
ΠΑΡΟΤΙΑΗ

OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

ISCM
©

Project Management   /   System   /  Communication  & Media 

ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2011



1. ΠΟΙΟΤ ΑΦΟΡΑ

2. ΚΟΠΟ

3. ΠΕΝΣΕ ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ

4. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΡΙΗ

5. ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΙΝΔ./ΜΕΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡHΙΑΚΗ  ΤΝΟΧΗ

6. ΠΡΟΕΓΓΙΗ  ΚΡΙΗ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ

7. ΠΛΑΙΙΟ ΔΙΕΡΓΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΡΙΗ

8. ΔΕΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ-ΟPTIONS

ISCM

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



 Οργανιςμοί Δθμόςιου ι Ιδιωτικοφ τομζα, ΟΣΑ

 Εταιρείεσ ανεξαρτιτωσ μεγζκουσ κλάδου που ζρχονται δυνθτικά ςε επαφι με κίνδυνο εξωτερικό 
ι εςωτερικό από αίτια (οικονομικά, λειτουργικά, περιβαλλοντικά λόγω φυςικϊν φαινομζνων ι 
ελλιποφσ δυνατότθτασ ελζγχου εφοδιαςτικισ αλυςίδασ) με ζμφαςθ:
• τροφίμων (παραγωγισ θ εμπλεκόμενεσ ςτθ αλυςίδα παραγωγισ-διάκεςθσ)
• παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ 
• παραγωγισ προϊόντων ιατρο-τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ
• πλθροφορικισ θ εξαρτϊμενεσ άμεςα από Ι.Σ.
• ειςθγμζνεσ με ζμφαςθ ςτθ δθμόςια εικόνα και κοινωνικι υπευκυνότθτα
• εταιρείεσ που κα πρζπει να διαχειριςτοφν τθν κρίςθ λόγω απαιτιςεων 

νομοκεςίασ και κανονιςτικϊν αρχϊν
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ΠOΙΟΤ ΑΦΟΡΑ



Ο ςκοπόσ ςχεδιαςμοφ & εγκατάςταςθσ του ςυςτιματοσ ISCM είναι να καταςτιςει δθμόςιεσ, 
ιδιωτικζσ εταιρείεσ, εταιρείεσ κοινισ ωφζλειασ, ικανζσ να υιοκετιςουν και να επιτφχουν:

 Μια πιο ζγκυρθ & ςτακερι βάςθ για λιψθ αποφάςεων και ςχεδιαςμό
 Καλφτερθ ταυτοποίθςθ –ιεράρχθςθ ευκαιριϊν και απειλϊν 
 Ωφζλεια  από τθν αβεβαιότθτα και τθν μεταβλθτότθτα
 Να μάκουν να λειτουργοφν προ-δραςτικά παρά  ςυρόμενεσ “μετά από τα γεγονότα”
 Καλφτερο καταμεριςμό & αξιοποίθςθ  των πόρων
 Βελτιωμζνθ διαχείριςθ των επιπτϊςεων, μείωςθ των λειτουργικϊν απωλειϊν, του 

κόςτουσ του ρίςκου και πικανά καλφτερα αςφάλιςτρα
 φγκλιςθ ςυμμόρφωςθσ με ςχετικι νομοκεςία
 Μεγαλφτερθ  εμπιςτοςφνθ ςτθν εταιρία από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ 
 Καλφτερθ εταιρικι διακυβζρνθςθ και,
 Διαςφάλιςθ  θ και ακόμα ενίςχυςθ  του εταιρικοφ brand name (reputation management)

ISCM

ΚΟΠΟ



1. Είναι ςφςτθμα με μεκόδουσ, διεργαςίεσ,διαδικαςίεσ, τεκμθρίωςθ  και  ςυςτθμικι εμπλοκι 
ανκρ. πόρων, μζςων, οργάνωςθσ, τεκμθρίωςθσ & λοιπϊν ςυςτθμάτων διαχείριςθσ. Οπότε 
επικεωρείται και αναςκοπείται ςε τακτά προβλεπόμενα χρονικά διαςτιματα

2. Βαςίηεται ςε   διεκνι πρότυπα όπωσ AS/NZS 4360:2004 ( είναι το πρότυπο    αναφοράσ του 
ΙSCM), και οδθγοφσ όπωσ  ISO/IEC GUIDE 51, ISO/IEC GUIDE 73, ISO 3534-1

3. Χρθςιμοποιείται εκτενϊσ θ μεκοδολογία FMEA* για τθν αξιολόγθςθ των κινδφνων

4. Ολοκλθρϊνεται με υπάρχοντα ςυςτιματα διαχείριςθσ όπωσ τα ISO 900, ISO 14001, OSHAS 18001, 
HACCP, ISO 22000, ISΟ 27001, SA 8000

5. Βαςίηεται ςτθν επικοινωνία εντόσ και εκτόσ του οργανιςμοφ ςε όλα τα ςτάδια του κφκλου ηωισ 
τθσ κρίςθσ
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ΠΕΝΣΕ ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΤ ISCM



1. Aπλό, ςυνεκτικά δομθμζνο, εφκολο ςτθ κατανόθςθ βαςιςμζνο ςτισ αρχζσ του visual 
management

2. Δομθμζνο με ςυςτθματικό τρόπο  με  τθ λογικι των ςυνθκιςμζνων  ςυςτθμάτων διαχείριςθσ .
3. Να μθν προςκζτει γραφειοκρατία αλλά να βαςίηεται ςτισ ςυνζργιεσ με άλλα ςυςτιματα, 

εφόςον υπάρχουν
4. Ευζλικτο  ςε όποιεσ αλλαγζσ με ςτοιχεία προγραμματικισ διαρκοφσ βελτίωςθσ  και βαςιςμζνο  

ςε δείκτεσ ταχείασ απόκριςθ, μετά από διαρκι  εκπαίδευςθ ετοιμότθτασ
5. Αποτελεςματικό με ςυμπαγι εκπαιδευμζνθ ομάδα διοίκθςθσ και θγετικζσ δεξιότθτεσ  των 

μελϊν τθσ 
6. Βαςιςμζνο ςε προκακοριςμζνα πρωτόκολλα επικοινωνίασ με ανάλογθ  προδιαγεγραμμζνθ 

βοικεια  ειδικϊν. Τπευκυνότθτα του «ςυνόλου»
7. Επικεντρωμζνο ότι ςτθ κρίςθ θ επικοινωνία δεν είναι ο ςκοπόσ αλλά το μζςο
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ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ISCM

Σο ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα  διαχείριςθσ κρίςεων κα πρζπει να είναι:
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ISCM ΜΕΡΟ ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΤΝΟΧΗ
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ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΚΡΙΗ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ

Και ζηις  4  θάζεις η προζέγγιζη γίνεηαι με ολοκληρωμένα προγράμμαηα & 

ενέργειες με βάζη ηο πλαίζιο ποσ ακολοσθεί

Η διατείριζη κρίζεων αναλύεηαι ζε  ηέζζερεις εσδιάκριηες θάζεις
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ΠΛΑΙΙΟ ΔΙΕΡΓΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΡΙΗ
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ΔΕΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ & OPTIONS ICMS

Σο βαςικό πακζτο περιλαμβάνει :
 Audit & Gap analysis
 Ανάλυςθ κινδφνων, με τθν μεκοδολογία FMEA, αξιολόγθςθ ιεράρχθςθ, ανάλυςθ 

επιπτϊςεων, πλαίςιο λειτουργίασ
 Crisis Management Plan (CMP) 

- προλθπτικά μζτρα δράςθσ, διαδικαςίεσ, οδθγίεσ, ολοκλιρωςθ ςυςτθμάτων
- ςκοποί μζτρα προγράμματα ανά κίνδυνο
- ομάδεσ ζργου, ρόλοι. Πρωτόκολλα επικοινωνίασ ςε κάκε ςτάδιο

 Εκπαίδευςθ ςυςτιματοσ ,ρόλων, scenarios & roles playing
 Επικοινωνιακό ςχζδιο δράςθσ

Επιπλζον περιλαμβάνεται:
 Διαρκζσ ςυμβόλαιο επικαιροποίθςθσ του CMP
 Διαρκισ υποςτιριξθ επικοινωνιακοφ  πλάνου
 Audits  3d & 2nd  party, τακτικά & ζκτακτα
Options:
 Workshop#1   Customized  Training for system of crisis management (16-hr )
 Workshop#2   Customized  Media training ( 10-hr)
 Seminar#1     Ανάλυςθ κινδφνων, μεκοδολογία ανάπτυξθσ  ςυςτ.διαχ.κρίςθσ, ολοκλιρωςθ 

ςυςτθμάτων (10-hr)
 Seminar#2      Media training ( 8-hr)
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