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Προοίμιο

Επιτέλους, ένα βιβλίο το οποίο προσεγγίζει διεπι-
στημονικά τη διαχείριση κινδύνων. Η Διαχείριση 
Κινδύνων στον Αθλητισμό και την Ψυχαγωγία γεφυ-
ρώνει το χάσμα μεταξύ του αθλητισμού και της 
ψυχαγωγίας, των ιατρικών και των τεχνικών πηγών. 
Μετά την ανάγνωση αυτού του βιβλίου, θα γνωρίζε-
τε πού να αναζητήσετε  οδηγίες ασφαλείας και πρό-
τυπα σε θέματα τόσο διαφορετικά, όπως η ασφά-
λεια που αφορά φορητές εστίες ποδοσφαίρου και η 
προστασία από κεραυνούς. Κατά την μακρόχρονη 
πείρα που αποκτήσαμε δουλεύοντας με επαγγελ-
ματίες μέσω συμβουλευτικής και δραστηριοτήτων 
προβολής, και μέσω της διδασκαλίας και της έρευ-
νας, αντιληφθήκαμε ένα σοβαρό κενό. Το πρόβλη-
μα που ανακαλύψαμε ήταν ότι οι πηγές προτύπων 
για πολλά σημαντικά θέματα στον αθλητισμό και 
την ψυχαγωγία είναι διάσπαρτες και δύσκολο να τις 
βρουν οι επαγγελματίες. Για παράδειγμα, γνωρίζα-
τε ότι οι συστάσεις προστασίας από κεραυνούς για 
την ψυχαγωγία παρέχονται από την Αμερικανική 
Ένωση Φυσιοθεραπευτών για Αθλητικές Κακώσεις 
(National Athletic Trainers’ Association), ή ότι οι 
οδηγίες ασφαλείας για αθλητικές και ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες για νέους παρέχονται από οργανώ-
σεις όπως η Αμερικανική Ακαδημία Ορθοπεδικών 
Χειρουργών (American Academy of Orthopaedic 
Surgeons) και την Αμερικανική Παιδιατρική  Ακα-
δημία;

Η Διαχείριση Κινδύνων στον Αθλητισμό και την 
Ψυχαγωγία θα σας δείξει πού να βρείτε σχετικές 
οδηγίες και πρότυπα και θα σας βοηθήσει στην 
κατανόηση των θεμάτων που είναι σημαντικά για 
την υλοποίηση διαδικασιών ασφαλείας, εάν επιλέ-
ξετε κάτι τέτοιο. Αποτελεί μια εξαιρετική πηγή για 
όλες τις οργανώσεις που παρέχουν δυνατότητες 
συμμετοχής σε αθλήματα, ψυχαγωγία και φυσική 
δραστηριότητα. Αυτές περιλαμβάνουν διευθυντές 
θέρετρων, εκπαιδευτές φυσικής αγωγής, διευθυ-
ντές κατασκηνώσεων, επαγγελματίες πάρκων και 
αναψυχής, διευθυντές γυμναστηρίων, προπονητές, 

αθλητικούς διευθυντές και αθλητικούς επιτηρητές. 
Το βιβλίο αποτελεί επίσης μια περίφημη πηγή για 
φοιτητές, είτε ως κύριο βιβλίο σε ένα μάθημα δια-
χείρισης κινδύνων είτε ως συμπληρωματικό βιβλίο 
σε μαθήματα αθλητικού δικαίου και ψυχαγωγίας. 

Οργάνωση του Κειμένου 

Εάν είστε επαγγελματίες στον τομέα του αθλη-
τισμού και της ψυχαγωγίας, το βιβλίο Διαχείριση 
Κινδύνων στον Αθλητισμό και την Ψυχαγωγία είναι 
οργανωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει πρό-
σβαση σε πληροφόρηση που σας αφορά με αποτε-
λεσματικό τρόπο. Επιπρόσθετα, εάν είστε φοιτητές, 
το κείμενο αυτό παρέχει ένα όχημα για παραγω-
γή σκέψης και συζήτησης σε σημαντικά ζητήμα-
τα διαχείρισης κινδύνων. Κάθε κεφάλαιο εστιάζει 
ειδικά σε θέματα που εφαρμόζονται στον τομέα του 
αθλητισμού και της ψυχαγωγίας, συμπεριλαμβα-
νομένης της διαχείρισης κινδύνων· του σχεδιασμού 
έκτακτης ιατρικής περίθαλψης· της προστασίας των 
παιδιών· της αντιμετώπισης ασθενειών  που σχετί-
ζονται με τη ζέστη, της προστασίας από τους κεραυ-
νούς και τις αιματογενείς λοιμώξεις· του χειρισμού 
των αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών· της εφαρ-
μογής ελέγχου φαρμάκων· και αντιμετώπισης ζητη-
μάτων σχετικά με τον εξοπλισμό και τα αθλήματα 
επαφής, την ασφάλεια των παιδικών χαρών και την 
ασφάλεια στο νερό. Σε κάθε κεφάλαιο, θα βρείτε 
επίσης συνδέσμους σε ενημερωτικούς ιστότοπους 
και πληροφόρηση που είναι σχεδιασμένη να βοη-
θήσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την βελ-
τίωση της ασφάλειας και της διαχείρισης κινδύνων. 

Η μορφοποίηση των κεφαλαίων επιτρέπει την 
εύκολη παρακολούθηση. Αρχικά, οι στόχοι του 
κεφαλαίου περιγράφουν τα βασικά ζητήματα του 
κεφαλαίου. Στη συνέχεια παρουσιάζεται εισαγωγι-
κό υλικό που ορίζει το θέμα και εξηγεί τη σημα-
σία του στον τομέα από τη σκοπιά της ασφάλειας 
και του κινδύνου. Ακολουθεί πληροφόρηση που 
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πραγματεύεται τον τρόπο και τις περιπτώσεις υπό 
τις οποίες θα εφαρμοστεί ένα σχέδιο διαχείρισης 
και προστασίας. Μια σύντομη περίληψη συνοψί-
ζει τα βασικά ζητήματα του κεφαλαίου. Τέλος, ένα 
υποθετικό σενάριο σε πραγματικές συνθήκες δεί-
χνει πώς οι επαγγελματίες σε διάφορους τομείς θα 
αναγνώριζαν την ανάγκη για σχεδιασμό και συνο-
ψίζει τα θέματα που θα έπρεπε να λάβουν υπόψη 
όταν εφαρμόζουν ένα σχέδιο. Παρέχονται επίσης  
συμπληρωματικές ερωτήσεις. Τα σενάρια είναι σχε-
διασμένα για την παραγωγή σκέψης και βοηθούν 
στη θεώρηση του θέματος με έναν πρακτικό τρόπο.

Μοναδικά Χαρακτηριστικά

Η Διαχείριση Κινδύνων στον Αθλητισμό και την 
Ψυχαγωγία περιέχει αρκετά μοναδικά χαρακτη-
ριστικά που είναι σχεδιασμένα να κάνουν εύκολη 
τη μετακίνηση μέσα στο κείμενο στα βασικά ζητή-
ματα και στις πληροφορίες που είναι πιο χρήσιμες 
για τον αναγνώστη. Ένα σημαντικό χαρακτηριστι-
κό αποτελούν τα βασικά σημεία. Σε όλο το βιβλίο 
τα βασικά σημεία υπογραμμίζονται σε πλαίσια κει-
μένου. Όπως υπονοεί το όνομα, τα σημεία αυτά 
παρέχουν στον αναγνώστη πληροφορίες που τονί-
ζουν τη σημασία του θέματος και των ζητημάτων 
που σχετίζονται με αυτό. Τα βασικά σημεία μπορεί 
να πάρουν τη μορφή στατιστικών ή άλλης πληρο-
φορίας που καταδεικνύει τον συσχετισμό του θέμα-
τος με το αθλητικό επάγγελμα και την ψυχαγωγία. 

Ένα δεύτερο μοναδικό χαρακτηριστικό κάθε 
κεφαλαίου αποτελούν τα θέματα εκκίνησης. Επι-
λέξαμε αυτό το όνομα επειδή το κείμενο εστιάζει 
στην παρουσίαση θεμάτων και πληροφοριών που 
θα σας βοηθήσουν να πάρετε τις δικές σας απο-
φάσεις αναφορικά με την διαχείριση κινδύνων. Δεν 
παρέχουμε πρότυπα για διαχείριση κινδύνων ούτε 
έχουμε τον τελευταίο λόγο αναφορικά με το εάν και 
πώς θα πρέπει να εφαρμοστούν τα σχέδια. Αυτές τις 
αποφάσεις θα πρέπει να τις λάβει καθένας μόνος 
του δεδομένης της δικής του/της κατάστασης. Τα 
θέματα εκκίνησης σχεδιάστηκαν μόνον για να βοη-
θήσουν κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το 
πρώτο θέμα εκκίνησης σε κάθε κεφάλαιο παρουσιά
ζει ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν 
καθορίζετε εάν θα πρέπει να εφαρμοστούν σχέδια 
και διαδικασίες προστασίας. Τα θέματα εκκίνη-
σης που προβάλλονται περιλαμβάνουν (αλλά δεν 

περιορίζονται) ζητήματα ευθύνης, ερωτήματα δεο-
ντολογίας και θέματα διαχείρισης (όπως διοικητική 
υποστήριξη και κόστος). Οι λεπτομέρειες για κάθε 
θέμα ποικίλλουν ανάλογα με τη φύση του θέματος 
που παρουσιάζεται σε κάθε κεφάλαιο. Έναν δεύτε-
ρο θέμα εκκίνησης σε κάθε κεφάλαιο παρουσιάζει 
πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν στην ανάπτυ-
ξη του σχεδίου ασφαλείας και των διαδικασιών. Στο 
σημείο αυτό διαδραματίζει ρόλο η πληροφόρηση 
που σχετίζεται με τις εφαρμοστέες οδηγίες και τα 
πρότυπα. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις 
πληροφορίες μέσω των πηγών κάθε κεφαλαίου και 
μέσω του ευρετηρίου οδηγιών ασφαλείας. 

Ένα τρίτο χαρακτηριστικό της Διαχείρισης Κιν-
δύνων στον Αθλητισμό και την Ψυχαγωγία είναι τα 
σενάρια σε πραγματικές συνθήκες που παρουσιά
ζονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου. Πρόκειται για 
υποθετικές καταστάσεις που τοποθετούν το υπό 
συζήτηση θέμα σε κάθε κεφάλαιο σε ένα πρακτι-
κό πλαίσιο. Τα σενάρια δεν περιγράφουν συνθή-
κες στις οποίες, για παράδειγμα, ο τραυματισμός 
ενός συμμετέχοντα σε μια αθλητική ή ψυχαγωγική 
εκδήλωση οδηγεί σε μια δικαστική διαμάχη. Αντι-
θέτως, είναι σχεδιασμένα να προκαλούν κριτική 
σκέψη αναφορικά με τα θέματα που συζητούνται 
στο κεφάλαιο. Συνεπώς, περιγράφουν καταστά-
σεις στις οποίες υπάρχει πιθανότητα βλάβης και ο 
υπεύθυνος διαχείρισης θα πρέπει να αποφασίσει 
τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει το συγκε-
κριμένο θέμα ασφαλείας που προέκυψε. Κάθε 
σενάριο ακολουθείται από ερωτήσεις που είναι σχε-
διασμένες να σας βοηθήσουν να εφαρμόσετε, ό,τι 
μάθατε στο κεφάλαιο, στη δική σας περίπτωση.

Το βιβλίο αυτό περιέχει επίσης και δύο παραρ-
τήματα. Το Παράρτημα Α, Επιπρόσθετη Πληροφό-
ρηση για Συμβούλους  Αθλητισμού και Ψυχαγωγίας, 
προσφέρει αρκετά παραδείγματα σχεδίων έκτακτης 
ανάγκης, καταλόγων ελέγχου και συστάσεις από 
διαφορετικές οργανώσεις όπως τα Κέντρα Ελέγχου 
και Πρόληψης Παθήσεων, το Εθνικό Ινστιτούτο 
Προστασίας από τους Κεραυνούς και από πανεπι-
στημιακά κολυμβητικά κέντρα. Μπορεί να θέλετε 
να ανατρέξετε σε αυτό το παράρτημα για καθοδή-
γηση όταν καταστρώνετε σχέδια ασφαλείας για την 
δική σας οργάνωση. Το Παράρτημα Β, ευρετήριο 
οδηγιών ασφαλείας, περιγράφεται λεπτομερώς στο 
επόμενο τμήμα. 

Τέλος, το βιβλίο αυτό διαθέτει έναν συνοδευτι-
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Χρήση του Ευρετηρίου  
Οδηγιών Ασφαλείας 

Το ευρετήριο οδηγιών ασφαλείας στο παράρτημα 
Β είναι η πηγή για τον εντοπισμό και τη σύνδεση 
με οδηγίες ασφαλείας, συστάσεις, και πρότυπα για 
προγράμματα και δραστηριότητες στον αθλητισμό 
και την ψυχαγωγία. Είναι οργανωμένο υπό δύο τίτ-
λους: υδάτινες δραστηριότητες και δραστηριότητες 
εδάφους. 

Κάτω από κάθε τίτλο θα βρείτε δραστηριότη-
τες που καταγράφονται αλφαβητικά στην αριστε-
ρή στήλη. Για κάθε δραστηριότητα, θα βρείτε μια 
αναφορά σε οδηγίες, συστάσεις και πρότυπα που 
εφαρμόζονται σε κάποια πλευρά αυτής της δρα-
στηριότητας. Για παράδειγμα, για το μπέιζμπολ, το 
ευρετήριο οδηγιών ασφαλείας παρέχει αναφορές 
σε πρότυπα για ρόπαλα, κράνη, προστασία ματιών 
κ.ο.κ. Η πηγή αυτών των προτύπων παρέχεται (για 
παράδειγμα, από την Αμερικανική Ένωση Δοκι-
μών και Υλικών [American Society for Testing and 
Materials  ASTM]) μαζί με μια σύντομη περιγρα-
φή ή τίτλο μιας εφαρμοστέας σύστασης ή οδηγίας. 
Για ολοκληρωμένες δημοσιευμένες οδηγίες αναφέ-
ρονται ιστότοποι που περιέχουν τα σχετικά υλικά 
ή πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση σε αυτά. 
Σημειώνεται ότι οι πίνακες εντός των κεφαλαίων 
περιέχουν και αρχικές σελίδες και συγκεκριμένους 
ιστότοπους που θα σας κατευθύνουν στην πηγή. 
Αρκετή από αυτήν την πληροφόρηση είναι διαθέ-
σιμη για δωρεάν μεταφόρτωση. Ωστόσο, κάποιες 
πληροφορίες (όπως αυτές που παρέχονται από το 
ASTM) διατίθεται δωρεάν. 

 = Διατίθεται για δωρεάν μεταφόρτωση
 =  Πληροφορίες διαθέσιμες με αμοιβή ή κατό-

πιν παραγγελίας

Ο πίνακας επίσης προσδιορίζει ποια κεφάλαια 
σε αυτό το βιβλίο περιέχουν επιπρόσθετη πληρο-
φόρηση για θέματα ασφαλείας σχετικά με την δρα-
στηριότητα.

Χρήση του Συνοδευτικού Ιστότοπου

Ο συνοδευτικός ιστότοπος θα καταστήσει πιο εύκο-
λη την πρόσβαση στους μυριάδες ιστότοπους που 
χρησιμοποιούνται σε όλο το βιβλίο. Για πρόσβαση 

κό ιστότοπο που περιέχει συνδέσμους σε πολλές 
ιστοσελίδες που απαριθμούνται σε αυτό το κείμενο, 
καθώς και σε συνδέσμους σε νέες ή ενημερωμένες 
οδηγίες ασφαλείας. Περισσότερες πληροφορίες για 
τον συνοδευτικό ιστότοπο μπορείτε να βρείτε στη 
σελίδα xiii. 

Παράρτημα Β 
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Υδάτινες δραστηριότητες

Δραστη-
ριότητα Οργανισμός

Τίτλος και περιγραφή

Ιστότοπος Διαθεσι-
μότητα

Κεφά-
λαιο

Υγρός 
στίβος

Αμερικανική Ένωση Δοκιμών και Υλικών (American Society for Testing and Materials [ASTM])Έγγραφα από την ASTM διατίθενται προς πώληση. Για περισσότερες πλη-ροφορίες αναφορικά με ένα πρότυπο ή προϊόν της ASTM παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών στο 610-832-9585 ή με ηλε-κτρονικό ταχυδρο-μείο στο service@astm.org.

«Τυπικές προσωρινές προδιαγραφές για κατασκευασμένα Συστή-

ματα Ασφαλείας Ελευθέρωσης Κενού για κολυμβητικές δεξαμενές, 

ιαματικά λουτρά και τζακούζι» “Standard Provisional Speci cation for 

Manufactured Safety Vacuum Release Systems (SVRS) for Swimming 

Pools, Spas, and Hot Tubs”
«Τυπικός οδηγός για φράχτες για οικιστικές εξωτερικές κολυμβητικές 

δεξαμενές, τζακούζι και ιαματικά λουτρά»

“Standard Guide for Fences for Residential Out- door Swimming Pools, 

Hot Tubs, and Spas”«Τυπικές προσωρινές προδιαγραφές για καλύμματα ασφαλείας και απαι-

τήσεις σήμανσης για όλα τα καλύμματα για κολυμβητικές δεξαμενές, 

ιαματικά λουτρά και τζακούζι»
“Standard Performance Speci cation for Safety Covers and Labeling 

Requirements for All Covers for Swimming Pools, Spas, and Hot Tubs”

«Τυπικές προδιαγραφές για συναγερμούς κολυμβητικών δεξαμενών»

“Standard Speci cation for Pool Alarms” 
Διάσωση στο νερό:«Τυπικός οδηγός επίδοσης ενός διασώστη στο νερό – Επίπεδο 1» 

“Standard Guide for Performance of a Water Rescuer—Level 1”

«Τυπικός οδηγός επίδοσης ενός διασώστη στο νερό – Επίπεδο 2» 

“Standard Guide for Performance of a Water Rescuer—Level II”

«Τυπικός οδηγός επίδοσης ενός διασώστη στο νερό – Επίπεδο 3» 

“Standard Guide for Performance of an Ice Rescuer—Level II”

“Standard Practice for Single Person Cold Water Survival/Rescue 

Technique: Help Position” “Standard Practice for Multiple-Person Cold 

Water Survival/Rescue Technique: Huddle Position”

http://www.astm.org/cgi-bin/ SoftCart.exe/NEWSITE_ JAVASCRIPT/index.shtml?L +mystore+g-fqh3818+1119041184
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Αμερικανική Παιδια-τρική Ακαδημία (American Acad- emy of Pediatrics [AAP])

«Προγράμματα κολύμβησης για βρέφη και παιδιά»

“Swimming Programs for Infants and Toddlers”

«Πρόληψη πνιγμού σε βρέφη, παιδιά και εφήβους»

 “Prevention of Drowning in Infants, Children, and Adolescents”

http://www.aap.org/policy/re9940.html
 11

Αμερικανική Ένωση Κατασκηνώσεων (American Camping Association [ACA])Πρότυπα πιστοποί-ησης κατασκηνώ-σεων

Το πρότυπο PA-1–PA-19 καλύπτει τις δεξιότητες του επιβλέποντα υδάτινων 

χώρων, την επίβλεψη των υπεύθυνων δραστηριοτήτων, τα παρατηρητή-

ρια, τα ποσοστά επίβλεψης, τους κανονισμούς ασφαλείας, τις διαδικασίες 

έκτακτης ανάγκης, τα κιτ πρώτων βοηθειών, τις διαδικασίες για τα αναπη-

ρικά αμαξίδια, τα συστήματα ασφαλείας, την ταξινόμηση των συμμετε-

χόντων, τις κολυμβητικές δεξαμενές, τους φυσικούς όγκους νερού, τους 

υδάτινους χώρους μακριά από την κατασκήνωση, την εξωτερική επίβλε-

ψη κατασκηνώσεων, τα προσόντα ναυαγοσωστών, την κολύμβηση προ-

σωπικού, τις πρώτες βοήθειες και την καρδιοαναπνευστική αναζωογόν-

νηση (ΚΑΡΠΑ), την αυτοκατάδυση, και τα μαθήματα κολύμβησης.

http://www.acaca-mps.org/ accred-itation/ stdsglan-ceintro.php
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Ναυσι-
πλοΐα 

Πρότυπα 
Πιστοποίησης Κατασκηνώσεων της ACA

Το πρότυπο PA-20–PA-35 καλύπτει τις δεξιότητες του επιβλέποντα σκα-

φών – νέοι, ασφάλεια σκαφών – ενήλικες, οικογένειες, προσωπικό (η 

ACA δηλώνει ότι όλες οι ομάδες ενηλίκων, οι οικογένειες και οι ομάδες 

προσωπικού θα πρέπει να έχουν ένα κατάλληλα πιστοποιημένο άτομο 

ή να χρησιμοποιούν ατομικά μέσα επίπλευσης, να ακολουθούν τους 

κανονισμούς ασφαλείας και να χρησιμοποιούν ένα σύστημα αναχώρη-

σης), τις πρώτες βοήθειες και την ΚΑΡΠΑ, τα ατομικά μέσα επίπλευσης, 

τα προσωπικά σκάφη, τον προσανατολισμό δραστηριότητας με σκάφη, 

τη διδασκαλία χειρισμού σκαφών, την εκπαίδευση χειρισμού μηχανο-

κίνητων σκαφών, τη συντήρηση σκαφών, τους δημόσιους παρόχους 

κολύμβησης, τους δημόσιους παρόχους ναυσιπλοΐας, τους υδάτινους 

χώρους μακριά από την κατασκήνωση και την επίβλεψη κατασκηνωτών

http://www.acaca-mps.org/ accred-itation/ stdsglan-ceintro.php

 11

Εθνική Σχολή Περι-βαλλοντικής Ηγε-σίας (National Outdoor Leadership School [NOLS])

«Κατευθυντήριες οδηγίες προστασίας από τους κεραυνούς της NOLS 

κατά την περιήγηση σε απομονωμένα μέρη» (“NOLS Backcountry 

Lightning Safety Guidelines”) 
http://www.nols.edu/resources/ research/pdfs/lightningsafety guideline.pdf

 5

Εθνικό Ινστιτούτο Προ-στασίας από τους Κεραυνούς (National Lightning Safety Institute [NLSI])

«Προστασία από τους κεραυνούς στη ναυσιπλοΐα»

“Boating Lightning Safety”

http://www.light-ningsafety. com/nlsi_pls/boating.html

 5

Αμερικανική Παιδι-ατρική Ακαδημία (American Academy of Pediatrics [AAP])

«Ατομική χρήση σκαφών από παιδιά και εφήβους»

“Personal Watercraft Use by Children and
Adolescents”

http://aappolicy.aappubl ica-tions.org/cgi/reprint/ pediat-rics;105/2/452.pdf

 5
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Παράρτημα
 Β

159

Δραστη-

ριότητα
Οργανισμ

ός
Τίτλος και περιγ

ραφή
Ιστότοπος

Διαθεσιμό
-

τητα

Κεφά-
λαιο

Αλιεία
Εθνική Σχολή Περιβαλλ

ο-

ντικής Ηγε
σίας 

(National Outdoor 

Leadership School 

[NOLS])

«Κατευθυ
ντήριες οδ

ηγίες προ
στασίας α

πό τους 

κεραυνούς
 της NOLS κατά την περιή

γηση σε 

απομονωμ
ένα μέρη» (“NOLS Backcountry 

Lightning Safety Guidelines”)

http://www.nols.edu/resources/ 

research/pdfs/lightningsafety 

guideline.pdf


5

Θαλάσσιο
 

αλεξίπτω-

το 

Αμερικανι
κή Ένωση 

Δοκιμών κ
αι Υλικών 

(American Society for 

Testing and Materials 

[ASTM])

Πρότυπα αλεξίπτω
των αεροσ

καφών
http://www.astm.org/cgi-bin/ 

SoftCart.exe/NEWSITE_ 

JAVASCRIPT/index.shtml?L+m 

ystore+gfqh3818+1119041184


5

Rafting Εθνική Σχολή Περιβαλλ
ο-

ντικής Ηγε
σίας 

(National Outdoor 

Leadership School 

[NOLS])

«Κατευθυ
ντήριες οδ

ηγίες προ
στασίας α

πό τους 

κεραυνούς
 της NOLS κατά την περιή

γηση σε 

απομονωμ
ένα μέρη» (“NOLS Backcountry 

Lightning Safety Guidelines”)

http://www.nols.edu/resources/ 

research/pdfs/lightningsafety 

guideline.pdf
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Επισκεφθ
είτε τον ισ

τότοπο http://www.HumanKinetics.com/RiskManagementInSportAndRecreation για να βρείτε συ
νδέσμους

 σε αυτές
 τις πηγέ

ς, κα-

θώς και σ
υνδέσμου

ς σε νέες
 ή ενημερω

μένες κατ
ευθυντήρ

ιες οδηγίε
ς ασφαλε

ίας, ή για να προτείνε
τε συνδέσ

μους που
 θα μπορούσ

αν να προστεθ
ούν 

στον ιστό
τοπο. Ο κωδικός

 πρόσβα
σης για τον ιστότ

οπο είναι riskmanagementwebsites.

Υπαίθριε
ς δραστη

ριότητες

Δραστη-

ριότητα
Οργανισμ

ός
Τίτλος και περιγ

ραφή
Ιστότοπος

Διαθεσιμό
-

τητα

Κεφά-
λαιο

Δραστη-
ριό-τητες 

περιπέ-
τειας και 

πρόκλη-

σης

Πρότυπα Πιστοποί-

ησης Κατα
σκη-

νώσεων τ
ης ACA

Το πρότυπο PC-1–PA-16 καλύπτει 
τα προσόντα

 

του επιβλέπο
ντα δραστηρι

οτήτων πε
ριπέτειας 

και 

πρόκληση
ς, την επα

λήθευση των δεξιο
τήτων του

 

προσωπικ
ού, την επίβλ

εψη των υπεύ
θυνων δρ

α-

στηριοτήτω
ν, τις διαδ

ικασίες λε
ιτουργίας,

 τον εξο-

πλισμό για τις δραστ
ηριότητες 

περιπέτεια
ς και πρό-

κλησης, τη
 συντήρησ

η του εξοπλισμ
ού, τον έλεγχ

ο 

πρόσβαση
ς στον εξο

πλισμό, τους παρ
ατηρητές κ

αι 

τις συσκευ
ές ασφάλι

σης, τον έ
λεγχο του χώρου για 

πρόσβαση
 στις περιο

χές δραστ
ηριοτήτων

 περιπέ-

τειας/πρόκ
λησης, την

 ετήσια επιθεώρη
ση, τις πρώ-

τες βοήθε
ιες, τον πρ

οσανατολι
σμό ασφαλεία

ς, την 

επίδειξη δεξιοτήτω
ν, τα προστατε

υτικά κεφαλής 
και 

τους δημό
σιους παρ

όχους δρα
στηριοτήτω

ν περιπέ-

τειας και π
ρόκλησης

http://www.acacamps.org/ 

accreditation/ stdsglancein-

tro.php



Οχήματα 

παντός 

εδάφους

Αμερικανι
κή Ακα-

δημία Ορθοπεδ
ι-

κών Χειρο
υρ-

γών (American 

Academy of 

Orthopaedic 

Surgeons 

[AAOS])

«Οχήματα
 παντός εδ

άφους»

”All-Terrain Vehicles”

http://www.aaos.org/wordhtml/

position.htm



Πρότυπα Πιστοποί-

ησης Κατα
σκη-

νώσεων τ
ης ACA

«Ασφάλεια
 οχημάτων

 παντός εδ
άφους»

“ATV Safety”

http://www.acacamps.org/ 

accreditation/ stdsglancein-

tro.php

Αμερικανι
κή Παι-

διατρική Ακαδη-

μία (American 

Academy of 

Pediatrics [AAP])

«Πρόληψη
 ατυχημάτ

ων οχημά
των παντό

ς εδάφους
: 

μηχανοκίν
ητα οχήματα δύο, τριών ή τεσσάρω

ν τρο-

χών χωρίς
 άδεια».

“All-Terrain Vehicle Injury Prevention: Two-, Three-, 

and Four-Wheeled Unlicensed Motor Vehicles”

http://www.aappolicy.aappublica 

tions.org/cgi/content/full/ pedi-

atrics;105/6/1352



(συνεχίζε
ται)
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Διαχείριση κινδύνου στον αθλητισμό και την αναψυχήxiv

στον συνοδευτικό ιστότοπο, ανατρέξτε στην ακόλου-
θη διεύθυνση: 
http://www.HumanKinetics.com/RiskManagem
entinSportandRecreation

Για να εισέλθετε στον ιστότοπο, χρησιμοποιείστε 
τον ακόλουθο κωδικό πρόσβασης 

riskmanagementwebsites

Μόλις εισέλθετε στον ιστότοπο, θα παρατηρήσε-
τε ότι κατανέμεται σε διάφορα τμήματα. Είναι τα 
ακόλουθα:

● Νέοι και Ενημερωμένοι ιστότοποι
● Ιστότοποι ανά κεφάλαιο
● Ευρετήριο Οδηγιών Ασφαλείας

Κάθε τμήμα κατανέμεται περαιτέρω για να είναι 
ευκολότερη η εύρεση του ιστότοπων στους οποίους 
επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση. 

Τελικά Σχόλια

Κάθε κεφάλαιο, όπως και τα παραρτήματα έχουν 
αξία και από πρακτική και από εκπαιδευτική άπο-
ψη. Το κείμενο επισημαίνει σχετικές πληροφορί-
ες ενώ παρέχει επίσης σημαντική τροφή για σκέψη 
αναφορικά με την προσέγγιση σημαντικών θεμάτων 
ασφαλείας. Αυτά τα εργαλεία θα σας βοηθήσουν να 
κάνετε το πρώτο σημαντικό βήμα για την συγκέ-
ντρωση πληροφοριών και την αντιμετώπιση των 
βασικών θεμάτων που σχετίζονται με την διαχείρι-
ση κινδύνων. Το υλικό που παρουσιάζεται στη Δια-
χείριση Κινδύνων στον Αθλητισμό και την Ψυχαγω-

γία δεν προορίζεται ως υποκατάστατο κατάλληλης 
εκπαίδευσης και διαπίστευσης, ούτε έχει στόχο την 
παροχή συγκεκριμένων ιατρικών ή νομικών συμ-
βουλών. Ωστόσο, εξοπλισμένοι με τις πληροφορίες 
που παρέχονται στο παρόν κείμενο, καθώς και με 
τη συμβουλή ενός κατάλληλου δικηγόρου ή άλλου 
επαγγελματία, θα μπορείτε να λάβετε καλύτερα 
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την εφαρ-
μογή μέτρων ασφαλείας για το πρόγραμμα και τις 
εγκαταστάσεις σας. 

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Αυτό το βιβλίο, οι πίνακες, τα πρότυπα και οι υπό-
λοιπες πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν 
προορίζονται να λειτουργήσουν ως οδηγός στην 
ανάπτυξη πρακτικών διαχείρισης κινδύνου. Τα 
νομικά, ιατρικά και διοικητικά θέματα που σχετί-
ζονται με την διαχείριση κινδύνων μπορεί να είναι 
περίπλοκα και συγκεκριμένα για κάθε υπηρεσία 
και οργάνωση. Επιπρόσθετα, οι πολιτειακοί νόμοι 
υπόκεινται σε αλλαγές από τη νομοθετική εξουσία 
και από τα δικαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών 
και από τις ίδιες τις πολιτείες. Το βιβλίο αυτό δεν 
θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ως υποκατάστατο των 
επαγγελματικών συμβουλών από εξειδικευμένους 
νομικούς συμβούλους, ούτε θα πρέπει να χρησιμο-
ποιείτε ως υποκατάστατο συγκεκριμένης επαγγελ-
ματικής ή ιατρικής εκπαίδευσης ή πιστοποίησης. 
Οι ιθύνοντες θα πρέπει να αναζητούν τις συμβου-
λές ειδικών αναφορικά με θέματα που έχουν νομι-
κές επιπτώσεις. 
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Μετά την ανάγνωση αυτού του κεφαλαίου, θα έχετε πλήρη αντίληψη των ακόλουθων:

Οριοθέτηση θέματος 1: Απόφαση για τη δημιουργία και την εφαρμογή ενός σχεδίου για τη διαχείριση 
των κινδύνων

Οριοθέτηση θέματος 2: Ανάπτυξη πλαισίου για τη διαχείριση των κινδύνων

1
Λήψη Αποφάσεων και 
Διαχείριση Κινδύνων



Διαχείριση κινδύνου στον αθλητισμό και την αναψυχή2

Ο  στόχος αυτού του κειμένου είναι να σας βοηθήσει να πάρετε αποφάσεις που θα σας βοηθή-
σουν να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμών, τον θάνατο συμμετεχόντων, θεατών και εργα-

ζομένων, καθώς και την πιθανότητα αγωγών. Αυτή είναι η ουσία της διαχείρισης κινδύνων. Όταν 
υπάρχει σωστή διαχείριση των κινδύνων, ωφελούνται όλοι. Η κατανόηση των σχετικών οδηγιών 
και των προτύπων ασφαλείας και η εκμάθηση τρόπων πρόσβασης σε πληροφορίες και πηγές 
αποτελούν μέρος του πρώτου βήματος στη διαχείριση κινδύνων. Ο στόχος του κεφαλαίου αυτού 
είναι να σας βοηθήσει, καθώς κάνετε αυτό το βήμα. Ο Πίνακας 1.1 παρέχει έναν δειγματολη-
πτικό κατάλογο μερικών οργανώσεων που διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στην ασφάλεια του 
αθλητισμού και της αναψυχής και των οποίων τα πρότυπα και οι οδηγίες παρέχονται σε όλο το 
βιβλίο. Μπορείτε να μαντέψετε ποιες από αυτές τις οργανώσεις κάνουν συστάσεις σχετικά με τις 
εστίες ποδοσφαίρου, τις παιδικές χαρές, τη θερμοπληξία, ή την προστασία από τους κεραυνούς; 

Χωρίς προηγούμενη γνώση είναι δύσκολο να μαντέψει κανείς. 
Το βιβλίο της Διαχείρισης Κινδύνων στον Αθλητισμό και την 

Αναψυχή θα σας δείξει πώς να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτού 
του είδους την πληροφόρηση. Η γνώση προτύπων και οδηγι-
ών για την ασφάλεια αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της δια-
χείρισης των κινδύνων. Τα κεφάλαια που ακολουθούν θα σας 

βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε αυτή τη γνώση, να αποφασίσετε εάν θα εφαρμόσετε σχέδια για 
τη διαχείριση κινδύνων αλλά και να καθορίσετε πώς θα το πράξετε. Όταν τελειώσετε τη μελέτη 
αυτού του βιβλίου, θα έχετε αποκτήσει γνώση από τα πολυάριθμα θέματα που αναπτύσσονται 
και πρέπει να λάβετε υπόψη για τη διαχείριση των κινδύνων.

Η γνώση των προτύπων και οδηγιών για την 
ασφάλεια αποτελεί σημαντικό μέρος της δια-
χείρισης κινδύνων.

Πίνακας 1.1 Πρότυπα και Οδηγίες Ασφαλείας από Επιλεγμένες Οργανώσεις

Οργάνωση Συντομογραφία Διαθεσιμότητα δημοσιεύσεων Ιστοσελίδα
Αμερικανική Ακαδημία Ορθοπεδικών Χειρουργών  

(American Academy of Orthopaedic Surgeons) AAOS Διατίθεται στο Διαδίκτυο http://www.aos.org

Αμερικανική Παιδιατρική Ακαδημία (American Academy of Pediatrics) AAP Διατίθεται στο Διαδίκτυο http://www.aap.org

Αμερικανική Ένωση Κατασκηνώσεων (American Camp Association) ACA Κατόπιν παραγγελίας http://www.acacamps.org

Αμερικανικό Κολλέγιο Αθλητικής Ιατρικής (American College of 
Sports Medicine) ACSM Διατίθεται στο Διαδίκτυο http://www.acsm.org

Αμερικανική Ένωση Δοκιμών και Υλικών (American Society for 
Testing and Materials) ASTM Κατόπιν παραγγελίας http://www.astm.org

Επιτροπή Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων των ΗΠΑ 
(Consumer Product Safety Commission) CPSC Διατίθεται στο Διαδίκτυο http://www.cpsc.gov

Αμερικανική Ένωση Φυσιοθεραπευτών για Αθλητικές Κακώσεις 
(National Athletic Trainers’ Association) NATA Διατίθεται στο Διαδίκτυο http://www.nata.org

Εθνικός Κολλεγιακός Αθλητικός Σύνδεσμος (National Collegiate 
Athletic Association) NCAA Διατίθεται στο Διαδίκτυο http://www2.ncaa.org

Εθνική Σχολή Περιβαλλοντικής Ηγεσίας (National Outdoor 
Leadership School) NOLS Διατίθεται στο Διαδίκτυο http://www.nols.edu

Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ (U.S. Department of Education) USDOE Διατίθεται στο Διαδίκτυο http://www.ed.gov

Θέματα Σχετικά με τη Διαχείριση Κινδύνου

Ουσιαστικά, η διαχείριση κινδύνου προϋποθέτει μείωση ή εξάλειψη του κινδύνου τραυματισμού 
και θανάτου. Όπως και την επακόλουθη ευθύνη που επέρχεται μέσω της ενασχόλησης με προ-
γράμματα και υπηρεσίες αθλητισμού και αναψυχής. Η πραγματοποίηση ενός αποτελεσματικού 
σχεδίου διαχείρισης κινδύνου, απαιτεί λήψη αρκετών σοβαρών αποφάσεων. Η πρώτη απόφαση 
που πρέπει να ληφθεί αφορά τη δημιουργία και εφαρμογή ενός σχεδίου διαχείρισης των κινδύ-
νων. Το ζήτημα αυτό αναλύεται στο θέμα εκκίνησης: 1. 



Κεφάλαιο 1: Λήψη Αποφάσεων και Διαχείριση Κινδύνων 3

Θα ήταν συνετό να μην αγνοήσουμε τους πιθανούς κινδύνους, δεδομένων των δεοντολογικών 
και νομικών ευθυνών μας, προς τα άτομα των οποίων αναλαμβάνουμε τη φροντίδα. Ωστόσο, 
υπάρχουν πράγματι πρακτικά θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, πριν την υλοποίηση 
σχεδίων ή διαδικασιών διαχείρισης των κινδύνων. Εάν ένας οργανισμός ή μία οργάνωση αποφα-
σίσει να εφαρμόσει ένα σχέδιο, τότε πρέπει να ληφθεί μια σειρά αποφάσεων. Στο θέμα εκκίνη-
σης: 2, συζητείται πώς μπορείτε να ενεργήσετε με τον καλύτερο τρόπο.

Θέμα Εκκίνησης 1: Απόφαση Σχετικά με τη  
Δημιουργία και Υλοποίηση ενός Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων

Η πρώτη απόφαση που θα πρέπει να λάβετε υπόψη στη διαχείριση των κινδύνων είναι εάν θα 
δράσετε. Κάποιες σημαντικές σκέψεις, για να καθορίσετε εάν θα εφαρμόσετε σχέδια ή διαδικα-
σίες ασφαλείας καταγράφονται παρακάτω:

Κανονιστικές Απαιτήσεις
Σε κάποιες πολιτείες η εφαρμογή μέτρων ασφαλείας ή η συμμόρφωση με συγκεκριμένα πρότυ-
πα ασφαλείας απαιτείται από τον νόμο. Για παράδειγμα, μπορεί ενδεχομένως σχολεία, πάρκα ή 
ακόμη και κέντρα υγείας, άσκησης και ευεξίας θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματους εξωτερικούς 
απινιδωτές (Α.Ε.Α.) στις εγκαταστάσεις τους. Είναι πιθανό οι οργανισμοί ή και τα προγράμμα-
τα, να πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα ασφαλείας των παιδότοπων, προκειμένου να 
λάβουν κρατικές επιχορηγήσεις. Εάν απαιτείται από τον πολιτειακό νόμο και η συμμόρφωση 
είναι υποχρεωτική, η απόφαση για το αν θα εφαρμόσετε ένα συγκεκριμένο μέτρο ασφαλείας 
αποτελεί ζήτημα προσωπικής ευθύνης. Είναι, συνεπώς, σημαντικό να εξοικειωθείτε ή να αναζη-
τήσετε συμβουλές από κάποιον ειδικό με τους νόμους υγείας και ασφάλειας που σχετίζονται με 
την οργανισμό ή το πρόγραμμά σας.

Κόστος 
Πολλές αποφάσεις, αναγκαστικά, βασίζονται στο χρηματικό ποσό που είναι διαθέσιμο σε έναν 
οργανισμό. Για παράδειγμα, εάν ο οργανισμός είναι ικανός να έχει αυτόματους εξωτερικούς 
απινιδωτές, (Α.Ε.Α.) και σχεδιάζει να τους χρησιμοποιήσει, εξαρτάται εν μέρει, από το εάν έχει 
τους οικονομικούς πόρους να τους αγοράσει. Όταν ασκούνται αγωγές αδικοπραξίας κατά προ-
μηθευτών αθλητισμού ή αναψυχής , το κόστος και η οικονομική επιβάρυνση εγείρεται συχνά ως 
παράγοντας στην υπόθεση. Πριν αποφασίσετε ότι δεν μπορείτε να αγοράσετε εξοπλισμό ασφα-
λείας, είναι σημαντικό να εξαντλήσετε όλες τις πιθανές επιλογές χρηματοδότησης. Ανάλογα με 
τον τύπο και τη θέση της οργάνωσης, κάποιες φορές διατίθενται επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις 
προγραμμάτων, οι οποίες μειώνουν ή εξαλείφουν το κόστος συμμόρφωσης με πρότυπα ασφα-
λείας. Κάποια παραδείγματα εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης αποτελούν, οι δωρεές από 
τις τοπικές δημοτικές οργανώσεις, τοπικές επιχειρήσεις ή από την κυβέρνηση, καθώς και από 
ιδιωτικές επιχορηγήσεις, δημόσιες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και παραδοσιακές εκδηλώσεις 
συγκέντρωσης πόρων.

Ζητήματα Ευθύνης
Η πιθανότητα καταλογισμού ευθύνης για τραυματισμό ή θάνατο είναι μια σημαντική σκέψη, 
όταν αποφασίζετε εάν θα εφαρμόσετε σχέδια ή διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου. Το ζήτημα 
είναι συχνά διττό. Πρώτον, η εφαρμογή ενός σχεδίου διαχείρισης κινδύνου θα αυξήσει την ευθύ-
νη σας; Δεύτερον, θα αυξηθεί η ευθύνη σας εάν αποφασίσετε να μην εφαρμόσετε ένα σχέδιο 
διαχείρισης κινδύνου; Δεν υπάρχει οριστική απάντηση σε καμία από τις δύο ερωτήσεις, αλλά 
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υπάρχει πληροφόρηση που μπορεί να σας καθοδηγήσει. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, η 
νομολογία υποδηλώνει ότι η πιθανή ευθύνη μπορεί να αυξηθεί εάν έχετε σχέδιο ασφαλείας, 
αλλά αποτύχετε να το ακολουθήσετε σε μια περίπτωση έκτακτης ανάγκης και κάποιος υπό την 
επίβλεψή σας τραυματιστεί ή χάσει τη ζωή του. Στο κεφάλαιο 5, για παράδειγμα, αναφέρεται 
ακριβώς σε αυτή τη περίπτωση, όσον αφορά την προστασία από τους κεραυνούς στα γήπεδα του 
γκολφ. Αναφορικά με το αν η ύπαρξη και μόνο ενός σχεδίου ασφαλείας θα αυξήσει την ευθύ-
νη, μια σημαντική σκέψη είναι εάν υπάρχουν πολιτειακοί νόμοι που προσφέρουν προστασία 
στον οργανισμό ή τον σύλλογο σας, σε περίπτωση αξίωσης αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας. 
Μπορεί να υπάρχουν νομοθετήματα σχετικά με την ασφάλεια στον αθλητισμό που θωρακίζουν 
τους προμηθευτές με διάφορες δυνατότητες κατά την διάρκεια της αναψυχής και τον αθλητισμό 
από συγκεκριμένα είδη αγωγών, καθώς και νομοθετήματα για τη χρήση γης κατά την διάρκεια 
της δράσης του αθλητισμού ή της αναψυχής και προσφέρουν προστασία στους ιδιοκτήτες γης 
(δημόσιας και ιδιωτικής), για χρήση της ιδιοκτησίας τους. Όπως, νομοθετήματα στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας των Πρώτων Βοηθειών, «Καλός Σαμαρείτης» και στους χρήστες και προμηθευτές 
αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών (Α.Ε.Α.).

Στην περίπτωση που χρειάζεστε νομική πληροφόρηση, υπάρχουν αρκετές πηγές στο διαδί-
κτυο. Οι πηγές που απαριθμούνται στον πίνακα 1.2 παρέχουν ένα δείγμα επιλεγμένων ιστότο-
πων. Οι περισσότεροι είναι δωρεάν αλλά κάποιοι απαιτούν συνδρομή.

Λάβετε υπόψη τα πρότυπα της κοινότητας σας και της βιομηχανίας, όταν προσπαθείτε να 
καθορίσετε εάν η ευθύνη σας θα αυξηθεί στην περίπτωση που δεν καταφέρετε να εφαρμόσετε ένα 
σχέδιο διαχείρισης κινδύνου. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να γνωρίζετε τι είδος μέτρων ασφαλείας 
εφαρμόζουν άλλοι παρεμφερείς οργανισμοί ή σύλλογοι και εάν τα μέτρα αυτά αποτελούν πρό-

Πίνακας 1.2  Πηγές Νομικής Πληροφόρησης

Πηγή Ιστοσελίδα Πληροφόρηση
Αμερικανικός Δικηγορικός Σύλλογος 

(American Bar Association)
http://www.abanet.org Πλήρης χρήση του ιστότοπου μόνο για νομικούς

Courts.net http://www.uscourts.gov Ο ιστότοπος καλύπτει δικαστήρια στο ομοσπονδιακό σύστημα

FedWorld.gov http://www.fedworld.gov Περιέχει πάνω από 7.000 αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου

FindLaw http://www.findlaw.com Υπάρχει ένα τμήμα διαθέσιμο στο κοινό που περιέχει πληροφόρηση 
για πολλά νομικά ζητήματα

FirstGov.gov http://www.first.gov/Topics/
Reference_ShelfLaws.shtml

Υπάρχει ένα τμήμα για νόμους και κανονισμούς που περιέχει ομοσπονδι-
ακούς, πολιτειακούς, και τοπικούς νόμους και κανονισμούς

HeinOnline http://www.heinonline.org Πηγή νομικών δημοσιεύσεων

Legal Information Institute
(Ινστιτούτο Νομικής Πληροφόρησης)

http://www.law.cornell.edu Διαχειρίζεται από το Πανεπιστήμιο του Cornell και περιλαμβάνει 
πολλούς χρήσιμους συνδέσμους

LexisNexis http://www.lexis-nexis.com Εξαιρετική πηγή πληροφόρησης για νομικά και δημόσια αρχεία

TheLaw.net http://www.thelaw.net Υπηρεσία ηλεκτρονικής αναζήτησης

Νομική Ένωση Αθλητισμού και 
Αναψυχής (Sport and Recreation 
Law Association)

http://srlaweb.org Εξαιρετική πηγή πληροφόρησης σχετικά με νομικά ζητήματα αθλητι-
σμού και ψυχαγωγίας

Ένωση Δικηγόρων Αθλητικού Δικαίου 
(Sports Lawyer Association)

http://www.sportslaw.org Μη κερδοσκοπική διεθνής επαγγελματική ένωση

Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου  
(The Library of Congress)

http://www.loc.gov Πληροφόρηση για την εθνική νομοθεσία

VersusLaw http://www.versuslaw.com Συνδρομητική υπηρεσία που παρέχει πρόσβαση σε ομοσπονδιακή και 
πολιτειακή νομοθεσία

Νομική Έρευνα του Washburn 
στο Διαδίκτυο (Washburn Legal 
Research on the Web)

http://www.washlaw.edu Διαχειρίζεται από την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Washburn. 
Πολύ αναλυτική πηγή νομικής πληροφόρησης

Westlaw http://web2.westlaw.com Εξαιρετική πηγή νομικής πληροφόρησης (χρησιμοποιείται κυρίως από 
νομικούς)
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τυπα της τοπικής αυτοδιοίκησης ή της βιομηχανίας. Αυτός είναι ένας πρωταρχικός παράγοντας 
που θα λάβουν υπόψη τα δικαστήρια, για να καθορίσουν εάν η εφαρμογή ή όχι ενός σχεδίου τη 
διαχείριση των κινδύνων λογίζεται ως αμέλεια και συνεπώς εάν θα θεωρηθείτε υπεύθυνοι.

Ένας επιπρόσθετος παράγοντας είναι η διαθεσιμότητα των προτύπων, των οδηγιών και των 
συστάσεων που τίθενται από επαγγελματικές ενώσεις και αναγνωρισμένες αρχές του τομέα. Αυτές 
συνήθως ελέγχουν αν ένας οργανισμός ή μια οργάνωση παραβίασε το καθήκον επιμέ λειας προς 
τους συμμετέχοντες, επειδή δε διέθετε ένα σχέδιο τη διαχείριση των κινδύνων ή μέτρα ασφαλεί-
ας.

Ένας ακόμη παράγοντας είναι η παγιωμένη νομολογία και η έκβαση προηγούμενων δικαστι-
κών αποφάσεων. Είναι απαραίτητο να ενημερώνεστε για σημαντικές δικαστικές αποφάσεις που 
μπορεί να έχουν επίπτωση στο πρόγραμμα ή την υπηρεσία σας και για το αν θα πρέπει ή όχι να 
καθιερώσετε κάποιο συγκεκριμένο μέτρο προστασίας.

Ένας τελευταίος παράγοντας που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όσον αφορά τον καθορισμό 
πιθανής ευθύνης σας, όταν αποφασίζετε εάν θα εφαρμόσετε ένα σχέδιο τη διαχείριση των κιν-
δύνων, είναι το πόσο καλά μπορείτε να προβλέψετε έναν δεδομένο κίνδυνο. Η προβλεψιμότητα 
βασίζεται, εν μέρει, σε προηγούμενα περιστατικά που οδήγησαν σε τραυματισμό ή θάνατο. Η 
άγνοια προηγούμενων περιστατικών δεν αποτελεί ικανή δικαιολογία, εάν λαμβάνετε μια απόφα-
ση να μην εφαρμόσετε ένα συγκεκριμένο μέτρο ασφαλείας, όταν προϋπάρχουν σοβαροί ή πολ-
λοί τραυματισμοί. Θα πρέπει, μάλιστα, να συσκέπτεστε με ειδικευμένους συμβούλους κατά την 
εξέταση όλων αυτών των θεμάτων.

Δεοντολογία
Πέραν της δέουσας προσοχής σε νομικά θέματα, έχετε ομοίως δεοντολογική ευθύνη να φροντί-
σετε για την ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων, των αθλητών των προπονητών, των 
εθελοντών και των θεατών. Όταν καθορίζετε εάν θα εφαρμόσετε 
μέτρα ασφαλείας, δίνετε συνήθως έμφαση στην ουσία, δηλαδή 
στον αντίκτυπο που θα έχουν τα μέτρα ασφαλείας στους οικο-
νομικούς πόρους. Ωστόσο, εξίσου σημαντικό είναι το κόστος 
ενός πιθανού τραυματισμού ή θανάτου, συμμετέχοντα ή θεατή 
από την απουσία ενός σχεδίου ασφαλείας. Ακόμη και σε περι-
πτώσεις κατά τις οποίες η εφαρμογή ενός σχεδίου θα κόστιζε 
σε έναν οργανισμό περισσότερο απ’ αυτά που θα κέρδιζε από τυχόν δικαστικές διαμάχες, υφί-
σταται μία ηθική υποχρέωση για παροχή ασφάλειας και ευημερίας για όλους του συμμετέχοντες 
στο περιβάλλον του οργανισμού ή της δράσης.

Αυτοαξιολόγηση
Οι υπεύθυνοι ασφαλείας θα ήταν συνετό να εξετάσουν τα προσωπικά τους κίνητρα και να αναλο-
γιστούν την πηγή αυτών των κινήτρων. Για παράδειγμα, η απόφασή σας για το αν θα εφαρμόσετε 
ένα σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για μια συγκεκριμένη κατηγορία κινδύνου (για παράδειγμα, 
προστασία από τους κεραυνούς), μπορεί να επηρεαστεί από την αντίληψή σας για τον κίνδυνο. 
Λάβετε υπόψη παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν αυτήν την αντίληψη. Κάποιοι παράγο-
ντες, για να λάβετε υπόψη, είναι οι ακόλουθοι:

1.  Οι παλαιότερες εμπειρίες σας, όπως μια προσωπική εμπειρία με κεραυνό. 
2.  Η εμπειρία σας στην εργασία, όπως για παράδειγμα ο τραυματισμός ενός παιδιού στις 

εγκαταστάσεις παιδικής χαράς.
3.  Η επιρροή των μέσων επικοινωνίας στην αντίληψη που έχετε για τον κίνδυνο, όπως νέες 

ιστορίες που διαβάζετε και οι οποίες τεκμηριώνουν τους κινδύνους που ελλοχεύουν από 

Ακόμη και όταν ο νόμος δε διευκρινίζει ότι 
υπάρχει ανάγκη διαχείρισης κινδύνου, έχετε 
ηθική ευθύνη παροχής ενός ασφαλούς περι-
βάλλοντος σε λογικά πλαίσια.
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την απουσία αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών (Α.Ε.Α.). 
4.  Η επιρροή μιας επαγγελματικής ένωσης της οποίας είστε μέλος, όπως η συμμετοχή σε συζη-

τήσεις ομάδων ή η παρακολούθηση παρουσιάσεων σχετικά με την ασφάλεια των κολυμβη-
τικών δεξαμενών. 

5.  Η επιρροή φίλων και συναδέλφων, όπως η αφήγηση προσωπικών περιστατικών για τη σημα-
σία του ελέγχου φαρμάκων.

Άλλα Θέματα Διαχείρισης
Υπάρχουν και άλλα ζητήματα διαχείρισης που διαμορφώνουν τις αποφάσεις μας σχετικά με το αν 
θα πρέπει να εφαρμόσουμε σχέδια για τη διαχείριση των κινδύνων ή της ασφαλείας. Αναλογιστεί-
τε τον χρόνο και τους πόρους που απαιτούνται για τη δημιουργία και τη συγγραφή ενός σχεδίου, 
καθώς και τον χρόνο και τους πόρους που απαιτούνται για την εκπαίδευση υπαλλήλων που θα 
διεκπεραιώσουν το σχέδιο. Άλλα πιθανά θέματα διαχείρισης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

● Τη διαθεσιμότητα απαραίτητης πληροφόρησης για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχε-
δίου

● Την υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης για την εφαρμογή ενός νέου μέτρου ασφαλείας

Πίνακας 1.3  Επιλεγμένα Θέματα και Πληροφορίες για τη Διαχείριση του Κινδύνου

Θέμα Καίρια ζητήματα Πηγές Παραδείγματα
Θεσμικές 

απαιτήσεις
Θεσμικές εντολές Διαβούλευση*

Δημοσιεύσεις
Ιστότοποι

●	Περιοδικό	Νομικών	Θεμάτων	Αθλητισμού,	νομική	επιθεώρηση	(Journal	of	
Legal	Aspects	of	Sport,	law	reviews)

● Εθνική Συνδιάσκεψη Κρατικών Νομοθεσιών (National Conference of State 
Legislatures: www.ncsl.org)

Κόστος Περιορισμοί 
προϋπολογισμού

Κατασκευαστές
Προγράμματα επιδοτήσε-

ων ή επιχορηγήσεων

● Διαθέσιμη πληροφόρηση στις συνδιασκέψεις (ε.π. ACSM, Αμερικανική Συμ-
μαχία για την Υγεία, την Φυσική Αγωγή, την Αναψυχή και τον Χορό· Εθνική 
Ένωση Αναψυχής και Πάρκων (National Recreation and Park Association 
[NRPA]κλπ)· εμπορικές εκθέσεις, ιστότοποι, και βιβλιογραφία

● Τοπικές αστικές οργανώσεις, τοπικές επιχειρήσεις, κυβερνητικές και ιδιωτι-
κές επιχορηγήσεις, δημόσιες φιλανθρωπίες και παραδοσιακές εκδηλώσεις 
συγκέντρωσης χρημάτων

Ζητήματα 
ευθύνης

Πρότυπα, οδηγίες και 
συστάσεις

Διαβούλευση*
Σχετικές υπηρεσίες και 

επαγγελματικές ενώσεις
Δημοσιεύσεις

● Οδηγίες της CPSC σχετικά με την ασφάλεια των δημόσιων παιδικών χαρών
● Οδηγίες της NATA για προστασία από τους κεραυνούς

Πρότυπα της κοινότητας 
ή της βιομηχανίας

Διαβούλευση*
Έρευνα

● Μέτρα ασφαλείας που χρησιμοποιούνται από άλλους που παρέχουν τις ίδιες 
ή παρεμφερείς δυνατότητες αθλητισμού και ψυχαγωγίας

Προβλεψιμότητα Διαβούλευση*
Προσωπική γνώση

● Εκθέσεις συμβάντων ατυχημάτων και τραυματισμών
● Στατιστικά τραυματισμών και θανάτων

Νομολογία Διαβούλευση*
Δημοσιεύσεις

● Νομικό Περιοδικό Αθλητισμού. Πάρκων και Αναψυχής, Περιοδικό για την 
Υγεία, την Φυσική Αγωγή, την Αναψυχή και τον Χορό, νομικές επιθεωρή-
σεις(Journal of Legal Aspects of Sport, Parks and Recreation, Journal of 
Health, Physical Education, Recreation and Dance, law reviews)

Θεσμική ασυλία Διαβούλευση*
Δημοσιεύσεις
Δικτυακοί τόποι

● Βλ. επιλεγμένες δημοσιεύσεις ανωτέρω
● Για ασυλία αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών, βλ. Αμερικανι-

κό Ερυθρό Σταυρό σε www.redcross.org/services/hss/courses/
AEDGoodSamChart2004.pdf και συμβουλευτείτε τον πολιτειακό νόμο

 Άλλα θέματα 
διαχείρισης

Γνώση, επιμόρφωση, 
εκπαίδευση

Εκπαίδευση επαγγελματι-
κών ενώσεων και μαθή-
ματα πιστοποίησης

● Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία για εκπαίδευση αυτόματων εξωτερικών 
απινιδωτών

● Πιστοποίηση της NRPA για ασφάλεια παιδικών χαρών

Ασφάλιση Πάροχοι ασφαλίσεων ● Ιστότοποι και βιβλιογραφία

Υποστήριξη από την 
ανώτατη διοίκηση

Αφορά την κάθε επιχεί-
ρηση

Δεν διατίθεται

*Συμβουλευτείτε έναν δικηγόρο ή άλλον εξειδικευμένο επαγγελματία.
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● Ζητήματα που σχετίζονται με ασφαλιστική κάλυψη
● Εάν η πιθανότητα τραυματισμού ή θανάτου είναι αμυδρή, για να εγγυηθεί την εφαρμογή 

μέτρων ασφαλείας

Αυτά τα θέματα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση με τα ζητήματα που αναφέρθηκαν παρα-
πάνω. Η απόφαση για το αν θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοσθεί ένα σχέδιο είναι, φυσικά, πολυε-
πίπεδη και εξαρτάται από τον τύπο των απειλών (κινδύνων) που θέλει να αντιμετωπίσει το σχέδιο 
διαχείρισης.

Ο Πίνακας 1.3 παρέχει μια επισκόπηση των θεμάτων που αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο, για 
να σας βοηθήσει να λάβετε συνετές αποφάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου. Το βασικό θέμα για 
το αν θα πρέπει να αρχίσετε ένα σχέδιο διαχείρισης κινδύνου απεικονίζεται και στο σχήμα 1.1, το 
οποίο παρουσιάζει το εννοιολογικό πλαίσιο που υποστηρίζει τα ζητήματα που εξετάζουμε.

Θέματα Ευθύνης
•  Πρότυπα του κράτους, της κοινότητας και της βιομηχανίας
•  Δημοσιευμένες οδηγίες, συστάσεις και πρότυπα
•  Προηγούμενες υποθέσεις

Νομοθετικές Εντολές
•   Ομοσπονδιακοί νόμοι
•   Πολιτειακοί νόμοι
•   Τοπικές ρυθμίσεις

Αυτοαξιολόγηση
•   Προσωπικές εμπειρίες
•   Επιρροή των μέσων 
    επικοινωνίας
•   Φίλοι ή συνάδελφοι
•   Θέματα δεοντολογίας

Απόφαση Υλοποίησης
(Δράση ή υπάρχουσα 

κατάσταση)

Αξιολόγηση Κινδύνων
• Σοβαρότητα κινδύνου
• Πιθανότητα κινδύνου

Θέματα Διαχείρισης
• Κόστος
• Υποστήριξη από την ανώτατη διοίκηση
• Πληροφόρηση, γνώση, επιμόρφωση 

και εκπαίδευση
• Ασφάλιση

Σχήμα 1.1  Υπόδειγμα αποφάσεων για προστασία από κινδύνους στον αθλητισμό
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Θέμα Εκκίνησης 2: Ανάπτυξη  
Πλαισίου για τη Διαχείριση των Κινδύνων

Εάν έχετε αποφασίσει να αναπτύξετε και να εφαρμόσετε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης 
των κινδύνων, θα πρέπει να ληφθεί μια σειρά αποφάσεων. 

Οι τρεις κύριες αποφάσεις είναι οι εξής:

●	 Αναγνώριση των γενικών κινδύνων για τους οποίους θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ένα σχέδιο, 
καθώς και σε συγκεκριμένους κινδύνους, στους οποίους είναι επιρρεπείς κάποιοι τομείς 
του προγράμματός σας.

●	 Αξιολόγηση της ενδεχόμενης σοβαρότητας και πιθανότητας ζημίας απορρέουσας από τους 
κινδύνους.

●	 Ανάπτυξη μεθόδων για τη μείωση των πιθανοτήτων τραυματισμού ή θανάτου των συμμετε-
χόντων εξαιτίας αυτών των αναγνωρισμένων κινδύνων.

Τα κεφάλαια που ακολουθούν καλύπτουν μια σειρά συναφών θεμάτων και παρέχουν συνδέ-
σμους σε πηγές πληροφόρησης σχετικές με τους γενικούς κινδύνους και με τους τομείς προ-
γραμμάτων που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν πιο συγκεκριμένους κινδύνους.

Αναγνώριση - Κατηγορίες Κινδύνων
Το πρώτο βήμα στη διαχείριση των κινδύνων αποτελεί η ανάπτυξη ενός σχεδίου για κάθε σημα-
ντική κατηγορία κινδύνου που μπορεί να αντιμετωπίσει ο οργανισμός σας. Συνεπώς, είναι σημα-
ντικό να σκεφτείτε τις κατηγορίες κινδύνων που υπάρχουν για το πρόγραμμα ή την εγκατάστασή 
σας. Δεδομένης της μοναδικής φύσης των προγραμμάτων και υπηρεσιών κάθε οργάνωσης, τα 
είδη των κινδύνων που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, προφανώς θα ποικίλλουν. Οι πιο κοινές 
απειλές στον αθλητισμό και την αναψυχή περιλαμβάνουν τα εξής:

Αιματογενείς λοιμώξεις   Κεραυνοί
Καρδιακές λοιμώξεις    Θέματα ασφάλισης
Θέματα προστασίας των παιδιών  Τραυματισμοί σε σχέση με τα αθλήματα
Ασθένειες που έχουν σχέση με τη θερμότητα Ατυχήματα και τραυματισμοί από οχήματα

Αναλογιζόμενοι αυτούς τους κινδύνους, είναι καλύτερα να ξεκινήσετε υποθέτοντας τα χειρότερα 
δυνατά σενάρια για τον καθένα. Από την οπτική αυτή, θα πρέπει να αναπτυχθούν σχέδια που θα 
επιφέρουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Αναγνώριση Κινδύνων - Τομείς Προγράμματος
Πέραν των γενικών τύπων κινδύνων που αναφέρθηκαν παραπάνω, η προσοχή θα πρέπει να 
κατευθυνθεί στη συνέχεια στους τομείς του προγράμματος που προσφέρονται από τον οργα-
νισμό σας και σε ενδεχόμενο κίνδυνο, φέρει τη μεγαλύτερη πιθανότητα ευθύνης. Οι οργανι-

σμοί που εποπτεύουν αθλήματα επαφής, παιδικές χαρές ή 
δραστηριότητες στο νερό, θα πρέπει σίγουρα να εστιάσουν με 
μεγαλύτερη υπευθυνότητα τη διαχείριση κινδύνου. Αυτές οι 
δραστηριότητες εμπεριέχουν συγκεκριμένους κινδύνους που 
καθιστούν απαραίτητη την επίβλεψη των συμμετεχόντων όσο 
και τον έλεγχο του εξοπλισμού που χρησιμοποιούν. 

Τι κατηγορίες κινδύνων υπάρχουν στο πρό-
γραμμά σας; Θα πρέπει να προσδιοριστούν 
οι κίνδυνοι, πριν αναπτύξετε ένα σχέδιο δια-
χείρισης κινδύνων. 
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Αξιολόγηση Κινδύνων
Το επόμενο βήμα στην ανάπτυξη ενός σχεδίου για τη διαχείριση των κινδύνων περιλαμβάνει 
την αξιολόγηση των απειλών που έχετε αναγνωρίσει. Το επίπεδο κινδύνου μιας δεδομένης δρα-
στηριότητας μετράται γενικά από τη συχνότητα και σοβαρότητα προηγούμενων επεισοδίων που 
προκάλεσαν τραυματισμούς ή θανάτους. Η μέτρηση αυτή βασίζεται σε εκθέσεις συμβάντων, 
στατιστικές τραυματισμών, στην κοινή γνώση, και στην πείρα. Εάν μια πιθανή απειλή θεωρεί-
ται σοβαρή και πιθανόν να συμβεί, η απόφαση αντιμετώπισής της είναι εύκολη. Εάν, ωστόσο, η 
ενδεχόμενη απειλή είναι πιθανό να συμβεί αλλά θα οδηγούσε μόνο σε ελαφρύ τραυματισμό ή 
από την άλλη μεριά, δεν είναι πιθανό να συμβεί, αλλά θα οδηγούσε σε σοβαρό τραυματισμό ή 
θάνατο, η αντιμετώπισή της γίνεται πιο δύσκολη. Στις περιπτώσεις όπου ένας τραυματισμός μπο-
ρεί να είναι αρκετά σοβαρός αλλά η πιθανότητα να συμβεί είναι μικρή (όπως για παράδειγμα, 
στην περίπτωση χτυπήματος από κεραυνό), είναι συνετό να εξετάσετε με σοβαρότητα την ανά-
πτυξη κατάλληλων μέτρων ασφαλείας. Το κόστος σε ανθρώπινες ζωές από την απουσία σχεδίου 
σε μία τέτοια περίπτωση είναι εξαιρετικά υψηλό.

Κάποιες φορές σας δίνονται πληροφορίες που μπορούν να σας βοηθήσουν να αξιολογήσετε 
πώς να ανταποκριθείτε σε απειλές. Οδηγίες προστασίας παρέχονται συχνά από κατασκευαστές 
αθλητικού και αναψυχής εξοπλισμού. Για παράδειγμα, οι βασικές οδηγίες για τη συναρμολόγη-
ση και τη συντήρηση του εξοπλισμού παιδικών χαρών είναι άμεσα διαθέσιμες (βλ. κεφάλαιο 10). 
Αυτό αποτελεί εξαιρετική καθοδήγηση για το άτομο που είναι υπεύθυνο για την παιδική χαρά, 
καθώς εργάζεται για να διασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός ανταποκρίνεται ή ξεπερνά τα πρότυπα της 
βιομηχανίας. Αυτές οι οδηγίες θα βοηθήσουν αυτό το άτομο να διαχειριστεί τον κίνδυνο πιθανού 
τραυματισμού.

Μείωση του Κινδύνου από Απειλές
Όταν αξιολογηθεί ένας κίνδυνος και έχει καθορισθεί ότι θέτει μια σημαντική απειλή για την 
ασφάλεια εργαζομένων και συμμετεχόντων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη μέθοδοι με τις οποίες 
μπορεί να μειωθεί ο κίνδυνος βλάβης. Αυτές οι μέθοδοι μπορεί να είναι τόσο δραστικές σε μεγά-
λο κίνδυνο, όπως η παύση του προγράμματος ή της υπηρεσίας, όσο και απλές, όπως η επισκευή 
ή αντικατάσταση ενός εξαρτήματος του εξοπλισμού. Ένα καλά μελετημένο σχέδιο διαχείρισης 
των κινδύνων, τεκμηριωμένο και κοινοποιημένο σωστά στους υπαλλήλους του οργανισμού, θα 
βοηθήσει σημαντικά στη μείωση του κινδύνου που θέτει μια απειλή. 

Περίληψη

Οι αποφάσεις που αφορούν την ασφάλεια είναι οι πιο σημαντικές αποφάσεις που αντιμετωπί-
ζουν οι διαχειριστές αθλητικών εκδηλώσεων και αναψυχής. Συνεπώς, είναι σημαντικό να κατα-
νοήσουν τα θέματα εκκίνησης που σχετίζονται με τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Το 
κεφάλαιο αυτό έχει στόχο να βοηθήσει τους διαχειριστές αθλητικών εκδηλώσεων και αναψυχής, 
να λάβουν σωστές αποφάσεις για τους κινδύνους και την ασφάλεια. Εάν εφαρμοστούν τα βασικά 
θέματα ασφαλείας σε όλους τους τομείς προγράμματος, το υλικό που παρέχεται εδώ μπορεί να 
τους καθοδηγήσει στον λαβύρινθο των θεμάτων που είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν στη σημε-
ρινή φιλόδικη κοινωνία. 
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Σχέδια Δράσης 
Πρώτων Βοηθειών και 
Επείγουσας Έκτακτης 
Ανάγκης
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Μετά την ανάγνωση αυτού του κεφαλαίου, θα έχετε πλήρη αντίληψη των ακόλουθων:

Οριοθέτηση θέματος 1: Λήψη απόφασης για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός σχεδίου δράσης πρώ-
των βοηθειών και επείγουσας έκτακτης ανάγκης

Οριοθέτηση θέματος 2: Κατανόηση των βασικών στοιχείων ενός σχεδίου δράσης πρώτων βοηθειών 
και επείγουσας έκτακτης ανάγκης 
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Κάθε χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά προσέγγιση 30 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι συμ-
μετέχουν σε οργανωμένα αθλήματα, (National Institutes of Health, 1992) και περίπου 150 

εκατομμύρια ενήλικες λαμβάνουν μέρος σε κάποιο είδος σωματικής δραστηριότητας, όπως ορίζε-
ται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), που δε σχετίζεται με την εργασία, (Centers for 
Disease Control and Prevention-(CDC), 2000). Η ενασχόληση με τις δραστηριότητες αυτές έχει 
πολυάριθμα οφέλη για την υγεία αλλά εγκρύπτει και την πιθανότητα τραυματισμού. Για παράδειγ-
μα, ένας νεαρός αθλητής σωριάζεται αίφνης και σταματά να αναπνέει. Κατά τη διάρκεια ενός αγώ-
να αμερικάνικου ποδοσφαίρου καταρρέει μια εξέδρα, τραυματίζοντας αρκετούς θεατές. Μέλος ενός 
αθλητικού κέντρου παθαίνει ξαφνικά καρδιακή ανακοπή. Τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης παθή-
σεων, (Centers for Disease Control and Prevention), ανέλυσαν δεδομένα από το εθνικό ηλεκτρονικό 
σύστημα παρακολούθησης τραυματισμών, μέσω ενός προγράμματος γι’ όλους τους τραυματισμούς, 
(Program-NEISS-AIP), προκειμένου να προσδιορίσουν τους τραυματισμούς που κοινωνούν με τον 
αθλητισμό και την αναψυχή στον πληθυσμό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τα αποτελέσματα 
αυτής της ανάλυσης υποδεικνύουν ότι μεταξύ του Ιουλίου 2000 και του Ιουνίου 2001, αντιμετω-
πίστηκαν κατά προσέγγιση 4,3 εκατομμύρια μη θανατηφόροι τραυματισμοί που εντάσσονταν στον 
αθλητισμό και την αναψυχή σε μονάδες πρώτων βοηθειών σε νοσοκομεία των Ηνωμένων Πολιτειών 
Αμερικής, (Centers for Disease Control and Prevention, 2002). 

Εν αντιθέσει, η πλειοψηφία των υφιστάμενων τραυματισμών στη ροή αθλητικών ή άλλων σωμα-
τικών δραστηριοτήτων είναι ήσσονος σοβαρότητας, όμως συμβαίνουν συχνά απειλητικά για τη ζωή, 
έκτακτα περιστατικά χωρίς προειδοποίηση, (Anderson, Courson, Kleiner, Mcloda, 2002). Τα βρα-
χυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα μιας κατάστασης επείγουσας ανάγκης θα αξιολο-
γηθούν σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη ενός κατάλληλου σχεδίου για την αντιμετώπισή της. Αυτοί 
που εμπλέκονται με την οργάνωση και την επίβλεψη των σωματικών δραστηριοτήτων δεν πρέπει 
μόνο να προσπαθήσουν να αποτρέψουν περιστατικά έκτακτης ανάγκης, αλλά και να προνοήσουν 
γι’ αυτά, εφόσον προκύψουν. Ένα κοινώς παραδεκτό λάθος που διαπράττουν πολλοί επαγγελματίες 
στον χώρο του αθλητισμού και της αναψυχής είναι ότι έχουν την πεποίθηση ότι θα γνωρίζουν επα-
κριβώς τι να κάνουν, όταν ανακύψει μια κατάσταση επείγουσας ανάγκης. Ωστόσο, σε πολλές επεί-
γουσες καταστάσεις, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο δράσης και οι εμπλεκόμενοι μπορεί 
να μην ξέρουν τον δέοντα τρόπο αντίδρασης εν ηρεμία και εγρήγορση. Για παράδειγμα, μια έρευνα 
που διεξήχθη σε επαγγελματικές ομάδες και αθλητικά πανεπιστημιακά προγράμματα στα τέλη της 
δεκαετίας του 1990, αποκάλυψε ότι μόνο το 56% των επαγγελματικών ομάδων και μόνο το 27% των 
πανεπιστημιακών τμημάτων, διέθετε ένα επίσημο σχέδιο διαχείρισης κρίσεων. Ακόμη πιο εντυπω-
σιακό, είναι το γεγονός ότι περισσότερο από το 70% των επαγγελματικών και των πανεπιστημιακών 
ομάδων, είχαν αντιμετωπίσει κάποιου είδους κρίσης, πριν την έναρξη της έρευνας (Hessert, 1998).

Πολυάριθμα προβλήματα, περιστατικά και θέματα απασχολούν έναν διευθυντή αθλητισμού και 
αναψυχής σε τακτική βάση. Μπορεί να κυμαίνονται από μικρά περιστατικά έως μεγάλα καταστρο-
φικά συμβάντα, όπως φωτιές, απειλές για βόμβα, εγκληματική δραστηριότητα, κατάρρευση εξεδρών, 
μείζονες διακοπές ρεύματος, σοβαρές καταστάσεις επείγουσας ανάγκης και ακόμη έκτακτες περιβαλ-
λοντικές καταστάσεις, όπως τυφώνες, ανεμοστρόβιλοι και πλημμύρες. Επιπρόσθετα, σοβαρά έκτακτα 
ιατρικά περιστατικά προκύπτουν, συγκεκριμένα, όταν ένας συμμετέχων ή ένας θεατής υποπίπτει σε 
μια οξεία νόσο ή έναν τραυματισμό. Αυτές οι καταστάσεις μπορεί να εντατικοποιηθούν σε κρίση, εάν 
δεν τεθούν υπό έλεγχο και δεν υπάρχει η δέουσα κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, ή επιζητούνται 
αρκετοί πόροι για την αντιμετώπιση του περιστατικού είτε ενδογενώς ή είτε εξωγενώς απ’ τον οργανισμό.

Οι κρίσεις μπορεί είτε να αφορούν ένα πρόσωπο, (όπως τον θάνατο ενός αθλητή, έναν φοιτητή-
αθλητή ο οποίος κατηγορείται για ένα σοβαρό έγκλημα ή την απαγωγή ενός παιδιού που συμμετέχει 
στο πρόγραμμα), είτε να αφορούν συχνά πολλά άτομα, (όπως συμβαίνει με μια απειλή για βόμβα 
στη διάρκεια ενός μεγάλου αθλητικού γεγονότος, μια τρομοκρατική πράξη, το χτύπημα από κεραυ-
νό μιας ομάδας συμμετεχόντων, ή μια κατάσταση στην οποία το πλήθος ξεφεύγει από τον έλεγχο 
και προκύπτουν ταραχές σε μια εκδήλωση).Συλλήβδην, μια κρίση είναι απρόβλεπτη και μπορεί να 
είναι εκτεταμένη, ως προς το εύρος της διατάραξης και της ζημίας που θα υποστεί ο οργανισμός. Η 
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ζημία αυτή μπορεί να είναι εκτεταμένη και συνήθως δεν μπορεί να διορθωθεί εύκολα ή γρήγορα. 
Συχνά, επιβάλλεται εξωτερική βοήθεια (Connaughton, 2001).Ένα σχέδιο ολοκληρωμένης δια-
χείρισης κρίσης μπορεί να αντιμετωπίσει μεγάλες καταστροφικές καταστάσεις και θα παράσχει 
σχέδια επείγουσας δράσης, για διάφορους τύπους εκτάκτων και απρόβλεπτων καταστάσεων ή 
επειγουσών καταστάσεων, όπως αυτές που προείπαμε. Το κεφάλαιο αυτό, ωστόσο, εμμένει κυρί-
ως στο σχεδιασμό για επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Στον πίνακα 2.1, μπορείτε να δείτε έναν κατάλογο οργανισμών με πληροφορίες για το σχεδια-
σμό καταστάσεων επείγουσας ανάγκης.

Πίνακας 2.1  Οργανισμοί με πληροφορίες για σχεδιασμό Πρώτων Βοηθειών και Επείγουσας Έκτακτης Ανάγκης

Δραστηριότητα Οργανισμός Αρχική σελίδα Έγγραφο Ιστότοπος
Υγεία και φυσική 

κατάσταση
Αμερικανικό Κολλέγιο 

Αθλητικής Ιατρικής και 
Αμερικανική Καρδιολο-
γική Εταιρεία (American 
College of

Sports Medicine
[ACSM] and American
Heart Association
[AHA])

http://www.acsm.org και
http://www.americanheart.

org

«Κοινές συστάσεις των AHA/ACSM για 
καρδιαγγειακό έλεγχο, τη στελέχωση 
και την πολιτική εκτάκτου ανάγκης σε 
εγκαταστάσεις υγείας/φυσικής κατά-
στασης»

http://www.acsm.org/
publications/
positionStands.htm

Επιχειρήσεις και 
βιομηχανία

Ομοσπονδιακός Οργανι-
σμός Διαχείρισης Εκτά-
κτων Αναγκών (Federal 
Emergency Management 
Agency)

http://www.fema.org «Οδηγός διαχείρισης εκτάκτου ανάγκης 
για επιχειρήσεις και βιομηχανία»

http://www.fema.gov/library//
bizindex.shtm

Σχολεία Υπουργείο Παιδείας των 
ΗΠΑ (U.S. Department of 
Education)

http://www.ed.gov
http://www.american-

heart.org

«Πρακτικές πληροφορίες για σχεδιασμό 
κρίσεων: Ένας οδηγός για σχολεία και 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση» «Σχεδια-
σμός εκτάκτου ανάγκης για τα σχολεία 
της Αμερικής» «Ανταπόκριση στην 
καρδιακή ανακοπή και σε επιλεγμένες 
καταστάσεις επείγουσας ανάγκης και 
απειλητικές για τη ζωή:

 Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων ιατρι-
κών αναγκών για τα σχολεία»

http://www.ed.gov/admins/lead/
safety/emergencyplan/
index.html
http://www.ed.gov/news/
pressreleases/2003/03/
0305-emergencyplan.pdf
http://www.americanheart.org/
presenter.jhtml?identifier=
3017969

Αθλήματα Αμερικανικός Ερυθρός 
Σταυρός (American Red 
Cross)

http://www.redcross.org Πληροφόρηση σχετικά με εκπαιδευ-
τικά προγράμματα ασφάλειας στον 
αθλητισμό 

http://www.redcross.org/ser-
vices/

hss/courses/sports.html
Στίβος Αμερικανική Ένωση Φυσι-

οθεραπευτών για Αθλη-
τικές Κακώσεις (National 
Athletic Trainers’ 
Association)

http://www.nata.org «Σχεδιασμός εκτάκτου ανάγκης στον 
στίβο»

http://www.nata.org/
publicinformation/files/
emergencyplanning.pdf

Αθλήματα νέων Αθλητική Ακαδημία 
των ΗΠΑ (US Sports 
Academy)

http://www.thesportjour-
nal.org

«Δημιουργία ενός σχεδίου δράσης εκτά-
κτου ανάγκης για νεανικά αθλήματα»

http://www.thesportjournal.org/
2003Journal/Vol6-No4/
action-plan.asp

Χώρος εργασίας Διοίκηση Επαγγελματικής 
Ασφάλειας και Υγείας 
(Occupational Safety and 
Health Administration)

http://www.osha.gov «Ετοιμότητα και αντιμετώπιση εκτάκτου 
ανάγκης»

http://www.osha.gov/SLTC/
smallbusiness/sec10.html

Οδηγίες και Συστάσεις

Αρκετές εθνικές ενώσεις και διοικητικοί φορείς που εφευρίσκουν προγράμματα αθλητισμού 
,αναψυχής και σωματικής δραστηριότητας, αναγνωρίζουν την επιτακτική ανάγκη του σχεδια-
σμού διαχείρισης καταστάσεων επείγουσας ανάγκης. Για παράδειγμα, ο Εθνικός Κολλεγιακός 
Αθλητικός Σύνδεσμος, (National Collegiate Athletic Association-NCAA) και η Εθνική Ομοσπον-
δία των Ενώσεων Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, (National Federation of State High 
School Associations-NFSHSA) προτείνουν σε όλα τα ιδρύματα-μέλη, να επιμεληθούν ένα σχέ-
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διο έκτακτης ανάγκης για τα αθλητικά τους προγράμματα. Άλλοι οργανισμοί που καταδεικνύουν 
σχέδια έκτακτης ανάγκης και συστάσεις, καταγράφονται στον πίνακα 2.2.

Πίνακας 2.2  Οδηγίες και Πρότυπα Σχεδίων Εκτάκτων Αναγκών

Δραστηριότητα Οργανισμός Αρχική σελίδα Έγγραφο Ιστότοπος
Αμερικάνικο ποδόσφαιρο Αμερικανικό Ποδόσφαι-

ρο των HΠΑ (USA 
Football)

http://www.usafootball.
com

«Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης» 
(“Emergency Action Plan”)

http://www.usafootball.com/
articles/17-health-safety/83-
safety-tips/146-emergency-
action-plan.php

Κολεγιακός Αθλητισμός Εθνικός Κολλεγιακός 
Αθλητικός Σύνδεσμος 
(National Collegiate 
Athletic Association)

http://www2.ncaa.org «Εγχειρίδιο Αθλητιατρικής 
2003-2004» (βλ. «Επείγου-
σα περίθαλψη και κάλυψη») 
“2003-2004 Sports Medicine 
Handbook” 
(see “Emergency Care and 
Coverage”)

http://www.ncaa.org/library/
sports_sciences/sports_med_
handbook/2003-04/

Αθλήματα Λυκείου Εθνική Ομοσπονδία 
των Ενώσεων Δημό-
σιας Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης 
(National Federation 
of State High School 
Associations)

http://www.nfhs.org Εγχειρίδιο Αθλητιατρικής (βλ. 
πληροφόρηση για σχεδι-
ασμό έκτακτης ανάγκης) 
Sports Medicine Handbook 
(see information on 
emergency planning)

http://www.nfhs.org/scriptcontent/
va_Custom/vimdisplays/
contentpagedisplay.cfm?content_
id=228

Αθλήματα για συμμετέχο-
ντες με σωματικές ή νοη-
τικές αναπηρίες

Ειδικοί Ολυμπιακοί Αγώ-
νες (Special Olympics)

http://www.
specialolympics.org

«Οδηγοί Καθοδήγησης: 
Ευαισθητοποίηση για Έκτα-
κτα Ιατρικά Περιστατικά» 
(“Coaching Guides: Medical 
Emergency Awareness”)

http://www.specialolympics.
org/Special+Olympics+Public 
+Website/English/Coach/
Coaching_Guides/Sport+
Safety+and+Risk+Manage
ment/ Medical+Emergency 
+Awareness.htm#recommended

Σχολεία Αμερικανική Παιδιατρική 
Ακαδημία (American 
Academy of Pediatrics)

http://www.aap.org «Οδηγίες για Έκτακτη Ιατρική 
Περίθαλψη στο Σχολείο» 
(“Guidelines for Emergency 
Medical Care in School”)

http://aappolicy.aappublications.
org/cgi/content/full/
pediatrics;107/2/435

Αγώνες περιπέτειας Ένωση Αγώνων Περιπέ-
τειας των ΗΠΑ (United 
States Adventure 
Racing Association)

http://www.usara.com «Απαιτήσεις εγκρίσεων» 
(βλ. «Ιατρικό Σχέδιο») 
“Sanctioning Requirements” 
(see “Medical Plan”)

http://www.usara.com/sanctioning.
aspx

Αθλήματα νέων Εθνικό Κέντρο Ασφά-
λειας στον Αθλητισμό 
(National Center for 
Sports Safety)

http://www.sportssafety.
org

«Ανάπτυξη ενός Σχεδίου 
Έκτακτης Ανάγκης» 
”Developing an Emergency 
Action Plan”

www.sportssafety.org/articles/
emergency-action-plan/

Αθλητισμός και φυσική 
αγωγή

Εθνική Ένωση Αθλη-
τισμού και Φυσικής 
Αγωγής (National 
Association for 
Sport and Physical 
Education)

http://www.aahperd.org/
naspe

«Εθνικά Πρότυπα για Προπο-
νητές» (βλ. Τομέα: Τραυμα-
τισμοί: Πρόληψη, Περίθαλψη 
και Διαχείριση) “National 
Standards for Athletic 
Coaches” (see Domain: 
Injuries: Prevention, Care, 
and Management)

http://www.aahperd.org/naspe/
template.cfm?template=domains 
Standards.html

Οριοθέτηση θέματος 1: Λήψη απόφασης για την ανάπτυξη  
και εφαρμογή ενός σχεδίου δράσης πρώτων βοηθειών  

και επείγουσας έκτακτης ανάγκης

Πέραν της επαγγελματικής ευθύνης για την ανάπτυξη ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης, μπορεί να 
υπάρχει και μια νομική υποχρέωση. Η παντελής απουσία σχεδίου ή ενός σχεδίου που δεν ακο-
λουθείται κατάλληλα, μπορεί να αποτελέσει τη βάση για αγωγή αστικής ευθύνης από αμέλεια.

Τα πρότυπα για την παροχή κατάλληλης περίθαλψης έκτακτης ανάγκης στον χώρο του αθλη-
τισμού τίθενται ως αντικείμενο προβληματισμού πρόσφατα στα δικαστήρια. Τα πρότυπα αυτά 
και το αντίστοιχο δεδικασμένο που έχει προκύψει από τις αποφάσεις των δικαστηρίων, έχουν 
άμεση εφαρμογή σε πολλές δραστηριότητες στον αθλητισμό και την αναψυχή. 
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Οι καθηγητές φυσικής αγωγής, οι προπονητές, οι εργαζόμενοι και οι διαχειριστές (managers) 
του αθλητισμού και της αναψυχής, επισύρουν ευθύνης προς αυτούς που βρίσκονται υπό την 
αιγίδα τους, διασφαλίζοντας τους ότι θα τους παρέχεται μια πρέπουσα ιατρική φροντίδα ή ότι 
είναι σε ετοιμότητα διαχείρισης επείγοντος ιατρικού περιστατικού. Οι ακόλουθες περιπτώσεις 
παρέχουν μια εικόνα των συνεπειών, επί τη απουσία ενός κατάλληλου σχεδίου δράσης πρώτων 
βοηθειών και επείγουσας έκτακτης ανάγκης. 

Η υπόθεση Kleinknecht κατά Gettysburg College το 1993, αφορούσε έναν εικοσάχρονο φοι-
τητή, τον Drew, ο οποίος ήταν παίκτης του ομαδικού αθλήματος «LaCrosse» του κολλεγίου 
Gettysburg. Στη διάρκεια μιας ομαδικής προπόνησης στο τέλος του καλοκαιριού ο Drew σωριά-
στηκε ξαφνικά στο έδαφος. Ο προπονητής του και οι συναθλητές του έτρεξαν, να τον βοηθήσουν, 
εν όσω τον είδαν να καταρρέει. Υπέθεσαν ότι κάποιος τον χτύπησε, αλλά τουναντίον είχε υποστεί 
καρδιακή ανακοπή. 

Δεν υπήρχαν γυμναστές ούτε κάποιος δια-
πιστευμένος στην καρδιοαναπνευστική ανα-
ζωογόνηση (Κ.Α.Ρ.Π.Α.), ενώ διαπιστώθη-
καν ελλείψεις σχεδίων έκτακτης ανάγκης και 
συσκευών επικοινωνίας στο γήπεδο. Το πλη-
σιέστερο τηλέφωνο ήταν σε απόσταση 250 
γιάρδες (229 μέτρα) από το χώρο προπόνησης 
του σταδίου. Έπρεπε να σκαρφαλώσουν έναν 
φράχτη που περιέβαλλε το στάδιο και ήταν 8 
πόδια (2,4 μέτρα) ψηλός, για να φτάσουν το 
στάδιο. 

Εν μέρει, επειδή δεν είχε γίνει ποτέ υπο-
δειγματική άσκηση για το σχέδιο έκτακτης 
ανάγκης προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση. Οι 
παίκτες και το προσωπικό έσπευσαν να καλέ-
σουν βοήθεια. Ο προπονητής έτρεξε προς το 
στάδιο. Ο αρχηγός της ομάδας έτρεξε προς τον 
χώρο προπόνησης. Ένας άλλος παίκτης έτρε-
ξε προς το κτίριο του συλλόγου φοιτητών. Ο 
αρχηγός της ομάδας βρήκε έναν φοιτητή με 
εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βοηθειών 
και ειδοποίησε και άλλους, οι οποίοι κάλεσαν 
τον επικεφαλή γυμναστή και τον συμβούλε-
ψαν για την κατάσταση. Από το σύλλογο φοι-
τητών κλήθηκε ασθενοφόρο. Ο φοιτητής ήταν 
το πρώτο πρόσωπο με εκπαίδευση καρδιοανα-
πνευστικής αναζωογόνησης, που έφτασε στον 
Drew. Παρακολούθησε την κατάστασή του αλλά δεν προέβη σε καρδιοαναπνευστική αναζωογό-
νηση. Έπειτα, ο επικεφαλής γυμναστής και ένα μέλος συγκροτήματος που ήταν εκπαιδευμένοι 
στις πρώτες βοήθειες, έφτασαν στο σημείο περίπου την ίδια ώρα. Προέβησαν σε καρδιοαναπνευ-
στική αναζωογόνηση στον Drew, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Ο Drew μεταφέρθηκε στο νοσο-
κομείο, όπου απεβίωσε αργότερα. 

Οι γονείς του Drew μήνυσαν το κολλέγιο, ισχυριζόμενοι ότι δεν τήρησε την υποχρέωσή του, 
όταν δεν κατάφερε να παρέχει στον Drew έγκαιρη και κατάλληλη ιατρική περίθαλψη. Το δικα-
στήριο συμφώνησε, αιτιολογώντας ότι εφόσον το «LaCrosse» είναι ένα άθλημα επαφής όπου 
είναι αναμενόμενοι οι τραυματισμοί, οι οποίοι είναι απειλητικοί για τη ζωή, το κολλέγιο όφειλε 

Είναι απαραίτητο οι προπονητές και οι εκπαιδευτές να είναι 
εξοπλισμένοι μ’ ένα μέσο επικοινωνίας (όπως ένα κινητό 
τηλέφωνο), για να καλούν, ανά πάσα στιγμή, το προσωπικό 
επείγουσας ανάγκης.
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a late-summer team practice Drew collapsed. His coach and teammates ran to 
his aid upon seeing him fall. They suspected that he had been hit, but instead 
he was in cardiac arrest.

No athletic trainers were present and no one in the vicinity was certified in 
cardiopulmonary resuscitation (CPR). In addition to not having an EAP, there 
were no communication devices at the 
practice field. The nearest phone was 
250 yards (229 meters) away inside the 
training room at the stadium. A fence 
that surrounded the stadium and was 8 
feet (2.4 meters) high had to be climbed 
in order to reach the training room.

Partly because there was no rehearsed 
EAP, there was much confusion. Play-
ers and staff ran to summon help. The 
coach ran toward the stadium. The 
team captain ran toward the training 
room. Another player ran toward the 
student union building. The team cap-
tain found a student trainer and noti-
fied others who called the head trainer 
and advised him of the situation. At 
the student union, an ambulance was 
called. The student trainer was the first 
person trained in CPR to reach Drew. 
She monitored his condition but did not 
perform CPR. Next, the head trainer 
and a band member who was trained 
as an emergency medical technician 
arrived at the scene at nearly the same 
time. They performed CPR on Drew 
until the ambulance arrived. Drew 
was then rushed to the hospital where 
he later died.

Drew’s parents sued the college, 
claiming that it breached its duty when it failed to provide Drew with prompt 
and adequate medical care. The court agreed, reasoning that since lacrosse is a 
contact sport where life-threatening injury during participation is foreseeable, 
the college was responsible for taking reasonable precautions against the risk of 
death on the part of student-athletes while they are participating in their chosen 
sport. The court also ruled that reasonable measures must be in place to provide 
timely treatment in emergency situations.

A need for a properly executed EAP is likewise illustrated by Cater v. City of 
Cleveland (1998), in which a 12-year-old boy died from complications incurred as 
the result of nearly drowning at a municipal indoor swimming pool. On the day of 
the incident, four lifeguards were on duty, all certified by the American Red Cross. 
The boy was participating in a free swim. During the latter part of a free-swim 
period, swimmers in the deep end yelled to the lifeguards that someone was at the 
bottom of the pool. Two lifeguards pulled the boy from the water and began per-
forming CPR. The pool manager was nearby when he heard a whistle blown by the 

It is necessary for coaches and instructors to have a means of 
communication (such as a cell phone) to contact emergency 
medical personnel.
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να λάβει τις αναγκαίες προφυλάξεις για το ενδεχόμενο θανάτου φοιτητών-αθλητών που συμμετέ-
χουν στο άθλημα της επιλογής τους. Το δικαστήριο αποφάσισε επίσης ότι θα πρέπει να ληφθούν 
οι αναγκαίες προφυλάξεις, ώστε να παρέχεται έγκαιρη θεραπευτική αγωγή, σε περιπτώσεις έκτα-
κτης ανάγκης.

Η πανίσχυρη ανάγκη για κατάλληλη εκτέλεση σχεδίου έκτακτης ανάγκης διαφαίνεται και 
στην υπόθεση Cater κατά City of Cleveland το 1998 , στην οποία ένα δωδεκάχρονο αγόρι πέθανε 
από επιπλοκές μετά από επικείμενο πνιγμό, σ’ ένα κλειστό δημοτικό κολυμβητήριο. Την ημέρα 
του περιστατικού, είχαν υπηρεσία τέσσερις ναυαγοσώστες, οι οποίοι ήταν όλοι διαπιστευμένοι 
από τον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό. Το αγόρι συμμετείχε σε πρόγραμμα ελεύθερης κολύμβη-
σης. Στο τελευταίο μέρος της περιόδου ελεύθερης κολύμβησης, κολυμβητές από την άλλη πλευ-
ρά φώναξαν στους ναυαγοσώστες ότι κάποιος ήταν στον βυθό της πισίνας. Δύο ναυαγοσώστες 
έβγαλαν το αγόρι από το νερό και ξεκίνησαν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (Κ.Α.Ρ.Π.Α.). Ο 
διευθυντής της πισίνας ήταν κοντά, όταν άκουσε μια σφυρίχτρα από τον ναυαγοσώστη και έτρεξε 
να βοηθήσει στις προσπάθειες ανάνηψης. Κάποιοι υπάλληλοι κλήθηκαν να καλέσουν το Εθνι-
κό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), αλλά δεν μπόρεσαν να βγάλουν γραμμή γιατί δεν ήταν 
ενήμεροι ότι έπρεπε να πατήσουν πρώτα το 9 και μετέπειτα να καλέσουν εξωτερική γραμμή. Οι 
διασώστες κατέφτασαν περίπου 30 λεπτά, αφού είχαν βγάλει το αγόρι από την πισίνα. Μεταφέρ-
θηκε στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε σε οξεία βρογχική πνευμονία.

Οι γονείς του αγοριού κατέθεσαν αγωγή, ισχυριζόμενοι ότι ο Δήμος επέδειξε αμέλεια, καθώς 
παρείχε ανεπαρκή επίβλεψη. Το ανώτατο δικαστήριο παρέπεμψε την υπόθεση σε σώμα ενόρ-
κων, για να αποφασίσει εάν ο δήμος λειτούργησε κακόβουλα ή με αμέλεια στη χρήση του προ-
σωπικού, των εγκαταστάσεων ή του εξοπλισμού. Μεταξύ άλλων θεμάτων στην υπόθεση, το δικα-
στήριο θεώρησε απαράδεκτο ότι ο δήμος δεν είχε κάποια πολιτική ή εκπαίδευση σχετικά με 
τη διενέργεια τηλεφωνημάτων έκτακτης ανάγκης. Ο δήμος παραδέχτηκε ότι δεν κατάφερε να 
εκπαιδεύσει τους υπαλλήλους να πραγματοποιούν τηλεφωνήματα εκτάκτου ανάγκης. Με αντί-
κτυπο και οι δύο αυτές υποθέσεις επισημαίνουν την ανάγκη ενός σωστά εκτελεσμένου σχεδί-
ου έκτακτης ανάγκης, ενόσω ο συγχρονισμός είναι σημαντικός, όταν προκύπτει μία κατάσταση 
επείγουσας ανάγκης. 

Επιβάλλεται σ’ αυτούς που οργανώνουν και διαχειρίζονται προγράμματα φυσικής δραστη-
ριότητας, αθλητισμού και αναψυχής, να διαθέτουν συσκευές 
επικοινωνίας, όπως ραδιοτηλεφωνική τηλεπικοινωνία ή κινη-
τά τηλέφωνα που προσφέρουν εύκολη πρόσβαση σε ιατρικό 
προσωπικό έκτακτης ανάγκης. Τα κοντινότερα τηλέφωνα θα 
πρέπει να είναι εύκολα εντοπίσιμα και λειτουργικά, με ειδική 

σήμανση και κατάλογο οδηγιών. Μάλιστα, το προσωπικό θα πρέπει να είναι άρτια εκπαιδευμένο 
στη σωστή χρήση του εξοπλισμού επικοινωνίας.

Η ύπαρξη ενός καθιερωμένου σχεδίου έκτακτης ανάγκης που είναι κατανοητό και εκτελείται 
συχνά απ’ όλα τα μέλη του προσωπικού μπορεί να αποτελέσει ύψιστη βοήθεια στην περίπτωση 
μιας πραγματικής έκτακτης ανάγκης. Εφόσον, είναι αδύνατον να λειτουργήσετε ένα πρόγραμμα 
φυσικής δραστηριότητας ή αθλητισμού, το οποίο να είναι εκατό τοις εκατό ακίνδυνο, θα πρέπει 
να αναπτύσσετε και να εφαρμόζετε κατάλληλα σχέδια έκτακτης ανάγκης σ’ όλα τα προγράμματα. 

Οριοθέτηση θέματος 2: Κατανόηση των βασικών στοιχείων ενός  
Σχεδίου Δράσης Πρώτων Βοηθειών και Επείγουσας Έκτακτης Ανάγκης

Ένα ιατρικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης δεν μπορεί να αντιγραφεί ευθέως από το παράρτημα ενός 
βιβλίου ή από σχέδια που αναπτύσσονται από άλλους οργανισμούς. Αντιθέτως, πρέπει να είναι 

Δεν είναι αρκετό να έχετε απλώς ένα καθιε-
ρωμένο Σχέδιο Δράσης Εκτάκτου Ανάγκης. 
Θα πρέπει να το εφαρμόζετε και σωστά. 
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ειδικά διαμορφωμένο, για να ανταποκρίνεται στο περιβάλλον του οργανισμού και στα προγράμ-
ματα που προσφέρει κάθε οργανισμός. Κάθε πρόγραμμα διαθέτει μοναδικά χαρακτηριστικά, 
τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν αναπτύσσετε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Αυτά 
περιλαμβάνουν, τη φύση, τη τοποθεσία του προγράμματος, τους συμμετέχοντες του προγράμ-
ματος, το προσωπικό, τον αναμενόμενο χρόνο απόκρισης των τοπικών υπηρεσιών ασθενοφόρων, 
την εγκατάσταση και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται. Ωστόσο, σε ιατρικά σχέδια έκτακτης 
ανάγκης, υπάρχουν συνήθως γενικότητες.

Δημιουργία μιας Ομάδας Σχεδιασμού
Το αρχικό βήμα στην ανάπτυξη και τη συγγραφή ενός ιατρικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης είναι 
ο σχηματισμός μιας ομάδας σχεδιασμού, της οποίας τα μέλη θα ξεκινήσουν τη διαδικασία. Η 
ομάδα, ενίοτε, αποτελείται από προπονητές, υπεύθυνους δραστηριοτήτων, καθηγητές φυσικής 
αγωγής, φυσικοθεραπευτές ομάδας, σχολικούς νοσηλευτές, διαχειριστές της οργάνωσης, προσω-
πικό ασφαλείας, τοπικό προσωπικό υπηρεσιών ασθενοφόρων αλλά και εκπαιδευμένους γονείς 
και εθελοντές. Η πρωταρχική εργασία των ομάδων σχεδιασμού είναι η αναγνώριση των επειγό-
ντων ιατρικών περιστατικών που μπορεί να προκύψουν εντός της οργάνωσης. Υπάρχουν αρκετές 
μέθοδοι για την αναγνώριση πιθανών κινδύνων και εκτάκτων περιστατικών. Οι μέθοδοι αυτές 
περιλαμβάνουν τη διαβούλευση με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, τον έλεγχο των τάσεων του 
αθλητισμού και της φυσικής δραστηριότητας και τη μελέτη παλαιότερων εκθέσεων ατυχημάτων 
και τραυματισμών εντός του οργανισμού. Τα σημεία στα οποία συνέβησαν προηγούμενα περι-
στατικά, η φύση των περιστατικών και ο τρόπος αντιμετώπισής τους αποτελούν πολύτιμη πληρο-
φόρηση για την ανάπτυξη ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης.

Ανάπτυξη Σχεδίων για Καταστάσεις Επείγουσας Ανάγκης
Ένα ιατρικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να είναι πλή-
ρες, πρακτικό και ευέλικτο, ώστε να προσαρμόζεται σε κάθε 
επείγον ιατρικό περιστατικό, προσδίδοντας ξεκάθαρη καθοδή-
γηση σε κάθε άτομο που προβληματίζεται ή ταλαντεύεται για 
τη σοβαρότητα μιας κατάστασης επείγουσας ανάγκης. Συνε-
πώς, κατά την ανάπτυξη ενός ιατρικού σχεδίου έκτακτης ανά-
γκης θα πρέπει να συνεκτιμηθούν αρκετά σημαντικά στοιχεία. 
Θα πρέπει να εξετάσετε θέματα προσωπικού. Το σχέδιο δρά-
σης θα πρέπει να αναγνωρίζει βάσει του τίτλου την εργασία εκείνων των υπαλλήλων ή εθελο-
ντών που θα χειριστούν ή θα βοηθήσουν σε μια κατάσταση επείγουσας ανάγκης. Συγκεκριμένα 
καθήκοντα και ευθύνες, θα πρέπει να περιγράφονται προσεκτικά, με απλό και ακριβή τρόπο 
για κάθε εμπλεκόμενο. 

Αντιμετώπιση Θεμάτων που Αφορούν τις Εγκαταστάσεις
Η θέση του εξοπλισμού έκτακτης ιατρικής περίθαλψης, οι συσκευές επικοινωνίας, οι έξοδοι κιν-
δύνου, τα καταφύγια, οι ανελκυστήρες, τα συστήματα συναγερμού και τα σημεία συνάντησης 
του προσωπικού υπηρεσιών ασθενοφόρων θα πρέπει να τίθενται με σήμανση και να αναγνωρί-
ζονται για κάθε εγκατάσταση που χρησιμοποιείται. Ένα συγκεκριμένο ιατρικό σχέδιο έκτακτης 
ανάγκης θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο, ώστε να ανταποκρίνεται σε μοναδικές ανάγκες που 
μπορεί να προκύπτουν σε αθλητές ή σε συμμετέχοντες και για κάθε χώρο της δράσης του προ-
γράμματος. Ένας χάρτης σε κάθε εγκατάσταση θα πρέπει να δείχνει με σαφήνεια τους δρόμους 
πρόσβασης, τις θύρες, τις σκάλες, τους ανελκυστήρες, τις ράμπες, τα τηλέφωνα και τη θέση του 
εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης.

Κατά τη δημιουργία ενός ιατρικού Σχεδίου 
Έκτακτης Ανάγκης, είναι σημαντικό να συμ-
βουλευτείτε τις αρμόδιες αρχές και να λάβετε 
υπόψη όλα τα πιθανά ενδεχόμενα.
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Αξιολόγηση των Θεμάτων που Αφορούν τον Εξοπλισμό
Ένα ιατρικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να καταγράφει τον εξοπλισμό έκτακτης ανά-
γκης που πρέπει να είναι διαθέσιμος, για να εκπληρώσει τις απαιτούμενες εργασίες στην περί-
πτωση ενός επείγοντος ιατρικού περιστατικού. Ο τύπος του διαθέσιμου εξοπλισμού θα πρέπει 

να καθορίζεται (π.χ. εξοπλισμός επικοινωνίας, κουτί πρώτων 
βοηθειών, αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές (ΑΕΑ) και πίνακες 
οδηγιών και ανακοινώσεων). Θα πρέπει, επίσης να διευκρινί-
ζεται πού είναι αποθηκευμένος ο εξοπλισμός, ποιος έχει πρό-
σβαση στον εξοπλισμό, και ποιος είναι επιφορτισμένος με την 
επιθεώρηση και τη συντήρησή του.

Αντιμετώπιση Θεμάτων Επικοινωνίας
Είναι σημαντικό να καθορίσετε ποιος κάνει τα τηλεφωνήματα και με ποια σειρά. Το προσωπικό 
θα πρέπει να έχει σαφείς οδηγίες σχετικά με το πού να βρει εξοπλισμό επικοινωνίας και πώς 
να κάνει επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης. Η ακριβής θέση των τηλεφώνων και άλλες παρόμοι-
ες συσκευές θα πρέπει να ορίζονται και τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης να καθορίζονται και να 
αναρτώνται. Το προσωπικό θα πρέπει, επίσης, να εκπαιδεύεται στις ακόλουθες διαδικασίες, όταν 
πραγματοποιεί τηλεφωνήματα έκτακτης ανάγκης σε υπηρεσίες ασθενοφόρων:

● Καλέστε τον σωστό αριθμό έκτακτης ανάγκης. Ο αριθμός 166 είναι για την Ελλάδα, ο αριθ-
μός 911 για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ ο Παγκόσμιος αριθμός είναι το 112.

● Μείνετε ψύχραιμοι και παρέχετε στον τηλεφωνητή τις απαραίτητες πληροφορίες. Οι περισ-
σότεροι τηλεφωνητές θα ζητήσουν συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως την ακριβή τοποθε-
σία και διεύθυνση του έκτακτου περιστατικού (βεβαιωθείτε ότι παρέχετε όσες περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε, όπως κοντινές διασταυρώσεις ή ορόσημα της περιοχής, το όνομα 
ενός κτιρίου, τον όροφο, τον αριθμό του δωματίου και άλλες περαιτέρω κατευθύνσεις που 
ζητούνται), τον τηλεφωνικό αριθμό από τον οποίο γίνεται η κλήση, τη φύση του επείγοντος 
περιστατικού, πόσα άτομα είναι τραυματισμένα, την κατάσταση των θυμάτων και τι φροντί-
δα τους παρέχεται.

● Μην κλείσετε το τηλέφωνο, πριν ο εξυπηρετητής δηλώσει ότι έχει όλη την απαιτούμενη πλη-
ροφόρηση, (American Red Cross, 2001).

● Για να εξασφαλίσετε ότι το σύστημα επικοινωνίας λειτουργεί κανονικά, θα πρέπει να ελέγ-
χεται τακτικά. 

● Ομοίως, ένα δευτερεύον σύστημα επικοινωνίας θα πρέπει να ορίζεται σε περίπτωση που το 
αρχικό σύστημα αποτύχει.

Διαχείριση Θεμάτων μετά την Κατάσταση Επείγουσας Ανάγκης
Μετά την παρέλευση της κατάστασης επείγουσας ανάγκης, διενεργήστε πλήρη αξιολόγηση για 
τη λειτουργία του ιατρικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης. Σκεφτείτε να συμπεριλάβετε τον λόγο για 
τον οποίο συνέβη το έκτακτο περιστατικό, εάν θα μπορούσε να αποφευχθεί και τον τρόπο με 
τον οποίο αντιμετωπίστηκε η κατάσταση. Μια συνολική αξιολόγηση θα βοηθήσει στην αναγνώρι-

ση παραλείψεων του σχεδίου έκτακτης ανάγκης αλλά και στη 
διενέργεια βελτιώσεων. Η ενημέρωση και η αναθεώρηση του 
σχεδίου έκτακτης ανάγκης είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία. 

Βεβαιωθείτε, ότι το ιατρικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης προσ-
διορίζει επακριβώς το είδος των εγγράφων που πρέπει να δημι-
ουργηθούν και να διατηρηθούν, αναφορικά με το επείγον 

Αναζήτηση σε έγγραφο που παρέχει πληρο-
φορίες για τη χρήση των εξωτερικών απινιδω-
τών κατά την Ελληνική νομοθεσία στη σελίδα 
……, του παραρτήματος του βιβλίου.

Αναζήτηση Οδηγιών Ασφαλείας στο παράρ-
τημα Β και για συνδέσμους σε έγγραφα που 
παρέχουν πληροφορίες για την ασφάλεια σε 
διάφορες δραστηριότητες.
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