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Εκτίμηση κινδύνου: πρακτι-

κά μαθήματα εντός της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης 

 
 

 

Σε αυτό το φυλλάδιο θα μάθετε για εμπειρίες 

εφτά δημόσιων φορέων από έξι κράτη μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης  που σχετίζονται με  

τον μετριασμό των χωρικών κινδύνων. Αυτό 

είναι το πρώτο από τρία  φυλλάδια και πραγ-

ματεύεται το πρώτο βήμα της διαδικασίας 

μετριασμού: εκτίμηση κινδύνου. Η συνολική 

διαδικασία θα περιγραφεί στο εγχειρίδιο του 

έργου MiSRaR, το οποίο θα απευθύνεται σε 

επαγγελματίες και ανθρώπους που παίρνουν  

πολιτικές αποφάσεις σε όλα τα κράτη – μέλη 

της ΕΕ. 

 

Κίνδυνοι εντός 

της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 
Η καθημερινή ζωή των 

Ευρωπαίων πολιτών α-

πειλείται από πολλούς 

φυσικούς και ανθρωπο-

γενείς κινδύνους. Φυσικές 

καταστροφές, μεγάλες 

και μικρές, όπως οι δασι-

κές πυρκαγιές, οι πλημ-

μύρες και οι κατολισθήσεις, αποτελούν ένα επα-

ναλαμβανόμενο φαινόμενο στην Ευρωπαϊκή Έ-

νωση.  Η εμφάνιση διαφορετικού τύπου φυσικών 

καταστροφών όπως σεισμοί και εκρήξεις ηφαι-

στείων είναι λιγότερο συχνή, αλλά σε μακροπρό-

θεσμο επίπεδο πολύ πιθανή και με εν δυνάμει κα-

ταστροφικές συνέπειες.  Επίσης,  τεχνολογικοί 

κίνδυνοι είναι πάντα παρόντες. Συμβάντα σχετικά 

με την παραγωγή, χρήση, αποθήκευση και μετα-

φορά επικίνδυνων υλικών αποτελούν σημαντικό 

κίνδυνο για όλα τα κράτη – μέλη της ΕΕ.  

 

Οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές κυβερνήσεις 

της ΕΕ φέρουν την κύρια ευθύνη για την ασφάλεια 

των Ευρωπαίων πολιτών και τη φυσική τους προ-

στασία.  Για το σκοπό αυτό η ΕΕ έχει εφαρμόσει 

διάφορες οδηγίες, όπως η οδηγία SEVESO-II 

(96/82/EG)i  για την εξωτερική ασφάλεια βιομη-

χανιών που ασχολούνται με επικίνδυνες ουσίες 

και την οδηγία για τους κινδύνους από πλημμύρες 

(2007/60/EG)ii.  Για την περίοδο 2007-2013 η Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή θε-

ωρεί την πρόληψη  εξω-

τερικών κινδύνων μία 

από τις κύριες πολιτικές 

προτεραιότητές της. 

Αυτή είναι μία λογική 

επιλογή. Τα τελευταία 

χρόνια οι οικονομικές 

απώλειες λόγω κατα-

στροφών και σοβαρών 

συμβάντων στην ΕΕ έ-

χουν αυξηθεί σημαντι-

κά. Το γεγονός δεν εξη-

γεί μόνο ο υψηλός αριθμός των περιστατικών αλ-

λά  επίσης και η μεγαλύτερη οικονομική αξία των 

περιοχών που επηρεάζονται.iii  Επιπλέον, λόγω της 

αναμενόμενης κλιματικής αλλαγής η πιθανότητα 

εκδήλωσης και  ο οικονομικός αντίκτυπος κινδύ-

νων όπως πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, ακραία 

καιρικά φαινόμενα και λοιμώδεις νόσοι θα αυξη-

θούν τις επόμενες δεκαετίες.  
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Το έργο MiSRaR  
Για την επαρκή πρόληψη και μείωση κινδύνων, 

χάριν ζωτικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής κοι-

νωνίας, είναι σημαντικό να διαχυθεί και να ανα-

πτυχθεί η γνώση και η εμπειρία των αρμόδιων δη-

μόσιων φορέων όσο το δυνατό περισσότερο.  Η 

κατηγοριοποίηση των εν λόγω κινδύνων (στις πε-

ριοχές) των Ευρωπαϊκών  κρατών μπορεί να δια-

φέρει, αλλά οι βασικές αρχές μετριασμού τους εί-

ναι παρόμοιες. Μαθαίνοντας από τις καλές πρα-

κτικές και  τα πρακτικά μαθήματα άλλων, οι δη-

μόσιοι φορείς στην ΕΕ θα είναι σε θέση να βελ-

τιώσουν την προσέγγισή τους στη διαχείριση κιν-

δύνων.  Ταυτόχρονα, αυτό βοηθά σε ένα βαθμό 

στη συνειδητοποίηση της ανάγκης για σύγκλιση 

και ομοιογένεια της δομι-

κής διαχείρισης κινδύνων 

μέσα στην ΕΕ, η οποία 

συμβάλλει στην εφαρμο-

γή της Ευρωπαϊκής νομο-

θεσίας, αλλά και στο συ-

ντονισμό των πολιτικών 

ασφαλείας μεταξύ των 

κρατών μελών και των 

όμορων περιοχών. 

 

Εφτά εταίροι από έξι κρά-

τη – μέλη της ΕΕ έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους 

με σκοπό να μοιραστούν  γνώσεις και εμπειρίες 

για τη διαχείριση φυσικών κινδύνων, ειδικά μέσα 

από το χωροταξικό σχεδιασμό. Το έργο Mitigating 

Spatial Relevant Risks in European Regions and 

Towns (MiSRaR) είναι συγχρηματοδοτούμενο από 

το ΕΤΠΑ και υλοποιείται από το Κοινοτικό Πρό-

γραμμα INTERREG IVC. Οι εταίροι του έργου είναι: 

- Safety Region South-Holland South,  

Ολλανδία (επικεφαλής εταίρος) 

- Δήμος Tallinn, Εσθονία 

- Περιφέρεια Ηπείρου, Ελλάδα 

- Επαρχία Forlì-Cesena, Ιταλία 

- Δήμος Aveiro, Πορτογαλία 

- Δήμος Mirandela, Πορτογαλία 

- Ίδρυμα Euro Perspectives (EPF),  

Βουλγαρία. 

 

Στόχος του έργου είναι να επιτρέψει στους επαγ-

γελματίες της διαχείρισης κινδύνων να μάθουν 

από τις εμπειρίες άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Οι 

υπεύθυνοι του έργου και οι εμπειρογνώμονες που 

συμμετέχουν στο έργο ως εκπρόσωποι των εταί-

ρων συναντιούνται με σκοπό την ανταλλαγή ε-

μπειριών σε δεκαέξι διεθνή σεμινάρια.  Κατά τη 

διάρκεια αυτών των σεμιναρίων ανταλλάσσονται 

γνώσεις και εμπειρίες. Οι εμπειρογνώμονες των 

εταίρων έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ε-

πιπλέον γνώσεις για συγκεκριμένους τύπους κιν-

δύνων. Για παράδειγμα, δασικές πυρκαγιές, πλημ-

μύρες, κατολισθήσεις, ακραία καιρικά φαινόμενα 

και κίνδυνοι από την παραγωγή, αποθήκευση και  

μεταφορά επικίνδυνων ουσιών είναι θέματα τα 

οποία έχουν ήδη συζητηθεί. 

Σε κάθε σεμινάριο ένα στά-

διο της διαδικασίας διαχεί-

ρισης κινδύνων μελετάται. 

Οι εταίροι διαχέουν τα α-

ποτελέσματα των σεμινα-

ρίων στο τοπικό τους δί-

κτυο διαχείρισης κινδύνων, 

εκεί που πιθανότατα θα 

εφαρμοσθεί και η αποκτη-

θείσα γνώση. 

 

Για να είναι εφικτή η διάχυση της αποκτηθείσας 

γνώσης στην ΕΕ, τα αποτελέσματα του έργου θα 

παρουσιαστούν σε τρία φυλλάδια και ένα ολοκλη-

ρωμένο εγχειρίδιο. Εδώ, με βάση την εμπειρία των 

συμμετεχόντων και λαμβάνοντας υπόψη τους 

σχετικούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς, τα στάδια 

της διαδικασίας διαχείρισης και μετριασμού κιν-

δύνων περιγράφονται με πρακτικές συμβουλές. 

Επίσης, οι καλές πρακτικές των συμμετεχόντων 

είναι διαθέσιμες. Με αυτόν τον τρόπο, άλλες κυ-

βερνήσεις από την ΕΕ μπορούν να εμπνευστούν 

και να βρουν επαφές για ήδη εφαρμοσμένες πολι-

τικές, οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν τη συστη-

ματική διαχείριση κινδύνων. 
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Οδικός χάρτης του φυλλαδίου 
Κεντρική ιδέα αυτού του φυλλαδίου είναι η εξή-

γηση των τριών σταδίων από τα οποία η εκτίμηση 

κινδύνου  θα έπρεπε ιδανικά να αποτελείται:  ανα-

γνώριση κινδύνου, ανάλυση κινδύνου και αξιολό-

γηση κινδύνου. Πριν απ’ αυτά τα στάδια, πρέπει 

πρώτα να εξηγηθούν οι βασικές  έννοιες του έργου 

MiSRaR: ‘κίνδυνος’ και  ‘μετριασμός’. 

 

Το φυλλάδιο αυτό έχει ως στόχο τη διάχυση πρα-

κτικών εμπειριών: πρακτικές συμβουλές και  μι-

κρά μυστικά παρουσιάζονται. Επίσης, δίνεται μία 

σύντομη εξήγηση για κάποιες από τις καλές πρα-

κτικές των εταίρων του έργου MiSRaR. Μία ανα-

λυτική εξήγηση των πρακτικών αυτών μπορεί να 

βρει κανείς στο www.misrar.eu. Για όσους ενδια-

φέρονται για περαιτέρω πληροφορίες,  τα στοι-

χεία επικοινωνίας των εταίρων βρίσκονται στο 

πίσω μέρος αυτού του φυλλαδίου. 

 

Η έννοια του «κινδύνου»  
Στην πράξη, οι συμμετέχοντες εταίροι χρησιμο-

ποιούν διαφορετικούς ορισμούς για την έννοια 

του κινδύνου, που προκύπτουν από τη διεθνή 

βιβλιογραφία.  Συγκρίσεις έχουν δείξει ότι οι δι-

άφοροι ορισμοί ισοδύναμα ποσοτικοποιούν το 

ίδιο πράγμα. Οι ορισμοί απλά τοποθετούν διαφο-

ρετικά στοιχεία σε πρώτο πλάνο στην έννοια του 

κινδύνου. Οι δύο βασικοί ορισμοί είναι: 

 

Κίνδυνος =  πιθανότητα x επίπτωση 

 

Κίνδυνος =  επικινδυνότητα  x ευπάθεια 

 

Μια σημαντική διάκριση είναι αυτή μεταξύ των 

αγγλικών όρων risk (κίνδυνος) και hazard (επικιν-

δυνότητα), οι οποίοι σε πολλές γλώσσες μεταφρά-

ζονται με την ίδια λέξη.  Λαμβάνοντας υπόψη το 

δεύτερο ορισμό,  η διαφορά μεταξύ κινδύνου και 

επικινδυνότητας βρίσκεται στην ευπάθεια των 

αποδεκτών του κινδύνου: μία πιθανή επικινδυνό-

τητα περιλαμβάνει μόνο την (πιθανά) αρνητική 

επίδραση ενός συμβάντος (καταστροφής ή κρί-

σης). Ο βαθμός ευπάθειας των ανθρώπων και του 

περιβάλλοντος σε ένα τέτοιο συμβάν, καθορίζει 

κατά πόσο αυτό μπορεί να αποτελεί σημαντικό 

κίνδυνο. 

 

Για παράδειγμα: μία υπερχείλιση από μόνη της θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ως επικινδυνότητα. Ωστό-

σο, εάν συμβεί σε μία ακατοίκητη περιοχή, χωρίς 

οικονομική και περιβαλλοντική αξία, τότε δεν υ-

πάρχει κανένας ή υπάρχει μικρός κίνδυνος. 

 

Η ευπάθεια είναι μία σύνθετη έννοια, η οποία απο-

τελείται από την έκθεση  και την τρωτότητα. Για 

παράδειγμα: ο βαθμός στον οποίο τα κτίρια είναι 

ευπαθή σε μία πλημμύρα, εξαρτάται από το μέγε-

θος της έκθεσης (το ύψος του νερού) και το βαθμό 

στον οποίο πραγματικά επηρεάζονται από το νερό 

(από τι υλικό και πόσο στέρεα είναι χτισμένα). 

 

Η διαφορά μεταξύ των δύο ορισμών έγκειται στην 

ομαδοποίηση των εννοιών. Συνδυάζοντας αυτές 

τις έννοιες δημιουργείται ο παραπάνω συνολικός 

ορισμός. 

 

 
 

Η σχετική βαρύτητα των συνιστωσών της έννοιας  

του κινδύνου  ίσως να διαφέρει για τους λαμβάνο-

ντες τις αποφάσεις. 

Η πρακτική εμπειρία των εταίρων του έργου MiS-

RaR είναι ότι ο ορισμός(οι) του κινδύνου δεν πρέ-

πει να ερμηνευθεί ως μία ποσοτική, μαθηματική 

φόρμουλα η οποία οδηγεί σε ένα συνολικό αποτέ-

Συμβουλές και μικρά μυστικά 
Αποκτηθείσα γνώση από τον ορισμό της 

έννοιας του κινδύνου 

               επίπτωση 
 

 
Κίνδυνος = πιθανότητα x επίδραση x έκθεση x τρω-
τότητα 

 
  

 
 

         επικινδυνότητα                     ευπάθεια 
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λεσμα κινδύνου (έναν απλό αριθμό) βάσει του ο-

ποίου θα μπορούσε να γίνει  ιεράρχηση των κιν-

δύνων.  Οι φόρμουλες οφείλουν να δείχνουν ότι η 

έννοια του κινδύνου αποτελείται από πολλές συ-

νιστώσες, αλλά δε θα πρέπει απλά να πολλαπλα-

σιάζουμε αριθμούς. Αυτό θα μπορούσε να οδηγή-

σει τους λαμβάνοντες πολιτικές και διοικητικές  

αποφάσεις στο αδικαιολόγητο συμπέρασμα ότι η 

πιθανότητα και η επίπτωση εξ ορισμού λαμβάνο-

νται υπόψη ως ισοδύναμες. Είναι σημαντικό ότι 

κατά την εκτίμηση του κινδύνου τόσο η πιθανότη-

τα όσο και η επίπτωση αναλύονται και σταθμίζο-

νται ξεχωριστά. 

 

Κάθε τμήμα της έννοιας του κινδύνου σχετίζεται με 

την αναγνώριση μέτρων μείωσής του. Ένας πρό-

σθετος λόγος  για την επι-

μέρους ανάλυση των δια-

φορετικών συνιστωσών 

της έννοιας του κινδύνου 

είναι ότι καθεμία απ’ αυτές 

μπορεί να οδηγήσει σε δι-

αφορετικού είδους μέτρα 

προστασίας. Ένας κίνδυ-

νος μπορεί να μειωθεί με 

την αντιμετώπιση των λό-

γων εκδήλωσης του, των 

πρώτων του επιδράσεων, 

της έκθεσης  και της τρωτότητας. Για κάθε τύπο 

καταστροφής ή κρίσης, είναι σκόπιμο να εξετα-

σθούν ποιες είναι οι καθοριστικές συνιστώσες του 

κινδύνου, και έτσι να εντοπιστεί πού βρίσκονται 

οι μεγαλύτερες ευκαιρίες μείωσής του. 

 

Μετριασμός 
Ο αγγλικός όρος mitigation (μετριασμός) δεν είναι 

εύκολο να μεταφραστεί σε κάθε γλώσσα και δεν 

χρησιμοποιείται με ενιαίο τρόπο (δείτε τη σημεί-

ωση του συντάκτη). Στο πλαίσιο του έργου MiS-

RaR, ως μετριασμός ορίζεται  " η μείωση κινδύνου 

από τη μείωση της πιθανότητας και/ ή της επί-

πτωσης της επικινδυνότητας και/ή της ευπάθειας 

της κοινωνίας."  Με άλλα λόγια, ο μετριασμός πε-

ριλαμβάνει όλες τις μορφές μείωσης κινδύνων για 

τις  διάφορες συνιστώσες της έννοιας του κινδύ-

νου. Σύμφωνα με την εμπειρία των εταίρων του 

έργου η διάκριση μεταξύ διαχείρισης κινδύνου και 

διαχείρισης κρίσης δεν είναι απόλυτη. Μέτρα προ-

ετοιμασίας για συγκεκριμένους κινδύνους (ανα-

μονή), όπως χωροταξικός σχεδιασμός για να εξα-

σφαλιστεί η πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης 

ανάγκης ή δυνατότητες εκκένωσης, θα μπορούσαν 

να ερμηνευθούν ως προληπτικές δράσεις ή ως  

μείωση ευπάθειας.  Το έργο MiSRaR εστιάζει πρω-

ταρχικά στα μέτρα χωρικής ανάπτυξης και σχεδι-

ασμού, αλλά από την πρακτική εμπειρία έχουν ε-

πίσης ταυτοποιηθεί και πολλές άλλες δυνατότητες 

μείωσης κινδύνων. Σημαντικό συμπέρασμα απο-

τελεί ότι η έγκαιρη πρόνοια για κινδύνους κατά τις 

φάσεις χωρικού σχεδιασμού και ανάπτυξης συχνά 

παρέχει τις πιο ουσιαστι-

κές δυνατότητες  για με-

τριασμό, αλλά από την άλ-

λη, μία επιτυχημένη στρα-

τηγική μετριασμού συχνά 

περιλαμβάνει μία μίξη (όχι 

μόνο χωρικών) μέτρων. 

 

Το σύνολο των μέτρων 

διαχείρισης κινδύνων και 

κρίσεων μερικές φορές 

αναφέρεται ως “πολύ- ε-

πίπεδη ασφάλεια”, ένας όρος ο οποίος προέρχεται 

από τη μεταποιητική βιομηχανία.iv Η ιδέα βασίζε-

ται στην αρχή ότι υπάρχουν πολλά επίπεδα προ-

στασίας από τους κινδύνους. Η ακριβής οριοθέτη-

ση των επιπέδων ποικίλει ανά χώρα και τομέα. Το 

δεύτερο φυλλάδιο θα περιλαμβάνει περισσότερες 

πληροφορίες για αυτό το αντικείμενο. Σε κάθε πε-

ρίπτωση τα πρωταρχικά, εσωτερικά επίπεδα  α-

φορούν στη διαχείριση του κινδύνου: την προσο-

χή στις δομές για τη φυσική (ανα) ασφάλεια, την 

πρόληψη και ελάττωση επικίνδυνων καταστάσε-

ων και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των  

παραβάσεων  κανόνων φυσικής ασφάλειας.v  Τα 

εξωτερικά επίπεδα σχετίζονται με την ανακούφι-

ση από την καταστροφή και τη μετέπειτα αποκα-

τάσταση. 
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Η δομική ανάλυση των κινδύνων και των δυνατο-

τήτων για μετριασμό μέσα από τη διαδικασία χω-

ροταξικού σχεδιασμού απαιτεί συστηματική προ-

σέγγιση. Οι κίνδυνοι πρέπει να αναγνωριστούν  

νωρίς και οι επιπτώσεις των μέτρων ασφάλειας 

πρέπει να αξιολογηθούν το συντομότερο δυνατό. 

Οι εξελίξεις πρέπει να παρακολουθούνται συνεχώς 

και οι ευκαιρίες για βελτίωση της ασφάλειας θα 

πρέπει να αξιοποιούνται, όποτε εμφανίζονται. Αυ-

τή η διαδικασία μετριασμού ξεκινά με την κατα-

νόηση των κινδύνων.  Το παρόν φυλλάδιο είναι 

αφιερωμένο σε αυτό το πρώτο βήμα:  την εκτίμη-

ση κινδύνων. Στα επόμενα φυλλάδια θα συζητηθεί 

η συστηματική προσέγγιση για το σχεδιασμό του 

μετριασμού κινδύνων. 

 

Η διαδικασία εκτίμησης κινδύνων 
Κατά τη διάρκεια ανταλλαγής γνώσεων, βγήκε το 

συμπέρασμα ότι τα βήματα που ακολουθεί κάθε 

εταίρος του έργου MiSRaR για την  εκτίμηση κιν-

δύνων, έχουν τις ίδιες βασικές αρχές. Όπως είναι 

λογικό, σε κάθε γλώσσα, η ορολογία και οι ορισμοί 

διαφέρουν, αλλά οι εταίροι έχουν καταλήξει σε 

τρία βήματα για την εκτίμηση κινδύνων, σύμφωνα 

με τη διεθνή βιβλιογραφίαvi: 

- Αναγνώριση κινδύνου 

- Ανάλυση κινδύνου 

- Αξιολόγηση κινδύνου 

 

Αναγνώριση Κινδύνου 
Ακολουθώντας τον ορισμό του κινδύνου, ο όρος 

αναγνώριση κινδύνου είναι προτιμότερος από τον 

πιο συνηθισμένο όρο αναγνώριση επικινδυνότητας 

(hazard identification).  Η αναγνώριση κινδύνων 

απαιτεί τόσο την αναγνώριση της αιτίας του κιν-

δύνου (πηγή κινδύνου) όσο και των αποδεκτών 

του (ευπάθεια). Ο συνδυασμός των δύο προσφέρει 

μία εικόνα για τη χωρική κατανομή του κινδύνου, 

ή με άλλα λόγια για την ύπαρξη περιοχών ή κατα-

στάσεων υψηλού κινδύνου. Η αναγνώριση κινδύ-

νου ως εκ τούτου ορίζεται ως “ η διαδικασία εύρε-

σης, αναγνώρισης και περιγραφής υφιστάμενων 

και μελλοντικών καταστάσεων κινδύνου.” 

Προφανώς η πρώτη ερώτηση είναι: ποιοι κίνδυνοι 

περιλαμβάνονται και ποιοι όχι; Αυτό ίσως διαφέ-

ρει από χώρα σε χώρα και επίσης εξαρτάται  από 

τον πραγματικό στόχο της εκτίμησης κινδύνου. Σε 

πολλά κράτη μέλη οι εθνικοί κανονισμοί ορίζουν 

για ποια είδη κινδύνων είναι υπεύθυνες οι τοπικές 

κυβερνήσεις. Μερικές φορές το θέμα αναλύεται σε 

οδηγίες σχετικά με το ποια είδη κινδύνων  και ευ-

παθειών θα πρέπει να καταγράφονται από τις το-

πικές αρχές, για παράδειγμα μέσω των περιβαλ-

λοντικών αδειών. Σε άλλες περιπτώσεις, η εθνική 

κυβέρνηση υποδεικνύει στις τοπικές κυβερνήσεις 

τη διενέργεια εκτιμήσεων για ένα περιορισμένο 

σύνολο κινδύνων, το οποίο μπορεί να είναι διαφο-

ρετικό κάθε χρόνο. 

Συγκρίσεις μεταξύ των εταίρων οδηγούν στην κά-

τωθι λίστα κινδύνων οι οποίοι συνήθως περιλαμ-

βάνονται στην εκτίμηση. 
Φυσικές καταστροφές 
- Πλημμύρες 
- Σεισμοί 
- Κατολισθήσεις 
- Πυρκαγιές 
- Εκρήξεις ηφαιστείων 
- Ακραία καιρικά φαινόμενα (κρύο, ζέστη, ξηρασία) 
 
Τεχνολογικοί κίνδυνοι 
- Ατυχήματα κατά την παραγωγή, χρήση, αποθήκευση 

και μεταφορά επικίνδυνων ουσιών (εύφλεκτων, εκρη-
κτικών και τοξικών) 

- Συμβάντα με πυρηνική ενέργεια/ραδιενέργεια  
- Διακοπή των δημόσιων παροχών (φυσικό αέριο, ηλε-

κτρική ενέργεια, πόσιμο νερό, διαχείριση αποβλήτων) 
- Διακοπή των τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών 

πληροφορικής. 
 
Κίνδυνοι από μεταφορές 
- Αεροπορικά δυστυχήματα 
- Ναυτικά ατυχήματα 
- Ατυχήματα τρένων 
- Κυκλοφοριακά ατυχήματα 
 
Δημόσια υγεία 
- Επιδημίες μεταδοτικών ασθενειών 
- Κίνδυνοι από μακροχρόνια έκθεση 
 
Κοινωνικοί κίνδυνοι 
- Κοινωνικές ταραχές 
- Πανικός του πλήθους 
 

Είναι σημαντικό  να εξεταστούν τα εκ προθέσεως 

περιστατικά, όπως τα τρομοκρατικά χτυπήματα 

και τα σαμποτάζ. Τέτοιες κακόβουλες ενέργειες 
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από άτομα ή οργανώσεις μπορούν να θεωρηθούν 

συμβάντα που πυροδοτούν μια σειρά κινδύνων 

(συχνά ταυτόχρονα, εξαιτίας φαινομένων ντόμι-

νο). Αυτό αποτελεί ένα ιδιαίτερο πρόβλημα, το 

οποίο θα πρέπει να υπολογισθεί ξεχωριστά κατά 

την εκτίμηση των διαφόρων τύπων κινδύνου. Η 

πιθανότητα εμφάνισης ενός σκόπιμου περιστατι-

κού απαιτεί διαφορετικού είδους εκτίμηση απ’ ότι 

η πιθανότητα εμφάνισης ενός φυσικού κινδύνου ή 

ενός τεχνολογικού ατυχήματος.  

Εξάλλου, ο αντίκτυπος ενός σκόπιμου περιστατι-

κού είναι συχνά διαφορετικός, γιατί συνήθως α-

ποσκοπεί στην πρόκληση της μέγιστης δυνατής 

ζημιάς. 

 

Η αναγνώριση των κινδύνων είναι μία συνεχής 

διαδικασία, η οποία ασχολείται όχι μόνο με ήδη 

υπάρχουσες καταστάσεις υψηλού κινδύνου. Οι 

κίνδυνοι αλλάζουν συνεχώς. Η οικονομική ανά-

πτυξη ίσως οδηγήσει σε νέες ανθρώπινες δραστη-

ριότητες υψηλού κινδύνου. Η χωροταξική ανάπτυ-

ξη ίσως φέρει ευπάθειες εγγύτερα στις πηγές κιν-

δύνου, αλλά ίσως προσφέρει και ευκαιρίες για τη 

μείωση κινδύνων. Επίσης, η συχνότητα και το μέ-

γεθος των φυσικών καταστροφών αυξάνεται με 

την πάροδο των χρόνων. Έτσι, οι μελλοντικές εξε-

λίξεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 

αναγνώριση των κινδύνων. Αυτό μπορεί να αφορά 

στη χωροταξική ανάπτυξη, για παράδειγμα  κατά 

τη δημιουργία νέων κατοικήσιμων και βιομηχανι-

κών περιοχών, αλλά επίσης και σε νέες τεχνολογί-

ες και κοινωνικές αλλαγές που μπορεί να θέσουν 

νέες προκλήσεις. Παραδείγματα είναι η επίδραση 

της κλιματικής αλλαγής σε κινδύνους όπως οι 

πλημμύρες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η 

επίδραση των νέων τεχνολογιών κοινωνικής δι-

κτύωσης στην ταχύτητα με την οποία θα μπορού-

σε να εξαπλωθεί κοινωνική αναταραχή ή οι επι-

πτώσεις από την κίνηση αυτοκινήτων υδρογόνου 

σε ζώνες υψηλού κινδύνου, γύρω από σταθμούς 

καυσίμων. 

 

Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό να εξετασθούν οι 

κίνδυνοι κατά το παρελθόν. Περιστατικά και παρά 

λίγο ατυχήματα μπορούν να παράσχουν πληρο-

φορίες για τη συχνότητα συγκεκριμένων τύπων 

καταστροφών και κρίσεων και για το πραγματικό 

μέγεθος των επιπτώσεων. Η ιστορική έρευνα μπο-

ρεί να βοηθήσει στην εκτίμηση κινδύνων στο πα-

ρόν και ίσως αποκαλύψει κενά κατά την αναγνώ-

ριση των κινδύνων. 

 

 
 

Βασικό μέρος της διαδικασία αναγνώρισης των 

κινδύνων είναι η χωρική τους αποτύπωση σε ένα 

ηλεκτρονικό χάρτη κινδύνου. Με βάση την εμπει-

ρία των εταίρων μπορούν να δοθούν ποικίλες 

συμβουλές. 

 

Σκέψου προσεκτικά ποιοι είναι οι στόχοι και σε 

ποιους απευθύνεται ένας χάρτης κινδύνου. 

Κατά το σχεδιασμό ενός χάρτη κινδύνου θα πρέ-

πει να σκεφτούμε προσεκτικά τις εν δυνάμει πολ-

λαπλές χρήσεις του. 

Συμβουλές και μικρά μυστικά 
Αποκτηθείσα γνώση από τη χαρτογρά-

φηση κινδύνων 
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Η προσφορά δημιουργεί ζήτηση: ένας χάρτης κιν-

δύνου ο οποίος είναι σχεδιασμένος για μία συγκε-

κριμένη χρήση, πρακτικά μπορεί  με την πάροδο 

του χρόνου να φέρει στην επιφάνεια νέες ανάγκες. 

Αυτές οι ανάγκες δεν μπορούν να ικανοποιηθούν 

πάντα εύκολα εάν δεν έχουν ληφθεί υπόψη εκ των 

προτέρων. Διαδεδομένα παραδείγματα χρήσης 

χαρτών κινδύνου είναι: 

- Ως εργαλεία σχεδιασμού πολιτικών αποφάσε-

ων για δράσεις μετριασμού κινδύνων, 

- Ως εργαλεία για την ενημέρωση των πολιτών 

- Ως εργαλεία για την αδειοδότηση δραστηριο-

τήτων υψηλού κινδύνου 

- Ως επιχειρησιακά εργαλεία, ώστε μία επιτροπή 

διαχείρισης κρίσεων, να αποτυπώνει την το-

ποθεσία και τις (πιθανές) επιπτώσεις ενός πε-

ριστατικού 

- Ως επιχειρησιακά εργαλεία σε οχήματα έκτα-

κτης ανάγκης. 

 

Αυτοί οι διαφορετικοί τρόποι χρήσης γεννούν ποι-

κίλες απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα και την  

προσβασιμότητα σε ένα χάρτη κινδύνου. Για πα-

ράδειγμα, για επιχειρησιακή χρήση απαιτείται έ-

νας πολύ λεπτομερής χάρτης με υψηλό βαθμό δια-

θεσιμότητας (μέσω εφεδρικών συστημάτων). Η 

πολλαπλή χρήση ενός χάρτη κινδύνου συχνά οδη-

γεί σε υψηλότερη ποιότητα, αλλά μερικές  φορές 

είναι ανεπιθύμητη ή και ανέφικτη. Ως εκ τούτου, 

σκεφτείτε προσεκτικά από την αρχή ποιοι είναι οι 

στόχοι ενός χάρτη κινδύνου. 

 

Να είστε ρεαλιστές  

Είναι σημαντικό, πριν από το σχεδιασμό ενός χάρ-

τη κινδύνου να σκεφτούμε τι φιλοδοξίες έχουμε. 

Θα πρέπει να εξετασθούν οι απαιτήσεις για  πολ-

Καλή πρακτική 
Αβέιρο, Πορτογαλία 

Χαρτογράφηση κινδύνων για πλημμύρες 

Ο Δήμος του Αβέιρο βρίσκεται στην παράκτια ζώνη 

της Πορτογαλίας στον Ατλαντικό. Το Αβέιρο αντιμε-

τωπίζει κίνδυνο πλημμυρών λόγω του ποταμού  Vou-

ga σε συνδυασμό με τον Ατλαντικό Ωκεανό. Ο ποτα-

μός Vouga πηγάζει από το λόφο Lapa, σε υψόμετρο 

περίπου 930 m. Η απορροή του απλώνεται σε μία έ-

κταση 3645 km².  Μετά από μία διαδρομή 148 km 

καταλήγει σε μία λιμνοθάλασσα, η οποία ονομάζεται 

‘Ria de Aveiro’, και η οποία επικοινωνεί με τον Ατλα-

ντικό Ωκεανό. Αυτή η λιμνοθάλασσα περιβάλλει το 

Αβέιρο και επικοινωνεί με ένα δικτύου καναλιών στη 

βορειοδυτική πλευρά της πόλης.  Κατά τη διάρκεια 

υψηλής παλίρροιας και καταιγίδων στον ωκεανό το 

επίπεδο της θάλασσας προσωρινά ανεβαίνει, μειώνο-

ντας την αποστραγγιστική ικανότητα του ποταμού. 

Αυτό συμπίπτει συχνά με ισχυρές βροχοπτώσεις, που 

αυξάνουν τη στάθμη των υδάτων του ίδιου του πο-

ταμού. Σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν το απο-

τέλεσμα ήταν να πλημμυρίσει το κέντρο της πόλης 

και οι γύρω αγροτικές περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. 

Για να έχει αντίληψη των κινδύνων του φαινομένου, 

ο Δήμος του Αβέιρο άρχισε ένα έργο ώστε να απο-

κτήσει μία πιο ακριβή εικόνα για τις επιπτώσεις των 

πλημμυρών. Ζητήθηκε από το πανεπιστήμιο του Αβέ-

ιρο  να κάνει έρευνα με σκοπό την ανάπτυξη ενός on-

line χάρτη κινδύνου για την περιοχή μελέτης. Σε διά-

φορα επίπεδα (layers) του χάρτη προβάλλονται το 

πιθανό  ύψος πλημμύρας και ευπάθειες που σχετίζο-

νται για παράδειγμα με τα κτίρια και τις υποδομές.  

Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αναγνωριστούν οι 

περιοχές με τον υψηλότερο κίνδυνο.  Αυτό δίνει τη 

δυνατότητα στη διοίκηση να λάβει υπόψη της τους 

κινδύνους από πλημμύρες κατά το μελλοντικό χωρο-

ταξικό σχεδιασμό, καταλήγοντας στην ιδανική περί-

πτωση σε συγκεκριμένα μέτρα μετριασμού για την 

προστασία νέων και υπαρχουσών περιοχών από τον 

κίνδυνο πλημμύρας και να αυξήσει τις δυνατότητες 

εκκένωσης των ευάλωτων περιοχών. 

 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.misrar.eu για την 

πλήρη περιγραφή αυτής της καλής πρακτικής 
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λαπλή χρήση αλλά επίσης και το εύρος των κινδύ-

νων που θα περιληφθούν: ποιοι τύποι καταστρο-

φών και κρίσεων πρέπει (αρχικά) να ληφθούν υ-

πόψη και ποιοι όχι; Οι πιθανότητες για ένα επιτυ-

χημένο έργο είναι μεγαλύτερες εάν οι στόχοι είναι 

ρεαλιστικοί. Ξεκινήστε με μικρό αριθμό κινδύνων 

και επιπέδων πληροφορίας στους χάρτες και μην 

τους επεκτείνετε μέχρι τα αρχικά βήματα να υλο-

ποιηθούν επιτυχώς. 

 

Συμφωνείστε με τους έχοντες την πληροφορία για 

τη δυναμική επικαιροποίηση των δεδομένων. 

Για κάθε είδους χρήση είναι απαραίτητο να δια-

σφαλιστεί η επικαιροποίηση 

των υποβάθρων της πληρο-

φορίας και η προβολή τους 

στο χάρτη. Ένας χάρτης κιν-

δύνου πρέπει να είναι επι-

καιροποιημένος. Η ανάκτηση 

των πληροφοριών απευθείας 

από τον πρωταρχικό φάκελο 

αποθήκευσής τους αποτελεί 

την καλύτερη διασφάλιση 

εγκυρότητας της πληροφο-

ρίας. Πρέπει να γίνουν συμ-

φωνίες με τους  “ιδιοκτήτες” 

της πληροφορίας  για την 

επικαιροποίηση των αρχείων 

τους και την άμεση προβολή της νέας πληροφορί-

ας στο χάρτη κινδύνου. Ένας χάρτης κινδύνου συ-

νήθως περιέχει πληροφορίες από πολλούς παρό-

χους πληροφοριών. Η διαχείριση των πληροφο-

ριών θα πρέπει γι αυτό το λόγο να μη γίνεται μόνο 

από έναν φορέα, αλλά από ένα δίκτυο φορέων, 

που πολλές φορές είναι τόσο δημόσιοι όσο και ι-

διωτικοί. Η αποτελεσματική συνεργασία απαιτεί 

μία κοινή αντίληψη των επιδιωκόμενων στόχων 

του χάρτη κινδύνου και της επιδιωκόμενης ποιό-

τητας. Βοηθάει εάν όλα τα μέρη αναγνωρίζουν την 

αξία του χάρτη κινδύνου για το φορέα τους. 

 

Ένας χάρτης κινδύνου από μόνος του δεν αποτελεί 

εγγύηση για την ευαισθητοποίηση του κοινού 

Η πρόσβαση του κοινού σε ένα χάρτη κινδύνου 

είναι μόνο ένα πρώτο βήμα για την ευαισθητοποί-

ηση του κοινού και των επιχειρήσεων. Μόνο μέσω 

μίας αποτελεσματικής επικοινωνιακής στρατηγι-

κής είναι δυνατό να φτάσουμε σε μία καλή χρήση 

και κατανόηση ενός χάρτη κινδύνου. Ακόμα και 

τότε, δεν είναι σίγουρο ότι το κοινό θα πάρει μέ-

τρα, ώστε να προετοιμαστεί για τις καταστροφές. 

Ένα σημαντικό μάθημα είναι ότι γενικά ένας χάρ-

της κινδύνου είναι πιο αποτελεσματικός εάν προ-

σφέρει συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς το 

κοινό θα μπορούσε να δράσει σε περίπτωση δια-

φορετικών τύπων συμβάντων. Χωρίς αυτή την 

πληροφορία, η γνώση των κιν-

δύνων της περιοχής σας ίσως να 

αποτελέσει «βάρος» για τους 

πολίτες: γιατί να σκέφτεστε ότι 

υπάρχει κίνδυνος στη γειτονιά 

σας όταν δεν μπορείτε να κάνε-

τε κάτι εσείς γι αυτό; Για να 

βρείτε τις ακριβείς πληροφορίες 

που χρειάζονται οι κάτοικοι εί-

ναι σκόπιμο να σκεφτείτε προ-

σεκτικά τη συμμετοχή του κοι-

νού στη διαδικασία ανάπτυξης 

του χάρτη κινδύνου. 

Διασφαλίστε την προστασία των 

ευαίσθητων πληροφοριών. 

Ορισμένες πληροφορίες σχετικά με κινδύνους 

μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τρομοκρατικές 

επιθέσεις ή σαμποτάζ. Μερικές χώρες έχουν γι αυ-

τό το λόγο αποφασίσει να μην είναι προσβάσιμοι 

κάποιοι χάρτες κινδύνου στο κοινό.  Η δυνατότητα 

δημόσιας πρόσβασης σε ένα χάρτη κινδύνου πρέ-

πει να λαμβάνεται υπόψιν  κατά τη διαδικασία 

σχεδιασμού. Η βαρύτητα της “διαφάνειας” της 

πληροφορίας για κάθε είδους κίνδυνο θα πρέπει 

να συγκριθεί με τη βαρύτητα της πιθανότητας κα-

τάχρησης. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι φυσιολογικά 

οι πιο πολλές πληροφορίες ενός χάρτη κινδύνου 

είναι  διαθέσιμες στο κοινό από άλλα μέσα. Ένας 

χάρτης κινδύνου με αυτή την έννοια δεν δημιουρ-

γεί επιπρόσθετες απειλές.  
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Για πληροφορίες οι οποίες είναι πραγματικά ευαί-

σθητες ή απόρρητες, χρειάζεται μία στρατηγική 

ασφάλειας. Ίσως είναι απαραίτητο να ενσωματω-

θούν διαφορετικά επίπεδα εξουσιοδότησης στα 

συστήματα των χαρτών κινδύνου. Αυτό θα μπο-

ρούσε να αποδειχθεί αναγκαίο, ακόμα και για ένα 

χάρτη κινδύνου που χρησιμοποιείται μόνο από 

ανθρώπους που εργάζονται με αυτόν, γιατί συνή-

θως  εκατοντάδες ή χιλιάδες άτομα θα πρέπει να 

έχουν πρόσβαση. 

 

Οι κίνδυνοι δε σέβονται τα ανθρώπινα σύνορα. Έ-

νας χάρτης κινδύνου έχει πάντα όρια.  Οι κίνδυνοι  

όμως δε σέβονται τα ανθρώπινα διοικητικά και 

συχνά ούτε και τα φυσικά όρια. Μία καταστροφή 

σε μία περιοχή μπορεί συχνά να επηρεάσει άμεσα 

και άλλες περιοχές. Πρόσφατες εκρήξεις ηφαι-

στείων έχουν δείξει  ότι σε μερικές περιπτώσεις η 

επίδρασή τους γίνεται αισθητή ακόμα και χιλιάδες 

μίλια μακρυά. Για το λόγο αυτό μία δημόσια αρχή, 

τοπική, περιφερειακή ή εθνική, θα πρέπει πάντοτε 

να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη πληροφόρησης 

άλλων αρχών σχετικά με κινδύνους που μπορεί να 

περάσουν τα σύνορά της. Πιο συγκεκριμένα, για 

κινδύνους που μπορεί να περάσουν τα σύνορα 

κρατών/μελών της ΕΕ η συνθήκη του Ελσίνκι ορί-

ζει ότι οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να ενημερώ-

νουν η μία την άλλη αν ο κίνδυνος βρίσκεται σε 

απόσταση 15 km από τα εθνικά σύνορα. 

 

Ανάλυση κινδύνων 
Το δεύτερο βήμα για την εκτίμηση κινδύνων είναι 

η ανάλυση τους. Αυτό το βήμα μπορεί να ορισθεί 

ως «η διαδικασία για τον ορισμό της φύσης και 

της σχετικής εμβέλειας των κινδύνων». Στόχος  

είναι να δοθεί προτεραιότητα σε εκείνους τους 

κινδύνους που χρήζουν περισσότερης προσοχής 

από τους πολιτικούς. Ο ορισμός της έννοιας του 

κινδύνου που χρησιμοποιείται καθορίζει την προ-

σέγγιση που ακολουθείται σε αυτό το βήμα.  Για 

παράδειγμα σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη η ε-

κτίμηση κινδύνων έχει ως στόχο τον ορισμό της 

επικινδυνότητας και της ευπάθειας.vii  Η Ευρωπαϊ-

κή Ένωση αναφέρεται σε αυτόν τον ορισμό, αλλά 

Καλή πρακτική 
Μιραντέλα, Πορτογαλία 

Απλή ανάλυση επικινδυνότητας των δασικών 

πυρκαγιών 

Για τον Πορτογαλικό Δήμο της Μιραντέλα ο κίνδυνος 

δασικών πυρκαγιών είναι σημαντικός. Ο Δήμος βρί-

σκεται στη βορειοανατολική Πορτογαλία, στην περι-

οχή Bragança. Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν έναν 

από τους μεγαλύτερους κινδύνους στην περιοχή. Η 

ιστορική έρευνα αποδείχθηκε σημαντικός παράγο-

ντας επιτυχίας στη μάχη του Δήμου εναντίον του κιν-

δύνου των πυρκαγιών. Η ετήσια καταγραφή των δα-

σικών πυρκαγιών από το Δήμο δίνει μία εξαιρετική  

εποπτεία των συμβάντων. Παρά την ενημέρωση του 

κοινού για τον κίνδυνο, η κύρια αιτία δασικών πυρ-

καγιών είναι ανθρώπινες δραστηριότητες: χρήση 

φωτιάς στη γεωργία και στα μπάρμπεκιου κατά τη 

διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Έχοντας τη γνώση 

αυτή, ο Δήμος μπόρεσε να προσφέρει ειδική εκπαί-

δευση για το συγκεκριμένο κίνδυνο. 

Η καταγραφή και η ιστορική έρευνα επίσης κατέστη-

σαν δυνατή την αποτύπωση της χωρικής κατανομής 

της ετήσιας πιθανότητας δασικών πυρκαγιών σε ένα 

χάρτη κινδύνου. Σε αυτό το χάρτη, η περιοχή χωρίζε-

ται σε πέντε κατηγορίες αναμενόμενης έντασης πυρ-

καγιών με βάση τη χρήση γης, το είδος βλάστησης και 

τις κλίσεις στο βουνό. Ένα άλλο επίπεδο του χάρτη, 

περιλαμβάνει τις ευπάθειες της περιοχής, όπως κα-

τοικίες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Με την απο-

τύπωση της χωρικής κατανομής της πιθανότητας, 

των αναμενόμενων επιπτώσεων και των ευπαθειών, 

ο Δήμος μπόρεσε να κάνει μία στοχευμένη εκτίμηση 

κινδύνου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό 

τριών περιοχών υψηλού κινδύνου. Σε αυτές τις περι-

οχές εφαρμόστηκαν συγκεκριμένες πολιτικές για την 

πρόληψη και τον έλεγχο των πυρκαγιών, όπως το 

χειροκίνητο ή μηχανοκίνητο κόψιμο της καύσιμης 

ύλης που υπάρχει στα δάση, χημικές μέθοδοι για την 

μείωση της ευφλεκτότητας, βόσκηση από ζώα και 

προδιαγεγραμμένη καύση (προληπτική πυρκαγιά).  

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.misrar.eu για  την 

πλήρη περιγραφή αυτής της καλής πρακτικής. 
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επικεντρώνεται στην εκτίμηση της πιθανότητας 

και της επίπτωσης.viii Όπως αναφέρθηκε προη-

γουμένως, και οι δύο ορισμοί για τον κίνδυνο, 

στην πραγματικότητα μοιράζονται τους ίδιους 

υποκείμενους παράγοντες. Όμως, η επιλογή ενός 

ορισμού έχει συνέπειες στην παρουσίαση της ανά-

λυσης κινδύνου. Στη μία περίπτωση, οι κίνδυνοι 

ιεραρχούνται με βάση την επικινδυνότητα και  την 

ευπάθεια και στην άλλη ανάλογα με την πιθανό-

τητα και την επίπτωση. Στη διάρκεια του έργου 

MiSRaR έχουν βρεθεί παραδείγματα που ακολου-

θούν και τις δύο  προσεγγίσεις. Η μία προσέγγιση 

δεν είναι  απαραίτητα καλύτερη από την άλλη, αλ-

λά όταν επιλεγεί μία μέθοδος, είναι σημαντικό να 

λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές. Γενικά, η προ-

σέγγιση μέσω της επικινδυνότητας και της ευπά-

θειας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για ξεχωριστή ανά-

λυση(απλή προσέγγιση επικινδυνότητας) κάθε εί-

δους φυσικών καταστροφών, γιατί ο άνθρωπος 

δεν μπορεί να επηρεάσει επικινδυνότητες, όπως 

σεισμοί, εκρήξεις ηφαιστείων και ακραία καιρικά 

φαινόμενα. Γι αυτούς τους κινδύνους είναι ιδιαί-

τερα χρήσιμο να επικεντρωθούμε σε μία ορθή α-

νάλυση των ευπαθειών (άνθρωποι, οικονομία, οι-

κολογία), γιατί μόνο μέσω αυτών μπορούμε να 

μειώσουμε τον κίνδυνο. Από την άλλη πλευρά, η 

προσέγγιση μέσω της πιθανότητας και της επί-

πτωσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για ταυτόχρονη 

ανάλυση διαφορετικού τύπου κινδύνων, γιατί εί-

ναι δυνατό να παρουσιάσει το αποτέλεσμα σε ένα 

διάγραμμα κινδύνων, το οποίο δίνει τη δυνατότη-

τα στους υπεύθυνους λήψεων αποφάσεων να συ-

γκρίνουν τη σχετική σοβαρότητα των διαφόρων 

κινδύνων με διαφάνεια. Η μέθοδος αυτή αναφέρε-

ται ως μία ενιαία προσέγγιση επικινδυνότητας. 

 

 

Απλή προσέγγιση επικινδυνότητας 

Στην απλή προσέγγιση επικινδυνότητας, εστιά-

ζουμε στην ανάλυση κινδύνου από ένα συγκεκρι-

μένο τύπο καταστροφής ή κρίσης, συνήθως σε μία 

συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και για συγκε-

κριμένη χρονική περίοδο. Πρακτικά, πολλά παρα-

δείγματα τέτοιας ανάλυσης κινδύνου μπορούν να 

Καλή πρακτική 
South-Holland South, Ολλανδία 

Ανάλυση όλων των επικινδυνοτήτων ως μέρος του 

προφίλ κινδύνου της περιφέρειας 

Στην Ολλανδία, οι 25 Safety Regions πραγματοποιούν ε-

κτίμηση κινδύνων με βάση μία εθνική μέθοδο.  Τα λεγόμε-

να προφίλ κινδύνων των περιφερειών μας παρέχουν γνώ-

ση για τις σημερινές και μελλοντικές καταστάσεις κινδύ-

νου,  την πιθανότητα και  τις επιπτώσεις των πιο αντιπρο-

σωπευτικών σεναρίων κινδύνου και τις πιθανές πολιτικές 

ετοιμότητας και μείωσης κινδύνου. Σκοπός είναι οι Δήμοι 

να λαμβάνουν τα αποτελεσματικότερα μέτρα με βάση τη 

σωστή πληροφόρηση. 

Στην Ολλανδία, οι Δήμοι και οι Επαρχίες είναι υποχρεωμέ-

νοι από το νόμο να εκτελούν εκτίμηση κινδύνου και να τον  

αποτυπώνουν σε ένα χάρτη κινδύνου της Επαρχίας. Οι 

κίνδυνοι που αναγνωρίζονται αναλύονται  με τη βοήθεια  

σεναρίων. Για κάθε τύπο κινδύνου περιγράφονται αντι-

προσωπευτικά σενάρια. Οι επιπτώσεις αυτών των σενα-

ρίων σε έξι συμφέροντα ζωτικής σημασίας για τον πληθυ-

σμό   μετριούνται με βάση δέκα κριτήρια. Για καθένα από 

τα κριτήρια δίνεται και μια βαθμολογία. Το σταθμισμένο 

άθροισμα των δέκα κριτηρίων οδηγεί σε μία συνολική 

βαθμολογία επιπτώσεων από A (χαμηλότερη επίπτωση) 

μέχρι E (υψηλότερη επίπτωση). Επίσης κατατάσσεται και 

η πιθανότητα του κινδύνου σε μία από πέντε κατηγορίες. 

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι ένα διάγραμμα κιν-

δύνων στο οποίο αποτυπώνονται η πιθανότητα και οι επι-

πτώσεις  όλων των κινδύνων. 

 Το διάγραμμα κινδύνων δίνει τη δυνατότητα στους πολι-

τικούς να έχουν μία ενιαία προσέγγιση για τους κινδύνους 

που επιδρούν στον κοινωνία, μολονότι αυτοί είναι τελείως 

διαφορετικοί μεταξύ τους. Στα πλαίσια της μεθόδου μεγά-

λη προσοχή δίνεται στην αξιολόγηση του κινδύνου: με   

ποια κριτήρια οι ιθύνοντες αξιολογούν το αποτέλεσμα της 

ανάλυσης κινδύνων; Ένα ακόμα βασικό στοιχείο είναι η 

δυνατότητα εκτίμησης. Με τη βοήθεια των σεναρίων γίνε-

ται εκτίμηση των δυνατοτήτων για στοχευμένη μείωση 

των κινδύνων και της ετοιμότητας αντιμετώπισης των κα-

ταστροφών. 

 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.misrar.eu για  την πλή-

ρη περιγραφή αυτής της καλής πρακτικής. 
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βρεθούν. Μερικά από αυτά είναι για πυρ-

καγιές δασών, για πλημμύρες και για κα-

τολισθήσεις. Αυτός ο τύπος ανάλυσης κιν-

δύνου αποσκοπεί  στο να προσδιοριστεί 

ποια από της τοποθεσίες υψηλού κινδύνου 

που έχουν εντοπιστεί αντιμετωπίζει τον 

υψηλότερο κίνδυνο, ώστε να υλοποιηθούν  

συγκεκριμένες πολιτικές διαχείρισης κιν-

δύνου και/ή κρίσης.  Οι μέθοδοι για  ανάλυση κιν-

δύνων με βάση την απλή επικινδυνότητα ποικί-

λουν. Για παράδειγμα, άλλοι είναι οι παράγοντες 

κινδύνου που είναι καθοριστικής σημασίας για τις 

δασικές πυρκαγιές και άλλοι  για τις πλημμύρες. 

Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα μίας τέτοιας ανά-

λυσης κινδύνων είναι δύσκολα συγκρίσιμα. Από 

την άλλη πλευρά, μία τέτοια προσέγγιση για συ-

γκεκριμένο  κίνδυνο, μπορεί να προσφέρει συμπε-

ράσματα για πιο στοχευμένες πολιτικές απ’ ότι μία 

γενική προσέγγιση κινδύνων. 

 

Ενιαία προσέγγιση  επικινδυνότητας 

Σε  μία ενιαία προσέγγιση επικινδυνότητας, επί 

της αρχής, όλοι οι κίνδυνοι (από τη λίστα που πα-

ρουσιάστηκε παραπάνω)  θεωρητικά μπορούν να 

εξετασθούν ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι κίνδυ-

νοι όπως μια έκρηξη πρέπει να γίνουν συγκρίσιμοι 

με κοινωνικές αναταραχές ή σοβαρές λοιμώδεις 

ασθένειες  που οδηγούν σε διακοπή λειτουργίας 

των δημόσιων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Για να 

είμαστε σε θέση να συγκρίνουμε τελείως διαφορε-

τικούς κινδύνους σε μία ενιαία προσέγγιση επικιν-

δυνότητας, χρειάζεται κάποιο είδος «κριτήριο» με 

το οποίο οι συνέπειες ενός κινδύνου για διάφορα  

«ζωτικά συμφέροντα» της κοινωνίας να  μπορούν 

να μετρηθούν με συγκρίσιμο τρόπο.  Η έννοια των 

ζωτικών συμφερόντων έχει χρησιμοποιηθεί επί 

μακρόν σε πολλές χώρες και τώρα είναι κομμάτι 

της προτεινομένης κοινής προσέγγισης για την 

εθνική αξιολόγηση κινδύνων στο πλαίσιο της Ε.Εix  

 

H Safety Region South Holland South έχει αποκτή-

σει πρακτική εμπειρία στην ενιαία προσέγγιση 

επικινδυνότητας για την ανάλυση κινδύνων. Αυτή 

η μέθοδος περιγράφεται στην Εθνική Εκτίμηση 

Κινδύνωνx,  που χρησιμοποιείται από την εθνική 

κυβέρνηση και στις κατευθυντήριες γραμμές της 

Περιφερειακής Αξιολόγησης Κινδύνωνxi, η οποία 

χρησιμοποιείται από 25 Ολλανδικές Safety Re-

gions (δείτε την καλή πρακτική). Αυτή η μέθοδος 

βασίζεται σε έξι ζωτικά συμφέροντα  κάθε περι-

φέρειας: 

1. Εδαφική ασφάλεια 

2. Φυσική ασφάλεια 

3. Οικονομική ασφάλεια 

4. Οικολογική ασφάλεια 

5. Κοινωνική και πολιτική σταθερότητα 

6. Ασφάλεια της πολιτιστικής κληρονομιάς 

 

 

Μία συνηθισμένη μέθοδος στην ενιαία προσέγγιση 

επικινδυνότητας ονομάζεται ανάλυση σεναρίων.  

Η παρατήρηση παροντικών και μελλοντικών κα-

ταστάσεων επικινδυνότητας δε μεταφράζεται αυ-

τόματα και σε ανάλυση κινδύνων. Είναι αδύνατο 

να προσπαθήσει κανείς να αναλύσει χωριστά εκα-

τοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες καταστάσεις επι-

κινδυνότητας που έχουν αναγνωριστεί. Αντ’ αυ-

τού, σε μία ανάλυση σεναρίων, για κάθε  κατηγο-

ρία κινδύνου δημιουργείται ένα αντιπροσωπευτι-

κό σχετικό σενάριο. Ο κύριος λόγος για τη χρήση 

σεναρίων, ως εργαλείο για την εκτίμηση κινδύνου, 

είναι η δυνατότητα  εντοπισμού των βασικών  

στοιχείων μίας καταστροφής ή κρίσης, ώστε να 

χρησιμοποιηθούν ως βάση μίας στρατηγικής. Μία 

ανάλυση σεναρίων επιτρέπει την αναγνώριση των 

σημαντικότερων παραγόντων που αμβλύνουν το 

αποτέλεσμα μίας καταστροφής ή κρίσης, μέσω της 

μείωσης  του κινδύνου (πιθανότητα, επίπτωση και 

ευπάθεια) και της μεγαλύτερης  ετοιμότητας αντι-

μετώπισης καταστροφών. 
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Διαφορετικοί τύποι κινδύνων ίσως απαιτούν δια-

φορετικού είδους αναλύσεις. 

Είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη εκ των 

προτέρων ποια προσέγγιση υπηρετεί καλύτερα το 

σκοπό μίας εκτίμησης κινδύνων. Μερικές φορές 

ένας κίνδυνος είναι τόσο ξεκάθαρος εκ των προ-

τέρων, ώστε δε χρειάζεται να γίνει σύγκριση μετα-

ξύ διαφορετικών τύπων 

κινδύνων. Σε αυτή την 

περίπτωση, ο τρόπος 

που ενδείκνυται για τον 

καθορισμό των περιο-

χών υψηλότερου κινδύ-

νου και την επιλογή της 

πολιτικής που θα ακο-

λουθηθεί είναι η απλή 

προσέγγιση επικινδυ-

νότητας. Η ακριβής μέθοδος που θα ακολουθηθεί 

στην απλή προσέγγιση επικινδυνότητας εξαρτά-

ται  από τα κύρια χαρακτηριστικά του κινδύνου.  

Σε άλλες περιπτώσεις, ίσως είναι περισσότερο βο-

λικό να γίνει μία ενιαία ανάλυση επικινδυνότητας, 

ώστε να μπορούμε να θέσουμε προτεραιότητες σε 

σχέση με την προσοχή την οποία  χρειάζεται κάθε 

κίνδυνος. 

 

Επικεντρωθείτε στην ανάγκη για πραγματικές πο-

λιτικές αντιμετώπισης κινδύνων 

Η διεξαγωγή μίας ανάλυσης κινδύνου δεν αποτε-

λεί  αυτοσκοπό. Είναι απλά ένα μέσο για να τεθούν 

προτεραιότητες ώστε να κατευθυνθούν στους 

«σωστούς» κινδύνους οι διαθέσιμοι πόροι, το αν-

θρώπινο δυναμικό και η προσοχή των πολιτικών.  

Επιπλέον, η ανάλυση κινδύνων είναι ένα μέσο για 

τον εντοπισμό πιθανών πολιτικών επιλογών. Μία 

ορθή ανάλυση κινδύνων παρέχει γνώσεις για τους 

κινδύνους και ταυτόχρονα βοηθάει στον εντοπι-

σμό ευκαιριών για βελτίωση της διαχείρισης κιν-

δύνων και  κρίσεων. Γι αυτό η μέθοδος ανάλυσης 

σεναρίων θα μπορούσε να είναι χρήσιμη. Στην α-

νάλυση σεναρίων, περιγράφεται η συνήθης αλλη-

λουχία αιτίων και επιπτώσεων. Αυτό επιτρέπει 

τον καθορισμό  μίας στρατηγικής με στοχευμένα 

πολιτικά μέτρα για όλες τις πτυχές της πολύ-

επίπεδης ασφάλειας και για κάθε είδους επιπτώ-

σεις. 

 

Αναπτύξτε ένα δίκτυο εταίρων. 

Για να μπορέσετε να διεξάγετε μία ανάλυση κινδύ-

νων, απαιτείται πλήθος πληροφοριών, γνώση και 

εξειδίκευση. Κανένας κυβερνητικός οργανισμός 

δεν θα έχει όλα όσα χρειάζο-

νται στη διάθεσή του άμεσα. 

Συνεπώς, η ανάλυση κινδύ-

νων θα απαιτεί πάντοτε 

στενή συνεργασία μεταξύ 

διαφόρων δημόσιων και ι-

διωτικών οργανισμών. Οι 

δημόσιοι φορείς πρέπει να 

αναπτύξουν δυνατότητες 

δικτύωσης και καλές σχέ-

σεις με όλους τους εταίρους.  Ένα τέτοιο καλό δί-

κτυο δεν είναι χρήσιμο μόνο για την ανάλυση, αλ-

λά και για την υλοποίηση των πολιτικών και την 

κατανομή των πόρων. 

 

Οργανώστε δομική  εφαρμογή των διαδικασιών 

ανάλυσης κινδύνων. 

Όπως η χαρτογράφηση κινδύνων έτσι και  η ανά-

λυση κινδύνων πρέπει να είναι μία συνεχής διαδι-

κασία, γιατί οι κίνδυνοι εξελίσσονται με την πάρο-

δο του χρόνου. Επιπλέον, η υλοποίηση προηγού-

μενων πολιτικών διαχείρισης κινδύνων δίνει στοι-

χεία σε μία κατάλληλα προσαρμοσμένη ανάλυση 

κινδύνων, η οποία θα δείξει την αποτελεσματικό-

τητα των μέτρων που πάρθηκαν. Αυτό ίσως οδη-

γήσει σε νέες πολιτικές προτεραιότητες. Συνεπώς, 

είναι σημαντικό να αποκτηθούν και να διατηρη-

θούν από τις αρμόδιες αρχές οι πληροφορίες και οι 

γνώσεις  που αφορούν στη διαδικασία ανάλυσης 

κινδύνων. 

 

Συμβουλές και μικρά μυστικά 
Αποκτηθείσα γνώση από την ανάλυση 

κινδύνων 
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Αξιολόγηση κινδύνου 
Το τρίτο και τελευταίο στάδιο της εκτίμησης κιν-

δύνου ονομάζεται αξιολόγηση κινδύνου. Σε αυτή 

τη φάση, τα συμπεράσματα της αναγνώρισης και 

ανάλυσης των κινδύνων υποβάλλονται στους (πο-

λιτικούς) φορείς λήψης αποφάσεων . Η διαχείριση 

κινδύνων και κρίσεων δεν αποσκοπεί στην επίτευ-

ξη απόλυτης ασφάλειας, αλλά είναι κομμάτι μίας 

κοινωνικοπολιτικής διαδικασίας αξιολόγησης που 

λαμβάνει υπόψη το ενδιαφέρον του κοινού σχετι-

κά με τις  δραστηριότητες υψηλού κινδύνου. Για 

παράδειγμα, μία μοντέρνα κοινωνία δεν μπορεί να 

υπάρχει χωρίς επικίνδυνες ουσίες. Επίσης, είναι 

παράλογο να περιμένουμε περιοχές που είναι ε-

πιρρεπείς σε πλημμύρες, κατολισθήσεις ή ηφαι-

στειακές εκρήξεις να εκκενωθούν μόνιμα. Τελικά, 

ο στόχος είναι να φτάσουμε ένα επίπεδο ασφάλει-

ας το οποίο είναι αποδεκτό τόσο για τους πολιτι-

κούς όσο και για τους πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι 

οι πολιτικοί και διοικητικοί φορείς αποφάσεων 

πάντοτε θα αξιολογούν τα αποτελέσματα της α-

νάλυσης κινδύνων με βάση τις δικές τους αξίες και 

προτιμήσεις. 

Για να αξιολογηθεί ποιος από τους αναλυθέντες 

κινδύνους πρέπει να επιλεγεί ως προτεραιότητα, 

πολλά διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης μπο-

ρούν να ληφθούν υπόψη. Παραδείγματα είναι: 

- γνώση του κοινού για τον κίνδυνο και 

ανησυχίες των κατοίκων 

- η σχετική σημασία των ζωτικών 

συμφερόντων: για παράδειγμα, για κάποιον 

που παίρνει αποφάσεις ένας κίνδυνος που 

μπορεί να προκαλέσει πολλά θύματα ίσως 

είναι ο πιο σημαντικός, ενώ για κάποιον άλλο 

ίσως πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε 

κινδύνους με σοβαρές οικονομικές ή 

οικολογικές επιπτώσεις 

- υπάρχουσες πολιτικές προτεραιότητες και 

προγράμματα: για παράδειγμα, τα υφιστάμενα 

προγράμματα μείωσης κινδύνων 

- οδηγίες από υψηλότερα κυβερνητικά επίπεδα: 

για παράδειγμα, εθνικές προτεραιότητες και 

κατανομή προϋπολογισμού 

- έργα κύρους και προβολής, όπως κατοικίες και 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

- «γρήγορες νίκες»: μέτρα που κοστίζουν λίγο 

και προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα 

- η οικονομική σημασία συγκεκριμένων 

επικίνδυνων δραστηριοτήτων 

- η ανισορροπία ανάμεσα στο επίπεδο κινδύνου 

και στην προετοιμασία για πιθανή 

καταστροφή 

 

Οι επαγγελματίες του κλάδου πρέπει να εκτελούν 

αντικειμενικές αναλύσεις, αλλά πρέπει επίσης να 

γνωρίζουν ότι αυτοί που λαμβάνουν τις 

αποφάσεις θα ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα των 

αναλύσεων με βάση τις δικές τους υποκειμενικές 

προτιμήσεις για μία πολιτική. Ως εκ τούτου, μία 

επιλογή  είναι να ζητήσουν από τους λαμβάνοντες 

τις αποφάσεις, να τους γνωστοποιήσουν τα 

υποκειμενικά κριτήρια που χρησιμοποιούν κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. 

 

Προεπισκόπηση: από την εκτίμηση 

κινδύνων στο σχεδιασμό 

μετριασμού 
Το επόμενο φυλλάδιο του έργου MiSRaR ασχολεί-

ται με τη διαδικασία μετριασμού: πώς μπορεί η 

γνώση από την εκτίμηση των κινδύνων να μετα-

φρασθεί σε συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές; 

Πώς λειτουργεί ο σχεδιασμός μετριασμού κινδύ-

νων; Πως μπορούμε να έχουμε τη δέουσα προσοχή 

από τους αποφασίζοντες για την ασφάλεια στο 

χωροταξικό σχεδιασμό; Πώς μπορούν οι τοπικές 

αρχές να ευθυγραμμίσουν τις δικές τους πολιτικές 

διαχείρισης κινδύνων με εκείνες των άλλων δημό-

σιων και ιδιωτικών φορέων; Αυτές και άλλες ερω-

τήσεις θα απαντηθούν στο επόμενο φυλλάδιο



 

                                                                                                                                                                                                                      14 
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Σημείωση του συγγραφέα 

Αυτό είναι το πρώτο από τρία φυλλάδια. Η βα-

σική γλώσσα που χρησιμοποιείται στο έργο 

MiSRaR είναι τα αγγλικά. Εκτός από τα αγγλικά, 

τα φυλλάδια και το εγχειρίδιο έχουν μεταφρα-

στεί και στις γλώσσες των εταίρων: Βουλγάρικα, 

Ολλανδικά, Εσθονικά, Ελληνικά, Ιταλικά και 

Πορτογαλικά. Οι σημαντικότεροι όροι αναφέρο-

νται και στα αγγλικά και στις εθνικές γλώσσες 

των εταίρων. Λόγω των διαφορετικών ερμη-

νειών στις εθνικές γλώσσες είναι πιθανό, ότι με-

ρικές λέξεις κατά τη μετάφραση ίσως να αποδί-

δονται (μερικώς) διαφορετικά από ότι στα αγ-

γλικά. Για να αποτραπεί αυτό, κατά το δυνατόν, 

για κάποιες έννοιες δίνονται και ορισμοί. 

 

Κολοφώνας 

Ισχύει η νομοθεσία περί πνευματικών δικαιω-

μάτων 

 

Το παρόν αποτελεί μία κοινή έκδοση της Safety 

Region South-Holland South, του Δήμου του 

Ταλλίν, του Ιδρύματος Europerspectives, της 

Επαρχίας Φορλί-Σεζένα, της Περιφέρειας Ηπεί-

ρου, του Δήμου της Μιραντέλα και του Δήμου 

του Αβέιρο.  

 

Η Safety  Region South-Holland South είναι ο ε-

πικεφαλής εταίρος του έργου MiSRaR: 

Antoin S. Scholten, πρόεδρος της συντονιστικής 

επιτροπής 

Peter L.J. Bos, διευθύνοντας σύμβουλος 

 

Συντάκτης: 

Ruud Houdijk 

Houdijk Consultancy 

Ολλανδία 

ruud@houdijkconsultancy.eu 
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