μπορεί να σημαίνει θάνατο. Οι επόμενες ερωτήσεις είναι:

❖ Πως μπορεί να σημειωθεί έλλειψη νερού;
❖ Ποιες είναι οι συνέπειες;
❖ "Είναι οι συνέπειες επικίνδυνες ή εμποδίζουν την ικανοποιητική απόδοση;
❖ Πως μπορεί να αποφευχθεί;
❖ Αν δε μπορεί ν’ αποφευχθεί, μπορεί να μεταβληθεί ο χαρακτήρας της 

δραστηριότητας, επιτυγχάνοντας παράλληλα τους εκπαιδευτικούς στόχους;
❖ Μπορεί να υπάρξει εναλλακτικό σενάριο τέτοιο ώστε να δικαιολογείται η επιπλέον 

δαπάνη που ενδεχομένως απαιτείται σε σχέση με το μέγεθος των συνεπειών του 
κινδύνου ή του προβλήματος;

❖ Πρέπει να ακυρωθεί η δραστηριότητα; Αν ναι πως μπορεί να προστατευτεί η 

εικόνα του φορέα;
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Η μετάβαση στην εκάστοτε επόμενη λέξη οδηγό γίνεται εφόσον εξαντληθούν κατ' 
επέκταση και οι περαιτέρω αποκλίσεις, που ενδέχεται να προκόψουν ως συνέπειες της 
προκείμενης. Έπεται η ίδια ακολουθία ερωτήσεων όπως αναφέρονται παραπάνω. Ενίοτε 
ταυτίζονται τα συμπεράσματα διαφορετικών λέξεων οδηγών, πράγμα που σημαίνει ότι 
αυξάνεται και η πιθανότητα εμφάνισης του συμπεράσματος.

Στο επόμενο βήμα χρησιμοποιείται η λέξη οδηγός "μεγαλύτερο από" και προκύπτει η 
απόκλιση "μεγαλύτερη διάρκεια δραστηριότητας από την προβλεπόμενη (λόγω εσφαλμένου 
αρχικού σχεδιασμού, αμμοθύελλας κ.λ.π.) άρα ανάγκη για πρόσβαση σε περισσότερα 
εφόδια".

Ακολούθως ερευνώνται οι συνδυασμοί των "σφαλμάτων" που μπορούν να οδηγήσουν 
στο ανεπιθύμητο γεγονός.
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Η μέθοδος υστερεί στην αύξηση της πολυπλοκότητας στις «περιπτώσεις που η 

ανάλυση οδηγεί στην κατασκευή μεγάλων δέντρων που δεν έχουν ομοιότητα με το 

διάγραμμα ροής του συστήματος» (Αγοραστός 1999146).

146 Αγοραστός Κ.: Ανάλυση Επιχειρηματικών Κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.
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9.2.1.3.10 Δέντρο Συμβάντων (Event tree analysis)

To δένδρο συμβάντων είναι η γραφική απεικόνιση όλων των δυνατών συνδυασμών 
μιας σειράς υποσυστημάτων που αποτελούν τμήματα του προς εξέταση συστήματος (π.χ. 
επιχείρηση, πρόγραμμα κ.λ.π.). Το σημαντικό στοιχείο και σημείο εκκίνησης της μεθόδου 
αυτής είναι η εύρεση της πιθανής γενεσιουργός αιτίας ενός ανεπιθύμητου γεγονότος ή της 
αιτίας απόκλισης από τον αρχικό σχεδίασμά. Το σύνολο των ενεργειών αυτών αποτελούν 
και το πρώτο στάδιο της μεθόδου. Όπως και στη μέθοδο ΗΑΖΟΡ η διαδικασία συνεχίζεται 
με την εξέταση της των πιθανών συμβάντων, που ενδέχεται να προκόψουν ως αλυσιδωτές 
αντιδράσεις της αρχικής απόκλισης. Το τμήμα αυτό της διαδικασίας ταυτίζεται με το δεύτερο 
στάδιο της μεθόδου. Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε περίπτωση που οι 
αλληλουχίες συμβάντων αλληλοαποκλείονται καθώς και σε περιπτώσεις που δεν απαιτείται 
λεπτομερής εξέταση.

Ακολούθως παριστάνεται σχηματικά μία απλή περίπτωση δένδρου συμβάντων για την 
περίπτωση διεξαγωγής του αθλήματος ελεύθερης πτώσης με αλεξίπτωτο.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙ ΣΥΝΕΧΙΣΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ A 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Β 
ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Β 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙ

ΣΥΝΕΧΙΣΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΚΟΠΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

9.2.1.3.11 Δένδρο Σφαλμάτων (Fault Tree Analysis)
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Τα δένδρα σφαλμάτων χρησιμοποιούνται σε συστήματα υψηλού κινδύνου. «Το δένδρο 
σφαλμάτων είναι μια γραφική απεικόνιση όλων των δυνατών τρόπων με τους οποίους 
μπορεί να συμβεί ένα ανεπιθύμητο γεγονός, το οποίο σε αυτή την περίπτωση ονομάζεται 

γεγονός κορυφής» (Αγοραστός 1999147). Η παράθεση της λογικής σειράς όλων των 
συμβάντων που δύνανται να οδηγήσουν σε ένα επικίνδυνο γεγονός συμβάλλει σημαντικά 
στον υπολογισμό της πιθανότητας εμφάνισης του εν λόγω επικίνδυνου γεγονότος, πράγμα 

που κάνει τη μέθοδο ευρύτατα αποδεκτή.

Επίκεντρο και σημείο εκκίνησης στο σχεδίασμά της μεθόδου αυτής είναι ο 
προσδιορισμός του τελικού συμβάντος ή αλλιώς διατυπωμένο του κορυφαίου συμβάντος. Η 
διατύπωση του κορυφαίου συμβάντος μπορεί να είναι γενική ή και να αντικατοπτρίζει ένα 
συγκεκριμένο γεγονός. Παραδείγματα τέτοιων συμβάντων μπορούν για παράδειγμα να είναι 
τα ακόλουθα:

❖ απώλεια παραγωγής (π.χ. παραίτηση του μοναδικού προπονητή αντισφαίρισης 
από έναν όμιλο αντισφαίρισης)

❖ λάθος παραγωγής (π.χ. προσφορά αθλητικών προγραμμάτων που δεν 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των συμμετεχόντων)

❖ καταστροφή του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων (π.χ. μηχανημάτων 
γυμναστηρίου, απώλεια του εξοπλισμού μετά από τουμπάρισμα του canadier 
(καναδικού κανό), πτώση του σακιδίου κατά την αναρρίχηση, σβήσιμο προβολέων 
κατά τη διάρκεια νυχτερινού αθλητικού γεγονότος, κτιριακών εγκαταστάσεων 
κατασκήνωσης κ.λ.π.)

❖ βλαβερές επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων και των συμμετεχόντων 
πελατών (π.χ. σοβαρός τραυματισμός από πτώση σε πρόγραμμα αναρρίχησης, 
κακομεταχείριση παιδιών σε μία κατασκήνωση, διαταραχή της ψυχικής υγείας του 
αθλητή, οποίος λόγω τραυματισμού αδυνατεί να συμμετάσχει στον τελικό αγώνα 
κ.λ.π.)

Ακολουθεί η μελέτη του προς εξέταση συστήματος και κατόπιν ο σχεδιασμός του 
δένδρου, ο οποίος ξεκινά από πάνω προς τα κάτω και από τα αριστερά προς τα δεξιά. Στο 

δένδρο απεικονίζονται τα συμβάντα σε επίπεδα ανάλογα με τη χρονική τους εμφάνιση και 
ανάλογα με τις αιτίες-συμβάντα που τα προκαλούν. Στις αιτίες-συμβάντα 

συμπεριλαμβάνονται και τα σφάλματα του ανθρώπινου δυναμικού και της εφαρμογής των

147 Αγοραστός Κ.: Ανάλυση Επιχειρηματικών Κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.
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συστημάτων ασφαλείας. Στα σημεία ενώσεων δύο κλάδων του δένδρου βρίσκονται οι 

πύλες, οι οποίες διακρίνονται στις πύλες «και» (όταν για την εμφάνιση της εξόδου 

απαιτούνται όλες οι είσοδοι) και «είτε» (όταν για την εμφάνιση της εξόδου απαιτείται μία εκ 

των εισόδων). Με τη διαδικασία αυτή επιδιώκεται σε τελική ανάλυση η αποσύνθεση του 

κορυφαίου συμβάντος σε όλο και πιο απλούστερα γεγονότα, των οποίων η σχετική 

συχνότητα μπορεί να υπολογιστεί με ευκολία. Κατ’ επέκταση το επόμενο στάδιο της 

μεθόδου αυτής είναι η αναγραφή αριθμητικών τιμών ως ένδειξη της πιθανότητας εμφάνισης 

των εισερχομένων, και ακολούθως η πραγματοποίηση των μαθηματικών πράξεων με βάση 

τη δομή του δένδρου με τελικό σκοπό τον υπολογισμό της συνολικής πιθανότητας 

εμφάνισης του κορυφαίου συμβάντος.

Παρακάτω φαίνεται το δένδρο σφαλμάτων σε ένα απλοποιημένο παράδειγμα της 

περίπτωσης αποκλεισμού μιας ομάδας από το τουρνουά των τελικών του πρωταθλήματος:
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ΤΕΛΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

Παρά την ευρεία χρήση της μεθόδου αναφέρονται παράλληλα και αδύνατα σημεία 

(Briscoe, 1977), όπως:
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❖ η αδυναμία προσδιορισμού όλων των πιθανών αιτιών αποτυχίας,

❖ η υποκειμενικότητα στην επιλογή των γεγονότων του δένδρου και

❖ η ανεπάρκεια των δεδομένων αποτυχίας.

9.2.1.3.12 «Εξίσωση ατυχήματος» ή «τέμνοντες κύκλοι»

Το μοντέλο «εξίσωση ατυχήματος» η «τέμνοντες κύκλοι» του Alan Hale αποτελεί 

τεχνική αναγνώρισης κινδύνων που χρησιμοποιείται ευρέως στον προγραμματισμό των
148υπαίθριων δραστηριοτήτων (Priest S., Dixon Τ 1990 ).

Τα πιθανά ατυχήματα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της υπαίθριας δραστηριότητας 

όταν δύο τύποι κινδύνων είναι παρόντες και συνδυάζονται ταυτόχρονα. Οι δύο τύποι 

κινδύνων απεικονίζονται με δύο κύκλους οι οποίοι τέμνονται σχηματίζοντας ένα κοινό και για 

τους δύο κύκλους τμήμα. Ο ένας κύκλος αντιπροσωπεύει τον ανθρώπινο παράγοντα των 

κινδύνων και ο άλλος τον περιβαλλοντικό παράγοντα. Το κοινό τους τμήμα είναι η 

δυνατότητα να συμβεί ένα ατύχημα. Τονίζεται σε αυτό το σημείο, ότι παρά την ύπαρξη της 

πιθανότητας το ατύχημα δεν είναι απαραίτητο να συμβεί και με τη σωστή χρήση των 

οδηγιών διαχείρισης ασφάλειας μπορεί ενίοτε να αποφευχθεί επιδρώντας στις συνθήκες 

που προκαλούν τους κινδύνους.

Περιβαλλοντικοί 
κίνδ υνοι
είναι αντικειμενικοί, 
προέρχονται από το 
περιβάλλον και δεν 
είναι δυνατόν να 
ελεγχθούν από τον 
άνθρωπο

Ανθρώπινοι
κίνδυνοι

είναι υποκειμενικοί, 
προέρχονται από τον 

ανθρώπινο παράγοντα και 
είναι δυνατόν να ελεγχθούν 

από τον άνθρωπο

Οι κίνδυνοι είναι προστιθέμενοι στα πλαίσια ενός τύπου (κύκλου) κινδύνου και 

πολλαπλασιαστικοί με τους άλλου τύπου κινδύνους. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι 

περιβαλλοντικοί κίνδυνοι προστίθενται μεταξύ τους και αποτελούν έναν ολοκληρωτικό 148

148 Priest S., Dixon Τ.: Safety Practices in Adventure Programming. Association for Experiential Education, 
Boulder, 1990.
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κίνδυνο. Το ίδιο ισχύει και για τους ανθρώπινους, το άθροισμα των οποίων αποτελεί τον 

ολοκληρωτικό ανθρώπινο κίνδυνο. Οι δύο ολοκληρωτικοί κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται 

μεταξύ τους.

9.2.1.3.13 Νόμος του Murphy στη Διαχείριση Ασφάλειας

Ο Edward A. Murphy Jr. (γεν. 1917) ήταν ένας από τους εργαζόμενους μηχανικούς 

κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων πάνω στα πυραυλικά συστήματα, που διεξήγαγαν οι 

Η.Π.Α. το έτος 1949, με σκοπό την μέτρηση της επίδρασης της επιτάχυνσης στο ανθρώπινο 

σώμα (USAF project ΜΧ981). Ένα από τα πειράματα περιλάμβανε την καλωδίωση του 

δείγματος με 16 αισθητήρες, οι οποίοι έπρεπε να προσδεθούν πάνω στο σώμα με δύο 

διαφορετικούς τρόπους. Όταν κάποτε όλα τα πρόσωπα του δείγματος πρόσδεσαν και τους 

16 αισθητήρες με λανθασμένο τρόπο ο Murphy διατύπωσε το γνωστό νόμο, ο οποίος 

τυγχάνει ιδιαίτερης αναγνώρισης στη διαδικασία αναγνώρισης κινδύνων:

«οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, θα συμβεί»

Οι ερμηνευτικές επεκτάσεις του νόμου του Murphy απολήγουν μεταξύ άλλων και στις 

εξής φιλοσοφικές τοποθετήσεις:

❖ σε κάθε τομέα ανθρώπινης δραστηριότητας πηγαίνει λάθος, ότι μπορεί να πάει 

λάθος

❖ κάθε φορά που αφήνονται τα πράγματα στην τύχη τους, εξελίσσονται πάντα προς 

το χειρότερο

❖ σε περίπτωση που μπορούν να πάνε λάθος διαφορετικά πράγματα, τότε πηγαίνει 

ακριβώς εκείνο λάθος, το οποίο μπορεί να προκαλέσει τις μεγαλύτερες ζημίες

❖ πάντα όταν φαίνεται ότι τα πάντα πηγαίνουν καλά, τότε είναι φανερό ότι κάτι έχει 

παραβλεφθεί

❖ η φύση στέκεται πάντα στο πλευρό του κρυμμένου σφάλματος και κατ’ επέκταση 

κατά του δραστήριου ανθρώπου
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9.2.1.3.14 Ερμηνεία υποκειμενικών κινδύνων

Σημαντική βοήθεια στην αναγνώριση των υποκειμενικών κινδύνων προσφέρει η 

μελέτη ατυχημάτων που οφείλονται στο ανθρώπινο σφάλμα. Σχετικές επιστημονικές 

εργασίες επί του θέματος Έρευνα Ατυχημάτων (Claus 1977, Biener/Fasler 1978, Rummele 

1988 ) αποδεικνύουν, ότι τα ατυχήματα δεν δύναται να αποδοθούν σε μεμονωμένες

αιτιάσεις.

Από τα ατυχήματα αποτυπώνεται συνήθως μόνο ένα μικρό μέρος της 

πραγματικότητας. Οι Biener/Fasler (1978149 150) αναφέρουν παραδειγματικά προσωπικές 

ανεπάρκειες διαφορετικής φύσεως όπως: απειρία, έλλειψη κομψότητας, έλλειψη εξάσκησης 

και έλλειψη πειθαρχίας, ως πιθανές εστίες ατυχήματος. Το θέμα πάντως είναι περισσότερο 

πολύπλοκο διότι:

❖ οι αιτίες σγετίζονται διαρκώς υε άλλες αιτιάσεις: π.χ. μία είδηση από την 

εφημερίδα: «εξαιτίας της μεγάλης ταχύτητας έπεσε ένας σκιέρ σε ένα δένδρο και 

σκοτώθηκε επί τόπου». Ως αιτίες μπορούν να απαριθμηθούν: υπερβολική 

αυτοεκτίμηση, έλλειψη αναγνωρίσεως μέσω άλλων, μη ολοκληρωμένη ταυτότητα 

κ.λ.π.

❖ υία σειρά από παράνοντεο αιτίων ατυνήυατοο συνδέονται υεταζύ touc σε υορφή 

πλένυατος

Η ολοκληρωμένη αναπαράσταση της δομής και της διαδικασίας του ατυχήματος είναι 

επομένως μία σημαντική απαίτηση κατά την ανάλυση των ατυχημάτων.

9.2.1.3.14.1 Η προσωπικότητα του ατόμου

Καταρχήν η ασφάλεια παραπέμπει σε κάτι το αφαιρετικό. Η ζωή δεν είναι ποτέ 

ασφαλής. Από τη μια πλευρά όλοι οι κίνδυνοι της ζωής κάνουν τον άνθρωπο να αναζητεί

149 Amesberger G. / Siebert W.: Psychogene und technologische Aspekte von Sicherheitskonzepten. In: Erleben 
und Lernen, Zeitschrift fur Handlungsorientierte Padagogik. S. 4-8. Hamburg, 2/94
150 Amesberger G. / Siebert W.: Psychogene und technologische Aspekte von Sicherheitskonzepten. In: Erleben 
und Lernen, Zeitschrift fur Handlungsorientierte Padagogik. S. 4-8. Hamburg, 2/94
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την ασφάλεια από την άλλη όμως πάλι εγκαταλείπει αυτές τις σχετικά φαινομενικά ασφαλείς 

ζώνες για να εξελιχθεί ο ίδιος (Maslow 1954151). Αντίστοιχα συνυπάρχουν η ανασφάλεια και 

ο κίνδυνος με τις ευκαιρίες, όπως τουλάχιστον αναφέρεται στην ανθρωπιστική ψυχολογία.

Συνεχίζοντας παραπέρα την ανάπτυξη της σκεπτικής των κινδύνων από την άποψη 

της διαδραστικότητας, τίθεται το ερώτημα, τι ωθεί ένα συγκεκριμένο άτομο σε μία 

συγκεκριμένη κατάσταση, επηρεάζοντας με έναν καθορισμένο τρόπο τη δομή της και τους 

κινδύνους που αυτή εσωκλείει. Αυτή η σκεπτική στην περίπτωση της αναπαραγωγής 

ατυχημάτων δεν μπορεί να αποδοθεί σε απόλυτα αυστηρά μοντέλα αιτιάσεων.

Στη βιβλιογραφία βρίσκει κανείς ποικίλες και αντιφατικές θεωρίες, για την αιτιολόγηση 

της συμπεριφοράς των ανθρώπων, κατά την οποία αυτοί εκθέτουν τον εαυτό τους σε 

επικίνδυνες αλλά και πλούσιες σε βιωματικά χαρακτηριστικά καταστάσεις. Κατά τις θεωρίες 

αυτές χωρίζονται τα άτομα σε τρεις κύριες κατηγορίες (Amesberger G. & Siebert W. 

1994152):

❖ άτομα, τα οποία μέσω αυτών των καταστάσεων θέλουν να αντιμετωπίσουν τις 

καταστάσεις του παρελθόντος τους (εξάγνιση, δευτερεύων ανάγκη, απόσχιση 

κ.λ.π.)

❖ άτομα, τα οποία θέλουν να βιώσουν έντονα κατά το μέγιστο δυνατό το παρόν, το 

«εδώ και τώρα» (βύθιση στην πράξη, «flow», σύμβολο επιπέδου, δυνατότητα 

ταύτισης με υποκατάστατα κουλτούρας) και σε

❖ άτομα, τα οποία θέτουν στο προσκήνιο τον μελλοντικό προσανατολισμό, την 

επίτευξη στόχων και την εξέλιξη του ατόμου (ο άνθρωπος ως ων κατευθυνόμενο 

σε στόχους με σκοπό την αυτοπραγμάτωσή του)

Λόγω του ότι οι άνθρωποι κινούνται κατά τη διαδικασία του ανθρώπινου βίου στη 

χρονική συσχέτιση, είναι και οι τρεις κατηγορίες σημαντικές. Παράλληλα ο χρόνος δε 

θεωρείται ως μία απλή συνέχεια, διότι η επανάληψη και ο συμψηφισμός παλαιών βιωμάτων 

είναι μία τελείως διαφορετική κατηγορία συμπεριφοράς από την απλή πρόθεση και την

151 Amesberger G. / Siebert W.: Psychogene und technologische Aspekte von Sicherheitskonzepten. In: Erleben 
und Lernen, Zeitschrift fiir Handlungsorientierte Padagogik. S. 4-8. Hamburg, 2/94
152 Amesberger G. / Siebert W.: Psychogene und technologische Aspekte von Sicherheitskonzepten. In: Erleben 
und Lernen, Zeitschrift fur Handlungsorientierte Padagogik. S. 4-8. Hamburg, 2/94
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κατευθυνόμενη σε συγκεκριμένους στόχους βίωση, κατά την οποία εξελίσσονται οι 

άνθρωποι (Amesberger G. & Siebert W. 1994153).

9.2.1.3.14,2 Συνειδητή ανθρώπινη συμπεριφορά

Ο τρόπος υπολογισμού των κινδύνων ατυχήματος διακρίνεται σε δύο κατηγορίες στον 

υπολογισμό του απόλυτου κινδύνου και στον υπολογισμό του σχετικού κινδύνου. Αυτή η 

διάκριση συνοδεύεται πάντα από την ανάλογη απόκλιση, έτσι ώστε (Hoyos, 1980154) να 

πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ της πραγματικής και της επιθυμητής συμπεριφοράς όσον 

αφορά τη στάση του ατόμου απέναντι στους κίνδυνο.

Συγκεκριμένο παράδειγμα αποκλίνουσας συμπεριφοράς είναι όταν ο εκπαιδευτής 

διακηρύττει ότι: «η ασφάλεια είναι για αυτόν η ανώτερη αρχή και δεν εισέρχεται σε καμία 

περίπτωση σε οποιοδήποτε αχρείαστο κίνδυνο», ο ίδιος όμως παράλληλα δείχνει μια εικόνα 

σαν να μην υπάρχει για αυτόν καμία δραστηριότητα που να εσωκλείει επαρκείς κινδύνους.

Σε ατομικό επίπεδο είναι επίσης άξιο προσοχής, το ότι ο βαθμός της ετοιμότητας ενός 

ατόμου για την ανάληψη κινδύνων εξελίσσεται βιογραφικά από τους εκάστοτε κοινωνικούς 

παράγοντες και από συγκεκριμένη εσωτερική του κατάσταση. Επομένως κατά τη 

συναναστροφή με τον κίνδυνο πρέπει να μελετάται, σε ποιο βαθμό ανταποκρίνεται η 

πραγματική συμπεριφορά των εκπαιδευτών και συμμετεχόντων απέναντι στον κίνδυνο σε 

σχέση με την ίδια τους την επιθυμητή τοποθέτηση.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο ορισμός του κινδύνου εμπεριέχει την δυνατότητα της 

αποτυχίας, του τραυματισμού, της βλάβης. Για την διευθέτηση καταστάσεων που 

εσωκλείουν κινδύνους διαφαίνονται δύο βασικές διαφορές: Μπορούν να διευθετηθούν 

καταστάσεις, οι οποίες περικλείουν τον κίνδυνο του να βραχεί κάποιος, να ζαλιστεί, να μην 

αντέξει κ.λ.π. Αυτές οι καταστάσεις αναφέρονται κατά κύριο λόγο στην προσωπικότητα και 

τις ικανότητες του ατόμου. Η περίπτωση αποτυχίας μπορεί να είναι επώδυνη αλλά δεν είναι 

(βασικά) και αξεπέραστη.

153 Amesberger G. / Siebert W.: Psychogene und technologische Aspekte von Sicherheitskonzepten. In: Erleben 
und Lernen, Zeitschrift fiir Handlungsorientierte Padagogik. S. 4-8. Hamburg, 2/94
154 Amesberger G. / Siebert W.: Psychogene und technologische Aspekte von Sicherheitskonzepten. In: Erleben 
und Lernen, Zeitschrift fiir Handlungsorientierte Padagogik. S. 4-8. Hamburg, 2/94
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Από αυτές τις καταστάσεις διαχωρίζονται σαφώς αυτές στις οποίες περικλείεται ο 

κίνδυνος του ατυχήματος και του τραυματισμού. Σε αυτό ακριβώς το σημείο είναι ιδιαίτερης 

σημασίας ο διαχωρισμός του υποκειμενικού βιώματος του κινδύνου από την αντικειμενική 

κατάσταση του κινδύνου. Κατά το σχεδίασμά των δραστηριοτήτων πρέπει να ληφθεί υπόψη, 

ότι μεταξύ αυτών των δύο καταγράφεται ένα αξιοσημείωτο χάσμα (Amesberger G. & Siebert 

W. 1994155). Αυτό σημαίνει ότι οι καταστάσεις πρέπει να διευθετούνται κατά αυτόν τον 

τρόπο, έτσι ώστε να είναι υποκειμενικά επικίνδυνες και προκλητικές, παράλληλα όμως με 

αντικειμενικά κριτήρια βέλτιστα ασφαλείς.

Επίσης είναι κρίσιμη (αν και συνήθως αποσιωπημένη) η διαλεύκανση της ιδεολογικής 

βάσης της διευθέτησης των καταστάσεων που εμπεριέχουν κινδύνους: θα μπορούσε 

κάποιος να τη συγκρίνει με μια προηγούμενη φάση της σωματοθεραπείας (η οποία 

υιοθετείται ακόμη και σήμερα από ορισμένους του χώρου), στην οποία κυριαρχούσαν με 

φαινομενική αποτελεσματικότητα τα στοιχεία του ακτιβισμού, της έντασης και του πόνου. 

Ομοίως θα μπορούσε κάποιος να εννοεί την αμφίβολη εισαγωγή της ανάπτυξης της 

προσωπικότητας μέσω του ακτιβισμού, της ισχύς, της δύναμης και αντοχής δίνοντας κατ’ 

αυτόν τον τρόπο μία σημαντική ώθηση στην εικόνα του ανθρώπου. Η αποφυγή αυτών των 

περιπτώσεων είναι εργασία μιας σοβαρής, επιτυχημένης, προσεκτικής και υψηλών 

απαιτήσεων συμπεριφοράς του εκπαιδευτή.

Ουσιαστικά λοιπόν οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι και όχι να 

προσπαθούν με ακτιβισμούς και επιδείξεις στην ομάδα να ικανοποιήσουν τις ναρκισσιστικές 

τους ανάγκες.

9.2.1.3.14,3 Οι κρίσεις των συυυετεγόντων ως παράγων επικινδυνότητας

Καθώς προσεγγίζει ο οργανισμός όλο και περισσότερο στα όρια του άγνωστου 

περιβάλλοντος ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί αυτοάμυνας. Σε αυτό το σημείο εμφανίζεται 

το δίλημμα, για το αν ο οργανισμός πρέπει να επιστρέφει στην ασφάλεια, και άρα στη 

στασιμότητα, ή θα πρέπει να επιχειρήσει τη διάσπαση της ζώνης και να προχωρήσει στο 

απρόβλεπτο και, ίσως, στην κατάκτηση της επιτυχίας.

155 Amesberger G. / Siebert W.: Psychogene und technologische Aspekte von Sicherheitskonzepten. In: Erleben 
und Lernen, Zeitschrift fur Handlungsorientierte Padagogik. S. 4-8. Hamburg, 2/94
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Ο σκοπός δεν είναι η έκθεση στον κίνδυνο αλλά η ικανότητα του να επεξεργάζεται 

κάποιος το θέμα του κινδύνου. «Οι κερδισμένοι του αύριο θα είναι αυτοί που θα μπορούν να 

διαχειρίζονται αποτελεσματικά το χάος, αυτοί που θα αντιλαμβάνονται το χάος ως μία 

πλεονεκτική κατάσταση σε μία μεγάλη αγορά και σίγουρα όχι αυτοί που θα το ερμηνεύουν 

ως μία προβληματική και δυσάρεστη κατάσταση. Χάος και ανασφάλεια είναι οι ευκαιρίες 

αγοράς για τη σοφία.» (Peters 1987).
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ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

άγνωστο

εξέλιξη ΖΩΝΗ ΑΝΕΣΗΣ

απρόσεχτο

ευκαιρία

χάος

προστατευομενο 

προβλέψιμο 

σίγουρο 

ασφαλές 

οικείο

μ επικίνδυνο

ανακάλυψη

απρόβλεπτο
άνετο

δυνατότητα

άβολο
επιτυχία

ανασφαλές

Συνήθως οι άνθρωποι έχουν μάθει να μην αισθάνονται τα δυσάρεστα συναισθήματα. 

Τα καταπιέζουν και δεν τα εκφράζουν. Αυτοεμπειρία σημαίνει για τις ανάγκες αυτού του 

βιβλίου, ότι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν μετά το πέρας ενός 

εκπαιδευτικού κύκλου, ποια είναι τα δικά τους συναισθήματα, πως αντιδρούν σε αυτά οι ίδιοι 

και τι συμβαίνει όταν αυτοί πειραματίζονται με αυτά τα συγκεκριμένα αισθήματα. Susan 

Jeffers (1987) με το βιβλίο της "Feel the Fear and Do it anyway" περιγράφει το «πέρασμα».

Οι κρίσεις των συμμετεχόντων ως παράγοντας επικινδυνότητας κατά την εκτέλεση 

υπαίθριων δραστηριοτήτων είναι μέχρι του παρόντος ένας εντελώς ανεξερεύνητος τομέας 

όσον αφορά την προβληματική της ασφάλειας. Οι πρώτες προσπάθειες για συζήτηση του 

θέματος από τον Haase (1989) με θέμα τον συσχετισμό των ατυχημάτων με τα κρίσιμα 

βιωματικά συμβάντα δε μπορεί σε καμία περίπτωση να χαρακτηριστεί ως επαρκής.

Εννοώ, ότι με την μέχρι τώρα γνώση που έχουμε αποκτήσει, το μόνο που μπορεί να 

ειπωθεί είναι ότι οι διοργανωτές με τη βοήθεια της επιστήμης οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη 

προσοχή στο θέμα «Ασφάλεια και συμμετέχοντες σε κατάσταση κρίσης». Η προσοχή 

πρέπει να δοθεί ιδιαιτέρως προς δύο κύριες κατευθύνσεις:
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❖ Κατά πόσο είναι δυνατό η δημιουργημένη κρίση να προκαλέσει αρνητική πορεία 

στο άτομο;

❖ Προς ποια κατεύθυνση στρέφονται οι επιθετικές παρορμήσεις;

❖ Κατά πόσο είναι δυνατό να διαγνωστεί ακριβέστερα η κρίση; Για παράδειγμα κατά 

πόσο πρέπει να προσεχθεί η διαφορά μεταξύ υστερικών, ψυχωτικών και 

Borderline-συνδρόμων και οι επιπτώσεις αυτών στη κινδυνολογική συμπεριφορά 

του ατόμου. Σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύει η ηθική αρχή της ελαχιστοποίησης της 

βλάβης. Με αυτό γίνεται φανερό ότι οι προσχεδιασμένες δραστηριότητες πρέπει να 

ματαιωθούν, όταν ένα μέλος της ομάδας θεωρεί ότι η διεξαγωγή αυτών είναι 

προβληματική εξαιτίας της κρίσης ενός εκ των συμμετεχόντων (Amesberger 1992).

Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα: Κατά τη διάσχιση του BEAM ανυψώνεται ο 

συμμετέχων παρά τις διαμαρτυρίες του. Εισέρχεται σε μία υστερική κρίση και φεύγει από την 

ομάδα με κατεύθυνση προς το ποτάμι. Ο υπερφορτωμένος εκπαιδευτής τρέχει πίσω του 

παρατώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ομάδα μόνη της. Η ομάδα διακόπτει την 

δραστηριότητά της και η κατάσταση τελειώνει.

9.2.1.3.14.4 Ανθρώπινο σφάλμα

Μία σημαντική τεχνική αναγνώρισης κινδύνων είναι η συστηματική ανάλυση των 

σφαλμάτων κατά τη διεκπεραίωση διεργασιών: «Όποιος δεν κάνει λάθη, δεν μπορεί να 

μάθει να διορθώνει τα λάθη του».

Απέναντι στην μακρόχρονη προσπάθεια της έρευνας για την ασφάλεια, με σκοπό την 

αποφυγή των λαθών, παραθέτει η θεωρία των σφαλμάτων εκτέλεσης ένα παράδειγμα: 

Περισσότερη ασφάλεια επιτυγχάνεται ουσιαστικά όχι τόσο με την προσπάθεια αποφυγής 

των λαθών, αλλά πολύ περισσότερο με το να μαθαίνουν τα άτομα, να αντιδρούν ανάλογα σε 

περίπτωση που σφάλλουν. Με την θεωρία αυτή γίνεται παραδεκτή και η ανθρώπινη φύση 

του σφάλματος. Κατά τους Werner/Mehl (1987, Σ. 582), τόσο σε περίπτωση λάθους όσο και 

στην περίπτωση ενός ατυχήματος, δεν σημαίνει αυτόματα και την ανελλιπή ή 

κακοσχεδιασμένη διαχείριση ή εκτέλεση, η οποία αποδεικνύεται άστοχη όσον αφορά την 

επιτυχία του επιδιωκόμενου στόχου, ο οποίος βάση των υπαρχόντων ικανοτήτων σε



77

διαφορετική περίπτωση θα είχε ήδη επιτευχθεί. Κατά αυτή την άποψη γίνεται κατανοητό ότι 

τα σφάλματα εκτέλεσης δεν σχετίζονται κατ’ ανάγκη με τις πρακτικές ικανότητες του ατόμου.

Κατά την ανάλυση των σφαλμάτων εκτέλεσης ξεχωρίζουν οι ακόλουθες κατηγορίες 

(Wehner/Stadler 1985):

❖ ολοκληρωτικά σφάλυατα: αναγνωρίζονται μόνο τότε ως σφάλματα, όταν ο 

επιδιωκόμενος στόχος δεν έχει επιτευχθεί

❖ υερικά σφάλυατα: κατά κανόνα διευθετούνται και διορθώνονται κατά την εκτέλεση

❖ σκόπιυα σφάλυατα: αναγνώριση του σφάλματος πριν από την εκτέλεση της 

πράξεως

Το «παραλίγο ατύχημα» είναι ένα σφάλμα εκτέλεσης, ένα ατύχημα το οποίο τελικά 

αποφεύχθηκε μέσω ενός συμπτωματικού γεγονότος η μιας επιπρόσθετης ενέργειας. 

Ορολογικά σημειώνεται το ατύχημα με την είσοδο του συμβάντος, την εξέλιξη, τον τυπικό 

χαρακτήρα του ατυχήματος συνοδευόμενο με τα επακόλουθα αυτού. Δίνεται κατ’ αυτόν τον 

τρόπο η κατανόηση ενός σημειολογικού συμβάντος το οποίο εμπειρικά, σχεδόν δεν δύναται 

να γίνει αντιληπτό (Rummele 1988, Σ. 55, Wehner/Stadler 1985). Ένα ατύχημα έχει κατά 

αυτόν τον τρόπο ιστορία και επακόλουθα.

Μπορεί κάποιος να μάθει πολλά από τα λάθη του όπως επίσης και από τα λάθη των 

άλλων. Έτσι κάθε πρόγραμμα πρέπει να αναλύεται. Ως ατύχημα ισχύει κάθε είδος 

τραυματισμού, ακόμη και σε πολύ ελαφρά μορφή. Ως ενδιάμεσο συμβάν ισχύει κάθε 

παραλίγο ατύχημα όπως και κάθε οδηγία ή κανόνας, που δεν τηρήθηκαν. Η ανάλυση 

πρέπει να κρατηθεί γραπτώς και παίρνει τη μορφή αρχείου συμβάντων, σφαλμάτων και 

ατυχημάτων. Ταυτόχρονα η ανάλυση δεν πρέπει να περιοριστεί στην αναφορά του είδους 

του ενδεχόμενου τραυματισμού ή στην περιγραφή της κατάστασης του ατυχήματος, πολύ δε 

περισσότερο πρέπει να γίνει προσπάθεια να εξηγηθούν οι αιτίες του ατυχήματος. Π.χ.: Ποιες 

αποφάσεις λήφθηκαν; Πως ήταν η κατάσταση της ομάδας; Ποιος ήταν ο ρόλος του 

τραυματισμένου στην ομάδα; Πως ήταν η κατάσταση της ζωής του;

9.2.1.3.14.5 Πνευματική ικανότητα του ατόμου
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Δραστηριότητες και καταστάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται κρίσιμες ως προς την 

ασφάλεια που τους χαρακτηρίζει, οδηγούν πνευματικά στον κίνδυνο, το αποτέλεσμα των 

οποίων παρουσιάζει την κρίση του υπάρχοντος κινδύνου. Η αντίστοιχη απόφαση που 

λαμβάνεται οδηγεί σε αναγκαία μέτρα, με τα οποία πρόκειται να αντιμετωπιστεί η εν λόγω 

κατάσταση και να διεκπεραιωθεί η αντίστοιχη εργασία, συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο 

στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Αυτή η συμπεριφορά σε καταστάσεις κινδύνου οδηγεί 

μεταξύ άλλων στο συμπέρασμα ότι πρέπει να προεκτιμούνται οι παράγοντες οι οποίοι 

σχετίζονται με την ασφάλεια. Η αναγνώριση λοιπόν του κινδύνου προϋποθέτει την 

αφαιρετική ικανότητα του ατόμου.

9.2.2 Λειτουργική Διαχείριση Ασφάλειας 

Εκτίμηση Εττικινδυνότητας

9.2.2.1 Μεθοδολογία εκτίμησης της επικινδυνότητας

Μετά την «αναγνώριση των κινδύνων» και με τους κινδύνους κατηγοριοποιημένους 

έπεται η φάση της «εκτίμησης των κινδύνων». Σκοπός της φάσεως αυτής είναι να 

κατηγοριοποιηθούν εκ νέου οι κίνδυνοι ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητάς τους, πράγμα 

που θα καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη των συστημάτων ασφαλείας του φορέα 

(Αγοραστός 1999156, Van der Smissen Β. 1990157 158 159).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτίμηση των κινδύνων είναι καταρχήν η θέσπιση 

μετρήσιμων κριτηρίων κατηγοριοποίησης (Van der Smissen Β. 1990 ). Προκειμένου να

εκτιμηθεί ο βαθμός επικινδυνότητας επιχειρείται η κατά το δυνατόν ακριβής ποσοτικοποίηση 

(όπου αυτό είναι δυνατό) των αναγνωρισμένων κινδύνων είτε ως μεμονωμένα συμβάντα είτε 

ως σύνολο πιθανών περιστατικών (Αγοραστός 1999 ).

156 Αγοραστός Κ.: Ανάλυση επιχειρηματικών κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.
157 Van der Smissen Β.: Legal liability and risk management for public and private entities. Cincinnati, 1990.
158 Van der Smissen B.: Legal liability and risk management for public and private entities. Cincinnati, 1990.
159 Αγοραστός Κ.: Ανάλυση επιχειρηματικών κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.
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9.2.2.2 Διαστάσεις εκτίμησης επικινδυνότητας

Σε προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκε ο μαθηματικός τύπος της επικινδυνότητας 

ως εξής (Schutz Η., Wiedemann Ρ., Hennings W., Mertens J., Clauberg Μ. 2003160, 

Αγοραστός 1999161, Αγοραστός 1999162):

R = {(Si,Pi,Xfy , ι = 1,2.....Ν.

όπου:
Si η περιγραφή του σεναρίου
Pi η πιθανότητα να συμβεί ο κίνδυνος 
Χί οι επιπτώσεις του σεναρίου

Επιχειρώντας μια ερμηνεία του τύπου διακρίνουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν 

το βαθμό της επικινδυνότητας: επιπτώσεις (δηλαδή μέγεθος ζημιών) και πιθανότητα 

εμφάνισης κινδύνου. Άρα η αναμενόμενη τιμή της επικινδυνότητας καθορίζεται από τον 

πολλαπλασιασμό της πιθανότητας εμφάνισης κινδύνου με την έκταση των αναμενόμενων 

ζημιών που πιθανώς θα προκληθούν:

επικινδυνοτητα(ιι) = πιθανοτητα(ρ) * μεγεθοςζημιων(χ)

Η πιθανότητα μπορεί να συνδεθεί μεταξύ άλλων και με τη μέχρι τώρα συχνότητα 

εμφάνισης του κινδύνου ενώ το μέγεθος ζημιών με τη βαρύτητα του κινδύνου. Στις μέχρι 

τώρα τρεις διαφαινόμενες διαστάσεις της εκτίμησης επικινδυνότητας, δηλαδή:

1. βαρύτητα,

2. συχνότητα και

3. πιθανότητα εμφάνισης,

προτείνεται να προστεθεί και η ακόλουθη τέταρτη (Van der Smissen Β. 1990163):

Schiitz Η., Wiedemann Ρ., Hennings W., Mertens J., Clauberg M.: Vergleichende Risikobewertung - 
Konzepte, Probleme und Anwendungsmoglichkeiten. Forschungszentrum Jiilich GmbH, Programmgruppe 
„Mensch, Umwelt, Technik" (MUT) 2003.
161 Αγοραστός K.: Ανάλυση Επιχειρηματικών Κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.
162 Αγοραστός Κ.: Ανάλυση επιχειρηματικών κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.
163 Van der Smissen Β.: Legal liability and risk management for public and private entities. Cincinnati, 1990.
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4. βαθμός πρόγνωσης

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι η εκτίμηση της επικινδυνότητας απαιτεί τη λεπτομερή 

εξέταση του κινδύνου και από τις τέσσερις προαναφερθείσες διαστάσεις, πράγμα που θα 

επιχειρηθεί εν συνεχεία.

Η επικινδυνότητα λοιπόν, αποτελεί την πιθανολογική θεώρηση του κινδύνου, καθώς 

εμπεριέχει επιπλέον την πιθανότητα να συμβεί το ανεπιθύμητο γεγονός, ερμηνεύοντας κατ’ 

αυτόν τον τρόπο και τη στοχαστική δομή των μεθόδων υπολογισμού και διαχείρισης αυτής.

9.2.2.3 Εκτίμηση επικινδυνότητας κατά tic 4 διαστάσεις

Για να καθοριστεί ο βαθμός πρόγνωσης και η πιθανότητα εμφάνισης διερευνάται η 

συχνότητα εμφάνισης του κινδύνου στο παρελθόν. Απαιτείται επομένως πρόσβαση στις 

βάσεις δεδομένων ατυχημάτων ή περιστατικών τόσο του φορέα όσο και σε αυτές που 

βρίσκονται στο εξωτερικό περιβάλλον αυτού (κλαδικές μελέτες, κρατικές υπηρεσίες κ.λ.π.) 

(Van derSmissen Β. 1990164).

Τα δεδομένα αυτά μπορούν με την κατάλληλη επεξεργασία μέσω του κατάλληλου 

λογισμικού να υπολογίσουν τη συχνότητά του και να προβλέψουν την πιθανότητα της 

μελλοντικής του εμφάνισης. Για απλές περιπτώσεις μπορεί η επεξεργασία αυτή να γίνει 

σύμφωνα με τον τύπο ποσοτικοποίησης του κινδύνου (Αγοραστός 1999165):

' ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ^ 
^ΣΥΜΒΑΝΤΑ J

ί
ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ \ 
ΜΟΝΑΔΑΧΡΟΝΟΥ J = ΣΥΧΝΟΤΗΤ.4-

ΣΥΜΒΑΝΤΑ )
\ ΜΟΝΑΔΑΧΡΟΝΟΥ )

* ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ»

Ας υποθέσουμε ότι στην Ευρώπη κατά το έτος 2004 συνέβησαν περίπου 100 ατυχήματα κατά 
τη διεξαγωγή αναρρίχησης εκ των οποίων ένα (1) στα είκοσι πέντε (25) ήταν θανατηφόρα. Ο 
κίνδυνος θανάτου από ορειβατικά ατυχήματα θα είναι:

ιοο( ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 
ΕΤΟΣ

ί
* ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΘΑΝΑΤΟΙ ϊ ^ θανατοΛ
ΕΤΟΣνΑΤΥΧΗΜΑΤΑ)

Υποθέτουμε ακόμη ότι ο αριθμός των ορειβατών που συμμετέχουν σε αναρριχητικές 
δραστηριότητες στην Ευρώπη είναι περίπου 1.000 ορειβάτες (άνδρες, γυναίκες, νέοι, παιδιά).

164 Van der Smissen Β.: Legal liability and risk management for public and private entities. Cincinnati, 1990.
165 Αγοραστός K.: Ανάλυση επιχειρηματικών κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.
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Επομένως ο ατομικός κίνδυνος, σαν πιθανότητα θανάτου από ατύχημα από αναρρίχηση ανά 
ορειβάτη, ανά έτος είναι:

_4_ ( ΘΑΝΑΤΟΙ ^ _ 4| -3^ ΘΑΝΑΤΟΙ ^

1.000 V0PE1BATEI/_ * V ΟΡΕΙΒΑΤΕΣ - ΕΤΟΣ J
Άρα, με τους υπολογισμούς αυτούς, θα περιμέναμε 10 θανάτους το χρόνο από ορειβατικά 

ατυχήματα σε αριθμό 2.500 ορειβατών, ή 40 θανάτους από ορειβατικά ατυχήματα σε πληθυσμό 
10.000 ορειβατών, προϋποθέτοντας την αμεταβλητότητα του ρυθμού.

Οι διαστάσεις της βαρύτητας και της συχνότητας μπορούν να εκτιμηθούν με σχετική 

ευκολία σε όλους τους οργανισμούς, ανεξαρτήτως μεγέθους και σκοπού (κερδοσκοπικού ή 

μη) και αποτελούν ουσιώδεις αντικείμενα στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε 

θέματα διαχείρισης ασφάλειας (Van der Smissen Β. 1990166).

Η εκτίμηση των συνεπειών επικεντρώνεται κυρίως στην πρόγνωση των οικονομικών 

ζημιών του φορέα, η οποία αναφέρεται σε αντικειμενικά στοιχεία και άρα μπορεί να 

επιτευχθεί με περισσότερη ακρίβεια, σε σχέση με την υποκειμενική κρίση του καταλογισμού 

της αστικής ευθύνης. Συγκεκριμένα, η βαρύτητα εξετάζεται κυρίως από την οικονομική 

επίπτωση που θα έχει η ενδεχόμενη εμφάνιση των ζημιών στη λειτουργία του φορέα.

Ο αριθμός των βλαβών και το μέγεθος του πληθυσμού που εκτίθεται σε αυτές 

δύνανται να αποδώσουν ποσοτικά τη βαρύτητα του κινδύνου. Όσον αφορά την έκθεση στον 

κίνδυνο αυτή μπορεί να είναι μαζική (αφορά λ.χ. το οικοσύστημα) ή σε ένα συγκεκριμένο 

αριθμό ατόμων (όπως λ.χ. οι συμμετέχοντες στο πανελλήνιο πρωτάθλημα αγωνιστικού 

Κανό-Καγιάκ).

9.2.2.4 Κλίμακες εκτίμησης επικινδυνότητας

Σε άλλες περιπτώσεις, και μάλιστα σε αυτές που η ποσοτικοποίηση δεν είναι δυνατή 

(π.χ. η ζημία της εικόνας και του κύρους της επιχείρησης), η βαρύτητα μπορεί να εκτιμηθεί 

ποιοτικά με τη βοήθεια των λεγάμενων «δεικτών» και «κλιμάκων».

Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα κλίμακας διαβάθμισης της βαρύτητας μπορεί να 

αποτυπωθεί ως εξής (Αγοραστός 1999167, Van der Smissen Β. 1990168):

Ζωτικής σηυασίας ζηυίες: οι οποίες μπορεί να είναι καταστροφικές για το

166 Van der Smissen Β.: Legal liability and risk management for public and private entities. Cincinnati, 1990.
167 Αγοραστός K.: Ανάλυση επιχειρηματικών κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.
168 Van der Smissen B.: Legal liability and risk management for public and private entities. Cincinnati, 1990.
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περιβάλλον
❖ οικονομική καταστροφή φορέα
❖ απαίτηση οικονομικών ενισχύσεων

προκειμένου να επιζήσει ο φορέας

Καθοριστικής σημασίας ζηυίες: ❖ ζημίες οι οποίες απαιτούν την περικοπή 
υπηρεσιών ή επανακαθορισμό των
οικονομικών στόχων

Ελαφρές ζηυίες: ❖ ζημίες, οι οποίες μπορούν να καλυφθούν με 
την τρέχουσα κερδοφορία

Αμελητέες ζηυίες: ❖ ζημίες, οι οποίες δεν απασχολούν κανένα 
ιδιαίτερα

Ένας διαφορετικός τρόπος εκτίμησης βαρύτητας είναι η εκτίμηση της επιρροής των 

βλαβών ανά τομέα, όπως π.χ. ο ανθρώπινος, ο μηχανολογικός ή ο περιβαλλοντικός. Κατά 

τη διαδικασία αυτή μελετάται ο τρόπος της έκφρασης των αρνητικών αυτών επιπτώσεων 

π.χ. εμπλοκή εξοπλισμού, ανθρώπινη επαφή κ.λ.π. (Αγοραστός 1999169).

Στην περίπτωση σωματικών τραυματισμών των εκπαιδευομένων του προγράμματος 

δραστηριοτήτων ενός φορέα, η βαρύτητα εξετάζεται από τη σοβαρότητα του τραυματισμού 

αυτού, ο οποίος μεταφράζεται επιχειρηματικά σε πιθανή χρηματική αποζημίωση. 

Παράδειγμα τέτοιου είδους κλίμακας σοβαρότητας μπορεί να αποτελέσει το ακόλουθο (Van 

der Smissen Β. 1990170):

Υψηλή βαρύτητα: ❖ Μοιραία ατυχήματα ή ατυχήματα που προκαλούν 
ολοκληρωτική μόνιμη τετραπληγία ή καταστροφή 
εγκεφάλου

Μεσαίου υενέθους βαρύτητα: ❖ Πρόκληση περιορισμένης αλλά μόνιμης ή για 
μεγάλο χρονικό διάστημα αναπηρίας

Χαμηλού υενέθους βαθύτητα: ❖ Προσωρινή αναπηρία

Κατά μία άλλη πρόταση, η κλίμακα της βαρύτητας αποτυπώνεται ως εξής (Αγοραστός 

1999171):

Υπεοκαταστοοφική βαρύτητα: ❖ μαζικοί θάνατοι

Καταστροφική βαρύτητα: ❖ πολλοί θάνατοι

169 Αγοραστός Κ.: Ανάλυση επιχειρηματικών κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.
170 Van der Smissen Β.: Legal liability and risk management for public and private entities. Cincinnati, 1990.
171 Αγοραστός Κ.: Ανάλυση επιχειρηματικών κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.
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Κοίσιυου υενέθους βαρύτητα: ❖ θάνατος ή πολλαπλοί τραυματισμοί

Επικίνδυνου βαθυού: ❖ απώλεια χρόνου ή μόνιμος τραυματισμός

Οριακού βαθυού: ❖ τραυματισμός που διορθώνεται με ιατρική 
φροντίδα

Ασφαλούς βαθυού: ❖ σχεδόν αμελητέος τραυματισμός

Η κλίμακα συχνότητας πιθανότητας μπορεί να εκφραστεί με την κλίμακα συσχέτισης 

της εμφάνισης συμβάντος με τη διάσταση του χρόνου, π.χ.:

Χαρακτηριστικά συχνότητας

1 γεγονός σε διάστημα >12 μηνιαίων προπονητικών μονάδων

1 γεγονός σε διάστημα <12 μηνιαίων προπονητικών μονάδων 
και >6 μηνιαίων προπονητικών μονάδων

1 γεγονός σε διάστημα <6 μηνιαίων προπονητικών μονάδων 
και >2 μηνιαίων προπονητικών μονάδων

1 γεγονός σε διάστημα <1 εβδομαδιαίας προπονητικής 
μονάδας

Μια περίπτωση κλίμακας συνδυασμού των διαστάσεων συχνότητας και βαρύτητας 

κινδύνου αποτελεί η ακόλουθη (Αγοραστός 1999172):

6 5 4 3 2 1

6 36 30 24 18 12 6

5 30 25 20 15 10 5

4 24 20 16 12 8 4

3 18 15 12 9 6 3

2 12 10 8 6 4 2

Κατηγορία
πιθανότητας

1. Εξαιρετικά απίθανο:

2. Απομακρυσμένο:

3. Σχετικά πιθανό:

4. Πιθανό:

172 Αγοραστός Κ.: Ανάλυση επιχειρηματικών κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.
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1 6 5 4 3 2 1

Μια ποιοτική προσέγγιση της πιθανότητας εμφάνισης προσδίδει η παρακάτω κλίμακα 

(Αγοραστός 1999173):

1. πολύ ελάχιστη πιθανότητα εμφάνισης

2. ελάχιστη πιθανότητα εμφάνισης

3. μεσαία πιθανότητα εμφάνισης

4. υψηλή πιθανότητα εμφάνισης

5. πολύ υψηλή πιθανότητα εμφάνισης

Το περιεχόμενο της εκτίμησης επικινδυνότητας των κινδύνων που αναφέρονται στην 

εγκληματικότητα επικεντρώνεται στα εξής σημεία:

❖ ευκαιρίες για εγκληματικότητα

❖ εγκληματικές μέθοδοι

❖ κίνητρα εγκληματικότητας

❖ πληροφορίες για τις ενέργειες εγκληματιών

9.2.2.5 Δείκτες εκτίμησης επικινδυνότητας

Ο καθορισμός του βαθμού της έκθεσης του ανθρώπου στις πιθανές βλάβες 

εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να αποτελεί μια δύσκολη διαδικασία και οι διάφορες απόψεις 

που διατυπώνονται κατά καιρούς δε λαμβάνουν συνήθως υπόψη τις γενικότερες συνθήκες 

έκθεσης του ανθρώπινου παράγοντα στις βλάβες. Επί παραδείγματι, ομάδες ατόμων οι 

οποίες δεν εθεωρούντο ότι βρίσκονται εκτεθειμένες σε κάποια βλάβη, απεδείχθη εκ των 

υστέρων το αντίθετο (π.χ. ο πρωταθλητισμός). Επίσης είναι ελλιπείς οι έρευνες που 

αφορούν τις επιβλαβείς επιπτώσεις στο οικοσύστημα από την οργάνωση διαφόρων 

αθλημάτων (π.χ. οικοτουρισμού, αθλητικών εγκαταστάσεων σε δασικές εκτάσεις κ.λ.π.).

Οι πιο συνήθεις εκφράσεις της επικινδυνότητας που αναφέρονται στη διεθνή 

βιβλιογραφία είναι οι ακόλουθες (Waring & Glendon 2001174):

173 Αγοραστός Κ.: Ανάλυση επιχειρηματικών κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.
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❖ δείκτες θνησιι,ιότητας: κλάσμα πλήθους στον κίνδυνο υπολογιζόμενο θανάτους ανά 

χρονική μονάδα

❖ δείκτες θνησιυότητας ανά δραστηριότητα: αριθμός θανάτων ανά μετρούμενηι
μονάδα δραστηριότητας

❖ απώλεια προσδοκιών ζωής εζαιτίας της έκθεσης σε συγκεκριμένους κινδύνους

❖ υεταβλητή: αθροιστική συχνότητα μοιραίων περιστατικών έναντι αριθμού μοιραίων 

περιστατικών

❖ επικινδυνότητα έναντι ανάλυσης ωφέλειας κόστους: κόστος αποφυγής

συγκεκριμένων θανάτων ανά έτος

❖ δείκτης συυΒάντων:

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ =
_____________________ (ατυχήματα * ΙΟ3 )_____________________

(ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ ΕΜΒΙΩΝ ΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΒΛΑΒΗ)

❖ δείκτης βαρύτητας ανάλονα υε την ένταση και διάρκεια έκθεσης στις βλάβες: Η 

κατηγοριοποίηση της βαρύτητας των επιβλαβών γεγονότων με κριτήριο την ένταση 

και διάρκεια έκθεσης στις βλάβες μπορεί να γίνει με τη χρήση των λεγάμενων 

δεικτών βαρύτητας. Για τις περιπτώσεις τραυματισμών αθλητών αποτελούν 

ενδεικτικά παραδείγματα οι ακόλουθοι δείκτες:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ * 10 3 (ΕΝΤΑΣΗ ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ (ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ * ΙΟ3 (ΔΙΑΡΚΕΙΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ

Ανάλογα μια έκθεση σε κίνδυνο μικρής διάρκειας αλλά μεγάλης έντασης ονομάζεται 

οξεία, ενώ μία έκθεση μεγάλης διάρκειας αλλά χαμηλής έντασης ονομάζεται χρόνια. 174

174 Waring A. Ε. and Glendon, Α.Ι.: Managing Risk - Critical issues for survival and success into the 21s1 
century. Thomson Learning Berkshire House, London 2001.
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Γενικά είναι ευκολότερο να εντοπιστούν οι παράγοντες που προκαλούν τα οξέα

συμβάντα παρά τα χρόνια (Αγοραστός 1999175).

❖ δείκτης συχνότητας: Με τη βοήθεια διαφόρων δεικτών συχνότητας που σχετίζονται 

με ένα επιβλαβές γεγονός μπορεί επίσης να εκφραστεί η συχνότητα ατυχημάτων. 

Οι δείκτες αυτοί εκφράζονται ως ρυθμοί μεταβολής και αναφέρονται είτε στον 

αριθμό των ατυχημάτων κατά τη διάρκεια παρουσίας ενός επιβλαβούς γεγονότος, 

είτε στο πόσες φορές συμβαίνει ένα επιβλαβές γεγονός κατά τη διάρκεια της 

συγκεκριμένης δραστηριότητας που βρίσκεται υπό μελέτη. Ένας τέτοιος δείκτης 

μπορεί να αποδοθεί ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ » ΙΟ6
ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ =--------------------------------------------------------

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

❖ οι στατικοί κίνδυνοι που αφορούν τους τομείς υγεία, ασφάλεια και θνησιμότητα 

μπορούν να εκφραστούν ως ακολούθως (Glendon & McKenna 1995176):

❖ συχνότητα θανάτων ανά έτος (απόλυτοι αριθμοί)

❖ ποσοστό καταστροφικών ατυχημάτων (π.χ. ποσοστό σε κάθε 1000 εκτιθέμενους)

❖ πιθανότητα θανάτου ανά χρονικό διάστημα (π.χ. ανά έτος)

❖ απώλεια αναμενόμενης ζωής (π.χ. σε έτη)

❖ φόβος συνεπειών (π.χ. σοβαρότητα τραυματισμών)

Κατά τη διαδικασία καθορισμού του επιπέδου έκθεσης σε ένα επιβλαβές γεγονός, οι 

εκτιμήσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη μαζί με την ένταση και την ποσότητα, επίσης και τη 

διασπορά των μετρήσεων. Για παράδειγμα, σε μια δειγματοληψία διαφόρων επιπέδων 

θορύβου προερχόμενων από τη λειτουργία ενός πάρκου αναψυχής κοντά σε μια 

προστατευμένη περιοχή δεν ενδιαφέρει τόσο η μέση τιμή αυτών, αλλά η ύπαρξη πολύ 

υψηλών τιμών θορύβου. Σημασία σε αυτήν την περίπτωση έχει δηλαδή η όλη φύση της 

έκθεσης και όχι μόνο μία μέση τιμή της μέτρησής της.

Στα μειονεκτήματα των δεικτών συχνοτήτων αναφέρονται μεταξύ άλλων (Η. Amis και 

R. Τ. Booth 1991177) και τα εξής:

175 Αγοραστός Κ.: Ανάλυση επιχειρηματικών κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.
176 Waring A. Ε. and Glendon, Α.Ι.: Managing Risk - Critical issues for survival and success into the 21sl 
century. Thomson Learning Berkshire House, London 2001.
177 Αγοραστός Κ.: Ανάλυση επιχειρηματικών κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.
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❖ δεν υπάρχει επάρκεια αρχειοθετημένων στοιχείων αφού δεν αναφέρεται ένας 

σημαντικός αριθμός ατυχημάτων

❖ μετράνε αποτυχία και όχι επιτυχία

❖ δεν αποτελούν αξιόπιστα δεδομένα για στατιστική ανάλυση. Για παράδειγμα, μια 

δραστηριότητα μπορεί να χαρακτηριστεί απόλυτα ασφαλής σε περίπτωση που 

κατά τη διεξαγωγή της δεν έχει συμβεί ατύχημα για μεγάλο χρονικό διάστημα

❖ αντικατοπτρίζουν την επιτυχία μέτρων ασφάλειας που έχουν ληφθεί αρκετό 

χρονικό διάστημα πριν και όχι των τωρινών μέτρων ασφάλειας αφού απαραίτητη 

προϋπόθεση για να κριθεί ένα μέτρο ασφαλής χρειάζεται να περάσει αρκετό 

χρονικό διάστημα

Παρόλα αυτά οι δείκτες δείχνουν κάποια «τάση» η οποία λαμβάνεται υπόψη κατά 

περίπτωση.

9.2.2.6 Μέθοδος εκτίμησης επικινδυνότητας σύμφωνα με το μοντέλο Waring178 

Μια απλουστευμένη μέθοδος εκτίμησης της επικινδυνότητας παρουσιάζεται από τον
179Waring (1996α ). Αφού έχουν εντοπιστεί οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το κάθε τμήμα ή

δραστηριότητα ακολούθως αναλύονται σε σχέση με:

❖ τον καθορισμό πιθανών επιπτώσεων και ζημιών

❖ την παρουσίαση μετρήσεων ελέγχων

❖ τον πιθανό αριθμό ανθρώπων που εκτίθενται στους συγκεκριμένους κινδύνους

❖ την έκθεση χαρακτηριστικών όπως συχνότητας εμφάνισης κινδύνων και διάρκειας 

επιπτώσεων

Έπεται η ποσοτική εκτίμηση των μεταβλητών που καθορίζουν την επικινδυνότητα, 

όπως:

❖ των πιθανών επιπτώσεων από τους κινδύνους όπως ελέγχθηκαν (C)

❖ της τυπικής συχνότητας και διάρκειας της έκθεσης έμβιων ή πολύτιμων αγαθών 

στον κίνδυνο (Ε) * 179

1 7fl Waring A. Ε.: Safety Management Systems, Chapman & Hall/ITBP. London, 1996a.
179 Waring A. E.: Safety Management Systems, Chapman & Hall/ITBP. London, 1996a.
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❖ της πιθανότητας εμφάνισης του κινδύνου (Ρ)

Το αποτέλεσμα της επικινδυνότητας (R), το οποίο σχετίζεται με την πιθανότητα 

κινδύνου, υπολογίζεται με τη σχέση:

R=C*E*Ρ

όπου:

C = (επιπτώσεις / βαρύτητα)

1 = ελάχιστη ζημία
2 = σοβαρή ζημία
3 = μέγιστη ζημία
4 = πολλαπλασιαστικές αιτιάσεις
5 = τουλάχιστον μία καταστροφή

Ε = (Έκθεση)

1 = σπάνια / ποτέ
2 = σποραδική (κάθε 1-3 μήνες)
3 = συχνή (κάθε εβδομάδα)
4 = υψηλή(κάθε ημέρα)
5 = διαρκής

1 = πολύ απίθανη (κάθε δεκαετία)
2 = απίθανη (κάθε 1-5 έτη)

Ρ = (Πιθανότητα εμφάνισης ατυχήματος) 3 = πιθανή (κάθε έτος)
4 = πολύ πιθανή (κάθε μήνα)
5 = αναπόφευκτη (επικείμενη)

Κατά την κλίμακα αυτή δύναται η επικινδυνότητα να εκτιμάται με τιμές που κυμαίνονται 

από 1 έως 125.

Ακολούθως η τελικές τιμές ταξινομούνται κατά την ακόλουθη κλίμακα:

Τιμή Επικινδυνότητας Αξιολόγηση κατεπείγοντος απαιτούμενων ενεργειών

Υψηλή = τουλάχιστον 75 Υψηλής προτεραιότητας / άμεση δράση

Μεσαία = από 27 έως 64 Διευθέτηση τις επόμενες εβδομάδες / μήνες

Χαμηλή = κάτω από 27 Διευθέτηση κατά τη διαδικασία αναδιοργάνωσης

Ορισμένοι ειδικοί συστήνουν τον απευθείας πολλαπλασιασμό των τιμών: R = C*P , 

προϋποθέτοντας ότι η τιμή της πιθανότητας εμπεριέχει αυτόματα και αυτήν της συχνότητας
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1 RO(Waring & Glendon 2001 ). Παρόλα αυτά τόσο η συχνότητα όσο και η πιθανότητα

αποτελούν δύο διαφορετικές μεταβλητές και είναι καλό να διαχωρίζονται κατά τον 

υπολογισμό της επικινδυνότητας.

Λόγω του ότι η παραπάνω κλίμακα αδυνατεί να διαχωρίσει τους στατικούς με τους 

δυναμικούς κινδύνους είναι σε αυτή την περίπτωση επιτακτική η ανάγκη της περαιτέρω 

μορφοποίησής της. Ένας τέτοιος δυνατός τρόπος μορφοποίησης περιγράφεται ως εξής:

Οι θετικές επιπτώσεις πρέπει να εκτιμούνται χωριστά από τις αρνητικές. Η αρνητική 

τιμή σημαίνει ότι απαιτούνται αναγκαία μέτρα, ενώ σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος τα 

μέτρα θα εγγυηθούν καλύτερα το αποτέλεσμα.

1 = χαμηλή
Ρ = (Πιθανότητα εμφάνισης ατυχήματος) 2 = μεσαία

3 = υψηλή

+1 = ελάχιστο κέρδος
C = (θετικές επιπτώσεις) +2 = σημαντικό κέρδος

+3 = πολύ μεγάλο κέρδος

-1 = ελάχιστη ζημία
C = (αρνητικές επιπτώσεις) -2 = σημαντική ζημία

-3 = μεγίστη ζημία

Αυτού του είδους οι τεχνικές μειονεκτούνε στο ότι δεν λαμβάνουν υπόψη τους τον 

αριθμό των ατόμων που εκτίθενται στον κίνδυνο ως ξεχωριστή μεταβλητή και παρόλο που 

εν μέρει εμπεριέχεται στις επιπτώσεις και στην έκθεση εν τούτοις αφήνουν τις μετρήσεις 

ανοιχτές σε διαφορετικές ερμηνείες. Επιπλέον οι κλίμακες που χρησιμοποιούνται για τις 

μεταβλητές είναι σχετικές και τακτικές πράγμα που σημαίνει ότι και η τιμή της 

επικινδυνότητας είναι επίσης σχετική και τακτική. Κατ’ επέκταση το αποτέλεσμα οδηγεί μεν 

στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για σχετικώς διαφορετικούς κάθε φορά κινδύνους, δε 

χρησιμεύει όμως στο να υποδείξει ποιος κίνδυνος είναι μεγαλύτερος και ποιος μικρότερος. 

Για παράδειγμα η τιμή της επικινδυνότητας σε ένα κίνδυνο μπορεί να έχει την τιμή 40 ενώ σε 

έναν άλλο 80. Αυτό όμως δε σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι η επικινδυνότητα που υφίσταται στη 

δεύτερη δραστηριότητα είναι διπλάσια της πρώτης. Επίσης η κλίμακα είναι μεγάλη σε εύρος 

και πολλάκις δεν επιτρέπει την τιμή έκθεσης μηδέν (π.χ. στις συνέπειες). Μία καλύτερη 

προσέγγιση είναι μάλλον η χρήση ποιοτικής κλίμακας όπως υψηλή, μεσαία και χαμηλή 180

180 Waring A. Ε. and Glendon, Α.Ι.: Managing Risk - Critical issues for survival and success into the 21st 
century. Thomson Learning Berkshire House, London 2001.



90

εφόσον η χρήση αυτών δεν επιδέχεται μετρήσιμες συγκρίσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε 

εσφαλμένα συμπεράσματα. Γενικά μπορεί να ειπωθεί ότι η μέθοδος που περιγράφεται δε 

δύναται να οδηγήσει σε εξαγωγή μετρήσιμων συμπερασμάτων της επικινδυνότητας. Παρόλα 

αυτά η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι αναγκαία μια γρήγορη και γενική 

άποψη της επικινδυνότητας μιας συγκεκριμένης ενέργειας.

9.2.2.7 Μέθοδος εκτίμησης επικινδυνότητας σύμφωνα με το μοντέλο Hammer

Η επικινδυνότητα R εκφράζεται από τη σχέση

R = D* Μ * Ν

οπού:
D = μέγεθος απώλειας ανά ατύχημα (συνήθως εκφράζεται ως ο 

αριθμός των ατόμων που έχουν πληγεί ή ως χρηματικό κόστος)
Μ = ρυθμός ατυχημάτων (εκφράζεται ως ο λόγος του αριθμού των 

ατυχημάτων στη μονάδα του χρόνου) - για παράδειγμα (# 
άτυχημάτων)/(ΙΟ6 ώρες προπόνησης ή εξάσκησης)

Ν = χρονικό διάστημα ή αριθμός χρονικών περιόδων στο οποίο είναι 
δυνατό να συμβούν ή έχουν συμβεί ατυχήματα

9.2.2.8 Μέθοδος εκτίμησης επικινδυνότητας σύμφωνα με το μοντέλο Fine:

Εδώ η επικινδυνότητα δίνεται από τη σχέση:

R=C*E*P

όπου:

C = ανεπιθύμητες συνέπειες (τα πιθανά αποτελέσματα ενός 
ατυχήματος όπως σωματική βλάβη ή υλικές ζημιές) - αντίστοιχο 

της ποσότητας D στο μοντέλο του Hammer,
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E = δυνατή έκταση συνεπειών (ο παράγοντας αυτός παρουσιάζει τη 
δυναμική του ατυχήματος),

Ρ = πιθανότητα να συμβεί το ατύχημα, δοθέντος ότι έχει συμβεί το 
επιβλαβές γεγονός - σχετίζεται με την ποσότητα Μ στο μοντέλο 
του ΗθπίΓηθΓ, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο.

9.2.2.9 Μαθηυατική μέθοδος εκτίμησης επικινδυνότητας:

Ακολούθως παρουσιάζεται εν συντομία μια απλοποιημένη προσπάθεια περιγραφής 

της μαθηματικοποιημένης διατύπωση της εκτίμησης της επικινδυνότητας (Αγοραστός 

1999181).

Δεδομένου ότι η επικινδυνότητα αφορά μια κατάσταση όπου μπορούν να συμβούν δύο 

ή περισσότερα ενδεχόμενα, εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα είναι ανεπιθύμητο, κατά τη 

μαθηματική προσέγγιση λαμβάνονται υπόψη μόνο τα ανεπιθύμητα ενδεχόμενα. Τα βήματα 

της μεθοδολογίας είναι ως ακολούθως:

1) Κατανοείται ο τρόπος λειτουργίας μιας ενέργειας, και εν συνεχεία καθορίζονται και 

ταξινομούνται όλες οι δυνατές βλάβες και οι σχετικές συχνότητες αυτών. Έστω 

λοιπόν:

{α,},(/=1,...,/)

μια συλλογή δυνατών βλαβών με αντίστοιχες συχνότητες

pi = Pr{a = a,}

όπου

Pr{a\ η πιθανότητα να συμβεί η βλάβη ο,

2) Προσδιορίζεται ο συνδυασμός ανεπιθύμητων γεγονότων που συνιστούν ένα 

ατύχημα και των σχετικών συχνοτήτων εμφάνισής τους (π.χ. μέσω δένδρων 

γεγονότων). Εν συνεχεία υπολογίζεται η σχετική συχνότητα εμφάνισης για κάθε 

ακολουθία ατυχημάτων (π.χ. μέσω δένδρων σφαλμάτων). Ομαδοποιούνται οι 

ακολουθίες ατυχημάτων κατά το τελικό ανεπιθύμητο γεγονός ε) και έστω

181 Αγοραστός Κ.: Ανάλυση επιχειρηματικών κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.



92

μια τέτοια ακολουθία ανεπιθύμητων γεγονότων. Χρησιμοποιώντας τα δένδρα 

σφαλμάτων υπολογίζουμε τις σχετικές συχνότητες εμφάνισης

F,j =Ρλε=ε,Ια = α,}
3) Υπολογίζονται οι συνέπειες σκ από τα ανεπιθύμητα ενδεχόμενα και ταξινομούνται σε 

διάφορα επίπεδα και έστω

μια ακολουθία τέτοιων επιπέδων. Υπολογίζονται οι σχετικές συχνότητες

Glg = Ρ^ = σκ/ε = εξ\
δηλαδή οι δεσμευμένες πιθανότητες να συμβεί η συνέπεια σκ 

δοθέντος ότι έχει παρουσιαστεί το ανεπιθύμητο γεγονός ε}

4) Συντίθεται τα αποτελέσματα των προηγούμενων φάσεων και τελικά υπολογίζονται οι 

σχετικές συχνότητες hK εμφάνισης των συνεπειών

{σΚ }’ (*■ = 1.....κ)

Ακολουθώντας τη θεωρία πιθανοτήτων, η εκτίμησης συνεχίζεται ως εξής:

hk =ΛΚ}= ΣΡγ (σ*ε,} = ΣΡΓ|σ*/ε, )Pr {ε; \ = Σφ (ε,} = ΣφΣΡ,{ε,α, \ΣφΣΛρ,

Συνεπώς οι σχετικές συχνότητες εμφάνισης των συνεπειών ·{ σκ Κ (Κ=1, Κ, Κ) 

δίνονται από τη σχέση:

hk = Σφ/υΡ,

όπου:
Ρ, = οι σχετικές συχνότητες εμφάνισης των δυνατών βλαβών,
Fjj = η υπό συνθήκη σχετική συχνότητα του ανεπιθύμητου γεγονότος της 

κατηγορίας], δοθείσης της βλάβης ai.,
Gkj = η υπό συνθήκη σχετική συχνότητα εμφάνισης της συνέπειας της κατηγορίας 

κ, δοθέντος του ανεπιθύμητου γεγονότος της κατηγορίας j.

9.2.2.10 Λειτουργική Πυκνότητα Κινδύνου

Η αποτελεσματικότερη διαχείριση ασφάλειας κινδύνων μεγάλης σημασίας απαιτεί 
συνδυασμένες μεθόδους εκτίμησης επικινδυνότητας τόσο από την ερμηνευτική όσο και από 

τη μαθηματική προσέγγιση. Μια από τις τεχνικές αυτές είναι και η «Λειτουργική Πυκνότητα
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Κινδύνου» κατά την οποία υπολογίζεται η αναμενόμενη μέγιστη ζημία από την εμφάνιση 

ενός κινδύνου.

Κατά την εκτίμηση ενός Μεγάλης Ζημίας Κινδύνου εξετάζεται π.χ. η Μέγιστη Πιθανή 

Ζημία (MPL-Maximum Possible Loss) ή η Πιθανή Μέγιστη Ζημία (PML-Probable Maximum 

Loss). Επομένως είναι σπουδαίο για μία επιχείρηση να ενημερωθεί σε ποιο βαθμό 

αληθοφάνειας υπερβαίνεται ένα συγκεκριμένο ύψος ζημίας.

Με τη βοήθεια της λειτουργικής πυκνότητας κινδύνου μπορεί να εξεταστεί η Μέγιστη 

Εκτιμώμενη Ζημία (EML -Estimated Maximum Loss) ή αλλιώς ονομαζόμενη Πιθανή Μέγιστη 

Ζημία (PML - Probable Maximum Loss). Η EML/PML είναι η αναμενόμενη μέγιστη ζημία, η 

οποία μπορεί να προκληθεί κάτω από φυσιολογικές συνθήκες λαμβάνοντας υπόψη όλα τα 

μέτρα πρόληψης. Δηλαδή θεωρείται για παράδειγμα ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς σε ένα 

γυμναστήριο θα λειτουργήσει όπως προβλέπεται το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

συνολική πιθανότητα

Η εκτίμηση και ο υπολογισμός της επικινδυνότητας, αποτελούν ποσοτικές πράξεις που 

παραπέμπουν στη μέτρηση της πιθανότητας να συμβούν ανεπιθύμητα γεγονότα και στην
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αποτίμηση των συνεπειών που μπορεί να προκληθούν από την ύπαρξη ανεπιθύμητων 

γεγονότων.

Αντίθετα η εκτίμηση της ασφάλειας που αισθάνεται το κοινό, ή οι ενδιαφερόμενοι σε 

σχέση με την ύπαρξη κινδύνων, παραπέμπει στο βαθμό στον οποίο οι κίνδυνοι αυτοί 

γίνονται αποδεκτοί, στο κατά πόσο δηλαδή τα ανεπιθύμητα γεγονότα λαμβάνονται σοβαρά 

υπόψη, γεγονός που αποτελεί μια καθαρά ποιοτική και συγχρόνως πολιτική πράξη.

9.2.2.11 Καταστροφικός κίνδυνος

Στη δεκαετία του 70 αναγνωρίστηκε η ύπαρξη κινδύνων, οι οποίοι εξαιτίας της 

κλίμακάς τους προκαλούν κινδύνους ιδιαίτερου μεγέθους στην υγεία και ασφάλεια των 

ανθρώπων. Τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα των κινδύνων αυτών είναι:

❖ τεχνολογία υψηλής κλίμακας (π.χ. ανεμοπτέριση) ή τεχνικές δραστηριότητες (π.χ. 

αναρρίχηση)

❖ μεγάλη αποθήκευση ή χρήση υψηλών πηγών ενέργειας και/ή τοξικών υλικών 

(σταθμός ανεφοδιασμού πίστας αγώνων αυτοκινήτου φόρμουλα 1)

❖ εν δυνάμει μεγάλος αριθμός ανθρώπων «σε κίνδυνο» (π.χ. ποδοσφαιρικά ντέρμπι)

❖ ειδικές εφαρμογές διαχείρισης κινδύνων, εκτίμησης και ελέγχου επικινδυνότητας 

κάτω από κανονικές, μη κανονικές και επείγουσες καταστάσεις (π.χ. 

δραστηριότητες ταξιδιών περιπέτειας στα Ιμαλάϊα λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 

δυνατές καιρικές συνθήκες).

Οι κυριότερες εστίες, στις οποίες είναι πολύ πιθανή η εμφάνιση μεγάλης σημασίας 

κινδύνων σε σχέση με τον αθλητισμό και τη φυσική αγωγή, είναι μεταξύ άλλων:

❖ τα μαζικά μεταφορικά μέσα που οδηγούν στα αθλητικά κέντρα (π.χ. πολύνεκρο 

ατύχημα στην Αυστρία κατά τη μεταφορά-ανάβαση των χειμερινών τουριστών στις 

εγκαταστάσεις χιονοδρομίας)

❖ τα μεγάλης εμβέλειας αθλητικά γεγονότα (Ολυμπιακοί Αγώνες: πολύνεκρη 

τρομοκρατική ενέργεια στο Μόναχο ή Τελικός κυπέλλου πρωταθλητριών:
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πολύνεκροι βανδαλισμοί από Άγγλους χούλιγκαν στο στάδιο Χέϋζελ των 

Βρυξελλών)

❖ τα υψηλής επικινδυνότητας αθλήματα (όπως π.χ. ορειβασία, αγώνες αυτοκινήτων, 

ανεμοπτέριση)

❖ τα αθλητικά στάδια (π.χ. ατυχήματα ή τυχαία αποφυγή ατυχημάτων λόγω κακής 

κατασκευής γηπέδων π.χ. πολύνεκρο ατύχημα στο στάδιο Καραϊσκάκη στον 

Πειραιά κατά την έξοδο των θεατών, ή κατάρρευση μιας ολόκληρης κερκίδας του 

γηπέδου Τούμπας στη Θεσσαλονίκη μία μόλις ημέρα μετά τη λήξη ενός ντέρμπι)

9.2.3 Λειτουργική Διαχείριση Ασφάλειας 

Στρατηγική αντιμετώπισης κινδύνου

9.2.3.1 Εναλλακτικές επιλογές τεχνικών διαχείρισης κινδύνου

Το πρώτο βήμα είναι η ανίχνευση των εναλλακτικών επιλογών που αναφέρονται στις 

τεχνικές διαχείρισης κινδύνου. Ανάμεσα σε αυτές λύσεις που ακολουθούνται ξεχωρίζουν οι 

ακόλουθες τέσσερις (Waring & Glendon 2001 , Αγοραστός 1999 , Van der Smissen Β.

1990182 183 184):

1. Αποφυγή κινδύνου

2. Ελαχιστοποίηση κινδύνου

3. Εξωτερίκευση κινδύνου

4. Ίδια ανάληψη κινδύνου

182 Waring A. Ε. and Glendon, A.I.: Managing Risk - Critical issues for survival and success into the 21s1 
century. Thomson Learning Berkshire House, London 2001.
183 Αγοραστός K.: Ανάλυση επιχειρηματικών κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.
184 Van der Smissen B.: Legal liability and risk management for public and private entities. Cincinnati, 1990.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Στο ακόλουθο σχήμα απεικονίζεται παραστατικά μια δυνατή μορφή διαγράμματος 

ροής διεργασιών κατά την ιεράρχηση και διαχείριση ενός ήδη εντοπισμένου και εκτιμημένου 

κινδύνου:

Υπόλοιπο κινδύνου
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K IN L· V ΝΟΣ

9.2.3.1.1 Τεχνική αποφυγής κινδύνου

Η τεχνική της αποφυγής κινδύνων ταυτίζεται με την περίπτωση, κατά την οποία ένας 

φορέας αποφασίζει να ακυρώσει ή να τροποποιήσει συγκεκριμένες αθλητικές 

δραστηριότητες λόγω της αυξημένης επικινδυνότητας που ενδεχομένως αυτές να έχουν.
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Για παράδειγμα μια δημοτική αθλητική επιχείρηση αποφασίζει να ακυρώσει τη 

διοργάνωση ενός φεστιβάλ οικογενειακού παιχνιδιού λόγω του ότι η χρηματοδότηση από 

πλευράς χορηγών είναι αρκετά χαμηλή με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη επικινδυνότητα 

στον οικονομικό τομέα.

Μία άλλη περίπτωση είναι αυτή, κατά την οποία τροποποιείται η διαδικασία μιας 

δραστηριότητας, πράγμα που επίσης μπορεί να σημαίνει την αποφυγή συγκεκριμένων 

κινδύνων. Για παράδειγμα ένα γραφείο αναψυχής αποφασίζει να αντικαταστήσει τη 

δραστηριότητα αναρρίχησης παιδιών που προβλέπονταν να διεξαχθεί για το επόμενο 

Σαββατοκύριακο σε μια δραστηριότητα περιήγησης βουνού λόγω του ότι για διάφορους 

λόγους δεν υπάρχει διαθέσιμος έμπειρος εκπαιδευτής αναρρίχησης.

Ένας επιπρόσθετος τρόπος αποφυγής κινδύνων, που γίνεται όλο και σημαντικότερος 

λόγω της παγκοσμιοποίησης, είναι η μετάθεση τομέων της επιχείρησης σε άλλες χώρες 

όπου π.χ. οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τις συμβάσεις εργασίας ή τις φορολογικές 

απαλλαγές επαγγελματιών αθλητών είναι περισσότερο ευέλικτες. Ενδεικτικό παράδειγμα 

του Αυστριακού επαγγελματία αθλητή αντισφαίρισης Thomas Muster, ο οποίος μετέφερε την 

έδρα της επιχείρησής του στο πριγκιπάτο του Μονακό με σκοπό την αποφυγή πληρωμής 

των υπέρογκων κατά την άποψή του φόρων.

9.2.3.1.2 Τεχνική ελαγιστοποίησης κινδύνου

Στη φάση αυτή επιχειρείται η καθοδήγηση και ο έλεγχος των κινδύνων με στόχο τη 

θετική μεταβολή της κατάστασης κινδύνων της επιχείρησης. Οι κίνδυνοι μπορούν να 

ελαχιστοποιηθούν με την αποφυγή ή τη μεταβολή οικονομικών ενεργειών (π.χ. αγορά νέου 

εξοπλισμού γυμναστηρίου), με οργανωτικά (π.χ. σχεδιασμός διαχείρισης επειγόντων 

περιστατικών, εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού) και τεχνικά μέτρα (π.χ. χρήση κινητών ή 

δορυφορικών τηλεφώνων, αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης). Ειδικότερα η επιχειρησιακή ή 

δασική προστασία από πυρκαγιά παίζει ένα σημαντικό ρόλο γιατί οι πυρκαγιές 

συγκαταλέγονται στις συχνότερες αιτίες ζημιών.

Η διαχείριση ασφάλειας αναφέρεται σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα του φορέα ως
ενιαίο σύστημα ξεκινώντας από τον προγραμματισμό και το σχεδίασμά, προχωρώντας στην
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ίδρυση και κατασκευή, και φθάνοντας μέχρι τη λειτουργία και διαχείρισή του κάθε επιμέρους
185τμήματος αυτού (Αγοραστός 1999 ).

Κατά τη λήψη συγκεκριμένων οργανωτικών μέτρων κατά την ελαχιστοποίηση των 

κινδύνων δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς:

❖ υγιεινή και ασφάλεια ανθρώπινου δυναμικού και εκπαιδευομένων

❖ περιβάλλον, σχεδιασμός συνολικού προγράμματος και επιμέρους δραστηριοτήτων, 

εξοπλισμός, μεταφορές, καταλογισμός ευθυνών, πυρκαγιά,

❖ υποδομές (υδροδότηση, παροχή ενέργειας, κτιριακές εγκαταστάσεις κ.λ.π.)

❖ τεχνολογία πληροφοριών, εγκληματικότητα (απιστία, κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση 

κ.λ.π.) και τρομοκρατία

Με τη θέσπιση γενικών κανόνων στην επιχείρηση μπορεί να περιοριστεί το μέγεθος 

της ευθύνης περιορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο και τους αντίστοιχους κινδύνους. Η πιο 

διαδεδομένη μορφή μιας τέτοιας μεθόδου είναι το εγχειρίδιο διαχείρισης ασφάλειας το οποίο 

γίνεται αναπτύσσεται διεξοδικά σε επόμενο κεφάλαιο.

9.2.3.1.3 Τεχνική εξωτερίκευσης κινδύνου

Οι κίνδυνοι μπορούν επίσης να περιοριστούν μέσω της διασποράς των κινδύνων. 

Αυτή η τεχνική εξωτερίκευσης κινδύνων ταυτίζεται με την απόφαση του φορέα να 

εξισορροπήσει τους κινδύνους στο εσωτερικό της εταιρίας είτε να μεταφέρει ολόκληρους 

κινδύνους ή τμήματα αυτών σε:

1. τρίτα πρόσωπα (εκτός ασφαλιστικών επιχειρήσεων)

2. ασφαλιστικές εταιρίες

Η εξωτερίκευση των κινδύνων σε άλλα νομικά πρόσωπα (εκτός ασφαλιστικών 

επιχειρήσεων) μπορεί να επιτευχθεί δια μέσου:

185 Αγοραστός Κ.: Ανάλυση επιχειρηματικών κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.
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❖ συμφωνιών ανάληψης ευθύνης και ρυθμίσεις εγγυήσεων στους όρους αντίστοιχων 

συμβάσεων

❖ απαλοιφή λειτουργιών της επιχείρησης μέσω outsourcing λειτουργιών επιχείρησης 

(π.χ. μεταβίβαση της συνολικής ή τμήματος διαχείρισης μιας δραστηριότητας 

αναρρίχησης σε εξωτερικό συνεργάτη, ή αναθέτοντας τη γενική διαχείριση ενός 

αθλητικού γεγονότος σε συμβουλευτική εταιρία).

❖ απαλοιφή λειτουργιών της επιχείρησης μέσω συμβολαίων χρονομίσθωσης 

(leasing) μηχανημάτων εξοπλισμού π.χ. πούλμαν μεταφοράς συμμετεχόντων, 

οργάνων γυμναστηρίου κ.λ.π.

Κατά τη διαδικασία χρηματοδότησης επικινδυνότητας τίθεται το ερώτημα, κατά πόσο 

πρέπει οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι να εξωτερικευτούν από το ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον 

του φορέα, μεταφέροντας αυτούς σε τρίτα νομικά πρόσωπα, ειδικότερα σε ασφαλιστικές 

εταιρίες ή αν θα πρέπει να αναληφθούν από τον ίδιο το φορέα.

Μέσω της αγοράς παραδοσιακών προγραμμάτων ασφάλισης μετατίθενται οι κίνδυνοι 

που απειλούν έναν φορέα σε μια τρίτη ασφαλιστική εταιρία. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους 

κινδύνους που απειλούν την ύπαρξη του φορέα. Για μεσαίας βαρύτητας κινδύνους 

προσφέρεται σημαντική βοήθεια κατά το σχεδίασμά του ασφαλιστικού προγράμματος από 

μελέτες κόστους-ωφέλειας.

Παραδείγματα ασφαλιστικών προϊόντων είναι λ.χ.186:

❖ ασφάλιση κάθε είδους μεταφορικού μέσου (οδικού, αέρος, θαλάσσης κ.λ.π.)

❖ ασφάλιση νομικής προστασίας

❖ ασφάλιση φωτιάς

❖ ασφάλιση διαφόρων ατυχημάτων

❖ ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων

❖ ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος αθλητή

❖ ομαδικές ασφαλίσεις προσώπων

❖ ασφάλιση μεταφορών

❖ ασφαλίσεις πληρωμάτων πλοίων

186 Αγροτική Ασφαλιστική: Οδηγός Ασφαλιστικών εργασιών. Αθήνα.
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Αξίζει να σημειωθεί ότι ενίοτε παρατηρείται σύγχυση μεταξύ των εταιριών σχετικά με 

τη διαχείριση ασφάλειας και τα ασφαλιστικά προϊόντα, με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζονται 

συστήματα διαχείρισης ασφάλειας στην επιχείρηση. Επίσης οι περισσότερες επιχειρήσεις 

προσανατολίζονται κατ’ επέκταση στις λύσεις της χρηματοδότησης των κινδύνων (κατά 

κανόνα σε ασφαλιστικά προϊόντα), χωρίς προηγουμένως να διεξάγουν μία λεπτομερή και 

εκτενής εκτίμηση επικινδυνότητας. Είναι σημαντικό για τον φορέα να γνωρίζει ότι οι 

ασφαλιστικές λύσεις αποτελούν μόνο μία εναλλακτική λύση από τις υπάρχουσες 

δυνατότητες αντιμετώπισης των κινδύνων.

Με βάση τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών (αγοράς) και του μεταβαλλόμενου 

περιβάλλοντος των κινδύνων, προτείνονται οι ακόλουθες προτάσεις χρηματοδοτήσεως 

κινδύνων:

❖ μεγαλύτερη δυναμικότητα (πιθανώς και με χρήση της χρηματοδοτικής αγοράς)

❖ ίδια συμμετοχή της επιχείρησης στη ζημία

❖ υψηλότερη απόδοση στη μεταφορά των κινδύνων στο εκτός περιβάλλον 

επιχείρησης

❖ προσφορά εξειδικευμένων υπηρεσιών π.χ. στον τομέα διαχείριση ασφάλειας

❖ χρηματοδότηση σύγχρονων κινδύνων (π.χ. τεχνολογίας πληροφορίας) ακόμη και 

στην περίπτωση που δεν προβλέπεται η κάλυψή από παραδοσιακά ασφαλιστικά 

προϊόντα

❖ κάλυψη ισολογισμών για την εξασφάλιση της σταθερότητας του αποτελέσματος και 

της ρευστότητας

9.2.3.1.4 Τεχνική ίδιας ανάληψης κινδύνου

Σε εξαιρετικές περιστάσεις (για παράδειγμα σε πολυεθνικές επιχειρήσεις η κρατικούς 

φορείς) χρησιμοποιείται η εναλλακτική λύση της εσωτερικής εξισορρόπησης κινδύνων, κατά 

την οποία ο φορέας αναλαμβάνει μόνος την αυτασφάλισή του σε αντίθεση με τα 

παραδοσιακά ασφαλιστικά προγράμματα. Η ίδια ανάληψη των κινδύνων από την επιχείρηση 

είναι ορισμένες φορές αναγκαία λόγω του ότι η φύση των συγκεκριμένων κινδύνων καθιστά 

αδύνατη την εξωτερική κάλυψή τους (π.χ. κίνδυνοι καταστροφών, κίνδυνος του επιχειρείν
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κ.λ.ττ.). Μέσω της δόμησης μιας ανάλογης πηγής διαθεσίμων επιτυγχάνεται μια ομαλότερη 

διακύμανση ισολογισμού.

Σε αυτήν την περίπτωση ο φορέας έχει δύο κύριες επιλογές:

❖ δεσμεύοντας προϋπολογιστικά σε κάθε λογιστική περίοδο ένα κονδύλι ίδιας 

χρηματοοικονομικής κάλυψης μικρών σχετικά σε έκταση κινδύνων

❖ συμμετέχοντας σε ισχυρότερα οικονομικά δίκτυα αυτασφάλισης (captives) με 

σκοπό την κάλυψη σοβαρότερων κινδύνων

9.2.3.1.5 Εναλλακτικά μοντέλα τεχνικών χρηματοδότησης κινδύνων

Με φόντο τις όλο και πιο πολύπλοκες συνθήκες αγοράς και την αυξανόμενη σημασία 

των ασφαλιστικών και χρηματοδοτικών οργανισμών δημιουργήθηκε μία ευρεία γκάμα 

λύσεων, με τη βοήθεια των οποίων χρηματοδοτούνται ή μεταφέρονται κίνδυνοι στο 

εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Η ασφαλιστική οικονομία αναγκάστηκε να 

προσαρμοστεί αλλάζοντας προσανατολισμό για να είναι σε θέση να προσφέρει εναλλακτικές 

λύσεις (ακόμη και σε συνδυασμό με την κεφαλαιαγορά). Οι ανεπάρκειες των παραδοσιακών 

ασφαλιστικών προϊόντων (F. Romeike) συνέβαλλαν στη δημιουργία νέων καινοτόμων 

λύσεων στη χρηματοδότηση κινδύνων. Τα προϊόντα αυτά ονομάζονται «εναλλακτική 

μεταφορά κινδύνων» (Ε.Μ.Κ.) (ART - Alternative Risk Transfer) και παρουσιάζονται 

ενδεικτικά στο ακόλουθο σχήμα:
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Η μετάβαση μεταξύ των παραδοσιακών και των εναλλακτικών-καινοτόμων λύσεων 

είναι μετάβαση ροής. Οι παραδοσιακές λύσεις χαρακτηρίζονται από χαμηλά και μεταβλητά 

έξοδα ζημιών και υψηλά διαδικαστικά έξοδα. Αντίθετα στις λύσεις Ε.Μ.Κ. είναι τα μεταβλητά 

έξοδα ζημίας υψηλότερα και τα διαδικαστικά έξοδα χαμηλότερα.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των προϊόντων Ε.Μ.Κ. είναι κατά πρώτο λόγο τα εξής:

❖ αναζητούνται λύσεις, ανεξαρτήτως από το αν οι κίνδυνοι ισχύουν ως παραδοσιακά 

καλυπτόμενοι ή όχι

❖ διαχρονική κάλυψη

❖ εξισορρόπηση κινδύνων ανάλογα με τη διάρκεια και τις πιθανές οικονομικές 

συνέπειες των κινδύνων Risikoportfolios

❖ προσφερόμενες λύσεις και όχι προϊόντα

❖ συχνή συσχέτιση παραδοσιακά μη καλυπτόμενων ασφαλιστικά κατηγοριών 

κινδύνων

❖ επιμέρους αξιοποίηση της κεφαλαιαγοράς

Παραδείγματα τέτοιων λύσεων (αν και πολλά από αυτά είναι ακόμη στο αρχικό στάδιο 

εφαρμογής τους) είναι οι Captive, Finite-Risk (FR), Multi-line-multi-year (MMP), Multi Trigger 

Produkten (MTP), Instrument Contingent Capital, Risk Securitization κ.λ.π.. Προϋπόθεση
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επιτυχημένης εφαρμογής αυτών είναι η εφαρμογή μιας προγενέστερης διαχείρισης 

ασφάλειας από την επιχείρηση.

9.2.3.2 Μεθοδολογία επιλογής τεχνικών διαχείρισης κινδύνου

9.2,3.2.1 Αποδεκτός κίνδυνος και 

καθορισμός ορίων αποδέκτης επικινδυνότητας

Μετά την εκτίμηση της επικινδυνότητας και την κατηγοριοποίηση των κινδύνων 

ανάλογα με την εκάστοτε κλίμακα (π.χ. υψηλή, μεσαία, χαμηλή) απαιτείται η ιεράρχηση των 

κινδύνων ανάλογα με το βαθμό αποδοχής των. Το στάδιο αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι 

προσφέρει ένα μετρήσιμο κριτήριο για τον καθορισμό της πολιτικής διαχείρισης του 

εκάστοτε κινδύνου, η οποία ακολουθείται στην επόμενη φάση. Η λήψη απόφασης σχετικά με 

το μέγεθος της οικονομικής επένδυσης περιορισμού ή αποφυγής του κινδύνου συνδέεται 

άμεσα με τον υπολογισμό της δαπάνης στην οποία θα δεχόταν να υποβληθεί ο φορέας, 

προκειμένου ν’ αποφύγει την απειλή των αντίστοιχων δυσμενών συνεπειών.

Βασικό ρόλο στην απάντηση του συγκεκριμένου ερωτήματος παίζει το ήδη 

καθορισμένο θεσμικό πλαίσιο φιλοσοφίας και πολιτικής διαχείρισης ασφάλειας του φορέα.

Το θεσμικό πλαίσιο φιλοσοφίας και πολιτικής διαχείρισης ασφάλειας του φορέα 

καθορίζει σαφώς το επίπεδο των κινδύνων που ο φορέας είναι σε θέση να διαχειριστεί και 

να ελέγξει κατά τη εκπλήρωση της αποστολής του. Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η ολική 

εξάλειψη των κινδύνων οφείλει η διοίκηση του φορέα να αποφασίσει ποιο είναι το αποδεκτό 

επίπεδο κινδύνου για τη ίδια. Σημαντική είναι η συνειδητοποίηση του ότι:

❖ τίποτε δεν είναι απολύτως ασφαλές και ότι σε όλα υπάρχει ένα επίπεδο κινδύνου

❖ όταν κάτι θεωρείται "ασφαλές" σημαίνει ουσιαστικά ότι το επίπεδο του κινδύνου 

που περικλείει είναι αποδεκτό
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Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι οι αποφάσεις αυτές εξαρτώνται από 

πολλούς παράγοντες που διαφέρουν τόσο στο είδος όσο και στη φύση του φορέα. Τέτοιοι 

παράγοντες είναι για παράδειγμα η αποστολή του φορέα, η φύση των υπηρεσιών που 

προσφέρει και τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων πελατών του. Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι λ.χ. ότι το επίπεδο αποδεκτών κινδύνων ενός γραφείου αναψυχής θα 

διαφέρει σαφώς από αυτό ενός συλλόγου νέων σκάκι. Παράλληλα ένα γραφείο υπαίθριων 

δραστηριοτήτων περιπέτειας έχει διαφορετική υφή επικινδυνότητας (χωρίς αυτό να σημαίνει 

ότι είναι εκτεθειμένο σε μεγαλύτερους κινδύνους). Σημαντικό ρόλο στο όλο ζήτημα παίζει 

λοιπόν η εξισορρόπηση των πιθανών κινδύνων με την αποστολή της επιχείρησης.

Το όλο ζήτημα της αποδοχής κινδύνων κρύβει θεμελιώδη προβλήματα ηθικής,
187πολιτικής και εμπειρικής (Waring 1987, 1996α ).

Ενίοτε δίνεται η εντύπωση ότι η αποδοχή της επικινδυνότητας σημαίνει αυτόματα και 

το ότι ο συγκεκριμένος κίνδυνος είναι αποδεκτός. Ορισμένα ζητήματα είναι ιδιαίτερα βασικά 

σε αυτό το σημείο και αξίζει να αναφερθούν.

Πρώτον ότι ένας κίνδυνος μπορεί να χαρακτηριστεί ως αποδεκτός ακόμη και αν το 

πρόσωπο το οποίο λαμβάνει την απόφαση δεν είναι της ίδιας άποψης. Για παράδειγμα όταν 

οι συνθήκες κατά τις οποίες λαμβάνονται οι αποφάσεις δεν επιτρέπουν πολλά περιθώρια 

επιλογών.

Επίσης πολλές φορές οι έρευνες δεν προσφέρουν πλήρη πληροφόρηση για τη 

διαδικασία χαρακτηρισμού ενός κινδύνου. Η ετυμηγορία διατυπώνεται τις περισσότερες 

φορές απλά χωρίς να δίνει πληροφορίες για τις σκέψεις του κριτή, πράγμα το οποίο δύναται 

πολλές φορές να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα. Σε αυτή την περίπτωση 

χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα εξισορρόπησης κινδύνου, το οποίο σημαίνει ότι η 

κοινότητα χαρακτηρίζει ένα κίνδυνο αποδεκτό λόγω του ότι προσβλέπει και συνυπολογίζει 

άλλα οφέλη που πιθανώς αναμένονται με την πραγματοποίηση της απόφασης.

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι τα πρόσωπα που καλούνται να εκτιμήσουν, να 

αποφασίσουν και να αποδεχτούν κινδύνους ως τμήμα της εργασίας τους, συνήθως δεν είναι 

τα πρόσωπα που εκτίθενται άμεσα στους εκτιμώμενους κινδύνους. Από τη φύση τους δεν 

μπορούν οι εκτιμήσεις να είναι ουδέτερες και αντικειμενικές. Επίσης δεν είναι αυτονόητος ο

187 Waring A. Ε.: Safety Management Systems, Chapman & Hall/ITBP. London, 1996a.
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συνυπολογισμός της κατάστασης και των ενδιαφερόντων αυτών που εκτίθενται στον 

κίνδυνο.

Η συμπεριφορά του ατόμου απέναντι στον κίνδυνο είναι πολυδιάστατη και 

χαρακτηρίζεται από υψηλή πολυπλοκότητα. Οι προσωπικές γνώσεις (υποκειμενικοί 

κίνδυνοι) δύνανται να μην είναι σύμφωνες με την άποψη των ειδικών (αντικειμενικοί 

κίνδυνοι) ούτε και με τις δικές τους εκφράσεις ή φόβους. Με άλλα λόγια μπορεί να 

παρατηρηθεί (Waring 1987, 1996α188 189):

1. απόκλιση μεταξύ επιθυμητής και πραγματικής συμπεριφοράς

2. ασυνέπεια στην τήρηση των κριτηρίων ασφαλείας

3. διαφοροποίηση στη συμπεριφορά απέναντι στον ίδιο κίνδυνο ακόμη και κάτω από 

τις ίδιες συνθήκες

9.2.3·2·2 Ιεράρχηση Κινδύνων

Η εκτίμηση της βαρύτητας του κινδύνου στηρίζεται κυρίως σε κοινωνικά κριτήρια και 

αναφέρεται στην αποτίμηση της σοβαρότητας των επιπτώσεων αυτών, στη διαβάθμισή 

τους, καθώς και στην αξιολόγησή τους με βάση τόσο τον τρόπο με τον οποίο οι 

ενδιαφερόμενοι τους αντιμετωπίζουν, όσο και το βαθμό στον οποίο οι κίνδυνοι αυτοί γίνονται 

αποδεκτοί από το κοινό. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι ο χαρακτηρισμός ενός κινδύνου ως 

αποδεκτού ή μη είναι καθαρά πολιτική απόφαση. Οι πολλές αντίθετες απόψεις πάνω στο 

θέμα αυτό, οι οποίες έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς (και συνεχίζονται ακόμη και σήμερα) 

καθώς και η κριτική που έχει ασκηθεί σε όλες τις μεθόδους εκτίμησης επικινδυνότητας 

καθιστά τον χαρακτηρισμό ενός κινδύνου μια ως επί το πλείστον υποκειμενική απόφαση 

(Waring 1996α ). Οι περισσότερες απόψεις συγκλίνουν όμως στο ότι εφόσον οι εκτιμήσεις

της επικινδυνότητας είναι ερμηνευτικές, πιθανώς θα πρέπει να αναπτυχθούν εξειδικευμένες 

κλίμακες που θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες του εκάστοτε 

φορέα αθλητικών προγραμμάτων και έργων και οι οποίες θα είναι αποτέλεσμα 

συνδυασμένων διαφορετικών μεθόδων. Παρόλα αυτά μπορούν και σε αυτό το επίπεδο να 

χρησιμοποιηθούν ορισμένες τεχνικές γενικής αποδοχής ανάλογα με τη φύση των κινδύνων.

188 Waring A. Ε.: Safety Management Systems, Chapman & Hall/ITBP. London, 1996a.
189 Waring A. E.: Safety Management Systems, Chapman & Hall/ITBP. London, 1996a.
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Μία απλή μέθοδος κατηγοριοποίησης κινδύνων σε σχέση με το επίπεδο αποδοχής 

αυτών είναι για παράδειγμα στην κλίμακα (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) να χαρακτηρίζεται ο 

κίνδυνος χαμηλής επικινδυνότητας «αποδεκτός», ο υψηλής «μη αποδεκτός» και ο μεσαίας 

να τείνει στο επίπεδο του «μη αποδεκτός» καθώς θα μεγαλώνει η τιμή της επικινδυνότητας.

Σε περίπτωση που ένας κίνδυνος χαρακτηρίζεται ως μη αποδεκτός, τότε είναι 

επιβεβλημένη η εφαρμογή ενεργειών με τις οποίες θα ελαττωθεί ο κίνδυνος μέχρι να μπορεί 

να γίνει αποδεκτός. Σύμφωνα με την αρχή «τόσο χαμηλός όσο είναι λογικά πρακτικό» (As 

Low As Reasonably Practicable - ALARP) συστήνεται οι προσπάθειες ελάττωσης των 

στατικών κινδύνων να είναι σε λογικά πλαίσια και σύμφωνα με το καθεστώς που 

υπαγορεύουν οι εκάστοτε νομοθετικές ρυθμίσεις.

Μια άλλη μέθοδος είναι η εξής: Για την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου διαχείρισης 

κινδύνων εκτιμάται η έκταση του κινδύνου (βαρύτητα και συχνότητα) σε σχέση με τη φύση 

και λειτουργία των διαφόρων προσεγγίσεων και την ικανότητα και την πολιτική της 

οργάνωσης. Γι αυτό το σκοπό σχεδιάζεται ένας πίνακας (matrix), ο οποίος περιλαμβάνει τη 

συχνότητα και βαρύτητα του κινδύνου και προτείνει σε κάθε κελί την κατάλληλη προσέγγιση 

(Van derSmissen Β. 1990190).

Πίνακας βαρύτητας - συχνότητας πιθανών ζημιών και προτεινόμενης μεθόδου

190 Van der Smissen Β.: Legal liability and risk management for public and private entities. Cincinnati, 1990.
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Υψηλή ή Συχνή 

A
Αποφυγή ή 

Εξωτερίκευση

Μεσαία ή 
περιστασιακή Χαμηλή ή Σπάνια 

Γ

Εξωτερίκευση

Β
Υψηλή ή

Ζωτικής Σημασίας Εξωτερίκευση

Μέτρια ή 
Καθοριστική

Δ

Εξωτερίκευση

Ε
Εξωτερίκευση ή 
Ελαχιστοποίηση

Εξωτερίκευση ή 
Ελαχιστοποίηση

ΣΤ

Ζ
Ελαχιστοποίηση

Η Θ
Χαμηλή ή 

Ανεπαίσθητη
Ελαχιστοποίηση Ελαχιστοποίηση

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ

Για παράδειγμα στην ενόργανη γυμναστική υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού 

χαμηλής συχνότητας και υψηλής βαρύτητας. Αυτή η περίπτωση μπορεί να τοποθετηθεί στο 

κελί Γ. Η προτεινόμενη μέθοδος είναι αυτή της εξωτερίκευσης, και ανήκει στα παραδείγματα 

των καταστροφικών περιστατικών.

Στην περίπτωση ενός πολυμορφικού αθλητικού προγράμματος υπάρχουν 

πιθανότητες μικρών τραυματισμών, οι οποίες συμβαίνουν συχνά. Η τοποθέτηση των 

κινδύνων γίνεται στο κελί Ζ ή Η και προτείνεται η ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Επίσης 

υπάρχουν κίνδυνοι σε αθλήματα όπως π.χ. το ράγκμπι ή την αναρρίχηση (τοποθέτηση στο 

κελί Γ), στα οποία ένας τραυματισμός μπορεί να οδηγήσει σε τετραπληγία. Έτσι για ένα 

πολυμορφικό αθλητικό πρόγραμμα είναι καλό να τοποθετούνται όλων των ειδών οι κίνδυνοι 

και κάθε δραστηριότητας. Έτσι γίνεται κατανοητή η ανάγκη ανάπτυξης ενός πολυδιάστατου 

σχεδίου από τον φορέα παρά μια απλή μορφή σχεδιασμού, η οποία δε δύναται να περιλάβει 

όλες τις περιπτώσεις (Van der Smissen Β. 1990 ).

Ένα ακόμη χρήσιμο εργαλείο σχετικά με το ύψος επικινδυνότητας και των 

εναλλακτικών λύσεων, μπορεί επίσης να είναι ένα διάγραμμα εντοπισμένων κινδύνων, με 

την ακόλουθη μορφή:

Για το σχεδίασμά του διαγράμματος ακολουθούνται τα ακόλουθα βήματα (Van der 

Smissen Β. 1990191 192):

191 Van der Smissen B.: Legal liability and risk management for public and private entities. Cincinnati, 1990.
192 Van der Smissen B.: Legal liability and risk management for public and private entities. Cincinnati, 1990.
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Στήλη-1

κίνδυνοι

Στήλη-2

έκταση

Στήλη-3

εναλλακτικές τεχνικές

Οικονομικές Επιχειρηματικές

Συχνότητα Βαρύτητα Εξωτερίκευση Αυτασφάλιση Ελαχιστοποίηση

❖ Στήλη-1: χωρίζεται η στήλη στις κατηγορίες κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι ιδιοκτησίας, 

αστικής ευθύνης που δεν αναφέρεται απευθείας στο πρόγραμμα, αστική ευθύνη 

προγράμματος, επιχειρηματικές δραστηριότητες). Εν συνεχεία, διαιρείται κάθε 

κατηγορία σε υποκατηγορίες ανάλογα με τη φύση των κινδύνων ειδικά για τον 

φορέα.

❖ Στήλη-2: εκτίμηση της έκτασης του κινδύνου με κριτήρια συχνότητας και 

βαρύτητας. Συχνότητα σημαίνει το βαθμό εμφάνισης και Βαρύτητα την επίδραση 

στον φορέα ή στο άτομο. Η διαβάθμισης της βαρύτητας ακολουθείται κατά την 

αντίστοιχη κλίμακα εκτίμησης βαρύτητας που έχει περιγράφει σε προηγούμενο 

κεφάλαιο.

❖ Στήλη-3: καθορισμός εναλλακτικών τεχνικών όπως έχουν περιγράφει στον 

προηγούμενο πίνακα. Χρησιμοποιούνται δύο οικονομικές μέθοδοι, η εξωτερίκευση 

και η ελαχιστοποίηση. Παράλληλα δε συστήνεται η απλή παραπομπή στη μέθοδο 

εξωτερίκευσης αλλά πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί ο τύπος της εξωτερίκευσης. 

Για κάθε κίνδυνο πρέπει να προτείνεται μία εκ των εναλλακτικών τεχνικών 

αντιμετώπισης. Στην κατηγορία ελαχιστοποίηση επιχειρηματικών κινδύνων πρέπει 

να αναφέρεται μία λέξη κλειδί. Κατά το δυνατόν όλοι οι κίνδυνοι πρέπει να 

παραπέμπουν σε μία πρόταση ελαχιστοποίησης.

Στη στήλη εξωτερίκευση θα πρέπει να αθροίζονται οι κίνδυνοι των οποίων η κάλυψη 

θα ανατεθεί σε ασφαλιστική εταιρία. Ομοίως η στήλη οικονομική ελαχιστοποίηση θα αθροίζει 

τους αντίστοιχους κινδύνους.

Μια παρόμοια μέθοδος είναι αυτή της «μήτρας κινδύνων» (Risikomatrix) ή του χάρτη 

κινδύνων (Riskmap). Οι κίνδυνοι εκτιμώνται σύμφωνα με

1. βαρύτητα (οικονομικές επιπτώσεις) και

2. συχνότητα εμφάνισης κινδύνων
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Συχνά δεν είναι δυνατή η ακριβής ποσοτικοποίηση των κινδύνων, όπως για 

παράδειγμα ο οικονομικός κίνδυνος της ζημίας της εικόνας της επιχείρησης. Σε περίπτωση 

ανεπαρκούς βάσεως δεδομένων καθώς και σε περίπτωση ανεπαρκών πληροφοριών 

δύναται να καθοριστούν με ποιοτικά (υποκειμενικά) κριτήρια. Αυτό γίνεται δυνατό με την 

κατάταξη των κινδύνων σύμφωνα με τις κατηγορίες:

❖ «απίθανος» - «σπάνιος» - «εφικτός» - «συχνός» και

❖ «μικρή», «μεσαία», «μεγάλη» και «καταστροφική»

Επίσης καθορίζεται η γραμμή αποδοχής. Κατά την έρευνα της συνολικής κατάστασης 

κινδύνου πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι αλληλεξαρτήσεις των κινδύνων. Ειδικότερα στις 

σύγχρονες μεθόδους παραγωγής (Just-in-time, Single-Sourcing κ.λ.π.) δίνεται ολοένα και 

μεγαλύτερη σημασία στη συσσώρευση των μεμονωμένων κινδύνων.

Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να απεικονιστεί η προτεραιότητα, κατά την οποία πρέπει 

να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι. Η ιεράρχηση ξεκινάει με τους κινδύνους που δεν 

αντιμετωπίζονται (καταστροφική βαρύτητα). Στην ίδια έκταση ζημιών προηγούνται οι 

κίνδυνοι με την μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΖΗΜΙΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



Ο χάρτης κινδύνων ανανεώνεται συνεχώς και αποτελεί μια συνοπτική συλλογή 

κινδύνων, η οποία δίνει τη δυνατότητα στη διοίκηση του φορέα να έχει μία σαφή και 

συνολική εικόνα των κινδύνων και, κατ’ επέκταση, της οικονομικής σημασίας αυτών. Άξιο 

αναφοράς είναι σε αυτό το σημείο η διαφοροποίηση των αθλητικών οργανισμών από τις 

επιχειρήσεις στο ότι ο πρωταρχικός στόχος του φορέα είναι η ασφάλεια των συμμετεχόντων, 

και όχι η βέλτιστη ασφάλεια από επιχειρησιακά οικονομικής απόψεως.

Μια αξιοσημείωτη δυνατότητα εκτίμησης επικινδυνότητας και ιεράρχησης κινδύνων 

είναι τα διάφορα λογισμικά προγράμματα διαχείρισης ασφάλειας, τα οποία λειτουργούν με 

τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.

10. Οργάνωση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας

10.1 Εξωτερικό περιβάλλον φορέα 

νομοθετικό πλαίσιο

Η αξιοποίηση των εμπειριών από τα παραδείγματα των ανεπτυγμένων χωρών, στα 

θέματα διαχείρισης ασφάλειας, είναι ίσως η καλύτερη τεχνική προκειμένου να μη 

σπαταληθεί πολύτιμος χρόνος σε άσκοπες αναζητήσεις.

Με δεδομένη την εμπειρία από την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας 

στο χώρο των επιχειρήσεων των Η.Π.Α., όπου καταλυτικό ρόλο έπαιξε ο φόβος των 

επιχειρήσεων για την αποφυγή καταλογισμού νομικών ευθυνών (Van der Smissen Β. 

1990 s3), γίνεται φανερή η ανάγκη ενός αυστηρού νομοθετημένου θεσμικού πλαισίου 

και η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού συστήματος κρατικής επίβλεψης.

193 Van der Smissen Β.: Legal liability and risk management for public and private entities. Cincinnati, 1990.
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Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον οδηγό κατάταξης των επιχειρήσεων ανάλογα με το 

βαθμό επικινδυνότητας (Π.Δ 294/88 & του ΣΤΑΚΟΔ 1980) (Δαΐκου & Δήμου 2001 9 ), οι 

κατηγορίες επιχειρήσεων:

❖ αθλητικοί χώροι, αθλητικά σωματεία (978)

❖ λοιποί σύλλογοι και σωματεία (969)

❖ διάφορες άλλες υπηρεσίες αναψυχής (979)

❖ ξενοδοχεία, οικοτροφεία, κατασκηνώσεις (662)

❖ σχολές ανωτάτης και ανωτέρας εκπαίδευσης (931)

❖ σχολεία μέσης εκπαίδευσης γενικής κατευθύνσεως και σχολεία στοιχειώδους 

εκπαίδευσης (932)

❖ σχολεία μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης (933)

❖ νηπιαγωγεία (934)

❖ φροντιστήρια (935)

❖ λοιπές σχολές (939)

❖ επιστημονικά ιδρύματα ερευνών (940)

κατατάσσονται στην κατηγορία Γ Μικρής επικινδυνότητας.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 17/96 «Μέτρα για τη βελτίωση της 

ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 

89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 11/Α), ο εργοδότης όλων των επιχειρήσεων του 

ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και 

αριθμού εργαζομένων, έχει υποχρέωση να παρέχει στους εργαζόμενους υπηρεσίες 

προστασίας και κάλυψης δηλαδή υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας ή/και γιατρού εργασίας. 

Στις επιχειρήσεις της κατηγορίας Γ, όπως ορίζονται στο Π.Δ. 294/88 (επιχειρήσεις με χαμηλή 

επικινδυνότητα) και με αριθμό εργαζομένων μικρότερο του 50 ως τεχνικός ασφάλειας 

δύναται να αναλάβει και ο ίδιος ο εργοδότης εφόσον επιμορφωθεί κατάλληλα, σύμφωνα με 

το άρθρο 16 του 2874/2000.

Κάθε εργοδότης υποχρεούται μία φορά το χρόνο και κατά το χρονικό διάστημα από 

15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου να καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε, εις 

διπλούν, πίνακα με την επωνυμία, το είδος, τον τόπο λειτουργίας και το Α.Φ.Μ της 194

194 Δαΐκου Α, Δήμου Α.: ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & του ΣΤΑΚΟΔ 1980. Εκδόσεις Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής 
& Ασφάλειας της Εργασίας, Αθήνα, Οκτώβριος 2001.



επιχείρησης, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα στοιχεία των απασχολούμενων σε αυτή 

μισθωτών, τα στοιχεία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού εργασίας, καθώς και το 

ωράριο απασχόλησής τους στην επιχείρηση.

Επίσης με βάση το νόμο 2639/98 "περί ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων" 

επανέρχεται η Επιθεώρηση Εργασίας στο υπουργείο Εργασίας και κοινωνικών Ασφαλίσεων 

και δημιουργείται το ΣΕΠΕ, αντικαθιστώντας το παλαιό σχήμα των Επιθεωρήσεων. Ωστόσο, 

«η πανοπλία» άρτιων νόμων, κανονισμών ή ακόμη και κυρώσεων δεν χρησιμεύει σε τίποτε 

εάν δεν ενεργοποιηθούν όλοι οι κρατικοί μηχανισμοί και οι διαδικασίες ελέγχου, ώστε να 

διασφαλιστεί η αρτιότητα του όλου συστήματος. Τα καλύτερα αποτελέσματα έχουν οι 

έλεγχοι που πραγματοποιούνται με στοχευόμενες Επιθεωρήσεις. Αφορούν την εξαντλητική 

επιθεώρηση ενός κλάδου, συνήθως σε επίπεδο νομού, διάρκειας περίπου 6 μηνών 

(Αγοραστός 1999 ).

Η αξιοποίηση επίσης του παραδείγματος χωρών όπως λ.χ. στην Ομοσπονδιακή 

Δημοκρατία της Γερμανίας, όπου η παιδεία έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στο να θεωρείται 

θέμα κοινωνικής συνέπειας και ευθύνης η εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης 

ασφάλειας καταδεικνύει την μακροχρόνια ευεργετική επίδραση που θα έχει η εφαρμογή ενός 

ποιοτικού εκπαιδευτικού συστήματος προς αυτή την κατεύθυνση.

Με βάση το νόμο 2639/98 "περί ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων" Για πρώτη φορά 

προβλέπεται υποχρεωτική ειδική αρχική εκπαίδευση και συνεχιζόμενη κατάρτιση. Σκοπός 

αυτού του εκπαιδευτικού συστήματος πρέπει να είναι μεταξύ άλλων η ενημέρωση των 

κοινωνικών εταίρων και στην ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού της περιοχής και να 

υποβοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην οργάνωση των μέτρων για την υγεία και 

την ασφάλεια (Αγοραστός 199919').

Άλλα παραδείγματα νομοθετικών ρυθμίσεων είναι με νομοθετική ρύθμιση (KonTraG - 

Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich195 196 197) της Ομοσπονδιακής 

Δημοκρατίας της Γερμανίας κατά την οποία υποχρεώνονται οι γερμανικοί φορείς στην 

ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας. Η διαχείριση ασφάλειας ανήκει λοιπόν 

στις υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διαχειριστή του φορέα. Σε περίπτωση 

εμφάνισης οικονομικής κρίσης σε αυτό είναι υποχρεωμένη η διοίκηση του φορέα, με βάση

195 Αγοραστός Κ.: Ανάλυση Επιχειρηματικών Κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.
196 Αγοραστός Κ.: Ανάλυση Επιχειρηματικών Κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.
197 RiskNews: Elektronische Zeitschrift fur Versicherungswesen, Jg. 51, Heft 7, 2000.
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τη σχετική παράγραφο του νόμου (§ 93 II AktG) να αποδείξει, ότι αντικειμενικά και 

υποκειμενικά ενήργησε σύμφωνα με το νόμο.

10.2 Εσωτερικό περιβάλλον φορέα

10.2.1 Συνθήκες υγιεινής & ασφάλειας στον εργασιακό χώρο

Ο όρος "συνθήκες εργασίας" περιλαμβάνει τα κύρια στοιχεία που αποτελούν την 

επαγγελματική ζωή του εργαζόμενου που έχει μια αμειβόμενη απασχόληση όσον αφορά 

στην ασφάλεια και στην υγιεινή του περιβάλλοντος της εργασίας, όπως επίσης και στην 

καλυτέρευση της ποιότητας της επαγγελματικής ζωής. Από τα κύρια στοιχεία ενός 

συστήματος συνθηκών εργασίας ξεχωρίζουν τα ακόλουθα (Αγοραστός '\999lc’i):

1. προστασία από τις συνθήκες και τους φυσικούς κινδύνους στο χώρο εργασίας και 

στο άμεσο περιβάλλον του (φυσικό περιβάλλον, τεχνικό περιβάλλον, διαμόρφωση 

χώρων εργασίας)

2. προσαρμογή των εγκαταστάσεων και των μεθόδων εργασίας στις φυσικές και 

διανοητικές ικανότητες του εργαζομένου με εφαρμογή των αρχών της εργονομίας

3. πρόληψη της διανοητικής έντασης που δημιουργείται από το ρυθμό και τη 

μονοτονία της εργασίας

4. ρύθμιση των χρονικών ορίων εργασίας σε όλες τους τις μορφές (ροή, ωράριο, 

οργάνωση χρόνου εργασίας, άδειες, διάρκεια εργασιακής ζωής κ.λ.π.)

5. υιοθέτηση μορφών οργάνωσης εργασίας που αξιοποιούν στο έπακρο το 

περιεχόμενο της εργασίας και επιτρέπουν την πλήρη χρησιμοποίηση των 

ικανοτήτων και των προσόντων των εργαζομένων, ένα ανθρώπινο ρυθμό 

εργασίας, τη μείωση της κόπωσης, μια μεγαλύτερη ικανοποίηση στην εργασία, και 

την ευρύτερη συμμετοχή των εργαζομένων στην οργάνωση της δουλειάς τους

198 Αγοραστός Κ.: Ανάλυση Επιχειρηματικών Κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.



6. την καλυτέρευση, γενικά των συνθηκών μέσα στις οποίες εξελίσσεται η εργασία και 

των συλλογικών εργασιακών σχέσεων που αποτελούν το πλαίσιο για τον 

προσδιορισμό αυτών των συνθηκών

7. κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην καλυτέρευση των κοινωνικών υπηρεσιών και του 

πλαισίου ζωής των εργαζομένων (κατοικία, συγκοινωνία, τροφή κ.λ.π. ) σαν 

απαραίτητο συμπλήρωμα των μέτρων που τείνουν να αναπτύξουν τις καλύτερες 

συνθήκες εργασίας

Η αλληλεξάρτηση μεταξύ των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών υποδηλώνει ότι η 

βελτίωση των συνθηκών εργασίας πρέπει να προσεγγίζεται με σφαιρικό τρόπο.

10.2.2 Διαχειριστής Ασφάλειας

Για να μπορεί να εξασφαλιστεί η επιτυχία αυτού του σκοπού ενός αθλητικού ή 

αθλητικο-εκπαιδευτικού φορέα κρίνεται απαραίτητος ο ορισμός ενός συνεργάτη, ο οποίος θα 

είναι επωμισμένος με την κινητοποίηση του μηχανισμού λειτουργίας του φορέα και την 

αποδοχή των αρχών της διαχείρισης ασφάλειας στη φιλοσοφία του φορέα και τη 

συμπεριφορά του ανθρώπινου δυναμικού.

Αν και το νομοθετικό διάταγμα ορίζει τον τίτλο της θέσης ως «τεχνικός ασφάλειας» εν 

τούτοις προτιμάται για τους σκοπούς της εργασίας ο τίτλος «διαχειριστής ασφάλειας».

Ορισμένα από τα προσόντα καθορίζονται ήδη από το νομοθετικό διάταγμα του 

άρθρου 5 του Ν. 1568/85. Σύμφωνα με αυτό, τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας
199μπορούν να ασκούν κάτοχοι (Δαίκου & Δήμου 2001 ):

❖ πτυχίων πανεπιστημίου, πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής ανώτατου 

εκπαιδευτικού ιδρύματος του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, άδεια 

άσκησης επαγγέλματος και τουλάχιστο διετή προϋπηρεσία που υπολογίζεται από 

κτήσης πτυχίου

Δαίκου Α, Δήμου Α.: ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & του ΣΤΑΚΟΔ 1980. Εκδόσεις Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής 
& Ασφάλειας της Εργασίας, Αθήνα, Οκτώβριος 2001.



116

❖ πτυχίων τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού 

ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κ.Α.Τ.Ε.Ε, με τουλάχιστο 

πενταετή προϋπηρεσία που υπολογίζεται από κτήσης πτυχίου

❖ απολυτηρίων τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης 

τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του 

εξωτερικού ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη με τουλάχιστο οκταετή 

προϋπηρεσία

❖ τίτλου ή πιστοποιητικού της αλλοδαπής από το οποίο προκύπτει ότι είναι τεχνικός 

ασφάλειας

Επίσης σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, όσον αφορά την κατηγορία Γ (μικρής 

επικινδυνότητας), στην οποία κατατάσσονται οι φορείς αθλητισμού ισχύουν τα εξής:

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ:

Όπου πτυχίο Α.Ε.Ι. νοούνται οι ειδικότητες:

❖ Μηχανολόγος μηχανικός

❖ Ηλεκτρολόγος μηχανικός

❖ Χημικός μηχανικός

❖ Χημικός

Όπου πτυχίο Τ.Ε.Ι. νοούνται οι ειδικότητες:

❖ Τμήματος Μηχανολογίας

❖ Τμήματος Ηλεκτρολογίας

❖ Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής

Αριθμός εργαζομένων
1ος

για αριθμό εργαζομένων >50 2ος

3ος και πάνω

Επίπεδο γνώσεων
ΑΕΙ ή ΤΕΙ 

ΑΕΙ ή ΤΕΙ

ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή και απόφοιτος ΜΕ 

ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή και απόφοιτος ΜΕ με 
πλήρη απασχόληση και κατάλληλη 
επιμόρφωση

για αριθμό εργαζομένων <50
❖ ο εργοδότης (ανεξαρτήτων 

γνώσεων) με κατάλληλη 
επιμόρφωση
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Και κάθε άλλη ειδικότητα ΑΕΙ και ΤΕΙ που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις 

εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων

Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας καθορίζεται με βάση το άρθρο 4 του 

Π.Δ 17/96 και του Π.Δ 294/88, συναρτήσει του αριθμού των εργαζομένων και της 

κατηγορίας επικινδυνότητας στην οποία ανήκει η επιχείρηση ως εξής:

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ: 
Αριθμός εργαζομένων Ώρες ετήσιας απασχόλησης Τ.Α. ανά εργαζόμενο

ανεξαρτήτως αριθμού 
εργαζομένων

0,4

Όσον αφορά τα ειδικά προσόντα του Διαχειριστή Ασφάλειας είναι ανάλογα με τη φύση 

των κινδύνων π.χ. οικονομολόγοι μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα οικονομικούς 

κινδύνους, ενώ πληροφορικοί επιστήμονες μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα 

κινδύνους της πληροφοριακής τεχνολογίας κ.λ.π.

Η θέση του Διαχειριστή Ασφάλειας αναφέρεται απευθείας στην Ανώτατη Διεύθυνση 

της επιχείρησης. Στον τομέα ευθύνης του αναφέρονται μεταξύ άλλων η ανάλυση και ο 

έλεγχος κινδύνων καθώς επίσης και ο έλεγχος απωλειών.

Είναι εκ των πραγμάτων αναγκασμένος να εκπαιδεύει, να κινητοποιεί, να συνεργάζεται 

και να «ακούει» με προσοχή όλους τους συνεργάτες της εταιρίας. Σε μικρές επιχειρήσεις 

μπορεί τη θέση του Διαχειριστή Ασφάλειας να αναλάβει μετά από τη σχετική βασική 

εκπαίδευση και ο Διευθυντής της επιχείρησης. Σε περιπτώσεις εθελοντικών οργανισμών 

είθισται να καλύπτεται η θέση από ειδική επιτροπή επιτετραμμένη για το σκοπό αυτό.

Για μελέτες ασφάλειας μεγάλου μεγέθους επιβάλλεται η σύσταση μελετητικής ομάδας. 

Στην επιλογή των μελών της μελετητικής ομάδας τα κριτήρια είναι: ο σκοπός της μελέτης, οι 

ειδικότητες, η εμπειρία, η ικανότητα συνεργασίας, η εξοικείωση με τις μεθόδους έρευνας που 

θα εφαρμοστούν, η δημιουργικότητα των ατόμων κ.λ.π. Η ομάδα συνήθως δεν πρέπει να 

ξεπερνάει τα 6-7 άτομα.
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Η παρακολούθηση της προόδου των εργασιών γίνεται με την μορφή των συναντήσεων 

της μελετητικής ομάδας. Ο υπεύθυνος της ομάδας, ο οποίος πρέπει να είναι επαρκώς 

εξοικειωμένος με τη μέθοδο, έχει την ευθύνη του συντονισμού της ομάδας τόσο στην 

εφαρμογή της ανάλυσης όσο και στην εξαγωγή των συμπερασμάτων-προτάσεων. Ο ίδιος 

πρέπει να έχει την δικαιοδοσία αποφάσεων γιατί η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στερεί την 

γνώση της προεργασίας που έχει προηγηθεί και επιβραδύνει την πρόοδο των εργασιών. Η 

διάρκεια όλης της διαδικασίας ποικίλει ανάλογα με το αντικείμενο από λίγες εβδομάδες έως 

μερικούς μήνες.

Η καταγραφή των αποτελεσμάτων της μελέτης μπορεί να ποικίλει ως προς την έκταση 

της. Είναι όμως αναγκαίο να καταγραφούν όλες οι βασικές διεργασίες που διεξήχθησαν, οι 

αποφάσεις που λήφθηκαν καθώς και η αιτιολογία των αποφάσεων όπου αυτό κρίνεται 

χρήσιμο μαζί με τα αποτελέσματα αξιολόγησης της μελέτης συμπεριλαμβανομένου τις 

διαταραχές που προέκυψαν, τις πιθανές αιτίες και συνέπειες καθώς και τα προτεινόμενα 

έκτακτα μέτρα που λήφθηκαν. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα αρχείο που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στο μέλλον ανεβάζοντας το δείκτη της ποιότητας της διαχείρισης και για 

αυτό το λόγο συστήνεται η δημιουργία του παρόλο που απαιτείται αρχικά αρκετή πρόσθετη 

ενέργεια.

Στην περίπτωση φορέων αθλητικών δραστηριοτήτων, όπου η Διοίκηση αποφασίζει για 

την ανάθεση της συγκεκριμένης εργασίας σε ένα άτομο, συνοψίζονται τα προσόντα και οι 

αρμοδιότητες αυτού στα εξής σημεία:

❖ τεχνικές θεωρητικές γνώσεις συνδυαζόμενες με πολύχρονη πρακτική εμπειρία

❖ δημιουργικότητα, φαντασία και αφαιρετική σκέψη κατά την αναγνώριση και τον 

εντοπισμό των κινδύνων

❖ κοινωνικότητα, πειθώ και γενικότερα αποτελεσματική χρήση των μεθόδων 

συλλογής πληροφοριών προερχόμενες ιδίως από τον ανθρώπινο παράγοντα

❖ γνώσεις στατιστικής

❖ αποτελεσματική χρήση της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης κατά τη διαδικασία 

εξαγωγής και διατύπωσης συμπερασμάτων

❖ ευρεία γνώση τεχνικής προστασίας και των απαιτούμενων συνθηκών για την 

επίτευξη της αποτελεσματικής εκτέλεσης της εργασίας

❖ δικτύωση με ειδικούς συμβούλους ως συνεχείς πηγές πληροφοριών

❖ τεχνικές ικανότητα υπολογισμού λειτουργικού κόστους ζωής του προστατευτικού 

εξοπλισμού
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❖ ικανότητα στην αποτελεσματική εφαρμογή παιδαγωγικών μεθόδων κατά την 

εκπαίδευση του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού σχετικά με το σύστημα 

διαχείρισης ασφάλειας του φορέα

❖ δικτύωση και συνεργασία με τις εθνικές, κοινοτικές και άλλες αρχές (επιχειρήσεις, 

ειδικούς οργανισμούς κ.λ.π.)

❖ γνώσεις σχεδιασμού, χρήσης και συντήρησης διαθέσιμων πηγών

❖ ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων προστασίας από κάθε είδους 

κίνδυνο

Χρήσιμο εργαλείο για περιγραφή της θέσης του Διαχειριστή Ασφάλειας στο 

επιχειρησιακό περιβάλλον αποτελεί ο λεγόμενος «Κύκλος Κινδύνου», ο οποίος αποτελείται 

από τρεις δακτυλίους (Αγοραστός 1999200):

1. εξωτερικός δακτύλιος, στον οποίο οι κίνδυνοι είναι πολλοί περισσότεροι

2. εσωτερικός δακτύλιος, ο οποίος φανερώνει τις ασφαλείς λειτουργίες της εταιρίας,

3. κεντρικός δακτύλιος, στον οποίο βρίσκεται ο "συντονιστής" της όλης προσπάθειας

Στο σχήμα που ακολουθεί απεικονίζεται η θέση του Διαχειριστή Ασφάλειας στο 

εξωτερικό και εσωτερικό επιχειρησιακό περιβάλλον κινδύνων δίνοντας παράλληλα 

ενδεικτικά παραδείγματα τομέων εφαρμογής των συστημάτων ασφαλείας.

200 Αγοραστός Κ.: Ανάλυση Επιχειρηματικών Κινδύνων. Θεσσαλονίκη, 1999.
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10.2.3 Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα ασφάλειας

Εκτός από τον Διαχειριστή ασφάλειας πρέπει και το συνολικό ανθρώπινο δυναμικό του 

φορέα, και στην προκειμένη περίπτωση οι καθηγητές φυσικής αγωγής, να είναι κατάλληλα 

προετοιμασμένοι στα θέματα διαχείρισης ασφάλειας. Η επιτυχία ενός αθλητικού ή αθλητικο- 

εκπαιδευτικού προγράμματος εξαρτάται από τα άτομα που το σχεδιάζουν και το 

εφαρμόζουν.

Οι εκπαιδευτές καλούνται να προλάβουν καταστροφές στο περιβάλλον, να 

προστατεύσουν την ασφάλεια και την υγεία των συμμετεχόντων και παράλληλα να 

διασφαλίσουν τη διασκέδασή τους σε ένα βέλτιστα οργανωμένο μαθησιακό περιβάλλον. 

Θέτονται επίσης αντιμέτωποι με τους πιο διαφορετικούς τύπους συμμετεχόντων (ομαδικούς, 

αρχηγούς, αντιδραστικούς, κ.λ.π.), οι οποίοι με τη σειρά τους εκτιμούν διαφορετικά τις 

επικίνδυνες καταστάσεις και επηρεάζουν διαφορετικά τα άλλα μέλη της ομάδας. Σε σχέση με
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τα προβλήματα που προέρχονται από αυτή την κατάσταση γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτό, 

πόσο ψηλή ικανότητα κοινωνικότητας και διεύθυνσης της ομάδας πρέπει να χαρακτηρίζει 

τον εκπαιδευτή, ο οποίος πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αποσαφηνίζει στην ομάδα την 

κατάσταση στην οποία αυτή βρίσκεται και παράλληλα να προσφέρει σε όλους τους 

συμμετέχοντες μαθησιακά ερεθίσματα στις ομάδες δια μέσου της επικινδυνότητας. Είναι 

λοιπόν εκ των πραγμάτων αναγκασμένοι να κατέχουν μια ποικιλία γνώσεων από τεχνικές 

ικανότητας για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, διαχείρισης ασφάλειας και περιβάλλοντος. 

Ακολούθως αναφέρονται ορισμένα από τα πιο συνηθισμένα και σημαντικά προσόντα, τα 

οποία χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες (Priest S. & Dixon Τ. 1990201):

1. τεχνικές ικανότητες (hard skills): είναι προσόντα που είναι εύκολο να μεταδοθούν 

με την κατάλληλη εκπαίδευση και να αξιολογηθούν π.χ. εξειδικευμένη τεχνική 

δραστηριοτήτων, ικανότητες ασφάλειας, περιβαλλοντικές κ.λ.π.

2. ικανότητες οονάνωσης και διοίκησης ουάδων (soft skills): είναι πιο δύσκολο να 

εκπαιδευτούν και να αξιολογηθούν απ’ ότι οι τεχνικές, και σχετίζονται περισσότερο 

με τη συνεργασία και τις ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ ατόμων που παίρνουν μέρος 

στη δραστηριότητα, π.χ. οργάνωση δραστηριότητας ή μεταφοράς, διδακτικές 

μεθόδους και ικανότητες διοίκησης ομάδας

3. ικανότητες χαρακτήρα και προσωπικότητας ατόυου (meta skills): είναι οι καταλύτες 

που ενώνουν και εφαρμόζουν τις δύο προηγούμενες κατηγορίες και αυξάνουν την 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτή, παραδείγματα αυτών είναι λ.χ. επικοινωνία, 

ευελιξία στους διάφορους τύπους διοίκησης, ικανότητα στη λύση προβλημάτων και 

στη λήψη αποφάσεων, κρίση και ηθική σκέψη.

201 Priest S., Dixon Τ.: Safety Practices in Adventure Programming. Association for
Experiential Education, Boulder, 1990.
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Όπως παρουσιάζεται στο παραπάνω διάγραμμα μπορούν οι δύο πρώτες κατηγορίες 

να παρομοιαστούν με τα τούβλα ενός οικοδομήματος, ενώ η τρίτη με το τσιμέντο που τα 

ενώνει και τα στηρίζει. Οι τεχνικές δυνατότητες αποτελούν τη βάση της πυραμίδας διότι 

ταυτίζονται με το σκοπό για τον οποίο έρχονται οι αθλούμενοι εκπαιδευόμενοι.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης καθηγητών φυσικής αγωγής πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη τους και τους τρεις τύπους προσόντων σε ισορροπία μεταξύ τους. Ενώ κάποτε οι 

φορείς αθλητικών δραστηριοτήτων προσελάμβαναν το ανθρώπινο δυναμικό τους με βάση 

τις τεχνικές του ικανότητες, τώρα πλέον δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στις οργανωτικές και 

διοικητικές ικανότητες καθώς και στην προσωπικότητα των ανθρώπων. Αυτό εξηγείται διότι, 

οι τεχνικές ικανότητες αποτελούν ευκολότερα διδακτικά αντικείμενα από τις άλλες δύο 

κατηγορίες, μπορούν αργότερα να μεταδοθούν μέσω του κατάλληλου προγράμματος 

εκπαίδευσης (Priest S. & Dixon Τ. 1990202).

10.2.4 Εγχειρίδιο διαχείρισης ασφάλειας

202 Priest S., Dixon Τ.: Safety Practices in Adventure Programming. Association for
Experiential Education, Boulder, 1990.
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Το συνολικό αποτέλεσμα όλων των επιλεγμένων στρατηγικών διαχείρισης ασφάλειας 

καθώς και η δέσμευση του φορέα για την ανάπτυξη και τήρηση του πλαισίου πολιτικής 

ασφάλειας του φορέα, συγκεντρώνονται γραπτώς και αποτελούν το εγχειρίδιο διαχείρισης 

ασφάλειας του φορέα. Το περιεχομένου αυτού καθορίζει το πλαίσιο πολιτικής διαχείρισης 

ασφάλειας του φορέα και έχει κανονιστικό χαρακτήρα. Κάθε απόκλιση από αυτή την 

πολιτική πρέπει να είναι ηθικά και νομικά τεκμηριωμένη και να στηρίζεται σε ορθολογικές 

μεθόδους. Παρά την αυστηρότητά του το εγχειρίδιο πρέπει ταυτόχρονα να είναι ως ένα 

βαθμό ευέλικτο, έτσι ώστε σε περίπτωση που οι περιβαλλοντικές συνθήκες μεταβληθούν, να 

στηρίζεται η διαχείριση συγκεκριμένων καταστάσεων στην κρίση του εκπαιδευτή.

Το περιεχόμενο του εγχειριδίου συμπεριλαμβάνει την παρουσίαση πρακτικών 

εφαρμογών και στρατηγικών των επιμέρους θεματικών πεδίων που αναλύθηκαν στα 

προηγούμενα κεφάλαια, δηλαδή:

1. καθορισμός πολιτικής φορέα

2. αναγνώριση κινδύνων

3. εκτίμηση κινδύνων

4. ιεράρχηση κινδύνων

5. επιλογή στρατηγικής

Κάθε κεφάλαιο του εγχειριδίου περιέχει οδηγίες, οι οποίες διαβαθμίζονται ως εξής:

❖ απαίτηση: αντιπροσωπεύει το ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας

❖ σύσταση: αντιπροσωπεύει το επιθυμητό επίπεδο ασφάλειας

❖ πρόταση: αντιπροσωπεύει το ιδεατό επίπεδο ασφάλειας

10.2.4.1 Δομή εγχειριδίου διαχείρισης ασφάλειας

Η δομή του εγχειριδίου που αρμόζει περισσότερο στον εξειδικευμένο τομέα των 

αθλητικών και αθλητικο-εκπειδευτικών οργανισμών χωρίζεται σε δύο κύριες κατηγορίες, η 

κάθε μια εκ των οποίων καλύπτει τα ακόλουθα θεματικά αντικείμενα (Van der Smissen Β. 

1990203):

203 Van der Smissen B.: Legal liability and risk management for public and private entities. 
Cincinnati, 1990.
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1. Ελαχιστοττοίηση κινδύνων μέσω ελέγχου επιχειρησιακής οργάνωσης

1.1 Ικανότητα ανθρώπινου δυναμικού

1.2 Διαχείριση δραστηριοτήτων και προσφερόμενων υπηρεσιών

1.2.1 Τεχνικές ικανό τη τες

1.2.2 Κανονισμοί και ρυθμιστικές διατάξεις

1.2.3 Μεταφορά

1.2.4 Συνειδητοποίηση κινδύνων

1.2.5 Α ντικείμενα και προώθηση κριτηρίων ευθύνης φροντίδας

1.3 Συμμετέχοντες

1.3.1 Χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις

1.3.2 Επίβλεψη

1.3.3 Οδηγίες διαχείρισης κρίσεων

1.4 Συντήρηση

1.4.1 Ε πιθεωρήσεις

1.4.2 Διαχείριση ανθρώπινης συμπεριφοράς

1.5 Περιβάλλον

1.5.1 Φυσικό περιβάλλον

1.5.2 Σχεδιασμός και ανάπτυξη περιοχών και εγκαταστάσεων

1.5.3 Διαδραστικότητα ανθρώπινης συμπεριφοράς

1.6 Προειδοποιήσεις

1.7 Κριτήρια

1.8 Σύστημα επικοινωνίας, καταγραφής και αρχειοθέτησης δεδομένων

1.8.1 Λίστες συμμετεχόντων

1.8.1.1 Άδεια κηδεμόνων

1.8.1.2 Συμφωνητικά συμμετοχής

1.8.1.3 Αιτήσεις μελών, Έντυπα καταχώρησης

1.8.1.4 Συμφωνητικά απαλλαγής νομικών ευθυνών

1.8.2 Αρχεία υγιεινής και ατυχημάτων

1.8.2.1 Πληροφορίες και αρχεία υγείας

1.8.2.2 Άδεια ιατρικής περίθαλψης επειγόντων περιστατικών

1.8.2.3 Αρχεία ατυχημάτων

1.8.3 Επιχειρησιακές πληροφορίες

1.8.4 Αρχειοθέτηση προγράμματος

1.9 Δημόσιες σχέσεις
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2. Διαχείριση οικονομικών κινδύνων μέσω ελαχιστοποίησης και 

εξωτερίκευσης

2.1 Ελαχιστοποίηση οικονομικών κινδύνων μέσα στον φορέα

2.1.1 Αυτασφάλιση ή δέσμευση δωρεών, συμμετοχή σε δίκτυο 

ασφάλισης

2.1.2 Κεφάλαιο κίνησης

2.1.3 Κρατήσεις

2.2 Εξωτερίκευση οικονομικών κινδύνων μέσω συμβάσεων (μη εμπορική 

ασφάλιση)

2.2.1 Συμφωνητικά απαλλαγής νομικών ευθυνών και αποζημιώσεων

2.2.2 Απαπούμενη ασφαλιστική κάλυψη

2.3 Ασφάλιση

2.3.1 Ασφάλεια ιδιοκτησίας

2.3.2 Γενική ασφάλιση αστικής ευθύνης και ατυχήματος

2.3.2.1 Γενική δημόσια ασφάλιση αστικής ευθύνης

2.3.2.2 Ασφάλιση ατυχήματος συμμετεχόντων και νομική κάλυψη

2.3.3 Ασφάλιση αστικής ευθύνης φορέα

2.3.3.1 Ασφάλιση Διευθυντικών Στελεχών

2.3.3.2 Ασφάλιση κακομεταχείρισης εκπαιδευομένων

2.3.3.3 Ασφάλιση αστικής ευθύνης επαγγέλματος

2.3.4 Α ποζημίωση ανθρώ πινου δυναμικού

2.3.4.1 Αθλητών και εκπαιδευτών - συμμετεχόντων σε 

εκπαιδευτικά ιδρύματα και επαγγελματικά πρωταθλήματα

2 3.4.2 Τραυματισμοί ανθρώπινου δυναμικού κατά τη διεξαγωγή 

αθλητισμού αναψυχής

2.3.4.3 Διοργανωτές, οργανωτικό προσωπικό (ανθρώπινο 
δυναμικό με υπαλληλική σχέση ή σύμβαση έργου;)

2.3.4.4 Εθελοντές

2.3.5 Επιχειρηματικές λειτουργίες

2.3.5.1 Ασφάλιση οχημάτων

2.3.5.2 Προστασία από οικονομικούς κινδύνους και κινδύνους 

λειτουργιών
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Τα οργανωτικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν κατά τη διαδικασία ελαχιστοποίησης 

των κινδύνων, και που περιλαμβάνονται σε ένα εγχειρίδιο διαχείρισης ασφάλειας χωρίζονται 

μεταξύ άλλων στις εξής κατηγορίες (Priest S. & Dixon Τ. 1990204):

1. Ποωτονενεκ οδηνίες ασφάλειας: αναφέρονται σε όλες τις οδηγίες που δίνονται 

πριν από ένα ατύχημα. Είναι προληπτικές ενέργειες που περικλείουν: το 

σχεδίασμά μιας δραστηριότητας, την επιλογή της τοποθεσίας, την αναγνώριση της 

πορείας, την επιθεώρηση του εξοπλισμού, αναφορές θεμάτων ασφάλειας, 

εκπαιδευτική προετοιμασία πριν από τη δραστηριότητα, συμπλήρωση των 

απαραίτητων νομικών εγγράφων, ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση 

ατυχήματος. Αυτές οι αρχές είναι πρωτογενείς και πρέπει να γίνουν απολύτως 

κατανοητές στους εκπαιδευτές και συμμετέχοντες των αθλητικών προγραμμάτων.

2. Δευτεοονενείρ οδηνίερ ασφάλειας: αναφέρονται σε όλες τις οδηγίες που 

λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος. Αυτές οι άμεσες ενέργειες 

μπορούν να περιέχουν έρευνα και διάσωση, πρώτες βοήθειες, διαφυγή και 

καταγραφή των σχετικών με το ατύχημα πληροφοριών.

3. Τριτονενεκ οδηνίεο ασφάλειας: αναφέρονται σε όλες τις ενέργειες που γίνονται 

μετά από κάποιο ατύχημα. Αυτές οι επακόλουθες ενέργειες μπορεί να είναι η 

πληροφόρηση των συγγενών του θύματος, η επίσκεψη του θύματος στο 

νοσοκομείο και στο σπίτι, τελική γραπτή αναφορά ατυχήματος, επαφή με τις 

κρατικές αρχές και με την ασφαλιστική εταιρία. Με τις τριτογενείς οδηγίες 

καθορίζονται και προετοιμάζονται οι διαδικασίες ανάλυσης και εκτίμησης του 

ατυχήματος.

11. Παραδείγματα εφαρμογής τεχνικών διαχείρισης ασφάλειας 

σε αθλητικούς & αθλητικο-εκτταιδευτικούς οργανισμούς

11.1 Αναγνώριση κινδύνων

204 Priest S., Dixon Τ.: Safety Practices in Adventure Programming. Association for
Experiential Education, Boulder, 1990.
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11.1.1 Εσωτερική επιθεώρηση φορέα αθλητικών δραστηριοτήτων

# Εντύπου 
Πριν την 

επιθεώρηση:

Κατά τη 

διάρκεια της 

επιθεώρησης:

Μετά την 

επιθεώρηση:

Πρότυπο διαδικασίας επιθεώρησης ασφάλειας

❖ Καθορισμός οδηγιών για τη διαχείριση του ελέγχου: ποιος, τι, που, 

πότε, γιατί, σε τι βαθμό

❖ Καθορισμός αντιπροσωπευτικού συνδέσμου μεταξύ επιχείρησης ή 

επιτροπής ασφάλειας και της ομάδας της επιθεώρησης ασφάλειας

❖ Επιλογή μελών ομάδας αμοιβαίας αποδοχής (αποφυγή 

αντιπαραθέσεων ή εξυπηρέτησης πολιτικής)

❖ Εξέταση υπαρχόντων εγγράφων (φυλλάδια, αναφορές, έλεγχοι, 

έντυπα, εγχειρίδια, λίστες και βιβλία-logs)

❖ Ενημέρωση του προσωπικού για τις αναμενόμενες συνεντεύξεις 

και ενθάρρυνση για ανοικτές και ειλικρινές απαντήσεις

❖ Στην εισαγωγή γίνεται συζήτηση συγκεκριμένων τομέων 

ασφάλειας και προσπάθεια απαλλαγής από νευρικότητα

♦> Διατήρηση επαγγελματισμού, διπλωματίας και ευγενικής 

συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης ασφάλειας

❖ Εξήγηση της επιθεώρησης στους συμμετέχοντες που θέτουν 

ερωτήματα και αποφυγή δημόσιας κριτικής

❖ Το περιεχόμενο της επιθεώρησης μπορεί να βασίζεται στο μοντέλο 

αυτής της λίστας ή μπορεί να περιέχει και άλλα θέματα

❖ Η ομάδα επιθεώρησης μπορεί να κατανέμει τις ευθύνες της 

παρατήρησης, συνέντευξης, μελέτης κ.λ.π.

❖ Προφορική παρουσίαση των αποτελεσμάτων (κατ’ ιδίαν) στα 

αντίστοιχα διευθυντικά στελέχη του φορέα και στην επιτροπή 

διαχείρισης ασφάλειας

❖ Δηλώσεις σχετικά με τις πρακτικές ασφάλειας ή με τις 

παρατηρούμενες συμπεριφορές πρέπει να είναι τεκμηριωμένες με 

στοιχεία παρά να βασίζονται σε προσωπικές απόψεις

❖ Ανταλλαγή νέων ιδεών για την προώθηση της ασφάλειας μέσω 

αμφίδρομης επικοινωνίας

❖ Ισορροπία αρνητικών και θετικών δηλώσεων και δίνεται η ευκαιρία
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στο προσωπικό να εκφράσει τη διαφωνία του 

❖ Υποβολή γραπτής αναφοράς με παράδοση απαιτήσεων, 

συστάσεων, προτάσεων και παρατηρήσεων

11.1.1.1 Λίστα ελέννου φορέα υπαίθριων δραστηριοτήτων

# Εντύπου

Αρ.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 

11.

12.

13.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΨΥΧΗΣ

Διατύπωση Ερωτήματος S
Έχει καθορίσει η επιχείρηση με ξεκάθαρο τρόπο τη φιλοσοφία, την 
αποστολή, τους στόχους και τα αντικείμενα της πολιτικής ασφάλειας;

Εξηγεί η πολιτική ασφάλειας τον εκπαιδευτικό ορθολογισμό της 
έκθεσης των ανθρώπων στον κίνδυνο;

Εφαρμόζονται οι αρχές του προγράμματος εξίσου στο προσωπικό 
και στους συμμετέχοντες ή υπάρχουν διαφορές στην αντιμετώπιση;

Υπάρχει σχεδιασμός διαχείρισης ασφάλειας για κάθε δραστηριότητα;

Ο σχεδιασμός διαχείρισης ασφάλειας των δραστηριοτήτων 
συμπεριλαμβάνει τις αναγκαίες προετοιμασίες ασφάλειας και της 
επικοινωνίας σε επείγουσες περιπτώσεις;

Είναι τα κιβώτια πρώτων βοηθειών και ατυχημάτων παρόντα σε όλες 
τις δραστηριότητες;

Υπάρχουν προκαθορισμένα κανάλια επικοινωνίας για επείγοντα 
περιστατικά μεταξύ του προσωπικού δραστηριότητας και εξωτερικής 
ιατρικής βοήθειας;

Είναι εφοδιασμένοι οι οδηγοί με τις απαραίτητες άδειες για την 
οδήγηση οχημάτων και της μεταφοράς επιβατών;

Υπάρχουν στρατηγικές ασφάλειας όπως ζώνες ασφαλείας και 
έλεγχοι εξοπλισμού στους χώρους μεταφορών;

Είναι ελεγμένος και κατάλληλα χρησιμοποιημένος ο εξοπλισμός στο 
πρόγραμμα; Διατηρείται βιβλίο επιδιορθώσεων και συντήρησης;

Είναι οι συμμετέχοντες προειδοποιημένοι και πληροφορημένοι για 
τους κινδύνους και τις ευθύνες πριν την αποδοχή τους;

Είναι τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση πριν την 
δραστηριότητα (και που αποστέλλονται στους συμμετέχοντες) 
ακριβείς και κατάλληλα;

Συμπληρώνουν οι συμμετέχοντες το αντίστοιχο έντυπο υγείας και 
ιατρικού ιστορικού και αποδέσμευσης / παραίτησης δικαιώματος;

14. Υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης και ατυχήματος στον
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15.

16.

17.

18.

19.

20. 

21. 

22. 

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

φορέα;

Είναι το προσωπικό εκπαιδευμένο στο να συνδιαλέγεται με τους 
συμμετέχοντες σε καταστάσεις επειγόντων περιστατικών;

Υπάρχει δήλωση πολιτικής που να αναφέρεται στη χρήση και 
κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών;

Δίνουν οι συμμετέχοντες συνέντευξη για το ιστορικό υγείας τους πριν 
τη συμμετοχή τους ή υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις;

Η επιλογή της τοποθεσίας των δραστηριοτήτων και του τύπου των 
δραστηριοτήτων γίνεται με βάση τους στόχους της οργάνωσης και 
της εκπαίδευσης;

Ενημερώνονται οι συμμετέχοντες και προετοιμάζονται προοδευτικά 
για κάθε δραστηριότητα ή τοποθεσία;

Εξαναγκάζονται ή πιέζονται οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια μιας 
δραστηριότητας ή προκαλούνται με την επιλογή;

Είναι το πρόγραμμα προσαρμοσμένο στους τοπικούς κανονισμούς 
και εφαρμόζεται σωστά η χρήση αδειών;

Τηρούν οι εγκαταστάσεις και η χρήση αυτών την ισχύουσα 
νομοθεσία;

Έχει ο φορέας επιτροπή ασφάλειας; Ελέγχει αυτή και εγκρίνει τις 
συγκεκριμένες στρατηγικές ασφάλειας;

Υπάρχει διαδικασία τήρησης αρχείων ατυχημάτων και απρόβλεπτων 
συμβάντων, όπου αυτά αναφέρονται, καταγράφονται, τηρούνται, 
αναλύονται και χρησιμοποιούνται ανάλογα ως αντικείμενα 
εκπαίδευσης;

Ποιοι επεξεργάζονται τα αρχεία συμβάντων;

Συμπεριλαμβάνουν οι συμβάσεις εργασίας οδηγίες εκπαίδευσης και 
αξιολόγησης προσωπικού; Εφαρμόζονται αυτές οι οδηγίες;

Τίθενται σε ισχύ περιορισμοί δραστηριοτήτων σε ευαίσθητα 
οικοσυστήματα;

Διδάσκεται και εγγυάται από το προσωπικό η ανάλογη ελάχιστη 
επίδραση στο περιβάλλον;

Διαθέτει το προσωπικό τον απαιτούμενο συνδυασμό από hard-, soft- 
και meta- skills (ικανότητες) που απαιτούνται για την εργασία του;

Είναι εκπαιδευμένο το προσωπικό στις δραστηριότητες τις οποίες 
αναλαμβάνει και είναι εξοικειωμένο με την τοποθεσία που 
χρησιμοποιείται;

Μπορεί το προσωπικό να αντιληφθεί κινδύνους και είναι σε θέση να 
ανταποκριθεί σε αυτούς στη διάρκεια της δραστηριότητας;

Είναι το προσωπικό εκπαιδευμένο σε παροχή πρώτων βοηθειών; 
Υπάρχουν πιστοποιητικά για αυτό;

Υπάρχει αρχείο προσωπικού; Περιέχει αυτό τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά εκπαίδευσης, κατάρτισης και αξιολόγησης; Είναι 
ενημερωμένο;
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24 Παρατηρείται υπερπροσπάθεια ή εξάντληση εκπαιδευτών;
Συνεργάζονται αυτοί κατά τη διάρκεια της εργασίας σαν ομάδα;

Υπάρχουν προσβάσεις σε γραπτές οδηγίες κατά τις δραστηριότητες, 
35. οι οποίες αναφέρονται στους πιο αναμενόμενους κινδύνους και στις 

οδηγίες αντιμετώπισης αυτών;

11.1.2 Δένδρο συμβάντων (Event tree analysis) στην πτώση υε αλεξίπτωτο

ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ Α ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙ
>

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
ΟΜΑΛΑ Η 

ΠΤΩΣΗ

ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ Β 
ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙ

ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ A 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙ___ ^

ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ Β 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
ΟΜΑΛΑ Η 

ΠΤΩΣΗ

ΑΔΥΝΑΜΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ 

ΠΤΩΣΗΣ
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11.1.4 Δένδρο Σφαλυάτων (Fault Tree Analysis) 

σε επαννελυατική ουάδα καλαθοσφαίρισης

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΟΜΑΛΟΣ ΣΤΟ 
FINAL FOUR

11.1.5 «Εξίσωση ατυγήυατοο> ή «τέυνοντες κύκλοι» στο άθλπυα κανό-κανιάκ
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Περιβαλλοντικοί
κίνδυνοι

ορμητικό ποτάμι, 
απόκρημνος βράχος, 
χαμηλή στάθμη νερού.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1°: ΚΑΝΟ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟ

Απότομες και γρήγορες πλευρές του ποταμού, ο οποίος κατά τα άλλα 

είναι σχετικά βατός, αποτελούν περιβαλλοντικούς κινδύνους. Η απροσεξία 

ή το παιχνίδισμα μεταξύ των μελών της ομάδας είναι ανθρώπινοι κίνδυνοι. 

Ο κάθε ένας κίνδυνος από μόνος του δεν είναι πρόβλημα (ίσως μάλιστα 

ενίοτε να είναι και επιθυμητός). Όταν όμως συμβαίνουν και οι δύο κίνδυνοι 

ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες διατρέχουν τον κίνδυνο του ατυχήματος. Η 

δυνατότητα του ατυχήματος αυξάνει από την διαδραστικότητα των δύο 

κινδύνων και είναι το αποτέλεσμα της σχετικής ισχύος του καθενός. Όσο 

πιο ισχυροί είναι οι κίνδυνοι, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η πιθανότητα 

ατυχήματος.

Σ' αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί, ότι το πρώτο μέλημα για την 

ασφάλεια είναι η σιγουριά, ότι αυτοί οι δύο κίνδυνοι δε θα εκδηλωθούν 

ποτέ ταυτόχρονα στο ίδιο σημείο. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί 

εξουδετερώνοντας ή ελαχιστοποιώντας τον ένα από τους δύο κινδύνους.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2°: ΚΑΝΟ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

Ο περιβαλλοντικός κίνδυνος ενός απόκρημνου βράχου (1) προστίθεται 

στον περιβαλλοντικό κίνδυνο της χαμηλής στάθμης του νερού (2) στο 

συγκεκριμένο σημείο αποτελώντας έτσι ένα διπλό περιβαλλοντικό κίνδυνο. 

Ο ανθρώπινος κίνδυνος που προέρχεται από ένα παλιό kayak από 

fiberglass (1) προστίθεται στους δύο ακόμη ανθρώπινους κινδύνους του 

άπειρου (2) και του κουρασμένου (3) κωπηλάτη δημιουργώντας έναν 

τριπλό ανθρώπινο κίνδυνο.
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Ο συνδυασμός των δύο περιβαλλοντικών κινδύνων με τους τρεις 

ανθρώπινους δημιουργεί τη δυνατότητα ατυχήματος, η οποία είναι έξι 

φορές πιο μεγάλη, διότι το ατύχημα μπορεί να συμβεί με έξι διαφορετικούς 

συνδυασμούς.

11.2 Εκτίμηση εττικινδυνότητας

11.2.1 Παραδείγματα εφαρμογής μοντέλων Hammer και Fine

Ακολούθως επιχειρείται η παραστατική περιγραφή των δύο μοντέλων μέσω ενός 

απλουστευμένου ατυχήματος κατά τη δραστηριότητα αναρρίχησης.

Α)

R = (ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ * ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ * ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ)

Υποθέτοντας ότι ο κάθε ένας από τους προαναφερθέντες παράγοντες αντιστοιχεί σε 

κλίμακες 1 έως 100 (βλέπε πίνακες που ακολουθούν) συνεπάγεται ότι η κλίμακα κατά την 

οποία εκφράζεται η επικινδυνότητα εκτείνεται από 1 έως 1000.

Δείκτης πιθανότητας
10
9

8
7

6

5

4

3

2
1

Περιγραφή ανεπιθύμητου γεγονότος
Αναπόφευκτο 

Σχεδόν σίγουρο 

Πολύ πιθανό 

Πιθανό

Πιθανότητα ελαφρώς μεγαλύτερη του 50% 

Πιθανότητα 50%

Πιθανότητα ελαφρώς μικρότερη του 50% 

Σχεδόν απίθανο 

Πολύ απίθανο 

Απίθανο
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Δείκτης Σοβαρότητας 
Αποτελέσματος

10

9 

8

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1

Δείκτης Συχνότητας 
Βλάβης

10 

9

8

Περιγραφή

Θάνατος

Μόνιμη ολική ανικανότητα

Μόνιμη σοβαρή ανικανότητα

Μόνιμη ελαφρά ανικανότητα

Αποχή από κάθε είδους άσκηση για περισσότερες 
από τρεις εβδομάδες και επαναδραστηριοποίηση 
με προβλήματα υγείας

Απουσία από κάθε είδους άσκηση για 
περισσότερες από τρεις εβδομάδες και 
επαναδραστηριοποίηση με πλήρη ανάρρωση
Απουσία από κάθε είδους άσκηση για 
περισσότερες από τρεις ημέρες και λιγότερο από 
τρεις βδομάδες και επαναδραστηριοποίηση με
ττλnnn nwnrnrw.\rrn
Απουσία από κάθε είδους άσκηση για λιγότερο 
από τρεις ημέρες και επαναδραστηριοποίηση με 
πλήρη ανάρρωση

Ελαφρός τραυματισμός χωρίς απώλεια ημερών 
άσκησης και πλήρης ανάρρωση

Ανθρώπινη βλάβη

Περιγραφή

Μόνιμη παρουσία βλάβης

Η βλάβη εμφανίζεται ανά 30 δευτερόλεπτα

Η βλάβη εμφανίζεται ανά λεπτό

7 Η βλάβη εμφανίζεται κάθε 30 λεπτά
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6 Η βλάβη εμφανίζεται κάθε μία ώρα

J. Η βλάβη εμφανίζεται σε κάθε προπόνηση ή
εξάσκηση

4 Η βλάβη εμφανίζεται μία φορά την εβδομάδα

3 Η βλάβη εμφανίζεται μία φορά το μήνα

2 Η βλάβη εμφανίζεται μία φορά το χρόνο

1 Η βλάβη εμφανίζεται μία φορά στα πέντε χρόνια

Απομένει ο ορθολογισμός της διαδικασίας που ακολουθείται για τη λήψη της 

απόφασης και κατά την οποία μπορεί για παράδειγμα να ληφθεί υπόψη ο πίνακας που 

ακολουθεί.

Τιμή της
επικινδυνότητας R Βαθμός αμεσότητας λήψης μέτρων

800-1000 Άμεση λήψη μέτρων
600-800 Λήψη μέτρων σε διάστημα επτά ημερών
400-600 Λήψη μέτρων σε διάστημα ενός μηνός
200-400 Λήψη μέτρων σε διάστημα ενός έτους
<200 Δεν είναι αναγκαία η άμεση λήψη μέτρων, αλλά 

πρέπει να γίνεται παρακολούθηση του συμβάντος

Β)

R = (συχνότητα)* (ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ + ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΠΩΛΕΙΑ + ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ)

όπου:

Σοβαρότητα αποτελέσματος = αριθμός ατόμων που έχουν πληγεί,

Συχνότητα = συχνότητα εμφάνισης του συμβάντος (κλίμακα όπως
πιο πάνω)

Η μεγίστη δυνατή απώλεια και η πιθανότητα εκφράζονται από τους παρακάτω πίνακες 

με κλίμακα από 1 έως 50.

Δείκτης μεγίστης 
δυνατής απώλειας

50

Περιγραφή

Θάνατος
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45
40
30
15
1

Απώλεια δύο άκρων / ματιών 
Απώλεια ακοής 
Απώλεια ενός άκρου / ματιού 
Σπάσιμο χεριού 
Γ ρατσουνιά

Δείκτης πιθανότητας

50
35
25
15
10
5
1

Ρυθμός εμφάνισης 
ανεπιθύμητου γεγονότος

Από στιγμή σε στιγμή 
Κάθε μία ώρα
Σε κάθε προπόνηση ή εξάσκηση 
Μια φορά την εβδομάδα 
Μια φορά το μήνα 
Μια φορά το χρόνο 
Απίθανο

Η λήψη μέτρων μπορεί να γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω ενδεικτικό πίνακα:

Τιμή της
επικινδυνότητας R Αμεσότητα λήψης μέτρων

> 100 Άμεση λήψη μέτρων
50-100 Λήψη μέτρων αυθημερόν
25-50 Λήψη μέτρων εντός μίας εβδομάδας
10-25 Λήψη μέτρων εντός ενός μηνός
1-10 Λήψη μέτρων εντός τριών μηνών

11.3 Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ασφάλειας - παραδειγματικά

Τα παραδειγματικά αποσπάσματα εγχειριδίου διαχείρισης ασφάλειας που 

ακολουθούν προέρχονται από την ανασκόπηση της διεθνής αλληλογραφίας (Priest S. & 

Dixon Τ. 1990205).

11.3.1 Πολιτική ασφάλειας φορέα

Απαιτείται: Ο φορέας πρέπει να έχει ανεπτυγμένη μία πολιτική οδηγιών ασφάλειας.

Ανεξάρτητα από την έκταση, αυτή πρέπει να περιέχει τη φιλοσοφική

205 Priest S., Dixon Τ.: Safety Practices in Adventure Programming. Association for 
Experiential Education, Boulder, 1990.
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Συστήνεται:

Προτείνεται:

11.3.2

Απαιτείται:

Συστήνεται:

Προτείνεται:

11.3.3

Απαιτείται:

Συστήνεται:

Προτείνεται:

τοποθέτηση, τους στόχους του φορέα, τα εκπαιδευτικά αντικείμενα, τις 

μεθόδους αξιολόγησης εκπαίδευσης και το συσχετισμό όλων αυτών με την 

ασφάλεια.

Όλα τα μέλη του ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να είναι εξοικειωμένα με τις 

οδηγίες ασφάλειας. Η πλήρης πολιτική ασφάλειας πρέπει να είναι γραπτή σε 

μορφή εγχειριδίου.

4.2 Οδηγίες φορέα

Οι οδηγίες πρέπει να εφαρμόζονται εξίσου σε εκπαιδευτές και 

εκπαιδευόμενους. Εάν π.χ. απαιτείται από τους συμμετέχοντες να φορούν 

κράνος, ισχύει το ίδιο και για τους εκπαιδευτές. Δεν υπάρχουν διπλοί 

κανόνες.

Ο φορέας θα πρέπει να αναπτύξει εξειδικευμένες οδηγίες για κάθε 

δραστηριότητα.

Ο φορέας θα έπρεπε να θεσπίσει εξειδικευμένες αναλογίες εκπαιδευτών- 

εκπαιδευομένων για όλες τις δραστηριότητές του.

Σχεδιασμός διαχείρισης ασφάλειας

Για κάθε δραστηριότητα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα σχέδιο διαχείρισης 

ασφάλειας. Ανεξάρτητα από την έκταση αυτού, πρέπει να περιλαμβάνει τον 

παιδαγωγικό ορθολογισμό της δραστηριότητας, εξειδικευμένες πληροφορίες 

για το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων, τηλέφωνα σε 

περίπτωση ανάγκης, προτεινόμενο δρομολόγιο με σημειωμένους τους 

αναμενόμενους κινδύνους με υπολογισμούς και εκτιμήσεις, χάρτη διαδρομής 

με σχέδια διαφυγής, σύνοψη πληροφοριών υγιεινής, προϋπολογισμό εξόδων 

και λίστα ονομάτων των συμμετεχόντων και του εξοπλισμού αυτών. 

Αντίγραφα του σχεδίου θα πρέπει να δίνονται σ’ έναν υπεύθυνο, ο οποίος θα 

ειδοποιήσει τις αρχές και λάβει τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση που 

χρειαστεί.

Αντίγραφα του σχεδίου θα έπρεπε να δίνονται σε κάθε συνεργάτη που 

συμμετέχει στη δραστηριότητα.
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11.3.4

Απαιτείται:

Συστήνεται:

Προτείνεται:

11.3.5

Απαιτείται:

Συστήνεται:

Προτείνεται:

11.3.6

Απαιτείται:

Συστήνεται:

Κιβώτιο πρώτων βοηθειών

Το κιβώτιο πρώτων βοηθειών πρέπει να υπάρχει σε όλες τις 

δραστηριότητες.

Οι συνεργάτες θα πρέπει να είναι εξοικειωμένο με όλο το υλικό του κιβωτίου. 

Θα έπρεπε να ελέγχεται και να ανανεώνεται τακτικά το περιεχόμενο του 

κιβωτίου μετά από κάθε χρήση.

Επικοινωνία σε επείγουσα περίπτωση

Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος πρέπει να είναι δυνατή η επικοινωνία με 

ειδικούς ιατρούς (στα προγράμματα περιπέτειας, στέλνονται 4 για βοήθεια ή 

ειδοποιούνται με τον ασύρματο).

Ο φορέας θα πρέπει να διαθέτει τη χρήση ασυρμάτου, κινητού, ή 

δορυφορικού τηλεφώνου, προκειμένου να εξασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή η 

επικοινωνία ακόμη και σε περιοχές όπου η συνηθισμένη επικοινωνία είναι 

περιορισμένη.

Κανένας από τους συμμετέχοντες ή από τους συνεργάτες εκπαιδευτές δεν 

επιτρέπεται να επικοινωνήσει με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή τους 

δημοσιογράφους ή να εκφράσει επίσημα ή ανεπίσημα νομική συμβουλή 

χωρίς την προηγούμενη έγκριση των υπευθύνων του φορέα.

Μεταφορές

Όλοι όσοι επιβαίνουν σε όχημα πρέπει να φοράνε ζώνες ασφαλείας.

Οι οδηγοί πρέπει να κατέχουν την απαραίτητη άδεια οδήγησης που 

απαιτείται σε κάθε τύπο οχήματος. Πρέπει να μεταφέρεται ο καθορισμένος 

από το νόμο αριθμός επιβατών που αναφέρονται στο συγκεκριμένο τύπο του 

οχήματος. Τα οχήματα πρέπει να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό 

ασφάλειας (κουτί πρώτων βοηθειών, πυροσβεστήρες, εργαλεία επισκευών, 

κλειδιά, ανακλαστήρες κ.λ.π.) όπως υπαγορεύει ο αντίστοιχος νόμος.

Όλες οι επισκευές και οι έλεγχοι που γίνονται θα πρέπει να καταγράφονται 

στο βιβλίο του οχήματος. Αντίγραφα από τις άδειες οδηγών καθώς και από 

οποιαδήποτε άλλη ειδική εκπαίδευση αυτών πρέπει να κρατούνται στο 

αρχείο της δραστηριότητας.
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Προτείνεται:

11.3.7

Απαιτείται:

Συστήνεται:

Προτείνεται:

Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι και να έχουν την ανάλογη πείρα 

με την οδήγηση των οχημάτων και των φορτίων σε δύσβατο δρόμο και με 

άσχημες καιρικές συνθήκες. Στο πρόγραμμα πρέπει να αναφέρονται 

γραπτώς οδηγίες για τους ελέγχους πριν από την δραστηριότητα (λάστιχα, 

φώτα, υγρά, φρένα, ζώνες, καλώδια κ.λ.π.), οδηγίες φόρτωσης και 

εκφόρτωσης, ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης, κάθισμα ή 

επίβλεψη επιβατών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και όλες τις 

προγραμματισμένες ή απρογραμμάτιστες στάσεις.

Οι οδηγοί θα έπρεπε να αποφεύγουν την πολύωρη οδήγηση χωρίς 

διάλειμμα. 10 λεπτά τουλάχιστον διάλειμμα ανά 2 ώρες οδήγησης είναι 

μάλλον απαραίτητα, ενώ δε θα πρέπει η διάρκεια του ταξιδιού να είναι πάνω 

από 6 ώρες την ημέρα. Ο κουρασμένος οδηγός πρέπει να αντικαθίσταται 

από άλλον. Σε μεγάλα ταξίδια πρέπει να υπάρχουν 2 έμπειροι οδηγοί σε 

κάθε όχημα.

4.7 Εξοπλισμός - υλικό

Ο εξοπλισμός πρέπει να δοκιμάζεται πριν από την έγκριση χρήσης του για 

τη δραστηριότητα, προκειμένου να διαπιστωθεί η λειτουργικότητά και η 

ασφάλειά του κατά τη χρήση του από τους συμμετέχοντες. Οι εκπαιδευτές 

πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι στη σωστή χρήση και στην επισκευή του 

υλικού.

Θα πρέπει να προβλέπεται πρόγραμμα ελέγχου και συντήρησης του 

εξοπλισμού. Το πρόγραμμα θα πρέπει να αρχειοθετείται. Οι συνεργάτες θα 

πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι στην αρχειοθέτηση μετά από κάθε χρήση του 

υλικού. Η σωστή επισκευή και προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού θα 

πρέπει να είναι μέρη αυτού του προγράμματος.

Θα πρέπει να επιλέγεται το υλικό με βάση την ασφάλεια των συμμετεχόντων 

και με βάση την εκπαιδευτικά αντικείμενα της δραστηριότητας. Το κόστος δε 

θα πρέπει να παίξει πρωτεύοντα ρόλο στη λήψη της αντίστοιχης απόφασης. 

Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός των συμμετεχόντων δεν πληρεί τα κριτήρια 

ασφάλειας του φορέα, τότε ο φορέας θα πρέπει να παρέχει στον αντίστοιχο 

συμμετέχοντα άλλο εξοπλισμό ή να αποκλείσει τον συμμετέχοντα από το 

πρόγραμμα.
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Απαιτείται:

11.3.8

Συστήνεται:

Προτείνεται:

11.3.9

Απαιτείται:

Συστήνεται:

Προτείνεται:

11.3.10

Απαιτείται:

Συστήνεται:

Νομική κάλυψη

Ο φορέας πρέπει να πληροφορήσει τον εκπαιδευόμενο πριν τη δήλωση 

συμμετοχής του, για τους κινδύνους και τις ευθύνες (συμπεριφορά- 

κανονισμός) της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Αυτό μπορεί να γίνει κατά 

τη διάρκεια μιας επίσημης συγκέντρωσης για την ασφάλεια. Σε περίπτωση 

που ο συμμετέχων είναι ανήλικος πρέπει να ενημερωθούν οι νόμιμοι 

κηδεμόνες του.

Ο φορέας θα πρέπει να προστατεύουν την ασφάλεια της υγείας των 

συμμετεχόντων συγκεντρώνοντας πληροφορίες για την υγεία αυτών μέσω 

ερωτηματολογίου.

Ο φορέας θα έπρεπε να καλύπτεται νομικά από κάθε είδους ευθύνες μέσω 

ενός εντύπου, το οποίο συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες (ή τους 

κηδεμόνες αυτών) και το οποίο απαλλάσσει τον φορέα από κάθε ευθύνη.

Ασφαλιστική κάλυψη

Κάθε διοργάνωση οποιαδήποτε δραστηριότητας πρέπει να καλύπτεται 

αποτελεσματικά από την ανάλογη ασφάλιση προκειμένου να προστατεύεται 

ο φορέας και οι συμμετέχοντες από οικονομική ζημία.

Η ασφάλιση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει ασφαλιστική κάλυψη, αστικής ή 

νομικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε περίπτωση 

ατυχήματος.

Ο φορέας θα έπρεπε να μεριμνά για την ασφαλιστική κάλυψη 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των εργαζομένων, για την κάλυψη 

διοικητικής ευθύνης των στελεχών, όπως επίσης και την ασφαλιστική 

κάλυψη οποιουδήποτε εμπλεκόμενου εξωτερικού συνεργάτη ή συμβούλου.

Μέριμνα για την υγεία

Το προσωπικό πρέπει να είναι εκπαιδευμένο σε τέτοιο βαθμό που να μπορεί 

να διαχειρίζεται τις ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης όλων των 

συμμετεχόντων (συμπεριλαμβανομένου και αυτών με ειδικές ικανότητες).

Οι περιπτώσεις τραυματισμού ή ασθένειας πρέπει να καταγράφονται σε 

ειδικό βιβλίο, το οποίο πρέπει να τηρείται για αυτόν τον σκοπό. Οι ίδιες
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Προτείνεται:

11.3.11

Απαιτείται:

Συστήνεται:

Προτείνεται:

11.3.12

Απαιτείται:

Συστήνεται:

περιπτώσεις πρέπει να κρατούνται γραπτώς σε μορφή αναφοράς σε 

περίπτωση που έχουν προκληθεί από ατύχημα. Όλες οι προσφερθείσες 

φαρμακευτικές αγωγές θα πρέπει να διατηρούνται σε ασφαλές μέρος ή να 

κρατούνται από το άτομο στο οποίο εφαρμόστηκαν. Ο φορέας θα πρέπει να 

ελέγχει τη νομιμότητα προσφοράς ιατρικών υπηρεσιών και την ανάγκη για 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Τα αρχεία που αναφέρονται σε ασθένειες και ατυχήματα θα έπρεπε να 

τηρούνται για όσο χρόνο απαιτούν οι χρονικές προθεσμίες για την υποβολή 

διεκδικήσεων που αφορούν το ατύχημα. Όλες οι οδηγίες που αναφέρονται 

στην μέριμνα υγείας θα πρέπει να εγκρίνονται από ειδικό ιατρό.

Παράνομες και απαγορευμένες ουσίες (π.χ. ναρκωτικά)

Απαγορεύεται πλήρως η κατοχή ή χρήση παράνομων ουσιών (ναρκωτικά,) 

από όλους. Απαγορεύεται πλήρως η κατοχή ή χρήση αλκοόλ κατά τη 

διάρκεια δραστηριοτήτων με χαρακτήρα υψηλής επικινδυνότητας. 

Απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα μπροστά στα παιδιά από τους 

εκπαιδευτές.

Άτομα, τα οποία κατέχουν ή χρησιμοποιούν απαγορευμένες ουσίες ή είναι 

εμπλεκόμενα με οποιοδήποτε τρόπο σε αυτές θα πρέπει να απομακρύνονται 

άμεσα από τον υπέυθυνο.

Συμμετέχοντες ή προσωπικό μπορούν να κάνουν χρήση τέτοιων ουσιών για 

φαρμακευτικούς σκοπούς, εφόσον δεν επηρεάζεται η απαιτούμενη ικανότητα 

τους στη συγκεκριμένη άσκηση, στην οποία πρόκειται να λάβουν μέρος.

Επιλογή συμμετεχόντων

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει οι συνεργάτες να πιέζεται να δέχεται 

συμμετέχοντες, οι οποίοι μπορούν να εσωκλείουν κινδύνους για τους 

εαυτούς τους, την ομάδα ή τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δίνουν συνέντευξη για το ιστορικό υγείας 

τους και σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο, θα πρέπει να περνούν 

από ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί η απόλυτη ασφάλεια της 

συμμετοχής τους. Στους συμμετέχοντες θα πρέπει να δίνονται απαραίτητες 

διευκρινήσεις για τη φιλοσοφία του προγράμματος, τη μορφή και το
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Προτείνεται:

11.3.13

Απαιτείται:

Συστήνεται:

Προτείνεται:

11.3.14

Απαιτείται:

Συστήνεται:

περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένου της φυσικής κατάστασης, των 

ιατροφαρμακευτικών απαιτήσεων και των ατομικών οδηγιών ασφάλειας.

Τα προγράμματα θα πρέπει να περιέχουν συστήματα πρόληψης της 

οποιαδήποτε συμμετοχής χωρίς την προηγούμενη συμπλήρωση όλων των 

απαραίτητων εγγράφων που σχετίζονται με τη νόμιμη ιατροφαρμακευτική 

πληροφόρηση.

Επιλογή δραστηριότητας

Σε περίπτωση που μία δραστηριότητα κρίνεται ανασφαλής εξαιτίας των 

καιρικών συνθηκών, της ικανότητας των συμμετεχόντων ή άλλων κινδύνων, 

τότε οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να την τροποποιήσουν 

ή να τη διακόψουν.

Οι δραστηριότητες θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να 

συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων του φορέα και της επιθυμητής 

εκπαίδευσης και όχι με βάση τη διασκέδαση των διοργανωτών. Οι 

δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να επιλέγονται με βάση την ασφάλεια. Η 

συγκεκριμένη ομάδα θα πρέπει να είναι επαρκώς ικανή και προετοιμασμένη 

όσον αφορά την ασφάλεια για τη συμμετοχή της στη δραστηριότητα. 

Επιπλέον θα πρέπει οι συμμετέχοντες να πληροφορούνται όλους τους 

ενδεχόμενους κινδύνους. Όλες οι δραστηριότητες θα πρέπει να 

εφαρμόζονται σε σταδιακή μάθηση, όπου οι μεταγενέστερες εμπειρίες θα 

βασίζονται στις προηγούμενες. Οι δραστηριότητες πρέπει να αναλύονται ως 

προς τη διαδικασία τους και τη μετάδοση της μάθησης κατά το δυνατόν το 

συντομότερο μετά την άσκηση.

Οι επιλεγμένες δραστηριότητες θα πρέπει να διδάσκουν τους συμμετέχοντες 

έτσι ώστε αυτοί να είναι αυτοδύναμοι ως προς την ασφάλειά τους, παρά να 

είναι συνεχώς εξαρτώμενοι από τους εκπαιδευτές.

Κριτήρια συμμετοχής σε δραστηριότητα

Η συμμετοχή στην κάθε δραστηριότητα πρέπει να επιτυγχάνεται κατά την 

κρίση του εκπαιδευτή και με τη συγκατάθεση και την αβίαστη επιλογή του 

ατόμου μετά από πλήρη πληροφόρηση αυτού.

Η συμμετοχή στην κάθε δραστηριότητα δε θα πρέπει να λαμβάνει χώρα
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Προτείνεται:

11.3.15

Απαιτείται:

Συστήνεται:

Προτείνεται:

11.3.16

Απαιτείται:

Συστήνεται:

Προτείνεται:

χωρίς την ανάλογη ενημέρωση για την ασφάλεια και την επαρκή εκπαίδευση 

στις προαπαιτούμενες τεχνικές πριν τη συμμετοχή.

Το προσωπικό θα πρέπει να είναι αρκετά εξοικειωμένο με τις 

δραστηριότητες και τους συμμετέχοντες, έτσι ώστε να μπορούν να 

προγνώσουν τις αντιδράσεις τους πριν από τη συμμετοχή τους.

Επιλογή τοποθεσίας

Εάν η παρούσα τοποθεσία κρίνεται ανασφαλής λόγω των καιρικών 

συνθηκών, της ικανότητας των συμμετεχόντων ή άλλους κινδύνους, τότε το 

προσωπικό πρέπει να είναι προετοιμασμένο για την ενδεχόμενη αλλαγή της 

τοποθεσίας.

Η κάθε τοποθεσία θα πρέπει να ελέγχεται με βάση την ικανότητά της να 

συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος και των 

εκπαιδευτικών αντικειμένων και όχι επειδή είναι απλά μια ωραία τοποθεσία. 

Θα πρέπει επίσης να επιλέγεται αυτή με βάση τους περιβαλλοντικούς 

κινδύνους που ενδεχομένως αυτή να εσωκλείει: τι είδους κίνδυνοι μπορούν 

να προβλεφθούν στη συγκεκριμένη τοποθεσία για τη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα; Η χρησιμότητα της τοποθεσίας πρέπει να εκτιμάται συνεχώς 

με βάση τους κινδύνους και την ασφάλειά της.

Οι επιλεγμένες τοποθεσίες θα πρέπει να συμβάλλουν στην ασφαλή και ηθική 

συμπεριφορά των συμμετεχόντων. Οι τοποθεσίες θα πρέπει να αλλάζουν 

συχνά έτσι ώστε να προλαμβάνονται περιβαλλοντικές καταστροφές.

Αδεια χρήσης γης

Οι επιλογές του φορέα πρέπει να είναι σύμφωνες με την αντίστοιχη 

νομοθεσία και τις ρυθμίσεις αυτής που αναφέρονται στη χρήση της 

συγκεκριμένης γης. Πρέπει να ακολουθούνται οι κανόνες για την έγκριση της 

άδειας χρήσης σε περίπτωση που αυτό απαιτείται.

Ο φορέας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλους τους παράγοντες και τα 

κριτήρια που απαιτούνται για τη χρήση γης σχετικά με το είδος των 

δραστηριοτήτων και τους συμμετέχοντες.

Ο φορέας θα πρέπει να τηρεί αρχείο χρήσεων γης για κάθε δραστηριότητα.
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Απαιτείται:

11.3.17

Συστήνεται:

Προτείνεται:

11.3.18

Απαιτείται:

Συστήνεται:

Προτείνεται:

Εγκαταστάσεις αναψυχής

Οι εγκαταστάσεις για στέγαση, τροφή ή αποθήκευση εξοπλισμού πρέπει να 

πληρούν όλα τα θεσμοθετημένα πρότυπα, καθώς επίσης και κανόνες που 

αναφέρονται στην ανάπτυξη και διαχείριση των εγκαταστάσεων (υγιεινή, 

κλιματισμός, αερισμός, μόλυνση περιβάλλοντος, πυροπροστασίας και 

δυνατότητες διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου)

Θα πρέπει να αναπτυχθεί περιβαλλοντική μελέτη, η οποία θα πληρεί την 

ορθή διαχείριση των τοπικών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος που 

χρησιμοποιούνται για τις δραστηριότητες.

Ο φορέας θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τις αρχές, που είναι αρμόδιες 

για την επίβλεψη των προτύπων που σχετίζονται με τις τοπικές 

εγκαταστάσεις και το περιβάλλον.

Η επιτροπή ασφάλειας

Ο φορέας πρέπει να παρακινεί και να τηρεί την πολιτική διαχείρισης 

ασφάλειας, να συγκεντρώνει, αναλύει, ερμηνεύει πληροφορίες και να τις 

χρησιμοποιεί ως δεδομένα για τη σωστή εφαρμογή των ανάλογων ενεργειών 

στην εκάστοτε περίπτωση.

Ο φορέας θα πρέπει να συστήσει μία επιτροπή ασφάλειας αποτελούμενη 

από εκπροσώπους από το ανθρώπινο δυναμικό, τεχνικούς ειδήμονες και 

εξωτερικούς συμβούλους. Ο ρόλος της επιτροπής θα είναι να ελέγχει τακτικά 

και να εφαρμόζει τις οδηγίες διαχείρισης ασφάλειας του προγράμματος και 

να έχει την ευθύνη της συλλογής, ανάλυσης, ερμηνείας και ενέργειας των 

δεδομένων σε περίπτωση ατυχήματος.

Η επιτροπή ασφάλειας θα πρέπει να δίνει ιατρικές συμβουλές αλλά να 

αποφεύγει τις νομικές, εφόσον ο σκοπός της επιτροπής θα είναι να 

προστατεύει το συμμετέχοντα από τραυματισμό και όχι να προστατεύει τον 

φορέα από τη νομοθεσία, δεδομένου ότι αυτές οι δύο προθέσεις ενίοτε 

αλληλοσυγκρούονται.

Ανθρώπινο Δυναμικό
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Οι ακόλουθες οδηγίες για το ανθρώπινο δυναμικό είναι σχετικές για όλες τις δραστηριότητες 

παρόλο που ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να υπαγορεύονται από τις αρμόδιες κρατικές 

αρχές. Επίσης οι κατευθυντήριες οδηγίες που δίνονται εδώ μπορούν να μεταβάλλονται 

ανάλογα με τη δραστηριότητα, το έδαφος, το κλίμα και το επίπεδο εμπειρίας των 

εκπαιδευτών.

11.3.19

Απαιτείται:

Συστήνεται:

Προτείνεται:

Επιλογή ανθρώπινου δυναμικού

Ο φορέας πρέπει να προσλαμβάνει συνεργάτες υψηλής ποιότητας μέσω 

των επαγγελματικών οργανώσεων. Διακρίσεις στη διαδικασία πρόσληψης 

δεν είναι επιτρεπτές.

Σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη απαιτούμενης εμπειρίας για την 

επιλογή του προσωπικού, πρέπει να ζητηθεί εξωτερική βοήθεια από 

εξωτερικούς συνεργάτες. Το προσωπικό πρέπει να επιλεγεί με βάση τα 

απαιτούμενα προσόντα του. Τα προσόντα αυτά πρέπει να τεκμηριώνονται 

από τα απαραίτητα πιστοποιητικά, συστατικές επιστολές ακόμη και από την 

πρακτική επίδειξη των γνώσεων.

Τα προγράμματα είναι καλό να προτιμούν την επιλογή προσωπικού, που 

έχει ίδια χαρακτηριστικά συμπεριφοράς με αυτά των πελατών (π.χ. 

προσωπικό με ιδιαίτερες ικανότητες για ομάδες με ειδικές ικανότητες).

11.3.20

Απαιτείται:

Συστήνεται:

Προτείνεται:

Επίβλεψη ανθρώπινου δυναμικού

Πρέπει να συνταχθούν συμβάσεις εργασίας, στις οποίες να αναφέρεται 

λεπτομερής περιγραφή εργασιακής θέσεως για κάθε θέση.

Ο φορέας πρέπει να επιβλέπει το ανθρώπινο δυναμικό σε όλες τις 

δραστηριότητες, των οποίων τη διαχείριση πρόκειται να αναλάβε. Θα 

πρέπει επίσης να εντοπίσει τις περιοχές αδυναμίας του καθενός συνεργάτη 

και να αναπτύξει το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την απαλοιφή 

των αδυναμιών αυτών.

Ο φορέας πρέπει να έχει γραπτές οδηγίες πολιτικής ανθρώπινου δυναμικού, 

στις οποίες θα αναφέρονται ο τρόπος μισθοδοσίας, οι άδειες ασθένειας, 

άδειες αναψυχής, ασφάλιση, διακοπή συμβολαίου, αξιολόγηση απόδοσης, 

διοικητικά καθήκοντα, οργανογράμματα, χρόνος απασχόλησης, διαχείριση 

ανθρώπινου δυναμικού, πολιτική παραπόνων κ.λ.π..
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Απαιτείται:

11.3.21

Συστήνεται:

Προτείνεται:

11.3.22

Απαιτείται:

Εκπαίδευση Προσωπικού

Το ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να είναι εκπαιδευμένο στους τομείς του 

προγράμματος, στους οποίους πρόκειται να εργαστεί και πρέπει να 

εξαλειφθούν οι τυχόν αδυναμίες του στους εν λόγω τομείς. Για κάθε 

δραστηριότητα πρέπει να προοδεύσουν τόσο ώστε να μπορούν να 

επιτευχθούν οι στόχοι της δραστηριότητας και οι ειδικές ανάγκες των 

πελατών. Πρέπει επίσης να εκπαιδευτούν στη χρήση του εξοπλισμού 

ασφάλειας.

Το ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένο στις πιθανές 

νομικές επιπλοκές της εργασίας του και να είναι συνειδητοποιημένο, ότι οι 

ενέργειές του πρέπει να είναι ορθολογικές και αυστηρά επαγγελματικές. Θα 

πρέπει να διδαχθεί τις διαφορές μεταξύ της γενικής εξειδικευμένης και της 

απώλειας της επίβλεψης των συμμετεχόντων και να γνωρίζει, πότε να 

εφαρμόζει το κάθε είδος της επίβλεψης. Θα πρέπει να εξοικειωθεί με την 

τοποθεσία των δραστηριοτήτων και τους τοπικούς κινδύνους πριν τη 

χρησιμοποίηση αυτής με τους συμμετέχοντες. Η εκπαίδευσή του θα πρέπει 

να περιλαμβάνει υποθετικές περιπτώσεις ατυχημάτων για την πρακτική 

εκπαίδευση των απαιτούμενων ικανοτήτων.

Τα άπειρα μέλη του ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να τοποθετούνται με 

έμπειρα και καταξιωμένα μέλη με σκοπό να λαμβάνουν επανατροφοδότηση 

για την απόδοσή τους και για να βελτιώνουν την κριτική τους ικανότητα. Όλη 

η εκπαίδευση πρέπει να σχεδιάζεται γραπτώς και να ταυτίζεται με τους 

στόχους του προγράμματος.

Αξιολόγηση προσωπικού

Τα κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να γίνονται ξεκάθαρα στο ανθρώπινο 

δυναμικό κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Αυτά πρέπει να συμβάλλουν 

στην εξασφάλιση της αξιοπιστίας, εχεμύθειας, διακριτικότητας, συνέπειας 

και αίσθησης ευθύνης των συνεργατών. Τα κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να 

παρέχονται θετικών ανατροφοδοτήσεων και με ιδιαίτερη προσοχή σε 

περίπτωση που το αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι αρνητικό όσον αφορά 

ένα υποβιβασμό, διακοπή μισθού, λήξη συμβάσεως εργασίας ή αποτυχία
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IIιστήνεται: 

Προτείνεται:

11.3.23

Απαιτείται:

Συστήνεται:

Προτείνεται:

11.3.24

Απαιτείται:

Συστήνεται:

λήψης μιας αύξησης ή μιας προαγωγής.

Οι συνεργάτες αξιολόγησης θα πρέπει να διαχειρίζεται περιοδικές 

αξιολογήσεις για όλο το ανθρώπινο δυναμικό. Το ανθρώπινο δυναμικό 

πρέπει να αρχειοθετεί τις εμπειρίες του.

Κάθε αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνει εκτίμηση από διαφορετικές 

πηγές. Το αξιολογούμενο συνεργάτη, το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό, 

τους συμμετέχοντες, τους επιβλέποντες καθώς και από εξωτερικούς 

συνεργάτες.

Ελάχιστος αριθμός συνεργατών

Κάθε ομάδα συμμετεχόντων πρέπει να συνοδεύεται από ένα μέλος του 

ανθρώπινου δυναμικού ακόμη και αν εργάζεται αυτοδύναμα σε μία 

δραστηριότητα η οποία δεν επιβλέπεται από το προσωπικό.

Ο ελάχιστος αριθμός ανθρώπινου δυναμικού για κάθε επικίνδυνη 

δραστηριότητα πρέπει να ανέρχεται σε δύο (2). Σε περίπτωση που ο ένας 

εκπαιδευτής τραυματιστεί, ο δεύτερος πρέπει να είναι διαθέσιμος, έτσι ώστε 

να αναλάβει την εκτέλεση της δραστηριότητας, να προστατεύσει την ομάδα 

και/ή να περιθάλψει τον τραυματία.

Στο πνεύμα της ικανότητας της ομάδας να είναι αυτοδύναμη σε μία 

δραστηριότητα, ενδέχεται να επιτραπεί σε μία ομάδα να εκτελέσει μια 

δραστηριότητα χωρίς οδηγό. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται 

η ομάδα διακριτικά από ένα μέλος του ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε να 

διεξάγεται η φιλοσοφία στα πλαίσια του προγράμματος.

Ελάχιστος αριθμός εκτταιδευομένων

Ο περιορισμός του μεγέθους της ομάδας μπορεί να είναι απαραίτητος για 

ορισμένες περιοχές, αναψυχής στα πλαίσια της προστασίας του 

περιβάλλοντος. Πρέπει να γίνεται έλεγχος με τις αρμόδιες αρχές πριν την 

έναρξη του ταξιδιού.

Ο ελάχιστος αριθμός ασυνόδευτων ατόμων πρέπει να είναι τέσσερις (4). Σε 

περίπτωση τραυματισμού του ενός, ένας πρέπει να περιθάλψει τον ασθενή 

και οι υπόλοιποι δύο (2) πρέπει να πάνε για βοήθεια. Η αποστολή δύο 

ατόμων για βοήθεια δίνει την εγγύηση ότι επείγοντα συμβάντα, τα οποία θα
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λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της διαδρομής, δε θα αναληφθούν από ένα 

μόνο άτομο. Εάν ένας από τους δύο τραυματιστεί κατά την διάρκεια της 

διαδρομής τότε ο δεύτερος μπορεί να βοηθήσει είτε πηγαίνοντας για 

βοήθεια είτε περιθάλποντας τον τραυματία.

Προτείνεται: Ο αριθμός μελών ομάδας πρέπει να κυμαίνεται από 8 έως 12. Σε μικρότερο

αριθμό μελών της ομάδας ίσως να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν σε 

κρίσιμες καταστάσεις από άποψη δυναμικού, ενώ περισσότεροι ίσως να 

έχουν αρνητική επίδραση στην τοπική κοινωνία και στο περιβάλλον είτε 

καταστρέφοντας τη δυνατότητα δημιουργίας ποιοτικών εμπειριών είτε 

επιδρώντας καταστρεπτικά στο περιβάλλον.

Οι αναλογίες προσωπικού είναι συνήθως η πηγή πολλών διαφωνιών, ειδικά στο θέμα 

του ορισμού του όρου «μέλος προσωπικού» (επαρκεί ένας άπειρος επιβλέπων;) καθώς και 

στον τρόπο όσο και στο ποσοστό κατά τον οποίο τα οργανωμένα προγράμματα υπαίθριων 

δραστηριοτήτων είναι νόμιμα (ειδικά στην περίπτωση σχολικών εκδρομών). Οι ακόλουθες 

αναλογίες είναι περισσότερο προτάσεις, οι οποίες γίνανε για μερικές από τις πιο 

συνηθισμένες δραστηριότητες.

11.3.24 Προτεινόμενες αναλογίες Προσωπικού / Συμμετεχόντων

Προτείνεται: 1:12 Για δραστηριότητες όπως περιήγηση (backpacking),

προσανατολισμός (orienteering), ποδηλατικός γύρος (bicycle 

touring), ομαδικές πρωτοβουλίες (group initiatives), 

δραστηριότητες σχοινιών (ropes courses), ή bouldering (με 

παρατήρηση ζευγαρώματος, αναλογία 1:6)

1:8 Για δραστηριότητες όπως κωπηλατικό ράφτινγκ (paddle rafting), 

αναρρίχηση βράχου (top-roped rock climbing), καταρρίχηση 

(rappeling), εξερεύνηση σπηλαίων (caving), αναρριχητικό σκι 

(snowshoeing), ή langlauf (cross-country skiing)

1:5 Για δραστηριότητες όπως κανό στο ποτάμι (whitewater canoeing), 

αναρρίχηση σε βράχο με απλή κατάκλιση (single-pitch rock 

climbing), ταξίδι σε απόμακρες περιοχές άγριας φύσης (remote 

wilderness travel), αναρρίχηση σε χιόνια και πάγο (snow and ice 

climbing), ιστιοσανίδα (windsurfing) ή ιστιοπλοΐα (sailing).
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1:3 Για δραστηριότητες όπως θαλάσσιο kayak, αναρρίχηση σε βράχο 

με πολλαπλή κατάκλιση (multi-pitch rock climbing), ή ταξίδι σε 

πάγους (glacier travel).

1:2 Για δραστηριότητες όπως lead climbing ή ορειβασία στις κορυφές 

(summit mountaineering).

Σηυείωση: Αυτές οι αναλογίες νοούνται ως η ένδειξη της προοδευτικής αύξησης της 

δυσκολίας, της επικινδυνότητας και της ανάγκης για επίβλεψη της δραστηριότητας. Κατά την 

αύξηση του μεγέθους αυτών, η αναλογία πρέπει να μικραίνει (δηλαδή επιπρόσθετο 

προσωπικό για τον ίδιο αριθμό συμμετεχόντων, ακόμη και αν οι συμμετέχοντες έχουν 

υποθετικά καλύτερες ικανότητες). Για δραστηριότητες που δεν αναφέρονται (αλλά και για 

αυτές που αναφέρονται αλλά διεξάγονται κάτω από ιδιαίτερες περιστάσεις) το προσωπικό 

συμβουλεύεται να κρίνει το ίδιο και να επιδείξει διαλλακτικότητα για την περίπτωση που 

αλλάξουν οι συνθήκες.

11.3.25
Απαιτείται:

Συστήνεται:

Προτείνεται:

Εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις ασφάλειας

Οι οργανισμοί πρέπει να ελέγχουν την ασφάλεια όλου του προγράμματος 

συστηματικά.

Μία λεπτομερής εξωτερική επιθεώρηση θα πρέπει να λαμβάνει χώρα 

τουλάχιστον κάθε δύο έτη.

Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις θα πρέπει να διεξάγονται σε ετήσια βάση.

11.3.26

Απαιτείται:

Συστήνεται:

Προτείνεται:

Ανθρώπινο Δυναμικό: Τεχνικές ικανότητες δραστηριότητας

Οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι ικανοί να καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις 

(βαθμός δυσκολίας, διάρκεια, τοποθεσία, επικινδυνότητα κ.λ.π.) της 

συγκεκριμένης δραστηριότητας, την οποία αναλαμβάνει. Επίσης οι 

ικανότητες τους πρέπει να είναι τουλάχιστον ισάξιες με το μέσο όρο 

ικανότητας των εκπαιδευομένων στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν το ανάλογο επίπεδο ικανότητας, το 

οποίο πρέπει να είναι ανώτερο των απαιτήσεων της δραστηριότητας τόσο 

ως προς το τεχνικό επίπεδο, όσο και ως προς τα διδακτικά αντικείμενα της 

δραστηριότητας.

Κάθε εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι ανώτερος τεχνικά από όλους τους
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11.3.27

Απαιτείται:

Συστήνεται:

Προτείνεται:

11.3.28

Απαιτείται:

Συστήνεται:

Προτείνεται:

11.3.29
Απαιτείται:

Συστήνεται:

Προτείνεται:

εκπαιδευόμενους στη δραστηριότητα.

Ανθρώπινο Δυναμικό: Φυσική κατάσταση & πνευματική ισορροπία

Κάθε εκπαιδευτής πρέπει να έχει αρκετά καλή φυσική κατάσταση ώστε και 

να μπορεί να κρατηθεί με την ομάδα και όπως επίσης και να είναι σε θέση να 

διαχειριστεί επιτυχώς τις ενδεχόμενες καταστάσεις άγχους, που είναι 

δυνατόν να προκόψουν κατά τη δραστηριότητα.

Κάθε εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση από το 

μέσο όρο της ομάδας των εκπαιδευομένων και με ανώτερη πνευματική 

διαύγεια κατά την αντιμετώπιση καταστάσεων κινδύνου.

Κάθε εκπαιδευτής θα πρέπει να έχει καλύτερη φυσική κατάσταση από όλη 

την ομάδα και να είναι άριστα προετοιμασμένος πνευματικά να αντιμετωπίζει 

καταστάσεις άγχους κατά τη δραστηριότητα.

Ανθρώπινο Δυναμικό: γνώσεις πρώτων βοηθειών

Κάθε εκπαιδευτής πρέπει να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς σεμινάρια 

πρώτων βοηθειών και καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης σχετικά με τη 

δραστηριότητα.

Κάθε εκπαιδευτής θα πρέπει να έχει αναγνωρισμένο και εν ισχύ αποδεικτικό 

γνώσεων πρώτων βοηθειών.

Κάθε εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένος σε θέματα πρώτων 

βοηθειών υψηλού επιπέδου.

Ανθρώπινο Δυναμικό: θέματα διαχείρισης ασφάλειας

Κάθε εκπαιδευτής πρέπει να αντιλαμβάνεται τους κινδύνους και να είναι σε 

επιφυλακή για ανίχνευση δυνατοτήτων πρόκλησης ατυχήματος. Παράλληλα 

πρέπει να είναι προετοιμασμένο να αντιδρά γρήγορα και σωστά.

Κάθε εκπαιδευτής θα πρέπει να κατανοεί τη θεωρητική βάση της διαχείρισης 

ασφάλειας. Πρέπει να είναι ικανός να αναγνωρίζει και να κατηγοριοποιεί 

κάθε κίνδυνο και ως προς την προέλευση του.

Κάθε εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι ικανός να εφαρμόζει τις σωστές
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ενέργειες με σκοπό να αποφεύγει τους κινδύνους ή να τους διαχειρίζεται 

ανάλογα.

11.3.30

Απαιτείται:

Συστήνεται:

Προτείνεται:

Ανθρώπινο Δυναμικό: θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος

Κάθε εκπαιδευτής πρέπει να είναι ικανός να αποφεύγει τις ανεπανόρθωτες 

βλάβες στο περιβάλλον που προκαλούνται από τους συμμετέχοντες κατά τις 

δραστηριότητες αναψυχής στη φύση.

Κάθε εκπαιδευτής θα πρέπει να ταξιδέψει ή να κατασκηνώσει στην ύπαιθρο 

με την ομάδα του, αφήνοντας τον ελάχιστο αντίκτυπο της παρουσίας του. 

Πρέπει επίσης να είναι προετοιμασμένος να διδάξει τις τεχνικές προστασίας 

του περιβάλλοντος, υγιεινής και κατασκήνωσης χωρίς ίχνη.

Κάθε εκπαιδευτής θα πρέπει να παρουσιάζει μια απόλυτα σωστή 

συμπεριφορά στην προστασία του περιβάλλοντος ακόμη και αν οι 

συμμετέχοντες δεν είναι ώριμοι να εκτιμήσουν τη σημασία της.

11.5 Διεθνής Ομοσπονδία χιονοδρομίας - κανόνες ασφαλείας

Κανόνες συμπεριφοράς νια χιονοδρόμους:

Η χιονοδρομία όπως και όλα τα αθλήματα κρύβει κινδύνους. Στα μέτρα προστασίας 

από τους κινδύνους αυτούς ανήκουν και οι κανονισμοί ασφαλείας της διεθνούς ομοσπονδίας 

χιονοδρομίας. Όλοι οι αθλούμενοι είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τους κανόνες. Κάθε 

παραβίαση των κανόνων, η οποία μπορεί να προκαλέσει ατύχημα ή ζημία διώκεται ποινικά.

1. Κανόνας 1ος: Σεβασμός προς τους άλλους χιονοδρόμους και αποφυγή έκθεσης 

αυτών σε κίνδυνο, όχι μόνο μέσω κατάλληλης συμπεριφοράς αλλά και μη 

εφαρμογή ελαττωματικού εξοπλισμού.

2. Κανόνας 2ος: Ελεγχόμενη ταχύτητα. Κάθε χιονοδρόμος πρέπει να αναπτύσσει 

ταχύτητα ανάλογη με την ορατότητα, την κατάσταση της πίστας, το συνοστισμό 

των χιονοδρόμων και των ικανοτήτων του.
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3. Κανόνας 3ος: Ο από πίσω ερχόμενος χιονοδρόμος είναι υποχρεωμένος να επιλέξει 

τέτοια διαδρομή, κατά την οποία δε θα θέτει σε κίνδυνο τους άλλους.

4. Κανόνας 4ος: Η προσπέραση επιτρέπεται από οποιοδήποτε σημείο αρκεί να μην 

εκθέτει τους άλλους σε κίνδυνο.

5. Κανόνας 1ος: Το σταμάτημα και ξεκίνημα στην πίστα πρέπει να γίνεται με τέτοιο 

τρόπο ώστε να μην κινδυνεύουν οι υπόλοιποι.

6. Κανόνας 6ος: Πρέπει να αποφεύγεται το σταμάτημα στα στενά περάσματα της 

πίστας.

7. Κανόνας 70ζ: Ανέβασμα και κατέβασμα στην πίστα με τα πόδια επιτρέπεται μόνο 

στην άκρη αυτής.

8. Κανόνας 8ος: Οι χιονοδρόμοι είναι υποχρεωμένοι να κινούνται πάνω στις ειδικά 

διαμορφωμένες πίστες. Η χιονοδρομία εκτός σημαδεμένης πίστας απαγορεύεται.

9. Κανόνας 9°ς: Σε περίπτωση ατυχήματος είναι υποχρεωμένοι όλοι οι χιονοδρόμοι 

να παράσχουν βοήθεια αν αυτό απαιτούν οι περιστάσεις.

10. Κανόνας 10ος: Κάθε χιονοδρόμος είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση ατυχήματος 

να δώσει τα στοιχεία του για να κληθεί σε κατάθεση ως μάρτυρας.

11.6 Κανόνες ασφαλείας μαθήματος ποδοσφαίρου στο σχολείο

1. σωστός σχεδιασμός μαθήματος (ομοιογενείς ομάδες, κατανομή ηλικιών κ.λ.π.)

2. παιχνίδι σε μικρές ομάδες (για επαρκή συμμετοχή στο παιχνίδι κ.λ.π.)

3. επάρκεια χώρου παιχνιδιού (ανάλογα με των αριθμό συμμετεχόντων κ.λ.π.)

4. μικρές εστίες (για αποφυγή μακρινών σουτ και προπόνηση ακρίβειας σουτ)

5. τήρηση αποστάσεων ασφαλείας (ζώνες απόστασης από τοίχους, πάγκους, θεατές 

κ.λ.π.)

6. τήρηση των συμφωνηθέντων κανόνων

7. προστασία μέσω σωστής αθλητικής περιβολής (περικνημίδες κ.λ.π.)

8. κατάλληλες μπάλες (ανάλογα με την ηλικία και τις ικανότητες)

9. ασφαλείς κατασκευές τερμάτων (δεμένα σταθερά στο έδαφος)

10. εκπαίδευση μαθητών σε θέματα ασφάλειας
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11.7 Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα χιονοδρομικά κέντρα

'Όταν ο άνεμος γίνεται σημαντικός και κυρίως όταν φυσάει κατά ριπές πρέπει να 

γίνονται συχνές αναγνώσεις και μετρήσεις ιδίως στα δυσμενέστερα σημεία σύμφωνα με τις 

ενδείξεις και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα και οι αποφάσεις για την ασφαλή 

λειτουργία (του αναβατήρα)"

"Στους αναβατήρες που είναι προσπελάσιμοι στους σκιέρ με τα σκι στα πόδια, οι 

υπεύθυνοι των σταθμών οφείλουν να προσέχουν τη συντήρηση των περιοχών αναχώρησης 

και άφιξης, καθώς επίσης και την προσπέλαση και αποχώρηση των σκιέρ, με τέτοιο τρόπο 

ώστε η διακίνηση του να είναι άνετη και ασφαλής."

ΦΕΚΑρ. Φύλλου 1339 16/10/2002

11.8 Κανόνες ασφάλειας διαδικτύου

Βασικοί κανόνες

1. Η κοινοποίηση των προσωπικών στοιχείων του χρήστη (ονοματεπώνυμο, 

διεύθυνση, τηλέφωνο, φωτογραφία, κωδικούς πρόσβασης, e-mail κ.λ.π.) είναι καλό 

να αποφεύγεται

2. Επίβλεψη του υπολογιστή όταν χρησιμοποιείται από ανήλικους

3. Η καλή επικοινωνία με τα παιδιά είναι απαραίτητη ώστε να ενθαρρύνονται να μιλάνε 

για αυτούς με τους οποίους επικοινωνούν, ανταλλάσσουν μηνύματα και να 

ενημερώνουν εάν ποτέ γίνονται θύματα απειλών, εκφοβισμού ή παρενόχλησης 

οποιοσδήποτε μορφής

4. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο Διαδίκτυο δεν είναι πάντα έγκυρες

5. Η δημιουργία ενός συνόλου από κανόνες χρήσης του Η/Υ αποδεκτών από όλους και 

η ανάρτηση τους σε εμφανές σημείο δίπλα στον υπολογιστή συντελεί στην 

προστασία όλων των χρηστών
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6. Στη διεύθυνση http://safeline.ics.forth.gr/index-qr.html έχουμε ίσως τη μοναδική 

ελληνική ανοικτή γραμμή για καταγγελία παράνομου περιεχομένου.

Ασφαλής πλοήγηση στον παγκόσμιο ιστό

Α. Υπηρεσίες παρογέα σύνδεσης

Τα μέτρα για την ασφαλή πλοήγηση έχουν αφετηρία υπηρεσίες του παροχέα (provider) 

πρόσβασης στο διαδίκτυο. Ένας καλός παροχέας μπορεί να προσφέρει φιλτράρισμα των 

ιστοσελίδων που επισκέπτεται φιλτράρισμα των επισυναπτόμενων αρχείων στα emails που 

δέχεται ο χρήστης-πελάτης. Για παράδειγμα, η πρόσβαση που προσφέρει το Πανελλήνιο 

Σχολικό Δίκτυο εποπτεύεται από πρόγραμμα φιλτραρίσματος το οποίο δρα με δύο τρόπους:

□ ψάχνει στις ιστοσελίδες που ζητά να δει ο χρήστης και αναζητά συγκεκριμένες 

λέξεις που είναι ύποπτες για ακατάλληλο υλικό π.χ. sex

□ ψάχνει να δει αν η ιστοσελίδα έχει καταχωρηθεί στην μαύρη λίστα που διατηρεί στη 

βάση δεδομένων του.

Σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις απαγορεύει την πρόσβαση στην 

ιστοσελίδα, εμφανίζοντας προειδοποιητικό μήνυμα.

Στην περίπτωση των εισερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ερευνά 

για την ύπαρξη ιών στα επισυναπτόμενα αρχεία.

Είναι ωστόσο συχνές οι περιπτώσεις κατά τις οποίες σελίδες που περιέχουν 

ακατάλληλο υλικό δεν περιέχουν τις λέξεις που φιλτράρουν τα προγράμματα αυτά ή δεν 

έχουν καταχωρηθεί στην μαύρη λίστα. Αντιθέτως, ιστοσελίδες που δεν περιέχουν 

ακατάλληλο υλικό μπορεί να απαγορεύονται επειδή περιέχουν λέξεις που φιλτράρει το 

πρόγραμμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καλό ο χρήστης να ενημερώνει τον διαχειριστή 

του προγράμματος (Cachemaster).

Β. Ενέονειες του ίδιου του χρήστη

http://safeline.ics.forth.gr/index-qr.html
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Ο βασικότερος κανόνας είναι η προσεκτική ανάγνωση όλων των μηνυμάτων που 

εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή. Ο χρήστης δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 

κάνει κλικ στο «Ναι» ή το «Όχι» των παραθύρων χωρίς να διαβάζει το περιεχόμενό τους, 

ενώ θα πρέπει να κλείνει το παράθυρο χωρίς να κάνει κλικ, όταν δεν το καταλαβαίνει.

Άμεσο κλείσιμο των παραθύρων Pop up windows. Η εμφάνιση τέτοιων παραθύρων 

μπορεί να αποφευχθεί χρησιμοποιώντας κατάλληλα προγράμματα (pop up blockers/ killers), 

τα οποία προσφέρονται στο διαδίκτυο.

Τοπική αποθήκευση (download). Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να βεβαιωνόμαστε 

για την εγκυρότητα της ιστοσελίδας η οποία μας προτείνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Ρύθμιση ασφαλείας φυλλομετρητών και εγκατάσταση προγραμμάτων ασφαλείας. Οι 

πιο προχωρημένοι χρήστες μπορούν να εγκαταστήσουν προγράμματα φιλτραρίσματος 

(filtering software) ή τειχών προστασίας του υπολογιστή (firewalls) από εξωτερικούς 

εισβολείς (φυσικά πρόσωπα ή ιοί), κάνοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις. Τα Windows ΧΡ 

προσφέρουν ενσωματωμένο πρόγραμμα firewall.
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11.9 Διαχείριση ασφάλειας μη κερδοσκοπικών αθλητικών φορέων με τη 

βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή

Α) Λογισμικό για τη διαχείριση 

ασφάλειας 

χρηματοοικονομικών 

κινδύνων αθλητικών

συλλόγων και λοιπόν μη 

κερδοσκοπικών φορέων

Nonprofit CARES

_______

Β) Λογισμικό για τη διαχείριση 

κερδοσκοπικών φορέων

ασφάλειας αθλητικών συλλόγων και λοιπόν μη

The Nonprofit Risk 
Management Center 
proudly introduces 
Nonprofit CARES, the 
first computer-assisted 
risk evaluation system for 
nonprofit organizations.
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