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 Οι έκτακτες ανάγκες, σε αρκετές περιπτώσεις 
γεννούν «κρίσεις». 

 Οι κρίσεις, όταν εκδηλωθούν,   έχουν άμεσες και 
οδυνηρές επιπτώσεις σε ανθρώπινες ζωές, στη 
φήμη, στα κέρδη, στην ιδιοκτησία και στη 
συνολική υγεία της επιχειρήσεων, αλλά και όχι 
μόνο..... 

 Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτές προκάλεσαν  
ολοκληρωτική οικονομική καταστροφή……     

Έκτακτη Ανάγκη & Κρίση   
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 Αίτια που αφορούν στις ανατροπές των 

δυνάμεων της Αγοράς και της Οικονομίας  
 Αίτια που επηρεάζουν την «φήμη» της 

επιχείρησης 
 Αίτια που αφορούν το τομέα της Πληροφορικής 

και των Δικτύων  
 Αίτια που παράγονται από εγκληματικές 

ενέργειες ή φυσικές καταστροφές      
 Αίτια που προκαλούν ατυχήματα (τεχνολογικά, 

εργατικά κλπ) 

Οι αιτίες των Κρίσεων  
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Κίνδυνοι Εσωτερικής Ασφάλειας   

 Κίνδυνοι που πηγάζουν από τον Άνθρωπο  

 Κίνδυνοι που πηγάζουν από τη Φύση  

 Κίνδυνοι που πηγάζουν από την Τεχνολογία 
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 Μπορούμε να τα προλάβουμε όλα, να έχουμε δηλαδή 
προνοήσει για μία σειρά θεμάτων που εκφεύγουν από 
το μέσο ανθρώπινο νου ή δεν τα θεωρήσαμε σημαντικά 
σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή ;  

 Μπορούμε να προλάβουμε τα ανθρώπινα λάθη, τα 
κατασκευαστικά λάθη, την αστοχία υλικών, τις 
καταστροφές από φυσικά αίτια, κλπ;   

Η απάντηση είναι :   
 ...OXI...     

Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών  & Κρίσεων 
Θεμελιώδη Ερωτήματα   
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Να τα διαχειριστούμε :  

 να τα προλαβαίνουμε, όταν αυτό είναι δυνατόν ή 

εφικτό,  

 ή να τα αντιμετωπίσουμε όταν συμβούν, με 

αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία! 

Διαφορετικά…  

τα «μάτια» είναι επάνω μας & ίσως κάποιοι 
περιμένουν  το λάθος.       

Διαχείριση Εκτάκων Αναγκών & Κρίσεων 
Τι μπορούμε να κάνουμε   
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 Έκτακτη Ανάγκη θεωρείται κάθε αιφνίδια κατάσταση, συχνά 
απρόβλεπτη, που προκαλείται από διάφορα αίτια και έχει ως 
αποτέλεσμα την απειλή δημιουργίας ή τη δημιουργία 
βλαβών και ζημιών και που απαιτεί τη λήψη άμεσων μέτρων για 
να μετριασθούν ή να εκμηδενισθούν αυτές οι δυσμενείς 
συνέπειες:  
 Στην υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού και των 

πολιτών 
 Στην αποτελεσματική λειτουργία 
 Στην οικονομική ευημερία  
 Στη φήμη και στο κύρος του Οργανισμού 

Τι είναι Έκτακτη Ανάγκη για τον Οργανισμό  
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Κρίσεις θεωρούνται εκείνες οι έκτακτες ανάγκες (περιστατικά, 
γεγονότα ή συμβάντα) που επηρεάζουν το «κεφάλαιο» και το 
κρίσιμο ενεργητικό του, και η βλάβη ή η διακοπή ή καταστροφή 
των οποίων θα μπορούσε να έχει σημαντικές ή καταστροφικές 
συνέπειες ή και επιπτώσεις :  
 Στην υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού και των 

πολιτών 
 Στην αποτελεσματική λειτουργία 
 Στην οικονομική ευημερία  
 Στη φήμη και στο κύρος του Οργανισμού 

Τι είναι κρίση για τον Οργανισμό  
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Εκείνα τα περιστατικά, γεγονότα ή συμβάντα που 

εξελίσσονται απρόβλεπτα, με ταχύτητα, σε κλίμα έντασης και 
αμφισβήτησης τα οποία απειλούν να διαταράξουν ή 
διαταράσσουν το περιβάλλον Εσωτερικής Ασφάλειας και 
απαιτούν την ενεργοποίηση του πολιτικού επιπέδου σε εθνικό 
επίπεδο.  

Στο πλαίσιο αυτό, συμπεριλαμβάνονται οι φυσικές 
καταστροφές, τα τεχνολογικά ατυχήματα, καθώς και κάθε άλλου 
είδους μεγάλη καταστροφή όπως, μείζονες καταρρεύσεις 
κτιριακών εγκαταστάσεων, αεροπορικά, ναυτικά ατυχήματα, κλπ.   

Προϋποθέτουν τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών 
μέτρων αποκατάστασης, θεραπείας και ελέγχου, με πολιτικές, 
διπλωματικές και κατασταλτικές ενέργειες, καθώς και ενέργειες 
διαχείρισης συνεπειών και απωλειών. 

  
Τι είναι Κρίση για την Πολιτεία   
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΄Eχει δύο παραμέτρους :  

 Την επιχειρησιακή ανταπόκριση  

 Την επικοινωνιακή ανταπόκριση  

 
Λειτουργούν παράλληλα για τον ίδιο σκοπό,  

αλλά και ανεξάρτητα ως δράσεις  

Η Διαχείριση της Έκτακτης Ανάγκης/Κρίσης 
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     Οι ενέργειες που γίνονται για να το αντιμετωπίσουμε, από τη 
στιγμή που εκδηλώθηκε μέχρι τη στιγμή που θα αποκατασταθούν 
όλες οι άμεσες βλάβες ή συνέπειές του.       

 Δύο επίπεδα :  

 H διαχείριση του συμβάντος από το προσωπικό του Οργανισμού, 
μέχρι να έρθουν και να επιληφθούν οι Κρατικές Αρχές  

 Η διαχείριση του συμβάντος από τις Κρατικές Αρχές – δηλαδή τις 
Υπηρεσίες Εκτάκτων Αναγκών - που θεσμικά φέρουν την 
ευθύνη αντιμετώπισης σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας τους.  

Η Κρίση 
Επιχειρησιακή παράμετρος  
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   Οι ενέργειες που γίνονται για να το αντιμετωπίσουμε, από τη 
στιγμή που εκδηλώθηκε μέχρι τη στιγμή που θα αποκατασταθούν 
όλες βλάβες ή συνέπειές του, ακόμη και μακροπρόθεσμα, 
προκειμένου να πληροφορηθεί η Κοινή Γνώμη για το περιστατικό, 
τις συνέπειες του, τις ενέργειες όλων των πρωταγωνιστών της 
κρίσης, και να διασφαλισθεί το κύρος και η φήμη τους.    

 Δύο συνιστώσες:  

 Από την πλευρά του Οργανισμού, για τα του οίκου του….  

 Από τις Κρατικές Αρχές, για την διατήρηση της αξιοπιστία 
τους…    

Η Κρίση 
Επικοινωνιακή παράμετρος  



Κύκλος Αντίδρασης στο Πρόβλημα   

 Φάση Αναγνώρισης  

 Φάση Συναγερμού 

 Φάση Συντονισμού 

 Φάση Εφαρμογής 

 Φάση Αποκατάστασης  

 Φάση Αποτίμησης  
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Κύκλος αντίδρασης 
Φάση Αναγνώρισης  

  

Ένα περιστατικό εκδηλώνεται …….. 
 Τι είναι ;  

 Πότε & Που έγινε; 

 Ποιος και Τι κινδυνεύει ; 

 Ποιος ενημερώνεται ; 

 Τι κάνουμε ;  

 Οι δυνάμεις των Αρχών Ασφάλειας  
ενημερώθηκαν….  
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Κύκλος αντίδρασης 
Φάση Συναγερμού  

Το περιστατικό επιβεβαιώθηκε…… 
Ποιος  άλλος ενημερώνεται ; 
Τι κάνουμε;  
Οι δυνάμεις των Αρχών έρχονται 
Τι κάνουν οι Αρχές ;  
Που βοηθάμε ; 
Τι λέμε στα πρώτα ΜΜΕ ; 
Τι  αναμένουμε ;  
Και άλλες δυνάμεις έρχονται…. πιο 
συγκροτημένα  
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Το περιστατικό τρέχει …… 
 Οι δυνάμεις των Αρχών δουλεύουν  

συγκροτημένα    
 Τι κάνουμε;  
 Τι κάνουν οι Αρχές ;  
 Που συμμετέχουμε ή βοηθάμε τις Αρχές ; 
 Τι λέμε στα  ΜΜΕ, …μόνοι μας ή σε 

συνεργασία;  
 Τι λέμε στους συνεργάτες μας ;  
 Τι  άλλο αναμένουμε ;  
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Κύκλος αντίδρασης 
Φάση Συντονισμού  



  

Το περιστατικό στο κρίσιμο σημείο του …… 
 Οι δυνάμεις των Αρχών εφαρμόζουν σχέδια 

έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το ρόλο τους..   

 Τι κάνουμε;  

 Τι κάνουν οι Αρχές ;  

 Τι λέμε στα  ΜΜΕ, μόνοι μας ή σε συνεργασία;  
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Κύκλος αντίδρασης 
Φάση Εφαρμογής   



   

Το περιστατικό λύθηκε…… 
 Οι δυνάμεις των Αρχών αρχίζουν να 

αποχωρούν     
 Τι κάνουμε;   
 Τι γίνεται με τα ΜΜΕ ;  
 Τι γίνεται με την επαναφορά της 

κανονικότητας 
 Τι καταγράψαμε ως ιστορικό της υπόθεσης;   
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Κύκλος αντίδρασης 
Φάση Αποκατάστασης  



   

Το περιστατικό πέρασε …… 
 Δεν υπάρχουν δυνάμεις των Αρχών…. 
 Επιβιώσαμε ;      
 Τι γίνεται με τα ΜΜΕ ; 
 Τι δεν είχαμε λάβει υπόψη μας ;   
 Τι κάνουμε στο εξής για τέτοιες καταστάσεις;   
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Κύκλος αντίδρασης 
Φάση Αποτίμησης  



Πρόγραμμα Ασφάλειας 
Εγκατάστασης  

22 

 Ποιος και που είναι ο Οργανισμός / Επιχείρηση;  

 Τι ανθρώπινο δυναμικό έχει;  

 Τι εξοπλισμό χρησιμοποιεί ;  

 Τι παράγει ή εξυπηρετεί και πως το διακινεί;  

 Σε ποιο περιβάλλον (γεωφυσικό & «Ασφάλειας»)  είναι οι 
βασικές του εγκαταστάσεις, υποδομές, δίκτυα;  

 Από τι κινδυνεύει ο οργανισμός και πόσο τρωτός είναι;  

 Ποιο είναι το σημερινό status quo της εσωτερικής ασφάλειας 
και προστασίας του κεφαλαίου της; 

 Πως το προστατεύει; 
 

Προστασία του Οργανισμού / Επιχείρισης  
Αναλαμβάνοντας το Σχεδιασμό… 
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Πρόγραμμα Ασφάλειας Εγκατάστασης 
Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης   

Επιχειρησιακή Διαχείριση 
Εισαγωγή, έννοιες, ορισμοί, νομοθετικό πλαίσιο 
Συνοπτική Περιγραφή της Εγκατάστασης (εφόσον 
ανακοινώνεται σε εξωτερικούς φορείς)  
Πολιτική Διαχείρισης (αρχές &προτεραιότητες – Πόροι) 
Φορείς διαχείρισης (Επιτροπή, Συντονιστής Αντιμετώπισης 
Περιστατικού, Επικεφαλής Ασφάλειας, Προσωπικό Ασφάλειας 
(επόπτες, προσωπικό βάσης), Σύνδεσμος με Υπηρεσίες Έκτακτης 
Ανάγκης, κλπ) 
Μέτρα ασφάλειας (δέσμευση περιοχής, περίμετροι, εκκένωση, 
οδεύσεις διαφυγής, σημεία συγκέντρωσης, κλπ)  
Επικοινωνίες, Συστήματα ΤΕΠ & Διαχείριση Πληροφοριών  
Καταστάσεις Επικοινωνίας  
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Πρόγραμμα Ασφάλειας Εγκατάστασης 
Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης   

Επικοινωνιακή Διαχείριση 
Εισαγωγή, έννοιες, ορισμοί 
Πολιτική Διαχείρισης (Κοινά Στόχοι, Αρχές & 
Προτεραιότητες – Πόροι) 
Όργανα Επικοινωνίας  
Δομή Εισροών – Εκροών (εσωτερική ή εξωτερική)  
Εργαλεία Επικοινωνίας  
Καταστάσεις Επικοινωνίας  
Ενημερωτικό Υλικό  
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Πρόγραμμα Ασφάλειας Εγκατάστασης 
Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης   

Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης ανά κατηγορία κινδύνου  
 Κίνδυνοι που πηγάζουν από τον Άνθρωπο, λ.χ.  

 Απειλή βόμβας, Έκρηξη βόμβας, Εμπρησμός, Ομηρία – 
Απαγωγή, Ένοπλη επίθεση, εμπρησμός, δυναμικές 
εκδηλώσεις, κλπ 

 ΧΒΡΠ απειλές, πλαστικά εκρηκτικά, κλπ  
 Παρείσφρηση στα υπολογιστικά συστήματα κλπ 

 Κίνδυνοι που πηγάζουν από τη Φύση  
 Καιρικά φαινόμενα (καύσωνας, παγετός, χιονοθύελλα 

κλπ)  
 Γεωλογικά φαινόμενα (σεισμός, καθίζηση κλπ) 

 Κίνδυνοι που πηγάζουν από την Τεχνολογία  
 Κατάρρευση εγκατάστασης 
 Διαρροή τοξικών ουσιών κλπ 
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Ανοιχτή Συζήτηση 

Αθανάσιος Γ. Κοκκαλάκης   
Αστυν. Υποδντής 

Κέντρο Μελετών Ασφάλειας   
Κιν : 0030 69 44 777 169  

Email : agkokkalakis@kemea.gr 

Ερωτήσεις ?? 
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