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Λίγα λόγια για τις κρίσεις
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Ατυχήματα, πράξεις βίας,

καταστροφές κάθε είδους και

επικίνδυνα γεγονότα 

συμβαίνουν συνήθως 

απροειδοποίητα. 

Μπορούν να συμβούν

οποιαδήποτε στιγμή και να 

δημιουργήσουν τις πλέον 

δυσμενείς καταστάσεις για 

όλους μας. 

Εμείς συνηθίζουμε να τα 

συνειδητοποιούμε τη στιγμή 

που επηρεάζουν τη ζωή μας. 
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Έτσι 

αντιμετωπίζουμε 

συνήθως μια 

κρίση…
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 Αφού έχουμε  αναγνωρίσει 
τους πιθανούς κινδύνους, 
είμαστε εντάξει.  Δεν υπάρχει 
κανένα πρόβλημα.

 Δυστυχώς μόνο σε κάποιες 
περιπτώσεις,  θα 
επαναξιολογήσουμε τους 
κινδύνους, για να 
διαπιστώσουμε εάν ακόμη 
υπάρχουν …

 Αφού δεν μπορούμε να 
αποφύγουμε τους κινδύνους 
και τις δύσκολες καταστάσεις 
εξ αιτίας αυτών, γιατί να 
δημιουργούμε πρόσθετα 
προβλήματα;

 Ας αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις  
όταν και εάν προκύψουν.

Κάπως έτσι αντιμετωπίζουμε τις κρίσεις…
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Για ποιο λόγο αποτυγχάνουμε στην 

αντιμετώπιση κρίσεων;

 Δεν έχουμε αξιολογήσει τους 
πιθανούς κινδύνους, που μπορούν 
να παρουσιαστούν.

 Δεν έχουμε οργανωθεί κατάλληλα 
στην  αντιμετώπιση κρίσεων. 

 Πιστεύουμε ότι όταν κάποια κρίση 
παρουσιαστεί, όλα θα πάνε κατ’ 
ευχή, χωρίς πολλά προβλήματα.

 Δεν είμαστε ρεαλιστές ως προς τα 
αποτελέσματα, τα οποία μπορούν 
να προκύψουν.

 Πιστεύουμε ότι, επειδή υπάρχει 
κάποια μεθοδολογία προς 
αντιμετώπιση των προβλημάτων 
αυτών, όλα θα τακτοποιηθούν ως 
δια μαγείας.

 Υπάρχει ελλιπής οργάνωση για την 
αντιμετώπιση κρίσεων. 11



Βασικά Ερωτήματα στην 

Αντιμετώπιση κρίσεων

 Τι είναι κρίση;

 Πρέπει να οργανωθούμε για να 

αντιμετωπίσουμε μια κρίση;

 Το πρόβλημα θα λυθεί από 

μόνο του;

 Εφ’ όσον το πρόβλημα θα 

αντιμετωπισθεί και λυθεί από 

άλλους, γιατί να 

πονοκεφαλιάζουμε;
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Η αντιμετώπιση κρίσεων αφορά:

Όλους τους τομείς των επιχειρήσεων που απαιτούν 

“Προστασία” προκειμένου να διαβεβαιώσουν ότι δεν

θα υπάρχουν απώλειες εξαιτίας:

 Αντιεπαγγελματικής συμπεριφοράς, 

 Ελλιπούς ασφάλισης, 

 Ακατάλληλων αποθηκευτικών χώρων, 

 Λανθασμένων διαδικασιών,

 Ελλιπούς εξοπλισμού & εγκαταστάσεων και 

 Ελλιπούς επεξεργασίας δεδομένων.

13



Τι είναι κρίση;
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Τι είναι Κρίση;

Κρίση είναι το οτιδήποτε μπορεί   

να επηρεάσει σημαντικά έναν 

οργανισμό.
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Πώς αναγνωρίζουμε την κρίση;

Από τις συνέπειές της. Δηλαδή:

 Τις απειλές στην 
αποτελεσματικότητα

 Τον επιχειρησιακό αντίκτυπο 

 Τον ποιοτικό αντίκτυπο

 Τον οικονομικό αντίκτυπο

 Τον αντίκτυπο στα κέρδη

 Τις αλλαγές
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Ο κύκλος ζωής μιας κρίσης

 Πρώτο Στάδιο : Η καταιγίδα ξεσπάει 

 Δεύτερο Στάδιο : Η καταιγίδα μαίνεται

 Τρίτο Στάδιο : Η καταιγίδα κόπασε 
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1. Η Κρίση Ξεσπάει

 Ο έλεγχος “φεύγει” από τα χέρια της επιχείρησης

 Υπάρχει έλλειψη επαρκών λεπτομερειών για την κρίση. Τα Μ.Μ.Ε, 
αναλυτές και άλλοι απαιτούν πληροφορίες που η επιχείρηση δεν μπορεί 
να δώσει.

 Η επιχείρηση μπαίνει στον πειρασμό να προσφύγει σε βραχυπρόθεσμη 
εστίαση, στο να πανικοβληθεί και να κάνει υποθέσεις.

 Για ένα χρονικό διάστημα, όλοι χάνουν το στόχο τους.
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2. Εξάπλωση και Όξυνση της Κρίσης

 Υποθέσεις και φήμες διαμορφώνονται με την απουσία 

σημαντικών δεδομένων.

 Τρίτοι - ρυθμιστές, επιστήμονες και άλλοι ειδήμονες –

επιβαρύνουν το γενικότερο κλίμα.

 Η εταιρική διαχείριση ασκείται από εσωτερικές και 

εξωτερικές ομάδες κάτω από έντονη πίεση. 
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3. Εκ νέου Ορισμός των Αναγκών

 Να διατηρηθεί η φήμη. Υπάρχουν ευκαιρίες σε μία κρίση, ώστε 
να δημιουργηθούν θετικές αντιλήψεις για την εταιρεία ή για το 
προϊόν, οι οποίες θα διαρκέσουν και μετά την περίοδο της  
κρίσης.

 Επικοινωνία/κουλτούρα επιχείρησης. Η επιχείρηση ξεκινάει ένα 
μακροπρόθεσμό πρόγραμμα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
τα διοικητικά ζητήματα και τα προβλήματα επικοινωνίας, που 
επιδείνωσαν την κρίση.
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Η Διαδικασία

Χρησιμοποιούμε την εμπειρία μας 

για να:

 Αναγνωρίσουμε τις ενδείξεις

 Διορίσουμε υπεύθυνο

 Εκτιμήσουμε τα δεδομένα

 Ετοιμάσουμε σχέδιο έκτακτης 

ανάγκης

 Δημοσιοποιήσουμε πληροφορίες

 Αξιολογήσουμε την κατάσταση

 Κλιμακώσουμε την κρίση, εάν είναι 

απαραίτητο

 Τελειώσουμε μόνο αφού ο κίνδυνος 

έχει απομακρυνθεί οριστικά. 21



Προβλήματα και Προκλήσεις στη λήψη 

αποφάσεων κατά τη διάρκεια της κρίσης.

 Έκπληξη και δισταγμός. Το σοκ της κρίσης μπορεί να δημιουργήσει 
καθυστέρηση στην αντίδραση, η οποία επιτρέπει στους επικριτές, 
αλλά και στα Μ.Μ.Ε. να κάνουν αρνητικά σχόλια και υποθέσεις.

 Η πίεση και το άγχος πρέπει να περιοριστούν από την πειθαρχία, 
που ασκεί μια στρατηγική κρίσης.

 Υπάρχει λανθασμένη παροχή πληροφοριών στην επικοινωνία. 

 Μεταχειριζόμαστε τα βασικά μας ακροατήρια ως “αντιπάλους”.
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Τι είναι η διαχείριση κρίσεων;
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Τι είναι η διαχείριση κρίσεων;

 Ο συνολικός συντονισμός 
ενός οργανισμού, προκειμένου 
να αντιμετωπίσει μια κρίση 
αποτελεσματικά, μέσα σε 
λογικά χρονικά περιθώρια, με 
στόχο την αποφυγή ή τη 
μείωση της ζημίας στην 
κερδοφορία της επιχείρησης, 
στην φήμη της και στη 
λειτουργία της.

 Η διαχείριση κρίσεων 
περιλαμβάνει την αναγνώριση 
της κρίσης, το σχεδιασμό της 
αντιμετώπισής της και την 
άμεση επίλυσή της. 24



Οι φάσεις της διαχείρισης κρίσεων

Η διαχείριση κρίσεων μπορεί να χωριστεί σε 
τέσσερις ευδιάκριτες φάσεις:

 Αναγνώριση

 Προετοιμασία

 Αντίδραση και 

 Ανάρρωση 
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Στόχοι της διαχείρισης κρίσεων 

 Μειώνει την ένταση κατά τη 
διάρκεια του περιστατικού

 Καταδεικνύει την εταιρική 
δέσμευση και πείρα

 Διαχειρίζεται αποτελεσματικά 
τους πόρους

 Ελέγχει τη ροή και την ακρίβεια 
την πληροφοριών
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Σημαντικά στοιχεία του αποτελεσματικού 

διοικητικού σχεδιασμού

 Δημιουργία Ομάδας Αντιμετώπισης Κρίσεων με πρόσβαση σε πιθανή κρίση. 

 Ανάπτυξη σχεδίων από την Ομάδα Αντιμετώπισης Κρίσεων.

 Καθορισμός οδηγιών για τη συγκέντρωση των πληροφοριών και τη ρύθμιση των 
εσωτερικών ερευνών.

 Παροχή περιοδικών αξιολογήσεων για την ποιοτική εκπαίδευση στην 
αντιμετώπιση των κρίσεων.

 Ορισμός οδηγιών για την επικοινωνία στη διάρκεια της κρίσης με τα Μ.Μ.Ε. 
τους υπαλλήλους, τους γείτονες, τους επενδυτές, τους ρυθμιστές και τους 
νομοθέτες.
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Πού αποσκοπεί η προετοιμασία και η 

καλή οργάνωση; 

 Στη σωστή επίλυση  
προβλημάτων, που 
δημιουργούνται από την 
πλημμελή αντιμετώπιση 
κρίσεων.

 Στα προερχόμενα οφέλη από 
την σωστή αντιμετώπιση αυτών.

 Στη δημιουργία ενός 
περιβάλλοντος με χαμηλό 
ποσοστό κινδύνων.

 Στην αποφυγή εκπλήξεων. 10



Σκοπός

 Αυξημένη αντίληψη του κινδύνου, ώστε η ασφάλεια να 

θεωρείται πρώτη προτεραιότητα σε κάθε περίπτωση.

 Αυξημένη προστασία σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, 

τους πόρους της επιχείρησης και τις πηγές των εσόδων της.

 Ανάπτυξη μακροχρόνιας και συστηματικής 

ανατροφοδότησης (feedback) και μηχανισμών αντίδρασης.

 Δημιουργία ενός σταθερού περιβάλλοντος, που επιτρέπει 

τον κατάλληλο σχεδιασμό ασφαλιστικής κάλυψης.
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Λειτουργία

Η εταιρεία θα επιτύχει τους στόχους της σχετικά με τη 

διαχείριση κρίσεων μέσω:

 Της συστηματικής αναγνώρισης, αποτίμησης και 

προτεραιότητας των κινδύνων στη λειτουργία της 

επιχείρησης.

 Των αποτελεσμάτων που ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορεί να 

έχει, για να παρέχει καθοδήγηση σε θέματα πρόληψης, 

αντίδρασης, αποφυγής και εξάλειψης του κινδύνου. 

30



Υπευθυνότητα και Πηγές

 Είναι υποχρέωση της επιχείρησης να διασφαλίσει ότι η 
διαχείριση των κινδύνων εκτελείται σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που υπαγορεύονται στο ανάλογο εγχειρίδιο 
(εάν αυτό υπάρχει).

 Θα πρέπει να υπάρχει αρτιότητα γνώσεων προκειμένου η 
επιχείρηση να ανταποκριθεί σωστά στην κρίση και σε 
όλες τις πτυχές της, δεδομένου ότι κάποιες από αυτές είναι 
πιθανά σημαντικότερες από τις υπόλοιπες. 
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Αξιολόγηση κινδύνου
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Αποτίμηση Κινδύνου

 Περιλαμβάνει μια 

προσεκτική εξέταση 

του τι – σε ένα 

ξενοδοχείο, σε μια 

αίθουσα διδασκαλίας, 

σε ένα δρόμο ή σε 

κάποιο χώρο εργασίας 

- μπορεί να 

προκαλέσει ζημιά σε 

ανθρώπινο δυναμικό, 

κεφάλαιο και λοιπούς 

πόρους. 
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 Εάν ο κίνδυνος είναι μεγάλος ή μικρός εξαρτάται από το πιθανό 

αποτέλεσμα που ενδέχεται να επιφέρει, όπως για παράδειγμα τη 

σοβαρότητα ενός τραυματισμού, ο οποίος προέρχεται από ένα 

ατύχημα.

 Η αξιολόγηση ενός κινδύνου και τα επακόλουθα εξ αιτίας της 

ύπαρξης αυτού διαφέρουν μεταξύ τους και φυσικά αλλιώς τον 

αξιολογεί καθ’ ένας από εμάς. Ένας κίνδυνος μπορεί να αξιολογηθεί 

ως μικρός για κάποιον και μεγάλος για κάποιον άλλο.
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Αποτίμηση Κινδύνου



Η Ανάλυση Κινδύνου

 Μειώνει την αβεβαιότητα, όταν λαμβάνονται αποφάσεις.

 Συγκεντρώνει την προσοχή στις περιοχές του έργου που 
παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο.

 Καταδεικνύει την έκθεση κινδύνου σε όλα τα επίπεδα.

 Ορίζει τις πράξεις που αμβλύνουν τους κινδύνους.

 Είναι ένα επίσημο πλαίσιο που βοηθάει στην εκτίμηση του κινδύνου, 
που αντιμετωπίζει η επιχείρηση.

 Βοηθάει να αποφασιστούν οι ενέργειες εκείνες, που θα μειώσουν τις 
όποιες παρεκκλίσεις στο σχεδιασμό του έργου.

 Βοηθάει να αποφασιστεί εάν οι στρατηγικές που ακολουθούνται 
είναι αποτελεσματικές, όσον αφορά το κόστος.

 Η διαχείριση κινδύνου είναι απαραίτητο βήμα για την πρόληψη του 
απροσδόκητου. 35



Τυπικές Κατηγορίες Κινδύνου

Φυσικές καταστροφές, 

που προκαλούνται από 

γεωλογικά φαινόμενα

Φυσικές καταστροφές, 

που προκαλούνται από 

καιρικά φαινόμενα

Τεχνολογικοί κίνδυνοι

Κοινωνικοί – Πολιτικοί
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Τυπικές Κατηγορίες Κινδύνου

 Οικονομικοί
 Προϋπολογισμός

 Πόροι

 τρέχουσες πληρωμές.

 Χρονοδιάγραμμα
 Απαράδεκτες καθυστερήσεις

 Ανεπαρκής χρόνος

 Ανακριβείς προβλέψεις

 Περιβάλλον
 Υποδομή

 Επιχειρηματική Συνοχή

 Αποδοχή Κουλτούρας
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Τυπικές Κατηγορίες Κινδύνου

 Ανθρώπινο Δυναμικό

 Προσωπικότητες

 Ηθικό

 Εξέλιξη

 Δέσμευση

 Γηραιά Ηγεσία

 Ομάδα

 Επιχείρηση

 Πολιτικές

 Δεν υπάρχει ποτέ ένα 

πραγματικό πρόβλημα!!!;;;
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Ποιους αφορά;

 Τους συνέδρους, οι οποίοι λαμβάνουν μέρος σ’ ένα 
συνέδριο

 Τους πελάτες, για παράδειγμα, μιας ξενοδοχειακής 
μονάδας

 Τους επισκέπτες του ξενοδοχείου και των λοιπών του 
εγκαταστάσεων.

 Τους εργαζόμενους στο ξενοδοχείο. 
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Μήπως παίρνουμε 

αποφάσεις κάπως 

έτσι;
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Ας κρατήσουμε λοιπόν 

το ότι συνήθως οι 

κρίσεις ξεκινούν από 

κάποιο γεγονός που 

εμείς δεν αξιολογήσαμε 

ως σημαντικό…


