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τι είναι και τι δεν είναι η Διαχείριση Κρίσεων

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ δεν είναι
συνταγή, δεν είναι πρωτόκολλο,
αλλά συμπεριφορά, νοοτροπία,
στάση ζωής.
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ είναι
εργαλείο διοίκησης, είναι μέθοδος,
είναι επικοινωνία, είναι
συμπεριφορά.
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ πρέπει
να αποτελεί εργασιακή
καθημερινότητα.

τι είναι και τι δεν είναι η Διαχείριση Κρίσεων

Η Διαχείριση Κρίσεων ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ αντιμετώπιση
προβλήματος
Η Διαχείριση Κρίσεων ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ αντιμετώπιση
περιστατικού
Η Διαχείριση Κρίσεων ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ αντιμετώπιση
καταστροφής

τι είναι ΚΡΙΣΗ;

το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της ΚΡΙΣΗΣ σε εξέλιξη

ΑΙΦΝΙΔΙΕΣ και ΣΥΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ

Αιφνίδιες Κρίσεις και Συσωρευτικές / Υποβόσκουσες Κρίσεις

ΑΙΦΝΙΔΙΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ : αναπάντεχα
γεγονότα για τα οποία η Εταιρεία ή
ο Οργανισμός δεν έχουν ευθύνη
όπως, απώλεια στελεχών, φυσικές
καταστροφές, έκρηξη
εγκαταστάσεων, σαμποτάζ,
τρομοκρατικές ενέργειες,
εργασιακή βία, απαγωγές,
τεχνολογικά προβλήματα,
περιβαλλοντικά προβλήματα, κ.α.

ΣΥΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ /
ΥΠΟΒΟΣΚΟΥΣΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ :
ξεκινούν ως μικρά εσωτερικά
προβλήματα και στην συνέχεια
εξελίσσονται σε μεγάλα και
δημόσια όπως, σεξουαλική
παρενόχληση, κακή διοίκηση,
απεργίες, εργατικές διεκδικήσεις,
κινήματα, δικαστικά θέματα, κ.α.

οι ΚΡΙΣΕΙΣ δεν εμφανίζονται ξαφνικά

το σύνολο σχεδόν των κρίσεων δεν είναι «ΣΟΚ και ΔΕΟΣ»
Σύμφωνα με το Institute for Crisis Management περίπου τα ¾ των κρίσεων στις
επιχειρήσεις και τους οργανισμούς ανήκουν στην κατηγορία των υποβοσκουσών /
συσωρευτικών κρίσεων.

Όπως έχει ήδη αποδειχθεί, οι κρίσεις εξελίσσονται (στον χώρο και στον χρόνο)
και τροποποιούνται από την στιγμή που υποβόσκουν έως την στιγμή που
εμφανίζονται.

από το 2007 και ύστερα ο αριθμός των «κρίσιμων» κρίσεων
αυξήθηκε κατά 80%

τι είναι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ;

Διαχείριση Κρίσεων είναι η ενδελεχής μελέτη και πρόβλεψη
των κινδύνων που ενδέχεται να απειλήσουν μια επιχείρηση ή
έναν οργανισμό ή μια κοινωνία ή μια κυβέρνηση ή μια οικονομία,
κλπ με σκοπό τη μείωση της αβεβαιότητας και τη λήψη όλων των
απαιτούμενων μέτρων, ενεργειών και διαδικασιών, πριν, κατά τη
διάρκεια και μετά από την κρίση, ώστε να προστατευθούν οι
άνθρωποι, το περιβάλλον, η οικονομία, οι πόροι, οι θέσεις, η
πολιτική σταθερότητα, κλπ

η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ είναι πρόληψη

Η Διαχείριση Κρίσεων είναι πρόληψη και μόνον πρόληψη. Στο πεδίο της
πρόληψης λοιπόν και στον χρόνο που αυτή υλοποιείται με συγκεκριμένες
δράσεις μαθαίνουμε πώς να συμπεριφερθούμε και τι να κάνουμε όταν
ξεσπάσει η κρίση. Έτσι την ώρα της κρίσης γνωρίζουμε ήδη τι πρέπει να
κάνουμε. Και αυτό είναι το σωστό. Και το σωστό έχει όφελος.
Αλλά για να φτάσουμε εδώ, πρέπει οι δομές, οι υποδομές, οι ασκήσεις
ετοιμότητος, το ανθρώπινο δυναμικό, οι πόροι, να προϋπάρχουν και να
είναι λειτουργικά και σε ετοιμότητα, όσο κι αν φαίνεται σπατάλη χρόνου
και χρήματος. Έτσι όταν ξεσπάσει η κρίση, κανείς δεν θα σπαταλήσει
χρόνο και χρήμα για να προετοιμαστεί. Γιατί τότε τα αποτελέσματα θα
είναι ολέθρια.

ποιος είναι ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ;

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ
Ο Διαχειριστής Κρίσεων είναι το εντεταλμένο στέλεχος
που διαθέτει ειδικά προσόντα, ειδικές γνώσεις και
φυσικές ηγετικές ικανότητες και έχει ως κύρια αποστολή και
δράση του τον ειδικό αλλά αποτελεσματικό χειρισμό
καταστάσεων αντικανονικότητας εντός περιβάλλοντος πίεσης,
ρευστότητας, αστάθειας, κινδύνων και αβεβαιότητας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ
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5 Βασικές Αρχές που διέπουν τον ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

η αρχή της ΕΥΘΥΝΗΣ
Ο Διαχειριστής Κρίσεων έχει την ευθύνη υπό
κανονικές συνθήκες να λαμβάνει τις απαραίτητες
προφυλάξεις σχετικά με την ετοιμότητα καταστάσεων
εκτάκτου ανάγκης και την ευθύνη του αποτελεσματικού
χειρισμού καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης όταν
εκδηλωθούν, εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων του.

5 Βασικές Αρχές που διέπουν τον ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

η αρχή της ΙΣΟΤΗΤΑΣ
Ο Διαχειριστής Κρίσεων κατά την διάρκεια
αντιμετώπισης μιας κρίσης, πρέπει να λειτουργεί
όσο γίνεται πιο κοντά στην καθημερινή του
δραστηριότητα,
ως αποτέλεσμα
της σωστής
προετοιμασίας, ήτοι οι δύο καταστάσεις, της
κανονικότητας και της αντικανονικότητας να δείχνουν
αμελητέα διαφορά στην διαχείρισή τους και ο ίδιος να
μοιάζει ως λειτουργός της καθημερινότητας.

5 Βασικές Αρχές που διέπουν τον ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

η αρχή της ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ
Ο Διαχειριστής Κρίσεων πρέπει να έχει δομήσει
έτσι τον εσωτερικό μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων
ώστε να αντιμετωπίζει τις κρίσεις στο χαμηλότερο
δυνατό οργανωτικό επίπεδο, όπου η αντιμετώπιση
απαιτεί λιγότερους πόρους, προκαλεί μικρότερη
απήχηση και προλαμβάνει μεγαλύτερες απώλειες και
ζημίες.

5 Βασικές Αρχές που διέπουν τον ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

η αρχή της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο Διαχειριστής Κρίσεων οφείλει να εξασφαλίζει εκ
των προτέρων την καλύτερη δυνατή συνεργασία
τόσο μεταξύ των διαφόρων τμημάτων και υπηρεσιών
εσωτερικά, όσο και μεταξύ των διαφόρων φορέων και
αρχών εξωτερικά, στην γενικότερη προσπάθεια
πρόληψης των κρίσεων, σχεδιασμού, ετοιμότητας και
διαχείρισης των κρίσεων.

5 Βασικές Αρχές που διέπουν τον ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

η αρχή της ΑΛΗΘΕΙΑΣ
Ο Διαχειριστής Κρίσεων πρέπει να εξασφαλίζει ότι
όλα τα δεδομένα και οι πληροφορίες που λαμβάνει
είναι αληθή, να μιλάει την γλώσσα της αλήθειας προς
τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες, τους
συνεργάτες του, τους πληγέντες, τους ανωτέρους, τους
δημοσιογράφους, την κοινή γνώμη και να εκφράζει
αληθινά αισθήματα.

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

«ΔΟΤΟΙ» Διαχειριστές Κρίσεων

. . . στους οποίους δόθηκε / χαρίστηκε η αντίστοιχη διοικητική
θέση και οι εξουσίες που πηγάζουν από αυτή, για λόγους
διάφορους, είτε πολιτικούς, είτε κομματικούς, είτε
συγγενικούς, είτε αισθηματικούς, κ.α. Ούτε συζήτηση να
γίνεται για έστω και τα τυπικά επαγγελματικά προσόντα.

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

«ΘΕΣΕΙ» Διαχειριστές Κρίσεων

. . . οι οποίοι κατέλαβαν την αντίστοιχη διοικητική θέση και τις
εξουσίες που πηγάζουν από αυτή, λόγω τήρησης της
επετηρίδας ή του ειδικού εσωτερικού συστήματος
προαγωγών, ανεξάρτητα και αδιάφορα εάν δεν πληρούν
έστω και τα τυπικά επαγγελματικά προσόντα.

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

«ΛΑΘΟΣ» Διαχειριστές Κρίσεων

. . . που βρέθηκαν σε λάθος διοικητική θέση ευθύνης.
Πρόκειται για επαγγελματίες της δημόσιας διοίκησης που
διαθέτουν επαγγελματικά προσόντα για κάποια άλλη θέση,
αλλά για λόγους διάφορους, βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης για
τις οποίες δεν είναι επαγγελματικά κατάλληλοι.

έχουν ΕΥΘΥΝΕΣ οι ανώτεροι και οι κατώτεροι;

Η παρουσία του Διαχειριστή Κρίσεων σε έναν οργανισμό,
μια επιχείρηση, μια κοινωνική ή επαγγελματική ομάδα, μια
κυβέρνηση, μια ομάδα μάχης, κ.α. δεν σημαίνει ότι
απαλλάσσει από τις ευθύνες τους όλους τους
εμπλεκόμενους υπευθύνους και συμμετέχοντες από τον
χαμηλόβαθμο έως τον υψηλόβαθμο, στο να αντιληφθούν ή
να προσπαθήσουν να αποτρέψουν μια ενδεχόμενη κρίση.

έχουν ΕΥΘΥΝΕΣ αυτοί που τους διορίζουν;

Ευθύνες έχουν και αυτοί που
τους διορίζουν με μη
αξιοκρατικές διαδικασίες. Δεν
είναι λογικό να συμβαίνει τούτο
· όταν διορίζεται ο Διαχειριστής
Κρίσεων να κρίνεται ως ικανός,
επαρκής, αποτελεσματικός και
μέσα σε ελάχιστο χρονικό
διάστημα, να κρίνεται το ίδιο
άτομο από τους ίδιους
ανθρώπους ως ανίκανος,
ανεπαρκής και
αναποτελεσματικός, επειδή δεν
αντιμετώπισε σωστά την
συγκεκριμένη κρίσιμη
κατάσταση.

κακοί ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

Στον τομέα της Διαχείρισης Κρίσεων, δεν νοείται ο
διορισμός του Διαχειριστή Κρίσεων να γίνεται με
κριτήρια πελατειακής σχέσης, οικογενειακού βολέματος,
δωροδοκίας, κομματικής ταυτότητας, κ.α.
Οι περισσότεροι άνθρωποι αγνοούν την ύπαρξη κακών
Διαχειριστών Κρίσεων, έως την στιγμή που θα αποδειχθεί
στο πεδίο. Αλλά τότε είναι ήδη αργά και έχει κοστίσει
βαρύτατα.

κακοί ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

Μια μεγάλη μερίδα κακών Διαχειριστών Κρίσεων
αποτελούν οι πολιτικοί, ανεξαρτήτως πολιτικών
απόψεων. Εκ φύσεως δεν μπορούν να είναι καλοί
Διαχειριστές Κρίσεων.

καθεστώς λήψης αποφάσεων και περιβάλλον

Η λήψη αποφάσεων σε περίοδο διαχείρισης μιας κρίσης γίνεται κάτω από
ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με περισσότερο επικρατούσες τις συνθήκες
αβεβαιότητας και επικινδυνότητας.
Ο Διαχειριστής Κρίσεων δεν είναι απρόσβλητος από την πίεση, το άγχος, τον
φόβο, την ανασφάλεια, τον πανικό. Έχει ελάχιστο χρόνο στην διάθεσή του
για την λήψη αποφάσεων, λαμβάνει αποφάσεις «πεδίου» που αφορούν στην
εξέλιξη της κρίσης, η πληροφόρηση που αξιολογεί για να ενεργήσει πολλές
φορές είναι ελλιπής ή ακατάλληλη, οι διορθωτικές αποφάσεις που παίρνει
είναι αποφάσεις των μερικών δευτερολέπτων, η πολιορκία που δέχεται από
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι στρεσογόνα, η υποστήριξη που έχει από
τους συνεργάτες του μπορεί να είναι προβληματική, οι προϊστάμενοί του
απαιτούν, οι υφιστάμενοί του αδυνατούν και τα ψυχοδυναμικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του (αντοχή, θέληση, προσαρμοστικότητα, κλπ)
μειώνονται.

προετοιμασία για το αύριο

Βρισκόμαστε λίγο πριν την επόμενη κρίση. Ας προετοιμαστούμε κατάλληλα,
προετοιμάζοντας κατάλληλα και τους ανθρώπους που θα την διαχειριστούν.
περισσότερα

συνεχίζοντας με περισσότερη ασφάλεια

σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

