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 Κύκλος ζωής διαχείρισης συγκρούσεων

 Ορισμός του φαινομένου της κρίσης

 Διαδικασία εξέλιξης της κρίσης

 Πρόδρομα συμπτώματα

 Ορισμός της Επικοινωνίας

 Η διαδικασία της Επικοινωνίας

 Επικοινωνιακό περιβάλλον καταστάσεων κρίσης 

 Ο ρόλος της Επικοινωνίας στη διαχείριση κρίσεων

 Η Επικοινωνία σε καταστάσεις κρίσης

 Στρατηγικές Επικοινωνίας κατά τη διαδικασία διαχείρισης κρίσης

 Ενέργειες εκπροσώπου τύπου σε καταστάσεις κρίσης

 9 βήματα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση μιας κρίσης

 Προετοιμαστείτε για το ενδεχόμενο μιας κρίσης
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Δεν υπάρχει ένας ενιαίος & κοινά αποδεκτός ορισμός του όρου.

Η κρίση είναι ένα απρόβλεπτο συμβάν, το οποίο χαρακτηρίζεται από ένταση & 

ανασφάλεια & μπορεί να φέρει σε δύσκολη κατάσταση τον φορέα που εμπλέκεται 

σε αυτήν & να επιδράσει θετικά ή αρνητικά στην ομαλή λειτουργία & εξέλιξή του.

Η κρίση είναι μια εκτροπή από την κατάσταση της κανονικότητας, που γίνεται σε 

ένα σημείο καμπής, στο οποίο ανατρέπεται ένα status quo ante (που αφορά ένα 

πρόσωπο, μια ομάδα, ένα σύνολο, μια συνθήκη, διαδικασία, οργάνωση, λειτουργία, 

ισορροπία, αντιστοιχία), με διαφορετική κάθε φορά ένταση, ταχύτητα & αιτιολογία & 

δημιουργείται ένα νέο status quo, δυναμικό, ασταθές, ρευστό, δύσκολα 

ελεγχόμενο & επικίνδυνο, που πρέπει να αντιμετωπιστεί, να “θεραπευτεί”, για να 

επανέλθει η κατάσταση της κανονικότητας.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

 Το στάδιο της ανίχνευσης (Detection). Το στάδιο της ανίχνευσης ξεκινά με την 

καταγραφή των προειδοποιητικών σημάτων μιας κρίσης και ονομάζεται 

προδρομικό στάδιο.

 Το στάδιο της πρόληψης /προετοιμασίας (prevention /preparation), για την 

αντιμετώπιση μιας κρίσης. Η ανάπτυξη και λειτουργία ενός προγράμματος 

δημοσίων σχέσεων που θα έχει σαν στόχο του την ανάπτυξη σχέσεων με 

σημαντικούς opinion leaders μπορεί να προλάβει την εξέλιξη μιας κρίσης ή να την 

περιορίσει όταν εκδηλωθεί.

 Το στάδιο του περιορισμού (containment) μιας κρίσης. Αναφέρεται στην 

προσπάθεια του περιορισμού της διάρκειας μιας κρίσης ή της επέκτασής της σε 

άλλους τομείς που μπορεί να είναι καταστροφικοί για τον Φορέα /Οργανισμό.

 Το στάδιο της ανάκαμψης (Recovery). Αναφέρεται στην προσπάθεια να 

επιστρέψει ο Φορέας /Οργανισμός στους φυσιολογικούς του ρυθμούς όπως πριν 

να ξεσπάσει η κρίση.

 Το στάδιο της ανασκόπησης (learning). Κατά το στάδιο αυτό ο Φορέας 
/Οργανισμός εξετάζει τις επιπτώσεις της κρίσης (θετικές – αρνητικές) και τον 

τρόπο με τον οποίο λειτούργησε κατά τη διάρκεια της κρίσης.
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Το προδρομικό στάδιο (Prodromal Crisis Stage).

Είναι το προειδοποιητικό στάδιο (πολλές φορές δεν υπάρχουν 

προειδοποιητικές ενδείξεις), μιας κρίσης και συνήθως ονομάζεται και 

precrisis stage. 

Το προδρομικό στάδιο είναι πολύ σημαντικό για την εξέλιξη μιας κρίσης γιατί 

αν εντοπίσεις έγκαιρα τα προειδοποιητικά σημάδια της κρίσης είναι 

πολύ εύκολο να ελέγξεις την κατάσταση και να αποφύγεις την Κρίση ή 

να κρίνεις ορθολογικά, ώστε να αποφασίσεις σε ποιες ενέργειες πρέπει να 

προβείς για να ξεπεράσεις την κρίση. 

Η αναγνώριση της κρίσης επιτυγχάνεται με τη χρήση πέντε βασικών 

ερωτήσεων που είναι απαραίτητες για τον καθορισμό του δείκτη 

επιπτώσεων της κρίσης [Crisis Impact Value (CIV)]. 

ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ



Οι ερωτήσεις αυτές είναι:

 Αν η υποτιθέμενη κρίση ενταθεί, πόσο επικίνδυνη κατάσταση μπορεί να 

διαμορφωθεί;

 Αν η υποτιθέμενη κρίση πραγματοποιηθεί, σε ποιο βαθμό θα προκαλέσει το 

ενδιαφέρον των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και των κρατικών υπηρεσιών;

 Σε ποια έκταση η κρίση θα επηρεάσει τις συνήθεις λειτουργίες του Φορέα 

/Οργανισμού σας;

 Κατά πόσο θα προσβληθεί η δημόσια εικόνα του Φορέα  /Οργανισμού σας

και το προσωπικό σας status αν εκδηλωθεί η υποτιθέμενη κρίση;

 Κατά πόσο η κρίση αυτή θα επηρεάσει την οικονομική θέση του Φορέα 

/Οργανισμού σας;

Ο δείκτης επιπτώσεων της κρίσης (CIV) υπολογίζεται βαθμολογώντας κάθε 

απάντηση σε κλίμακα βαρύτητας 0-10 και είναι ο μέσος όρος των παραπάνω 

βαθμών δηλαδή, CIV = α+β+γ+δ+ε / 5.
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ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ (2)
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Η επικοινωνία είναι η διαδικασία της χρήσης λεκτικών και μη λεκτικών 

μηνυμάτων με σκοπό τη δημιουργία νοήματος εντός διαφορετικών 

πλαισίων, πολιτισμών και καναλιών.  

Η δημιουργία  νοήματος προκύπτει όταν μιλάμε, γράφουμε, ενεργούμε και 

δημιουργούμε οπτικές εικόνες, καθώς και όταν ακούμε, διαβάζουμε και 

αντιδρούμε σε μηνύματα.

Ο όρος «επικοινωνώ» (επί + κοινωνώ) σημαίνει αντιλαμβάνομαι κάτι το 

κοινό με κάποιον, ή προσπαθώ να πετύχω κάτι κοινό με κάποιον άλλον.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
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Τα συστατικά στοιχεία της επικοινωνίας, είναι τα ακόλουθα:

 Η ύπαρξη αποστολέα και παραλήπτη.

 Η αποστολή ενός «μηνύματος» από τον αποστολέα (πομπός) στο 
παραλήπτη (δέκτη), μέσω ενός μέσου (καναλιού – διαύλου).

 Η λήψη ενός «μηνύματος» από το παραλήπτη (δέκτης).

Υπάρχουν πολλά είδη επικοινωνίας ανάλογα με:

 Το σκοπό για τον οποίο συντελείται (π.χ. επικοινωνία αποφάσεων, 
εισηγήσεων, πληροφόρησης, ενημέρωσης, αιτήσεων, κ.λπ.).

 Το είδος του πομπού και του δέκτη (διαπροσωπική, επιχειρησιακή, 
ομαδική, διακρατική, κ.λπ.). 

 Τη μορφή των συμβόλων (π.χ. λεκτική ή μη-λεκτική, γραπτή, ηλεκτρονική, 
διαγραμματική, κ.λπ.).

 Την φορά της (μονόδρομη, αμφίδρομη).

 Την θέση του πομπού και του δέκτη στην ιεραρχία του Οργανισμού (π.χ. 
κάθετη, οριζόντια κ.λπ.).

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (2) 
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 Τη μορφή της, όπως:

o Αλληλογραφία (κοινή, ηλεκτρονική, μέσω courier κ.λπ).

o Εκπομπή (ραδιοφωνική, τηλεοπτική, διαδικτυακή /internet κ.λπ).

o Συνομιλία (προσωπική, διάσκεψη, συνέντευξη κ.λπ).

o Δημοσίευση (βιβλία, τύπος, ηλεκτρονικά βιβλία κ.λπ).

o Εικονοσκόπηση (κινηματογράφος, λήψη, μαγνητοσκόπηση κ.λπ).

o Έκθεση (επίδειξη κ.λπ).

 Το μέσο (δίαυλος) μετάδοσης των συμβόλων:

o Γραπτή (γραφή).

o Προφορική, λεκτική (ήχος).

o Ασύρματη (π.χ. ερτζιανά κύματα).

o Ενσύρματη (τηλεφωνική, ηλεκτρονική, κ.λπ). 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (3) 



11

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Μια επικοινωνία για να επιτύχει πρέπει όλα της τα στάδια να δουλέψουν σωστά και 

αποτελεσματικά. Αντιθέτως, θα αποτύχει:

 Αν η πηγή δεν έχει σαφείς ή αρκετές πληροφορίες για μετάδοση.

 Αν το μήνυμα δεν κωδικοποιηθεί ακριβώς και πλήρως, ώστε να μεταδοθεί ορθά.

 Αν τα σήματα δεν μεταδοθούν με ακρίβεια (λόγω θορύβων όπως: παρεμβολής, διακοπής, 

παρασίτων, ανταγωνισμού κ.λπ) στο λήπτη.

 Αν το μήνυμα δεν αποκωδικοποιηθεί ορθά.

 Αν ο λήπτης δεν δύναται ή δεν είναι πρόθυμος να ανταποκριθεί θετικά στο μήνυμα.

Θα πρέπει να κατανοηθεί ότι για να καταστεί επιτυχής μια επικοινωνιακή διαδικασία, ο 

πομπός θα πρέπει να γνωρίζει όσο το δυνατό καλύτερα το λήπτη του μηνύματος, 

ώστε να διαμορφώσει ένα κατάλληλο μήνυμα που θα γίνει αποδεκτό από τον 

παραλήπτη.

Καθοριστικός παράγοντας σε αυτή τη διαδικασία είναι η εμπειρία (γνώσεις, βιώματα, 

αντιλήψεις, στάσεις κ.λπ) τόσο του πομπού όσο και του λήπτη. Αυτό συμβαίνει γιατί ο 

πομπός κωδικοποιεί το μήνυμα και ο λήπτης το αποκωδικοποιεί βάσει των εμπειριών του. 

Π.χ. αν δεν γνωρίζουμε Ισπανικά, είναι αδύνατο να κωδικοποιήσουμε και 

αποκωδικοποιήσουμε στη γλώσσα αυτή. 

Το μυστικό λοιπόν, είναι ο πομπός να κωδικοποιεί το μήνυμά του με τρόπο, ώστε να 

συνδεθεί το μήνυμα με την εμπειρία του δέκτη. 
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Οι παράγοντες που επηρεάζουν ή εμποδίζουν (θόρυβοι) την 

επικοινωνία είναι:

Ο σημασιολογικός θόρυβος. Ο θόρυβος αυτός υφίσταται 

όταν ο πομπός και ο δέκτης αποδίδουν διαφορετική 

σημασία στα σύμβολα και δεν καταλαβαίνουν ο ένας                     

τον άλλον.

Ο θόρυβος της μετάδοσης. Ο θόρυβος αυτός είναι                                                               

το αποτέλεσμα της παραμόρφωσης του μηνύματος 

κατά την διαβίβασή του (π.χ. λόγω παρασίτων κ.λπ), 

της ακαταλληλότητας του μέσου διαβίβασης της 

πληροφορίας κ.α.

 Τα περιβαλλοντικά εμπόδια (π.χ. χώρος, μέσα, 

περιβάλλον, κ.λπ).

 Τα ψυχικά εμπόδια (π.χ. άγχος, πανικός, 

συναισθήματα, αδιαφορία, κ.λπ).

 Τα φυσικά εμπόδια (π.χ. ηλικία, φύλλο, ακοή, όραση, 

κ.λπ). 

Οι αντιφάσεις και οι ασάφειες των μηνυμάτων.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (2)  

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic07GHm8zQAhWGfRoKHWO7DwQQjRwIBw&url=http://www.star-fm.gr/2011/04/02/%CE%9F-%CE%B8%CF%8C%CF%81%CF%85%CE%B2%CE%BF%CF%82-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CE%B9/&bvm=bv.139782543,d.d2s&psig=AFQjCNEMfF7O00X43Sp7mjsvSt-no9gyFA&ust=1480448585336514
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic07GHm8zQAhWGfRoKHWO7DwQQjRwIBw&url=http://www.star-fm.gr/2011/04/02/%CE%9F-%CE%B8%CF%8C%CF%81%CF%85%CE%B2%CE%BF%CF%82-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CE%B9/&bvm=bv.139782543,d.d2s&psig=AFQjCNEMfF7O00X43Sp7mjsvSt-no9gyFA&ust=1480448585336514
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Σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή κρίσης προκαλείται αβεβαιότητα, ανησυχία, 

φόβος & κυριαρχεί η σύγχυση & το χάος. Επίσης, παρατηρείται ταχεία εναλλαγή 

καταστάσεων, διαμόρφωση έκτακτων συνθηκών, ανασφάλεια & πολλαπλές πιέσεις.

Απαιτείται να ληφθούν άμεσα αποφάσεις σχετικά με:

 Το πώς θα αντιμετωπιστεί η διαμορφωθείσα κατάσταση,

 Πώς θα κατανεμηθούν οι διαθέσιμοι (υλικοί & άυλοι) πόροι, 

 Πώς θα γίνει η διαχείριση σημαντικών ζητημάτων που θα προκύψουν,  

 Πώς θα αξιοποιηθούν οι διαθέσιμες πληροφορίες, 

 Πώς θα επικοινωνήσει ο φορέας που καλείται να αντιμετωπίσει την έκτακτη ανάγκη 

ή κρίση & με τι μήνυμα με τα εσωτερικά κοινά του & την κοινή γνώμη,

 Πώς θα αντιμετωπιστούν πιθανές καταγγελίες, επικρίσεις ή η αρνητική 

δημοσιότητα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΡΙΣΗΣ  
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 Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) επηρεάζουν & διαμορφώνουν σε 
μεγάλο βαθμό την κοινωνική κουλτούρα & την ατομική αντίληψη σχετικά με 
τους κινδύνους που πιθανό να προκύψουν 

 Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) είναι η κύρια οδός επικοινωνίας μεταξύ 
των δημόσιων αρχών & του κοινού & συνεπώς έχουν την ευθύνη να 
διασφαλίσουν ότι κατά τη διάρκεια μιας κατάστασης κρίσης οι πληροφορίες για τη 
δημόσια ασφάλεια θα φθάσουν στο ευρύ κοινό έγκαιρα & με ακρίβεια.

 Παρ’ όλα αυτά, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) έχουν κατηγορηθεί για:

 Παραπληροφόρηση & παραπλάνηση της κοινής γνώμης, 

 Ενίσχυση της σύγχυσης 

 Μετάδοση ανακριβών, αντιφατικών ή διφορούμενων & ελλιπών 
πληροφοριών

 Τεχνητή κατασκευή του κινδύνου για λόγους ακροαματικότητας, πολιτικών ή 
ατομικών σκοπιμοτήτων

 Προβολή της καταστροφής ως θέαμα (μοντέλο Hollywood)

 Αναπαραγωγή φημών, διαφωνιών & απόψεων που διαστρεβλώνουν τα 
γεγονότα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΡΙΣΗΣ (2) 
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 Σε καταστάσεις κρίσεων γεννιέται η ανάγκη της διάδοσης των αναγκαίων 

πληροφοριών με πρωταρχικό σκοπό την προστασία των πολιτών.

 Οι διαχειριστές τέτοιων καταστάσεων καλούνται να παράσχουν έγκυρη & έγκαιρη 

πληροφόρηση, στους πολίτες ώστε να τους βοηθήσουν να προετοιμαστούν 

κατάλληλα & να κάνουν ορθολογικές επιλογές για την μείωση των κινδύνων & 

την διασφάλιση της ασφάλειάς τους. 

 Η μέριμνα για την ενημέρωση & την προστασία του κοινού συνήθως αποτελεί 

τον καλύτερο τρόπο για την ανάπτυξη μιας θετικής σχέσης με το κοινό, την 

οικοδόμηση της εμπιστοσύνης με τους διαχειριστές της κρίσης και την 

αποδοχή των αποφάσεών τους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΡΙΣΗΣ (3) 
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Η Francis Marra υποστηρίζει ότι αν κάποιος φορέας που εμπλέκεται σε

κρίση δεν κατορθώσει να επικοινωνήσει αποτελεσματικά με τα

εσωτερικά και εξωτερικά κοινά του, τη κοινή γνώμη και τα μέσα μαζικής

ενημέρωσης (ΜΜΕ), είναι βέβαιο ότι θα έχει αρνητικά αποτελέσματα.

Κατά την εξέλιξη κάθε κρίσης ο φορέας που εμπλέκεται στην κρίση

κατακλύζεται από ερωτήματα πολλών και διαφορετικών εσωτερικών

και εξωτερικών κοινών που επιθυμούν και πρέπει να πληροφορηθούν για

τα αίτια, τις συνθήκες μιας κρίσης (τι, πότε, που, πως και γιατί συνέβη και

ποιος εμπλέκεται) και την διαδικασία αντιμετώπισή της.

Η ικανότητα γρήγορης και αποτελεσματικής ανταπόκρισης στις ανάγκες

επικοινωνίας αποτελεί σαφώς ένα σημαντικό παράγοντα για την επιτυχημένη

και αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ
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Βασικά στάδια επικοινωνιακής διαχείρισης

Στάδιο 1ο:
Επιβεβαίωση της 

κατάστασης

Εξετάστε τα γεγονότα:
Εκτιμήστε την σοβαρότητα της κατάστασης βασιζόμενοι 
σε πηγές πληροφόρησης
Διευκρινίστε τα επίμαχα σημεία, χρησιμοποιώντας 

εμπειρογνώμονες & ειδικούς του αντικειμένου
Προσπαθήστε να διακρίνετε την πραγματική έκταση των 
γεγονότων 

Γνωστοποίηση & συντονισμός:
Γνωστοποίηση της κρίσης και ανάθεση των απαραίτητων 
εντολών
Συντονισμός ομάδων και συνεργατών

Οι διαδικασίες ποικίλουν ανάλογα με το μέγεθος της 
επιχείρησης/οργανισμού 

Στάδιο 2ο:
Αρχική 

επικοινωνία & 
επαφές

Στάδιο 3ο:
Αξιολόγηση της 

κατάστασης 
/ενεργοποίηση 

του σχεδίου

Εξετάστε τις επιπτώσεις στις λειτουργίες της επικοινωνίας 
& το εμπλεκόμενο προσωπικό
Προσδιορίστε τον ρόλο του φορέα & την συμμετοχή 
της/του στη συγκεκριμένη κρίση 

Παρακολουθείτε στενά τα ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένου 
των social media)
Προσδιορίστε την ομάδα/ες που πλήττονται & τις 
ανάγκες τους για πληροφόρηση 

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΙΣΗΣ 
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Στάδιο 4ο:
Οργάνωση 

επικοινωνιακής 
ομάδας & 

ανάθεση 
καθηκόντων

Ποιοί είναι υπεύθυνοι για τον γενικό χειρισμό και τις 
απαντήσεις;
Ορίστε την ομάδα επικοινωνίας  
Εξετάστε τις ανάγκες σε πόρους και εκτιμήστε τον 

απαιτούμενο χρόνο
Ενημερωθείτε για τα τρέχοντα ζητήματα του φορέα 
/οργανισμού
Ενεργοποιήστε τους εξωτερικούς συνεργάτες σας 

Στάδιο 5ο:
Προετοιμασία 

επικοινωνιακής 
διαδικασίας & 

εξασφάλιση 
εγκρίσεων

Προετοιμάστε τα μηνύματα 
Προσδιορίστε το κοινό - στόχο που επιθυμείτε να 
επικοινωνήσετε (σε ποιους απευθύνεστε)
Τί θέλουν να μάθουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ);  

Δείξτε κατανόηση 
Ποιά είναι η απάντηση του φορέα /οργανισμού για την 
κρίση;
Προσδιορίστε τα επόμενα βήματα που ενδιαφέρουν το κοινό 
Προχωρήστε στις, εγκεκριμένες από το σχέδιο αντιμετώπισης 
κρίσεων, διαδικασίες

Στάδιο 6ο:
Παροχή 

πληροφόρησης 
μέσω 

επιλεγμένων 
δικτύων

Επιλέξτε τα κατάλληλα κανάλια επικοινωνίας & 
χρησιμοποιήστε τα:
Απλά
Με ακρίβεια

Αξιόπιστα
Συγχρονισμένα
Επαναλαμβανόμενα
Σταθερά 

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΙΣΗΣ (2) 



19

Στάδιο 7ο:
Ανατροφοδότηση 
& εκτίμηση της 

κρίσης

Αξιολογήστε την ανταπόκριση (feedback)
Αναλύστε την ανατροφοδότηση (feedback) από το 
εξωτερικό περιβάλλον
Αναλύστε την κάλυψη από τα ΜΜΕ

Κοινοποιήστε τα αποτελέσματα στην ηγεσία
Αναθεωρήστε το αρχικό σχέδιο (αν κριθεί 
αναγκαίο)

Στάδιο 8ο:
Ενημέρωση 
του κοινού

Δώστε έμφαση στα θέματα δημόσιας υγείας ή 
ασφάλειας (αν υπάρχουν)
Λάβετε υπόψη και το κοινό που δεν έχει εμπλακεί 
στην κρίση

Στάδιο 9ο:
Αξιολόγηση 
γεγονότων

Παρακολουθήστε τα μέσα μαζικής επικοινωνίας & 
τα social media
Ανταλλάξτε πληροφορίες με τους συνεργάτες σας 
στην κρίση
Μελετήστε την κοινή γνώμη

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΙΣΗΣ (3) 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

Στρατηγικές αποκατάστασης της εικόνας (Ιmage Restoration Strategies)
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. DENIAL: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ

1.1  Στρατηγική της  απλής άρνησης Δεν ευθυνόμαστε εμείς για τη

πρόκληση της κρίσης

1.2  Στρατηγική της μετάθεσης της ευθύνης ή του 

εξιλαστήριου θύματος ή της θυματοποίησης

Κάποιος άλλος ευθύνεται για τη

πρόκληση της κρίσης

2. EVADING RESPONSIBILITY: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

2.1  Στρατηγική της  αντίδρασης σε προκλήσεις 

/προβοκάτσιες

Η κρίση οφείλεται σε προβοκάτσια

2.2  Στρατηγική της αδυναμίας ελέγχου των καταστάσεων Η κρίση προκλήθηκε διότι δεν

είχαμε επαρκής γνώση και ακριβής

πληροφόρηση για τα δεδομένα της

κρίσης

2.3 Στρατηγική του ατυχήματος Η κρίση που προκλήθηκε

οφείλεται σε ένα άτυχο γεγονός.

Ήταν ατύχημα

2.4 Στρατηγική των καλών προθέσεων Θα κάνουμε ότι είναι ανθρωπίνως

δυνατό για να αντιμετωπίσουμε τη

κρίση και να αποκαταστήσουμε τις

ζημιές που προξένησε
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ (2)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

3. REDUCE OFFENSIVENESS: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

3.1 Στρατηγική της ενίσχυσης Τη περίοδο πριν τη κρίση

έχουμε κάνει μερικά καλά

πράγματα

3.2 Στρατηγική της ελαχιστοποίησης Η Κρίση δεν είναι τόσο σοβαρή

3.3 Στρατηγική της διαφοροποίησης Έχουν συμβεί πολύ

σοβαρότερες κρίσεις με πιο

καταστροφικά αποτελέσματα

3.4 Στρατηγική της υπέρβασης Παρά τις επιπτώσεις της κρίσης,

στο μέλλον θα προκύψουν

θετικά αποτελέσματα

3.5 Στρατηγική της αντεπίθεσης Ο κατήγορος δεν είναι σοβαρός

3.6 Στρατηγική της αποζημίωσης Θα αναλάβουμε πλήρως το

κόστος της κρίσης και θα

αποζημιώσουμε τους πληγέντες

4. CORRECTIVE ACTION: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ 

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ

Θα αναλάβουμε δράσεις για την

αποκατάσταση των ζημιών

5. MORTIFICATION: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΟΛΟΓΙΑΣ ή ΣΥΓΝΩΜΗΣ

Ζητούμε συγνώμη για το κακό

που προκαλέσαμε



 Ενημέρωση για τη ροή των τηλεφωνικών κλήσεων

 Πρόβλεψη πιθανών ερωτήσεων των δημοσιογράφων & συγγραφή ενδεικτικών 

απαντήσεων

 Συνεργασία με τον διαχειριστή της κρίσης για την χάραξη επικοινωνιακής στρατηγικής & 

την  προετοιμασία της αρχικής δήλωσης.

 Αντιμετώπιση/ χειρισμός επικριτικών αναφορών από τα ΜΜΕ.  

 Συνεχής ενημέρωση των δημοσιογράφων, για το χρόνο & τον τόπο των μελλοντικών 

ενημερώσεων.

 Ετοιμότητα άμεσης παρέμβασης στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ για διόρθωση ανακριβειών & 

άμβλυνση των αρνητικών εντυπώσεων.

 Άμεση απάντηση σε επικριτικά /εχθρικά δημοσιεύματα 

 Λήψη απόφασης σχετικά με το αν θα δοθεί πρόσθετη ενημέρωση στους 

δημοσιογράφους (με συνέντευξη τύπου ή απλή ανακοίνωση τύπου κ.λπ.). Σε αυτή την 

περίπτωση οργανώνει την συνέντευξη τύπου & εκπροσωπεί την Υπηρεσία/ Φορέα. 
22

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΙΣΗΣ 



23

1. Εκτιμήστε την κατάσταση. [μάθετε τι συνέβη, πότε και πού συνέβη, ποιός εμπλέκεται, 
υπάρχουν τραυματίες ή θύματα; Αν ναι, πόσοι είναι, πού βρίσκονται και ποιά είναι η 
κατάστασή τους; Ποιοί κρατικοί φορείς (Αστυνομία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ ) έχουν εμπλακεί. 
Έχουν ασχοληθεί τα ΜΜΕ με το θέμα; κ.λπ]. 

2. Πάρτε την πρωτοβουλία των κινήσεων. (βγάλτε μια πρώτη δήλωση και κερδίστε χρόνο).

3. Αποφασίστε την στρατηγική σας. (θα κρατήσετε ψηλό ή χαμηλό προφίλ;, θα αποδεχτείτε 
ή όχι την ευθύνη; κ.λπ).

4. Προσδιορίστε τα ειδικά κοινά (stakeholders) που έχουν άμεση σχέση με το 
περιστατικό και ψάξτε να βρείτε συμμάχους. (Ποιος επηρεάζεται από την κρίση; Ποιος 
μπορεί να μας επηρεάσει;
Ποιος χρειάζεται να ξέρει; Ποιος μπορεί να μας βοηθήσει;).

5. Αποφασίστε ποια θα είναι τα μηνύματά σας. (Τι θέλετε να τους πείτε; Σκεφτείτε τι θέλουν 
να ακούσουν;) .

6. Προετοιμάστε λεπτομερές σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης (Crisis Management 
Plan). (Ενημερώστε τους συνεργάτες σας λεπτομερώς  για το τι πρέπει να κάνουν, ποιος θα 
κάνει τι, πού και πότε και βάλτε τους να συμμετάσχουν όλοι ενεργά. Ορίστε Εκπρόσωπο 
Τύπου).

7. Κατανοήστε τα ακροατήριά σας. (Ερευνήστε να δείτε ποια είναι η στάση τους για την 
κρίση, δείξτε τους ότι συμπάσχετε και ότι θα κάνετε τα πάντα για να αποκατασταθεί η 
κατάσταση).

8. Δώστε πληροφόρηση. (Να είστε ειλικρινείς. Ενημερώνετε συνεχώς την κοινή γνώμη. Μην 
αφήνετε κενά.

9. Να είστε καθησυχαστικός και ευγενικός. (Μην αρνείστε η υποβαθμίζετε ένα πρόβλημα αν 
υπάρχει. Παραδεχτείτε το αν έχετε ευθύνη).  

9 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ 
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1. Αναπτύξτε Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων. (Σχεδιάστε πιθανά σενάρια κρίσεων, 

ετοιμάστε τα μηνύματά σας σύμφωνα με την κάθε περίπτωση, ετοιμάστε τις 

πρώτες δηλώσεις κ.λπ). 

2. Εκτιμήστε του πιθανούς κινδύνους (Risk assessment). [Φτιάξτε μια λίστα με 

τα πιθανά ζητήματα (issue) ή καταστάσεις κρίσεων που μπορεί να 

αντιμετωπίσετε].

3. Δημιουργήστε Ομάδα διαχείρισης Κρίσεων (Crisis Management Team).

4. Ετοιμάστε εγχειρίδιο με τις ενέργειες που πρέπει να εκτελέσει το κάθε 

μέλος της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων). 

5. Προετοιμάστε και συντονίστε τις διαδικασίες με τους τρίτους. (Δημόσιες 
αρχές, πυροσβεστική, ιατρικές ομάδες, τηλεφωνικά κέντρα, ερευνητικά κέντρα, 

εμπειρογνώμονες, δικηγόροι κ.λπ.).

6. Καθιερώστε περιοδικές συναντήσεις της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων.

(Κάνετε επικαιροποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης Κρίσεων και εκτελέστε 
ασκήσεις προσομοίωσης).  

7. Ορίστε Εκπρόσωπο Τύπου (Spokesperson). (Κάθε τρίμηνο, οργανώστε 

media training για να βρίσκεται σε ετοιμότητα).  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ 
ΜΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ 



Σας ευχαριστώ θερμά 

για την προσοχή σας
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