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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ 

ΔΗΑΓΩΓΖ: ΥΔΓΗΑΜΟ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΑΝΑΓΚΖ 

Σν παξφλ έγγξαθν ην νπνίν πξνζαξηάηαη ζην ππ. αξηζ. 1764/12-03-09 έγγξαθν ηεο Γελ. Γξακ. 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζπληάρζεθε, κε εληνιή ηνπ Γελ. Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

(ππ.αξηζ.: Γ.Γ 189 / 6-8-2008).  

Με ηελ ππ.αξηζ. Γ.Γ 189 / 6-8-2008 απφθαζε, αλαηέζεθε ζηνπο ππαιιήινπο ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, θ. Παλαγηψηε Καηζηθφπνπιν, βαζκνχ Β΄ θαη θα. 

Κσλζηαληίλα Νίθα, βαζκνχ B΄, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο ρεδηαζκνχ 

θαη Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ θ. Φνίβν Θενδψξνπ, βαζκνχ Α΄, ε θαηάξηηζε εγρεηξηδίνπ 

Πνιηηηθήο Αζθήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

Γηα ηε ζχληαμε ηεο εζληθήο πνιηηηθήο αζθήζεσλ πνπ θαζηεξψλεηαη κε ην παξφλ εγρεηξίδην 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία θαζψο θαη ε απνθηεζείζα εκπεηξία απφ ηελ δηεμαγσγή 

αζθήζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν πξνεηνηκαζίαο ηνπ κεραληζκνχ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηνπο 

Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ζηελ Αζήλα ην 2004, αιιά θαη κε ηελ κέρξη ζήκεξα ζπκκεηνρή ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηε δηνξγάλσζε θαη δηεμαγσγή δηυπεξεζηαθψλ αζθήζεσλ 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 

1. Γεληθά 

Ζ πνιηηηθή πξνζηαζία ηεο ρψξαο απνβιέπεη ζηελ πξνζηαζία ηεο δσήο, ηεο πγείαο θαη ηεο 

πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ απφ θπζηθέο (ηαρείαο ή βξαδείαο εμέιημεο), ηερλνινγηθέο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βηνινγηθψλ, ρεκηθψλ θαη ππξεληθψλ ζπκβάλησλ) θαη ινηπέο 

θαηαζηξνθέο πνπ πξνθαινχλ θαηαζηάζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο, θαηά ηε δηάξθεηα εηξεληθήο 

πεξηφδνπ. ην πιαίζην ηνπ ίδηνπ ζθνπνχ πεξηιακβάλεηαη ε κέξηκλα γηα ηα πιηθά θαη πνιηηηζηηθά 

αγαζά, ηηο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο θαη ηηο ππνδνκέο ηεο ρψξαο, κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ησλ ζπλεπεηψλ ησλ θαηαζηξνθψλ (άξζ. 1 ηνπ Ν.3013/2002, «Αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», ΦΔΚ 102/η.Α΄/01.05.2002). 

Με ηνλ Ν. 3013/2002 θαη ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο ζε απηφλ δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3536 (αξ.27,34 ΦΔΚ 

42/η.Α/23.02.2007) θαζνξίδνληαη ην δπλακηθφ θαη ηα κέζα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε θεληξηθφ, 

πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν πνπ δχλαηαη λα θηλεηνπνηεζνχλ γηα ηε δηαρείξηζε θαηαζηάζεσλ 

έθηαθηεο αλάγθεο πνπ νθείινληαη ζε θπζηθέο, ηερλνινγηθέο θαη ινηπέο θαηαζηξνθέο. 

Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ αλσηέξσ δπλακηθνχ θαη ησλ κέζσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο απνηειεί 

αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (άξζ. 6, Ν.3013/2002). 

ηα πιαίζηα ηνπ ζρεδηαζκνχ εθηάθηνπ αλάγθεο, ε πξνεηνηκαζία ηνπ αλσηέξσ δπλακηθνχ, πνπ 

ζην παξφλ εγρεηξίδην ζα αλαθέξεηαη σο «επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελνη Φνξείο ζε δξάζεηο 
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πνιηηηθήο πξνζηαζίαο»
1
, επηηπγράλεηαη κε ηηο αθφινπζεο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ:  

 ζχληαμε ζρεδίσλ εθηάθηνπ αλάγθεο, 

 πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ & κέζσλ,  

 εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ,  

 δηελέξγεηα αζθήζεσλ, 

νη νπνίεο πινπνηνχληαη ζε πεξίνδν εξεκίαο ή «ζπλήζνπο εηνηκόηεηαο» . 

2. Γεληθό πιαίζην ζρεδηαζκνύ θαη αληηθείκελν ησλ ζρεδίσλ 

Σν εγθεθξηκέλν Γεληθφ ρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε 

"ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ"
2
 (Τ.Α 1299/2003), απνηειεί ηε βάζε ζρεδίαζεο θαη ελέξγεηαο ηνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ γηα ηε δηαρείξηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

εθδήισζε πάζεο θχζεσο θαηαζηξνθψλ ζε φια ηα επίπεδα δηνίθεζεο [θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ, 

ηνπηθφ] γηα θάζε κηα απφ ηηο ηέζζεξηο θάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θηλεηνπνίεζεο πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο [ζπλήζεο εηνηκφηεηα, απμεκέλε εηνηκφηεηα, αληηκεηψπηζε (θηλεηνπνίεζε – 

επέκβαζε), (βξαρεία) απνθαηάζηαζε]. 

Με ην αλσηέξσ ζρέδην, νξίδνληαη νη εκπιεθφκελεο νξγαληθέο κνλάδεο, θαζψο θαη ηα φξγαλα πνπ 

δηεπζχλνπλ θαη ζπληνλίδνπλ ηνπο επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελνπο Φνξείο ζε φια ηα επίπεδα. 

Πεξαηηέξσ εηδηθφο πξνζδηνξηζκφο, κε βάζε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

ξφινπ ησλ Φνξέσλ γίλεηαη κέζα απφ ηα Δηδηθά ρέδηα πνπ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζπληάμνπλ 

ζε θεληξηθφ επίπεδν ηα Τπνπξγεία
3
. ηε δηεξγαζία θαηάξηηζεο ησλ εηδηθψλ ζρεδίσλ κπνξεί λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ θαη άιινη Φνξείο πέξαλ ησλ νξηδφκελσλ ζην Γεληθφ ρέδην Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο (ΓΠΠ) "ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ" (Τ.Α. 1299/2003). 

Σειηθφο ζθνπφο, ζχκθσλα κε ην (ΓΠΠ) "ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ" (Τ.Α. 1299/2003) είλαη ε ζχληαμε 

ελφο Γεληθνχ ρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο αλά θαηαζηξνθή, ην νπνίν ζα πξνθχςεη απφ ηε ζύλζεζε 

θαη ηελ ελαξκόληζε ησλ εηδηθψλ ζρεδίσλ αλά θαηαζηξνθή, πνπ ζα ζπληάμνπλ ηα Τπνπξγεία. 

Μεηά ηελ πεξάησζε ηεο δηεξγαζίαο ζχληαμεο θαη έγθξηζεο ησλ εηδηθψλ θαη ησλ γεληθψλ ζρεδίσλ 

αλά θαηαζηξνθή ζε επίπεδν Τπνπξγείσλ, ζα ζπληαρζνχλ ηα αληίζηνηρα ζρέδηα ζε επίπεδν 

Πεξηθέξεηαο θαη Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο  

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πξνο ππνβνήζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδίαζεο, 

                                                      
1
ην παξφλ εγρεηξίδην φπνπ γίλεηαη αλαθνξά «εκπιεθφκελνη Φνξείο», λννχληαη νη επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελνη 

Φνξείο (δεκφζηνη, ηδησηηθνί θνξείο, εζεινληηθέο νξγαλψζεηο θιπ) ζε δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. Γηεπθξηλίδεηαη 

φηη ζε κηα άζθεζε κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη έλαο Φνξέαο ζην ζχλνιφ ηνπ ή κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο επηρεηξεζηαθά 

εκπιεθφκελεο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ (Γελ Γ/λζε, Γ/λζε, Σκήκα, Γξαθείν, Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ θιπ). 
2
 Σν νπνίν ζπκπιεξψζεθε κε ηελ Τ.Α. 3384/2006 «πκπιήξσζε ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε 

ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ» κε ην Δηδηθφ ρέδην «Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλσλ Απσιεηψλ»» [ΦΔΚ 

776/η.Β΄/28.06.2006]. 
3
 ην Παξάξηεκα Α΄ ηεο Τ.Α 1299/2003 νξίδνληαη ηα ππφρξεα Τπνπξγεία ρεδίαζεο αλά θαηεγνξία θαηαζηξνθήο. 
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πξνρψξεζε ζηε ζχληαμε ππνζηεξηθηηθνχ εγρεηξηδίνπ («Δγρεηξίδην χληαμεο θαη Δλαξκφληζεο 

Δηδηθψλ ρεδίσλ αλά θαηαζηξνθή ζε επίπεδν Τπνπξγείνπ ή άιινπ θεληξηθνχ Φνξέα»
4
) ην νπνίν 

απέζηεηιε ζηνπο αξκφδηνπο γηα ην ζρεδηαζκφ. Σν αλσηέξσ εγρεηξίδην θαζνξίδεη ηε δνκή θαη 

πεξηγξάθεη ην πεξηερφκελν ησλ Δηδηθψλ θαη ησλ Γεληθψλ ρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο έηζη ψζηε λα 

είλαη ηππνπνηεκέλα θαη ελαξκνληζκέλα κε ηα νξηδφκελα ζην Γεληθφ ρέδην Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο κε ηελ ζπλζεκαηηθή ιέμε «Ξελνθξάηεο» (Τ.Α. 1299/2003). 

3. Θεζκηθό πιαίζην γηα αζθήζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο γηα ζέκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, πεξηέρεη έλα ζχλνιν δηαηάμεσλ 

νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε δηελέξγεηα αζθήζεσλ θαη ζηνλ έιεγρν ησλ ζρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο 

πνπ ζπληάζζνληαη ζε εθαξκνγή ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο "ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ" 

(Τ.Α. 1299/2003). 

πγθεθξηκέλα ζην αλσηέξσ Γεληθφ ρέδην "ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ" γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά ζηελ 

απαίηεζε γηα δηεμαγσγή αζθήζεσλ ζηα αθφινπζα ζεκεία: ζηε Βαζηθή Απαίηεζε ρεδίαζεο 24 

(ζει. 5818), ζηε πληνληζηηθή Οδεγία 7 (ζει.5819) θαη ζηηο Αξκνδηφηεηεο Ννκαξρηαθψλ 

Απηνδηνηθήζεσλ (ζεκείν 17 ζει.5822). 

Δπίζεο ζην Π.Γ. 151/2004 «Οξγαληζκφο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο» (ΦΔΚ 

107/η. Α΄/03.06.2004) νξίδεηαη ζαθψο φηη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Δηεύζπλζεο Σρεδηαζκνύ θαη 

Αληηκεηώπηζεο Εθηάθησλ Αλαγθώλ, αλάγνληαη κεηαμχ άιισλ ζηνλ έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε ηεο 

εθαξκνγήο ηωλ ρεδίωλ έθηαθηεο αλάγθεο. Δηδηθφηεξα ην Σκήκα Διέγρνπ θαη 

Παξαθνινχζεζεο ρεδίσλ ειέγρεη ηελ ελαξκόληζε ηωλ ρεδίωλ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ 

ζπληάζζνπλ ηα θαζ‟ χιελ αξκφδηα Τπνπξγεία φπσο πξνβιέπεηαη ζην Γεληθφ ρέδην Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο "ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ" θαη θαηφπηλ ειέγρεη θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηωλ 

ρεδίωλ έθηαθηεο αλάγθεο ηωλ Πεξηθεξεηώλ θαη ηωλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεωλ. 

Απαίηεζε γηα δηελέξγεηα αζθήζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γίλεηαη θαη ζε εηδηθφηεξεο λνκνζεζίεο 

γηα θαηαζηξνθέο φπσο επί παξαδείγκαηη γηα ηερλνινγηθά αηπρήκαηα κεγάιεο έθηαζεο ζε 

εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο [Κ.Τ.Α. 12044/613/2007 αξζ.9 θαη 13 (ΦΔΚ 376/η. 

Β΄/19.03.2007)
5
].  

                                                      
4 Σν εγρεηξίδην πξνζαξηήζεθε ζην έγγξαθν ΓΓΠΠ κε ΑΠ 2033 απφ 03/04/2007. Αθνινχζσο, γηα ιφγνπο ζπληνκίαο, 

ην ελ ιφγσ εγρεηξίδην ζα αλαθέξεηαη σο Δγρεηξίδην #1 
5
 «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη φξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ αηπρήκαηα κεγάιεο έθηαζεο ζε 

εγθαηαζηάζεηο ή κνλάδεο, ιφγσ ηεο χπαξμεο επηθηλδχλσλ νπζηψλ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 

2003/105/ΔΚ “γηα ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 96/82/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ 

κεγάισλ αηπρεκάησλ ζρεηηδφκελσλ κε επηθίλδπλεο νπζίεο” ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

16εο Γεθεκβξίνπ 2003. Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ΄αξηζκ.5697/590/2000 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 

(Β΄405/29.03.2000)» 
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ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΣΟΤ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ 

1. θνπόο ηνπ εγρεηξηδίνπ 

θνπφο ηνπ εγρεηξηδίνπ είλαη λα ζέζεη ηηο βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία θνηλήο νξνινγίαο θαη 

αληίιεςεο γηα ην ζρεδηαζκφ, ηε δηεμαγσγή θαη ηελ απνηίκεζε αζθήζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 

Να ζπκβάιεη δειαδή ζηε δεκηνπξγία θνηλήο παηδείαο ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ θαη δηεμαγσγήο 

αζθήζεσλ κεηαμχ ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ. 

2. ε πνηνπο απεπζύλεηαη 

Σν εγρεηξίδην απεπζχλεηαη γεληθά ζε φιν ην πξνζσπηθφ ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελσλ 

Φνξέσλ ζε δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. Δηδηθφηεξα φκσο απεπζχλεηαη: 

 ζην πξνζσπηθφ ησλ Γ/λζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ 

Γξαθείσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη Γήκσλ 

ηεο ρψξαο.(αξ 11-13 ηνπ Ν.3013/2002).  

 ζηηο Γηυπνπξγηθέο Οκάδεο ρεδηαζκνχ Αζθήζεσλ πνπ ζα νξηζζνχλ γηα λα 

ζρεδηάζνπλ, λα δηεμαγάγνπλ θαη λα απνηηκήζνπλ δηυπεξεζηαθέο αζθήζεηο, ππφ ηνλ 

ζπληνληζκφ ηεο Γ/λζεο ρεδηαζκνχ & Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, γηα λα ειεγρζνχλ θαη λα 

δνθηκαζηνχλ ηα Δηδηθά θαη ηα Γεληθά ρέδηα αλά θαηαζηξνθή.  

 ζηηο Οκάδεο ρεδηαζκνχ Αζθήζεσλ πνπ ζα νξηζζνχλ ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη ζηηο 

Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο ηεο ρψξαο γηα λα ζρεδηάζνπλ, λα δηεμαγάγνπλ θαη 

λα απνηηκήζνπλ δηυπεξεζηαθέο αζθήζεηο, ππφ ηνλ ζπληνληζκφ ησλ Γ/λζεσλ θαη 

Γξαθείσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο αληίζηνηρα. ηφρνο απηψλ ησλ αζθήζεσλ είλαη ν 

έιεγρνο θαη ε δνθηκαζία ησλ ρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη 

Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ηδηαηηέξσο ν βαζκφο ελαξκφληζήο ηνπο κε ηα 

ζρέδηα ησλ ππνινίπσλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ θαζψο θαη κε ηα 

κλεκφληα ελεξγεηψλ ησλ ΟΣΑ Α΄ βαζκνχ.  

 ζηηο επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελεο νξγαληθέο κνλάδεο ησλ Τπνπξγείσλ ή άιισλ 

Κεληξηθψλ Φνξέσλ (Γελ. Γηεπζχλζε, Γ/λζε, Σκήκα, Γξαθείν θιπ) ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο. 

3. Σξόπνο ρξήζεσο ηνπ εγρεηξηδίνπ 

Σν εγρεηξίδην απφ κφλν ηνπ δελ επαξθεί ψζηε κία νκάδα ζρεδηαζκνχ άζθεζεο λα ζρεδηάζεη, λα 

δηεμαγάγεη θαη λα απνηηκήζεη κία άζθεζε πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. Απνζθνπεί ζην λα απνηειέζεη 

έλα ππνζηεξηθηηθφ βνήζεκα γηα ηελ δηεξγαζία ζρεδηαζκνχ, δηεμαγσγήο θαη απνηίκεζεο 

αζθήζεσλ ζε θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. 
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4. Πεξηγξαθή ηνπ εγρεηξηδίνπ 

Πέξαλ ηεο παξνχζαο εηζαγσγήο ην εγρεηξίδην απνηειείηαη απφ δχν θεθάιαηα (Κεθάιαην Β θαη 

Κεθάιαην Γ) θαη έλα αξηζκφ παξαξηεκάησλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε ζεκάησλ θαη ζηελ 

παξάζεζε θάπνησλ ρξεζηηθψλ εξγαιείσλ ζε νξηζκέλα ζεκαληηθά ζέκαηα ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο 

δηεμαγσγήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ αζθήζεσλ. 

ην Κεθάιαην Β δίλνληαη αξρηθά νη νξηζκνί, πεξηγξάθνληαη νη θαηεγνξίεο, ηα είδε θαη νη ηχπνη 

αζθήζεσλ θαζψο θαη νη ξφινη ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηνξγάλσζε, ζην 

ζρεδηαζκφ, ζηε δηεμαγσγή θαη ζηελ αμηνιφγεζε κηαο άζθεζεο. 

Σν Κεθάιαην Γ αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ Κχθιν Γηαρείξηζεο Αζθήζεσλ πεξηγξάθνληαο 

αλαιπηηθά ηα απαξαίηεηα βήκαηα (πξνζδηνξηζκφ αλαγθψλ, αλάιπζε αλαγθψλ, ζρεδηαζκφ 

άζθεζεο, δηεμαγσγή άζθεζεο, αμηνιφγεζε άζθεζεο, ζχληαμε Αλαθνξάο Απνηίκεζεο Άζθεζεο 

& Καηαιφγνπ Γηνξζσηηθψλ Δλεξγεηψλ) πνπ ζπληζηνχλ ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε κηαο 

άζθεζεο. 

5. Βαζηθή αξρή  

Δίλαη απαξαίηεην ν ζρεδηαζκφο, ε δηεμαγσγή θαη ε απνηίκεζε αζθήζεσλ λα αθνινπζεί ηελ ίδηα 

ζρεδηαζηηθή θηινζνθία πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηε ζχληαμε ησλ ρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο θαη ε 

νπνία πεξηγξάθεηαη ζην «Δγρεηξίδην χληαμεο θαη Δλαξκφληζεο Δηδηθψλ ρεδίσλ αλά 

θαηαζηξνθή ζε επίπεδν Τπνπξγείνπ ή άιινπ θεληξηθνχ Φνξέα» θαη αθνξά: ιεηηνπξγίεο θαη 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ, θχξην θαη ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ζηελ 

πινπνίεζε δξάζεσλ, ηέζζεξηο θάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θηλεηνπνίεζεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, 

ζηάδηα επηρεηξήζεσλ, ηξία επίπεδα δηνίθεζεο, ειέγρνπ θαη ζπληνληζκνχ επηρεηξήζεσλ. Ζ 

θηινζνθία απηή ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε φινλ ηνλ θχθιν δηαρείξηζεο αζθήζεσλ
6
 αιιά 

θπξίσο θαηά ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηεο άζθεζεο, ζηελ αλάπηπμε θαη ζχληαμε ηνπ ζθνπνχ, 

ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ, ηνπ ζελαξίνπ θαη ησλ κελπκάησλ πνπ ην ππνζηεξίδνπλ
7
.  

Πξέπεη λα ηνληζηεί ηδηαίηεξα φηη θαζφζνλ ν ζρεδηαζκφο θαη ε δηεμαγσγή αζθήζεσλ είλαη κία 

ηδηαίηεξα δαπαλεξή δξαζηεξηφηεηα, ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηηο αζθήζεηο πξέπεη λα δηαζπείξνληαη 

ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο ελδηαθεξφκελνπο νχησο ψζηε λα κεγηζηνπνηνχληαη ηα νθέιε 

γηα ηνπο εκπιεθφκελεο Φνξείο. Πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη θάζε πξνζπάζεηα ψζηε νη αζθήζεηο λα 

νδεγνχλ ζηε δηαηχπσζε θαη αθνινχζσο πηνζέηεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο.  

                                                      
6 Βιέπε Κεθάιαην Γ΄ 

7 Βιέπε Σκήκα 4.4- 4.6 θαη Παξάξηεκα Β΄ θαη Γ΄ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ B΄ 

ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΑΚΖΔΩΝ 

1. Δηζαγσγή 

Ο ζρεδηαζκφο γηα ηελ εηνηκφηεηα θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ θαηαζηξνθηθά 

θαηλφκελα ζεσξείηαη αμηφπηζηνο αλ πξνεγνπκέλσο έρεη δνθηκαζηεί θαη απνδεηρζεί φηη είλαη 

εθαξκφζηκνο θαη απνηειεζκαηηθφο.  

Ο έιεγρνο ησλ ρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο επηηπγράλεηαη βαζηθψο κε δχν ηξφπνπο : 

 ηελ πξνζεθηηθή θαη ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ (review) γηα ηε δηαπίζησζε ηπρφλ θελψλ, 

επηθαιχςεσλ ή/θαη άιισλ πξνβιεκάησλ  

 ηελ δηελέξγεηα αζθήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεξγαζίαο ζχληαμεο ηνπ ρεδίνπ 

έθηαθηεο αλάγθεο ή κεηά ην πέξαο ηεο. 

Ζ δηεμαγσγή αζθήζεσλ ε νπνία απνηειεί θαη ην αληηθείκελν κειέηεο ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ 

εθαξκφδεηαη φηαλ ζπληξέρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

 Καηά ηε δηεξγαζία ζχληαμεο ηνπ ρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο δηαπηζησζεί ε αλάγθε 

ηξνπνπνίεζεο, βειηίσζεο ή αιιαγήο ησλ πθηζηάκελσλ ζεζκηθψλ θεηκέλσλ 

πξνθεηκέλνπ ην ζρέδην λα είλαη εθαξκφζηκν απφ φινπο ηνπο επηρεηξεζηαθά 

εκπιεθφκελνπο Φνξείο ζε δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. ΄ απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε 

δηεμαγσγή θαηάιιεια ζρεδηαζκέλσλ αζθήζεσλ απνζθνπεί ζηελ απνζαθήληζε ηνπ 

ξφινπ, ησλ αξκνδηνηήησλ θαζψο θαη ησλ δξάζεσλ πνπ θαινχληαη λα αλαιάβνπλ νη 

εκπιεθφκελνη Φνξείο, ζηελ εμαζθάιηζε ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλαίλεζεο γηα ηελ επίιπζε 

ησλ ζεζκηθψλ δεηεκάησλ θαη ζηε δξνκνιφγεζε ησλ ζεζκηθψλ αιιαγψλ νη νπνίεο ζα 

ελζσκαησζνχλ ζην ππφ δηακφξθσζε ζρέδην. Ζ παξνχζα πεξίπησζε αλαθέξεηαη 

θπξίσο ζε θεληξηθφ επίπεδν. 

 Έρεη γίλεη αλαζεψξεζε ζην ζρέδην. 

 Έρεη παξέιζεη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ ελεξγνπνηήζεθε 

ή δνθηκάζηεθε ην ζρέδην. 

 Τθίζηαηαη ζεζκηθή (εζληθή ή θνηλνηηθή) ππνρξέσζε γηα ηελ δηεμαγσγή αζθήζεσλ ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Ννείηαη φηη ν ζρεδηαζκφο θαη ε δηεμαγσγή αζθήζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ζεσξείηαη 

θαη λα αληηκεησπίδεηαη απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο Φνξείο σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ έθηαθηεο αλάγθεο θαη φρη ζαλ κία απνθνκκέλε θαη γξαθεηνθξαηηθή 

ππνρξέσζε θαη δξαζηεξηφηεηα. 
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2. Οξηζκνί «Άζθεζεο» 

Άζθεζε νλνκάδεηαη ε, κε δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο, πξνζνκνίσζε κίαο θαηάζηαζεο έθηαθηεο 

αλάγθεο. 

Άζθεζε είλαη κία ειεγρφκελε εζηηαζκέλε δξαζηεξηφηεηα εμάζθεζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο 

παξνπζηάδεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κία πξνζνκεηνχκελε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο θαη 

δεηείηαη απφ απηνχο λα ηε δηαρεηξηζηνχλ ζαλ λα ήηαλ πξαγκαηηθφ πεξηζηαηηθφ. 

Άζθεζε είλαη κία ειεγρφκελε δξαζηεξηφηεηα ε νπνία βάζεη ελφο ζελαξίνπ απνζθνπεί ζην α) λα 

εθπαηδεχζεη ή/θαη λα αμηνινγήζεη πξνζσπηθφ ή/θαη β) λα πηζηνπνηήζεη ηελ εγθπξφηεηα θαη λα 

δνθηκάζεη πθηζηάκελα ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο, θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, δηαδηθαζίεο, 

ζπζηήκαηα ή δπλαηφηεηεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ ζε δξάζεηο 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο νθείινπλ λα ζρεδηάδνπλ, λα δηεμαγάγνπλ θαη λα απνηηκνχλ αζθήζεηο πνπ 

απνζθνπνχλ απνθιεηζηηθά ζηνλ έιεγρν θαη ζηε δνθηκαζία ησλ ζρεδίσλ ηνπο ή κλεκνλίσλ ηνπο 

(ζε ηνπηθφ επίπεδν) θαη ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. Οη αζθήζεηο απηέο νλνκάδνληαη 

εζωηεξηθέο ή θάζεηεο αζθήζεηο. 

Αζθήζεηο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξνη απφ έλαλ Φνξέα νλνκάδνληαη δηϋπεξεζηαθέο ή 

νξηδόληηεο αζθήζεηο.  

Ζ δηνξγάλσζε κηαο δηυπεξεζηαθήο άζθεζεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο 

δχλαηαη λα γίλεη απφ νηνδήπνηε Φνξέα κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε, ζε θεληξηθφ επίπεδν ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζε πεξηθεξεηαθφ ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο. Ζ αλσηέξσ ππνρξέσζε δελ πθίζηαηαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ εηδηθφηεξεο ζεζκηθνχ 

ραξαθηήξα δηαηάμεηο νξίδνπλ ηνλ θαζ΄ χιελ αξκφδην Φνξέα γηα ηελ πινπνίεζε κηαο 

δηυπεξεζηαθήο άζθεζεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη αλαγθαία, ε ζπκκεηνρή ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ή ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο ή ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ζηε δηεμαγσγή δηυπεξεζηαθψλ αζθήζεσλ ζε 

θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν αληίζηνηρα, δχλαηαη κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ησλ 

Οξγάλσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Γεληθφο Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ή Γεληθφο 

Γξακκαηέαο ηεο Πεξηθέξεηαο ή Ννκάξρεο) νη αλσηέξσ νξγαληθέο κνλάδεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

λα αλαιάβνπλ ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ ζηε δηνξγάλσζε, ζρεδηαζκφ, δηεμαγσγή θαη 

απνηίκεζε ηνπο. 
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3. Οθέιε θαη Κίλδπλνη 

Ζ δηεμαγσγή θαιψο ζρεδηαζκέλσλ αζθήζεσλ απνηειεί ηελ πην απνηειεζκαηηθή κέζνδν γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο εηνηκφηεηαο ηνπ κεραληζκνχ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο λα αληηκεησπίζεη κηα επηθείκελε ή 

ζπληειεζζείζα θαηαζηξνθή θαη λα δηαρεηξηζηεί ηηο ζπλέπεηεο. Με ηε δηεμαγσγή αζθήζεσλ 

επηηπγράλεηαη: 

 ε δνθηκαζία θαη ν έιεγρνο πιεξφηεηαο ησλ ζρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηεο 

απαηηνχκελεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ. 

 ε αλαγλψξηζε θελψλ ή επηθαιχςεσλ ζηνπο ξφινπο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ 

εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ. 

 ε βειηίσζε ηνπ ζπληνληζκνχ, ησλ επηθνηλσληψλ θαη ηεο δηαρείξηζεο πιεξνθνξίαο κεηαμχ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ. 

 ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε εθηίκεζε ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ (αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ). 

 ε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Αθφκε ζηνπο ιφγνπο γηα ηε δηεμαγσγή αζθήζεσλ ζπγθαηαιέγνληαη θαη ηα αθφινπζα: 

 Ζ δηεμαγσγή αζθήζεσλ απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα έλαο νξγαληζκφο λα αληηκεησπίζεη 

επηηπρψο κία θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο. 

 Οη αζθήζεηο δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πξνζνκνίσζεο θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο 

αλάγθεο φπνπ ε ιήςε απνθάζεσλ απφ ην αζθνχκελν πξνζσπηθφ γίλεηαη ππφ ζπλζήθεο 

απμεκέλεο πίεζεο. 

  Οη αζθήζεηο δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ ππφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο (αζθαιέο θαη άλεην 

πεξηβάιινλ, ρσξίο ηδηαίηεξε πίεζε ρξφλνπ, θιπ) κε απνηέιεζκα ην πξνζσπηθφ λα 

γλσξηζηεί θαη λα δεκηνπξγήζεη θαιέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. 

 Οη αζθήζεηο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δνθηκαζηνχλ λέεο κεζνδνινγίεο θαη ηερληθέο. 

 Με ηελ θαηάιιειε δεκνζηνπνίεζε ησλ αζθήζεσλ, ελδπλακψλεηαη ε πεπνίζεζε ηνπ 

θνηλνχ φηη νη εκπιεθφκελνη ζηε δηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο Φνξείο, 

ιακβάλνπλ ζνβαξά ηελ απνζηνιή ηνπο θαη πξνεηνηκάδνληαη γηα ηελ εθπιήξσζή ηεο. 

Παξά ηα πξναλαθεξζέληα ζεηηθά ζεκεία δελ πξέπεη λα παξαγλσξίδεηαη φηη ε απφθαζε γηα ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηε δηεμαγσγή αζθήζεσλ, ελέρεη θαη δηάθνξα κεηνλεθηήκαηα φπσο: 

 Καηεγνξίεο αζθήζεσλ, φπσο νη πξαγκαηηθέο, έρνπλ ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ θφζηνο. 
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 Αζθήζεηο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί αλεπαξθψο ή αζθήζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ επεηεχρζεζαλ 

νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη πνπ εηέζεζαλ, ελδέρεηαη λα έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζην εζηθφ 

ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ άζθεζε. 

 Αζθήζεηο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί αλεπαξθψο, κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ ζην πξνζσπηθφ 

θαη ζηε δηνίθεζε ηνπ αζθνχκελνπ Φνξέα ηελ ςεπδαίζζεζε φηη είλαη επαξθψο 

πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα αληηκεησπίζνπλ κία θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο.  

Σα παξαπάλσ πξέπεη λα ζπλππνινγίδνληαη κε ηα πξνζδνθψκελα νθέιε απφ ηε δηεμαγσγή 

αζθήζεσλ, νχησο ψζηε αθελφο λα ππνζηεξηρζεί επηηπρψο ε πξφηαζε γηα ηε δηεμαγσγή κηαο 

άζθεζεο θαη αθεηέξνπ λα γίλεη ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ηχπνπ άζθεζεο γηα ηηο εθάζηνηε 

ζπλζήθεο. 

4. Καηεγνξίεο, Eίδε θαη Σύπνη Αζθήζεσλ 

Αζθήζεηο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εμάζθεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο θαζ χιελ αξκφδηνπο Φνξείο ζε δξάζεηο πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο ζε πνιιά θξάηε θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο, γηα πνιιά ρξφληα. Οη δηάθνξεο ζρνιέο 

ζθέςεο πνπ, αλαπφθεπθηα, έρνπλ δεκηνπξγεζεί, έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη δηαθνξεηηθνχο φξνπο γηα 

αζθήζεηο πνπ έρνπλ βαζηθά ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά. Σν γεγνλφο απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία θάπνηαο ζχγρπζεο, ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο ζηελ «ειαζηηθή» ή/θαη κε νξζή ρξήζε 

φξσλ θαη κεζνδνινγηψλ.  

πλνςίδνληαο ηε κέρξη ζήκεξα δηεζλή πξαθηηθή θαη κεζνδνινγία, ε ηαμηλφκεζε ησλ αζθήζεσλ 

γίλεηαη ζηηο αθφινπζεο δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: 

 «ζεσξεηηθέο» αζθήζεηο ή αζθήζεηο ζπδήηεζεο (discussion based exercises) 

 «πξαθηηθέο» αζθήζεηο ή αζθήζεηο επηρεηξήζεσλ (operations based exercises) 

Οη «ζεσξεηηθέο» αζθήζεηο εζηηάδνπλ ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθήο, θαηαλνκήο ξφισλ θαη 

αξκνδηνηήησλ, αθνινπζνχκελσλ πνιηηηθψλ (policies) θαη θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ/δηαδηθαζηψλ
8
 

γηα ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ ζε θάζε Φάζε ηνπ πζηήκαηνο Κηλεηνπνίεζεο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο. Οη ζεσξεηηθέο αζθήζεηο κέζσ ηεο πεξηγξαθήο, απφ ηνπο αζθνχκελνπο, ησλ 

δξάζεσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο ζα πξνέβαηλαλ απνζθνπνχλ ζηε ζπδήηεζε θαη ζηελ 

αληαιιαγή απφςεσλ γηα ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ ζεκάησλ. Σα δχν βαζηθά είδε αζθήζεσλ απηήο 

ηεο θαηεγνξίαο είλαη: νη Αζθήζεηο Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη νη Αζθήζεηο Επί Φάξηνπ. 

                                                      
8
 νη φξνη θαηεπζπληήξηα νδεγία θαη δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηνχληαη θαη‟ ελαιιαγή ζην θείκελν γηα λα απνδψζνπλ ηελ 

ίδηα έλλνηα. Ζ έλλνηα ηεο θαηεπζπληήξηαο νδεγίαο θαη ην πεξηερφκελν ηεο. νξίδεηαη ζην Δγρεηξίδην #1 (ζει. 47) 
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Οη «πξαθηηθέο» αζθήζεηο εζηηάδνπλ θπξίσο ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ζην ηαθηηθφ επίπεδν, 

ρσξίο λα απνθιείεηαη ην ελδερφκελν λα ζπλδπάδνπλ θαη ζέκαηα ζηα νπνία εζηηάδνπλ νη 

«ζεσξεηηθέο» αζθήζεηο. Σα ηξία βαζηθά είδε αζθήζεσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη: ηα Γπκλάζηα, 

νη Αζθήζεηο Λεηηνπξγηώλ θαη νη Αζθήζεηο Πεδίνπ Πιήξνπο Αλάπηπμεο. 

Γηεζλψο, ε δηελέξγεηα «ζεσξεηηθψλ» αζθήζεσλ ζεσξείηαη σο θαιή πξαθηηθή γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ «πξαθηηθψλ» αζθήζεσλ θαη γη΄ απηφ ζπλήζσο πξνεγείηαη ρξνληθά θαηά ηε 

δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αζθήζεσλ απφ έλα Φνξέα. 

Πεξαηηέξσ θαη εληφο ησλ δχν παξαπάλσ θαηεγνξηψλ νη αζθήζεηο ηαμηλνκνχληαη ζε δηάθνξνπο 

ηύπνπο αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ππεξεζηψλ πνπ εκπιέθνληαη, ηνλ αξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ ησλ ζρεδίσλ πνπ δνθηκάδνληαη, ηε ρξήζε Ζ/Τ θαη εηδηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

πξνζνκνίσζε ηνπ ζελαξίνπ (Computer Assisted Exercises, CAX), ηελ χπαξμε εγθεθξηκέλσλ 

ζρεδίσλ ή φρη θιπ. 

4.1 «Θεσξεηηθέο» Αζθήζεηο ή Αζθήζεηο πδήηεζεο (Discussion based Exercises) 

Σα δχν βαζηθά είδε αζθήζεσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ. 

4.1.1 Αζθήζεηο Πξνζαλαηνιηζκνύ (Orientation Exercises):  

 εκηλάξηα (Seminars)  

 πλαληήζεηο Πξαθηηθήο Δξγαζίαο (Workshops) 

ηηο Αζθήζεηο Πξνζαλαηνιηζκνύ έλαο νκηιεηήο ή κία νκάδα (πάλει) νκηιεηψλ παξνπζηάδνπλ ελ 

κέξεη ή ζην ζχλνιν ηνπ έλα ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο. Οη ζπκκεηέρνληεο παξαθνινπζνχλ θαη 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα θάλνπλ εξσηήζεηο, λα αληαιιάμνπλ ηδέεο θαη απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ 

ηδέα επηρεηξήζεσλ, ηνπο ξφινπο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο, ηηο αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίεο θαη γεληθά 

λα ζπδεηήζνπλ ηνπο πηζαλνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ε ζπγθεθξηκέλε 

θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην ζρέδην. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία αζθήζεσλ δίλεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζηελ αλάπηπμε ζπδήηεζεο 

(κε ζπκβαηηθέο κεζφδνπο ή κε ηε κέζνδν ηνπ θαηηδεαζκνχ -brainstorming) κε ζηφρν ηελ 

εμεχξεζε πηζαλψλ ιχζεσλ. 

Ζ πξαγκαηνπνίεζε Αζθήζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνύ είλαη ηδηαίηεξα ελδεδεηγκέλε θαηά ηε δηαδηθαζία 

ζχληαμεο ελφο ζρεδίνπ ή φηαλ ππάξρεη αβεβαηφηεηα ή/θαη ζχγθξνπζε απφςεσλ ζρεηηθά κε ηνλ 

ελδεδεηγκέλν ηξφπν αληηκεηψπηζεο κηαο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο. Απηνχ ηνπ ηχπνπ νη 

αζθήζεηο ιεηηνπξγνχλ ζπλήζσο: 

 είηε κε ηελ κνξθή εκηλαξίνπ (Seminar), φηαλ ν επηδησθφκελνο ζθνπφο είλαη ε 

ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ. 
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 είηε κε ηελ κνξθή πλαληήζεωλ Πξαθηηθήο Εξγαζίαο (workshop) φπνπ ζπζηήλνληαη 

κηθξέο Οκάδεο Δξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ ζπδήηεζε, ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηελ 

δηαηχπσζε ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ επί ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ πνπ έρνπλ 

παξνπζηάζεη πξφβιεκα θαηά ηελ εθαξκνγή ελφο ρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο. Με ηελ 

νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ/ζπλαληήζεσλ νη επηθεθαιήο ησλ Οκάδσλ Δξγαζίαο 

παξνπζηάδνπλ ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηα ζπκπεξάζκαηα, ηηο πξνηάζεηο ηνπο θαη 

αθνινπζεί ζρεηηθή ζπδήηεζε. 

εκεηψλεηαη φηη νη Αζθήζεηο Πξνζαλαηνιηζκνύ έρνπλ ζαλ βαζηθφ πιενλέθηεκα φηη δελ απαηηείηαη 

νχηε κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, νχηε ε απαζρφιεζε κεγάινπ αξηζκνχ πξνζσπηθνχ ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπο. Δπίζεο θαηά ηελ δηεμαγσγή 

ηνπο, ππάξρεη άλεζε ρξφλνπ γηα ηελ αλάπηπμε κηαο επνηθνδνκεηηθήο ζπδήηεζεο πνπ δελ απαηηεί 

ηελ ιήςε ηειηθψλ απνθάζεσλ αιιά θπξίσο ηελ εμεχξεζε πηζαλψλ ιχζεσλ επί ζπγθεθξηκέλσλ 

ζεκάησλ. 

4.1.2 Αζθήζεηο επί Υάξηνπ-Α.Δ.Υ. (Tabletop Exercises, Σ.Σ.Υ.) 

Οη Αζθήζεηο επί Φάξηνπ-Α.Ε.Φ. είλαη αζθήζεηο νη νπνίεο δελ πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάπηπμε 

δπλάκεσλ, νχηε ηε ρξήζε εμνπιηζκνχ. 

Γηεμάγνληαη ζπλήζσο ζε θιεηζηφ ρψξν (π.ρ αίζνπζεο ζπλεδξηάζεσλ) θαη ζπκκεηέρεη πξνζσπηθφ 

πνπ ζηειερψλεη ηεξαξρηθά πςειέο ζέζεηο ή/θαη ζεκαληηθέο ζέζεηο (ζέζεηο – θιεηδηά) ησλ Φνξέσλ 

πνπ αζθνχληαη θαη φρη ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Ο βαζηθφο ζθνπφο απηνχ ηνπ ηχπνπ αζθήζεσλ είλαη λα πξνθαιέζνπλ ηε ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ 

αζθνπκέλσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο παξνπζηαδφκελεο ζην ζελάξην θαηάζηαζεο 

έθηαθηεο αλάγθεο. 

Ζ δηελέξγεηα Αζθήζεσλ επί Φάξηνπ ζπλήζσο ζεσξείηαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ην ζρεδηαζκφ 

θαη ηε δηεμαγσγή αζθήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ αλάπηπμε δπλάκεσλ θαη εμνπιηζκνχ φπσο νη 

«πξαθηηθέο» αζθήζεηο ή αζθήζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα 4.2.  

Καηά ηε δηεμαγσγή Αζθήζεσλ επί Φάξηνπ, νη αζθνχκελνη θαινχληαη κε βάζε ηα ρέδηα έθηαθηεο 

αλάγθεο, λα ιάβνπλ απνθάζεηο θαη λα πεξηγξάςνπλ ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παξνπζηαδφκελεο απφ ην ζελάξην θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο. Καηά ηελ 

εμέιημε ηνπ ζελαξίνπ, ηδηαίηεξε πξνζνρή απφ ηνπο αζθνχκελνπο ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζρεηηθά κε 

ηελ επάξθεηα ησλ πθηζηάκελσλ ζρεδίσλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ παξνπζηαδφκελε θαηάζηαζε.  
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Δπνκέλσο, ε θαηεγνξία Αζθήζεσλ επί Φάξηνπ είλαη ηδηαηηέξσο θαηάιιειε γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

ζρεδίσλ, πνπ έρεη σο θχξην ζηφρν ηελ αλαγλψξηζε θαη πξνζδηνξηζκφ ησλ δηαθφξσλ αδπλακηψλ 

θαη πξνβιεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο ξφινπο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ εκπιεθνκέλσλ 

Φνξέσλ. Γειαδή απηή ε θαηεγνξία ησλ αζθήζεσλ δίλεη ηελ επθαηξία λα δηεξεπλεζνχλ ηπρφλ 

θελά ή επηθαιχςεηο ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ, λα πξνζδηνξηζηνχλ κε ζαθήλεηα νη νξγαληθέο 

κνλάδεο ησλ Φνξέσλ κε θχξην θαη ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ζηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ 

θαζψο θαη λα δηεξεπλεζεί ε επάξθεηα ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ θαη ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

ζπζηεκάησλ κε έκθαζε θπξίσο ηα ζέκαηα ζπληνληζκνχ. 

Δίλαη επίζεο θαηάιιειεο γηα λα γίλεη ζπδήηεζε θαη λα δεκηνπξγεζεί ην θαηάιιειν θιίκα γηα ηελ 

πηνζέηεζε απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο Φνξείο ησλ απαηηνχκελσλ αιιαγψλ (δηαδηθαζηηθνχ ή 

ζεζκηθνχ ραξαθηήξα) ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο. 

Οη αζθήζεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα απιέο θαη λα ζρεδηάδνληαη κε ζθνπφ ηελ 

δνθηκαζία κίαο κφλν ιεηηνπξγίαο ελφο ζρεδίνπ ή ηδηαίηεξα πνιχπινθεο γηα ηελ δνθηκαζία ελφο 

ζρεδίνπ ζην ζχλνιφ ηνπ.  

Καηά ηελ δηεμαγσγή ησλ Αζθήζεσλ επί Φάξηνπ νη αζθνχκελνη (αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ, ηνλ ξφιν 

θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο) θάζνληαη ζε έλα κφλν ηξαπέδη ή ζε πνιιά ηξαπέδηα ηνπνζεηεκέλα ζε 

κία ή πεξηζζφηεξεο αίζνπζεο. Οη δηάθνξεο νκάδεο αζθνχκελσλ (Σξαπέδηα Δξγαζίαο) βξίζθνληαη 

ζπλήζσο ζηνλ ίδην ρψξν θαη ηνπνζεηνχληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε φινη λα έρνπλ νπηηθή επαθή. 

Δίλαη φκσο δπλαηφλ ν ρψξνο λα ρσξίδεηαη κε δηαρσξηζηηθά ή αθφκα θαιχηεξα ηα δηάθνξα 

Σξαπέδηα Δξγαζίαο λα ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηέο αίζνπζεο. Μία ηέηνηα απφθαζε ιακβάλεηαη 

απφ ηελ Οκάδα ρεδίαζεο ηεο Άζθεζεο-(Ο.Υ.Α.) κε ζθνπφ ηελ πην ξεαιηζηηθή πξνζνκνίσζε 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, φπνπ δηάθνξεο νκάδεο αζθνπκέλσλ (πνπ ζηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζα 

βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο ή/θαη ηνπνζεζίεο) ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα 

ζπληνλίζνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο.  

Μία Άζθεζε επί Φάξηνπ-Α.Ε.Φ. εμειίζζεηαη ζε γεληθέο γξακκέο σο εμήο: ν Γηεπζπληήο ηεο 

άζθεζεο, ν νπνίνο ζε απηή ηελ θαηεγνξία αζθήζεσλ νλνκάδεηαη πληνληζηήο
9
 (facilitator), 

παξνπζηάδεη ζηνπο αζθνχκελνπο ην ζελάξην θαηά ηκήκαηα (θάζεηο). Ζ παξνπζίαζε γίλεηαη κε 

δηάθνξεο κεζφδνπο φπσο αθήγεζε, πξνζρεδηαζκέλα γξαπηά κελχκαηα, πξνζνκνησκέλα 

ηειεθσλήκαηα, βίληεν θ.ιπ ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ζηαδηαθά ηε ρσξνρξνληθή εμέιημε ηεο 

θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο.  

                                                      
9
 ην Παξάξηεκα Δ΄, παξαηίζεληαη ζπλνπηηθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηα θαζήθνληα ηνπ ζπληνληζηή θαη 

άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα θιεζεί λα αλαιάβεη ην ξφιν απηφ. 
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Καηά ηελ παξνπζίαζε ηεο θάζε θάζεο ηνπ ζελαξίνπ, είλαη ζθφπηκν λα δίλνληαη ζηνπο 

αζθνχκελνπο ηαπηφρξνλα, πεξηζζφηεξα απφ έλα κελχκαηα δηαθνξεηηθήο βαξχηεηαο, ψζηε λα 

αλαγθαζζνχλ λα ζπιιέμνπλ ζηνηρεία, λα αλαιχζνπλ ηελ θαηάζηαζε θαη λα ζέζνπλ 

πξνηεξαηφηεηεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη αθελφο ε αλαπαξάζηαζε ηεο θαηάζηαζεο 

έθηαθηεο αλάγθεο κε θαηά ην δπλαηφλ πην ξεαιηζηηθφ ηξφπν θαη αθεηέξνπ ε δηαρείξηζή ηεο, απφ 

ηνπο αζθνχκελνπο ζαλ πξαγκαηηθφ γεγνλφο. 

Καηά ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ κίαο Άζθεζεο επί Φάξηνπ-Α.Ε.Φ νη ππεχζπλνη ζρεδηαζκνχ 

θξίλνπλ θαηά πεξίπησζε εάλ, κεηά ηελ παξνπζίαζε θάζε θάζεο ηνπ ζελαξίνπ, ζα δνζεί ή φρη 

ζηνπο αζθνχκελνπο έλαο θαηάινγνο εξσηήζεσλ ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα απαληήζνπλ. 

εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ δίλνληαη εξσηήζεηο, ππάξρεη έληνλν ην ζηνηρείν ηεο 

θαζνδήγεζεο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο απφ πιεπξάο ησλ αζθνχκελσλ θαη ζπλεπψο 

δχλαηαη λα επεξεάζεη ηα απνηειέζκαηα θαη ηα επαθφινπζα ζπκπεξάζκαηα.  

Καηά ηε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο απηήο ηεο θαηεγνξίαο αζθήζεσλ, νη αζθνχκελνη ζπδεηνχλ θαη 

απνθαζίδνπλ εληφο ησλ Σξαπεδηψλ Δξγαζίαο γηα ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο παξνπζηαδφκελεο 

θαηάζηαζεο. Δλ ζπλερεία, πεξηγξάθνπλ πξνθνξηθά ηηο δξάζεηο πνπ ζα πινπνηήζνπλ είηε 

θαηεπζπλφκελνη απφ ηνλ θαηάινγν ησλ εξσηήζεσλ (εάλ απηφο ηνπο δίλεηαη) είηε ζηεξηδφκελνη 

κφλν (εάλ απηφο δελ ηνπο δίλεηαη) ζηα ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο, ζηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη 

ζην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ νξίδνπλ ηελ απνζηνιή ηνπο, ηνλ ξφιν ηνπο θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο, 

φπσο ζα έθαλαλ θαη ζηελ δηαρείξηζε ελφο πξαγκαηηθνχ πεξηζηαηηθνχ. πλεζίδεηαη, ζην ηέινο ηεο 

θάζε θάζεο ηνπ ζελαξίνπ, ην θάζε Σξαπέδη Δξγαζίαο λα παξαδίδεη θαη γξαπηά ην ζχλνιν ησλ 

δξάζεσλ ή ελεξγεηψλ ηηο νπνίεο πεξηέγξαςε πξνθνξηθά.  

ηα ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ησλ Αζθήζεσλ επί Φάξηνπ-Α.Ε.Φ. πεξηιακβάλεηαη ε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ δηαθνξεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ε αλάπηπμε ησλ 

θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ είλαη ελδεδεηγκέλεο ηφζν γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, φζν θαη γηα 

ηελ δεκηνπξγία ή θαη ελδπλάκσζε θαιψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο. 

εκεηψλεηαη φηη νη αζθήζεηο απηνχ ηνπ είδνπο έρνπλ ζρεηηθά ρακειφ νηθνλνκηθφ θφζηνο. 

Δληνχηνηο γηα λα θέξνπλ απνηειέζκαηα απαηηνχλ, ζε πξψηε θάζε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφ 

ζρεδηαζκφ πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κε ηελ εκπινθή έκπεηξνπ θαη ηθαλνχ αξηζκνχ 

πξνζσπηθνχ πνπ ζα αθηεξψζεη ηνλ απαξαίηεην ρξφλν θαη ζε δεχηεξε θάζε έκπεηξν πξνζσπηθφ 

γηα ηνλ επηηπρή ζπληνληζκφ ηνπο . 
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4.2 «Πξαθηηθέο» Αζθήζεηο ή Αζθήζεηο Δπηρεηξήζεσλ (Operations based 

Exercises) 

Ζ δηελέξγεηα αζθήζεσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο έρεη ζαλ ειάρηζηε πξνυπφζεζε ηελ χπαξμε 

ζρεδίσλ θαη θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ πνπ έρνπλ ήδε εθδνζεί θαη «πεξάζεη επηηπρψο» ηελ 

δνθηκαζία ησλ «ζεσξεηηθψλ» αζθήζεσλ. Όιεο νη αζθήζεηο επηρεηξήζεσλ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ηελ αλάπηπμε πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη γεληθά πιηθψλ πφξσλ γηα ηελ πινπνίεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ ζην ηαθηηθφ θπξίσο επίπεδν, ζε θαηά ην δπλαηφλ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

γηα κία ρξνληθή πεξίνδν, ε νπνία δχλαηαη λα πξνζδηνξίδεηαη απφ ιίγεο ψξεο έσο αξθεηέο εκέξεο.  

Με ηηο Aζθήζεηο Eπηρεηξήζεσλ επηδηψθεηαη: 

α) ε απνζαθήληζε ησλ ξφισλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ. 

β) ν πξνζδηνξηζκφο ειιείςεσλ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ ή πιηθνχο πφξνπο γηα ηελ εθαξκνγή 

ζρεδίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ. 

γ) ε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ αηφκσλ θαη νκάδσλ ζηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ. 

Οη «Πξαθηηθέο» Αζθήζεηο ή Αζθήζεηο Επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα ηξία είδε 

αζθήζεσλ ηα νπνία δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπο αλάινγα κε ηελ θιίκαθα ησλ δπλάκεσλ θαη 

ησλ πιηθψλ πφξσλ πνπ αλαπηχζζεηαη. 

4.2.1 Γπκλάζηα (Drills) 

Σα Γπκλάζηα απνηεινχλ ηελ πην απιή απφ ηα ηξία είδε «Πξαθηηθώλ» Αζθήζεσλ ή Αζθήζεσλ 

Επηρεηξήζεσλ. Χο Γπκλάζην, νξίδεηαη κία επνπηεπφκελε δξαζηεξηφηεηα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ζθνπφ λα εμαζθεζεί ή λα δνθηκαζηεί κία δηαδηθαζία ή δξάζε πνπ πινπνηείηαη απφ έλαλ κφλν 

Φνξέα ή νξγαληθή ηνπ κνλάδα (Γ/λζε, Σκήκα, Γξαθείν, Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ θιπ). πλήζσο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα γίλεη: 

α) εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε λένπ εμνπιηζκνχ, 

β) πξαθηηθή εθαξκνγή ή δνθηκαζία λέσλ δηαδηθαζηψλ, 

γ) «εμάζθεζε» θαη «ζπληήξεζε» ησλ πθηζηάκελσλ δεμηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ. 
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Σα Γπκλάζηα παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα:  

 αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ πξνζσπηθνχ κε βάζε θαζηεξσκέλα θαη απνδεθηά πξφηππα 

(standards), πνπ ζπλδένληαη είηε κε θαλφλεο αζθαιείαο (safety rules), είηε κε ηελ 

εθηέιεζε δηαδηθαζηψλ (Standard Operation Procedures- SOP) φπσο απηέο πξνβιέπνληαη 

απφ ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπο. 

 πξαγκαηνπνίεζεο ζπλεδξίαο ακέζσο κεηά ην πέξαο ηνπ Γπκλαζίνπ κε ζθνπφ ηελ άκεζε 

θξηηηθή (feedback) γηα ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο δξάζεο. 

 πξαγκαηνπνίεζεο ηεο «δνθηκαδφκελεο» δξάζεο ζε πεξηβάιινλ πνπ πξνζνκνηψλεη, κε ηνv 

θαηά ην δπλαηφλ πην ξεαιηζηηθφ ηξφπν ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. 

 «δνθηκαζίαο» κηαο δξάζεο αλεμάξηεηε απφ ηηο άιιεο. 

Οη ζρεδηαζηηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ δηνξγάλσζε Γπκλαζίσλ είλαη ειάρηζηεο. Παξαδείγκαηα 

Γπκλαζίσλ είλαη νη αζθήζεηο ρξήζεο νηνπδήπνηε ηχπνπ εμνπιηζκνχ (π.ρ. γξακκή απνιχκαλζεο 

πξνζσπηθνχ, θιπ), νη αζθήζεηο εθθέλσζεο θηηξίσλ θιπ. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα γίλεη 

θαηαλνεηφ φηη ε πξαγκαηνπνίεζε Γπκλαζίσλ ζηα νπνία θαηαδεηθλχεηαη ε επάξθεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζηελ εθηέιεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο, είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

ιήςε απφθαζεο γηα ηελ δηεμαγσγή Αζθήζεσλ Λεηηνπξγηώλ ή Αζθήζεσλ Πεδίνπ Πιήξνπο 

Αλάπηπμεο νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα, εθφζνλ βέβαηα πεξηιακβάλεηαη θαη δνθηκάδεηαη 

ε ελ ιφγσ δξάζε. 

4.2.2 Αζθήζεηο Λεηηνπξγηώλ (Functional Exercises), ή Αζθήζεηο ηαζκνύ 

Γηνηθήζεσο  

Οη αζθήζεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ έρνπλ ζθνπφ λα δνθηκάζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ αθελφο κελ ηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη αθεηέξνπ ηελ επάξθεηα ησλ ζπζηεκάησλ πνπ είλαη απαξαίηεηα 

γηα ηελ ππφ δνθηκαζία ιεηηνπξγία
10

 ή ιεηηνπξγίεο. Γνθηκάδνληαη δηαδηθαζίεο θαη εμαζθνχληαη νη 

ηθαλφηεηεο αηφκσλ θαη νκάδσλ ζηελ εθηέιεζε φισλ ή κεξηθψλ κφλν δξάζεσλ κίαο ιεηηνπξγίαο ή 

κηθξνχ αξηζκνχ αιιεινεμαξηψκελσλ νκάδσλ ιεηηνπξγηψλ. 

Γηα παξάδεηγκα ε ιεηηνπξγία ηεο επηθνηλωλίαο θαη δηαρείξηζεο πιεξνθνξηώλ ζπλίζηαηαη ζηηο 

αθφινπζεο δέζκεο δξάζεσλ: 

α) παξαθνινχζεζε θαηάζηαζεο –εθηίκεζε –απφθαζε, 

                                                      
10 Μηα δέζκε δξάζεσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ ζρεηηθά κε ηελ εηνηκφηεηα, ηελ 

αληηκεηψπηζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζπλεπεηψλ ελφο θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ ζπληζηά κηα ιεηηνπξγία  
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β) αξρηθή εηδνπνίεζε-εθηίκεζε-απφθαζε, 

γ) θηλεηνπνίεζε, 

νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο νξγαληθέο κνλάδεο (Γ/λζεηο, Κέληξα Δπηρεηξήζεσλ θιπ), ηα 

ζπζηήκαηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ Φνξέα ρεδίαζεο γηα ηελ ζπιινγή 

θαη κεηαθνξά ηεο πιεξνθνξίαο [εληφο (θάζεηα) θαη εθηφο (νξηδφληηα) ηνπ Φνξέα ρεδίαζεο] ζε 

φιεο ηηο θάζεηο εμέιημεο ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ (θαη ηα ζρεηηθά ζηάδηα επηρεηξήζεσλ). 

ε κηα άζθεζε ιεηηνπξγηψλ νη δξάζεηο α-γ κπνξνχλ λα δνθηκαζηνχλ φιεο καδί ή μερσξηζηά γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο επηθνηλωλία θαη δηαρείξηζεο πιεξνθνξηώλ ζην ζχλνιφ ηεο ή κέξνπο 

απηήο αληίζηνηρα. 

ε αληίζεζε κε ηηο «ζεσξεηηθέο» αζθήζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε ζπλεδξηαθνχο ρψξνπο νη 

Αζθήζεηο Λεηηνπξγηώλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλήζσο ζε θέληξα επηρεηξήζεσλ, είηε ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ απαξαίηεηε αλάπηπμε πξνζσπηθνχ θαη πιηθψλ πφξσλ ζην πεδίν πνπ επηηξέπεη ηνλ έιεγρν 

ηεο επίηεπμεο ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηεο άζθεζεο, είηε κε απιή πξνζνκνίσζε ηεο 

αλάπηπμεο ησλ απαξαίηεησλ αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ πφξσλ.  

Οη πην δηαδεδνκέλεο αζθήζεηο ιεηηνπξγηψλ ζπλήζσο εζηηάδνληαη ζηελ «εμάζθεζε» ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ ζηειερψλεη ηα φξγαλα δηνίθεζεο, ειέγρνπ θαη ζπληνληζκνχ επηρεηξήζεσλ. Γηα 

απηφ ηνλ ιφγν άιισζηε αλαθέξνληαη ζπλήζσο θαη σο Αζθήζεηο Σηαζκνύ Δηνηθήζεσο (Command 

Post Exercises, Control Post Exercises) ή σο Σαθηηθέο Αζθήζεηο Άλεπ Δπλάκεσλ, (Σ.Α.Α.Γ.).  

Σν ζελάξην ζπληάζζεηαη έηζη ψζηε λα δίλεηαη έκθαζε ζηηο επηθνηλσλίεο, ζηε δηαρείξηζε 

πιεξνθνξίαο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ εληφο θαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νξγάλσλ δηνίθεζεο, 

ειέγρνπ θαη ζπληνληζκνχ επηρεηξήζεσλ. Καηά ηελ πινπνίεζε ησλ αζθήζεσλ απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο θαηαβάιιεηαη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε νη αζθνχκελνη λα ππνβάιινληαη ζε 

ζπλζήθεο ηδηαίηεξεο πίεζεο φπσο ζπκβαίλεη ζε κία πξαγκαηηθή θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο. 
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4.2.3 Αζθήζεηο Πεδίνπ Πιήξνπο Αλάπηπμεο (Full-scale Exercises, Practical, 

Operational, Field, Live Exercises) 

Οη Αζθήζεηο Πεδίνπ Πιήξνπο Αλάπηπμεο είλαη νη πην πνιχπινθεο αζθήζεηο θαζφζνλ ζε απηέο 

ζπκκεηέρνπλ πνιιέο ππεξεζίεο θαη πνιιά επίπεδα δηνίθεζεο, ειέγρνπ θαη ζπληνληζκνχ 

επηρεηξήζεσλ θαη δνθηκάδνληαη πνιιέο αιιεινεπεξεαδφκελεο, ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν 

βαζκφ, ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο θηλεηνπνίεζεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο
11

. Αλαθέξνληαη θαη σο 

Σαθηηθέο Αζθήζεηο κεηά Δπλάκεσλ, (Σ.Α.Μ.Γ.). 

Σν πξνζσπηθφ θαη νη πιηθνί πφξνη θηλεηνπνηνχληαη θαη αλαπηχζζνληαη ζην πεδίν φπνπ εθηεινχλ 

ηηο δξάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα ζρέδηα. Δίλαη 

δπλαηφλ ην ζελάξην λα πεξηιακβάλεη αλάπηπμε πξνζσπηθνχ θαη πιηθψλ πφξσλ ζε πεξηζζφηεξεο 

απφ κία ηνπνζεζίεο. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ δεκηνπξγεί απμεκέλεο απαηηήζεηο ζην ζρεδηαζκφ 

θαη ζηε δηεμαγσγή ηνπο. Λακβάλνπλ ρψξα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, κε πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα γηα 

ζπδήηεζε, ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ πξνζνκνηψλεη θαηά ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν θαη πην 

ξεαιηζηηθά ηελ θαηάζηαζε πνπ δχλαηαη λα δεκηνπξγεζεί απφ έλα θαηαζηξνθηθφ θαηλφκελν 

δειαδή ζε ζπλζήθεο ηδηαίηεξεο πίεζεο. Πέξαλ ηεο αλάπηπμεο ησλ δπλάκεσλ ησλ αζθνχκελσλ 

θνξέσλ, γηα ηελ επίηεπμε ξεαιηζηηθνχ πεξηβάιινληνο δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη εζνπνηνί, νη 

νπνίνη παίδνπλ ην ξφιν ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ πιεγέλησλ, ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ ΜΜΔ θιπ.  

ηηο Αζθήζεηο Πεδίνπ Πιήξνπο Αλάπηπμεο ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηα ζέκαηα ηεο αζθάιεηαο 

ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ εζνπνηψλ (εάλ ζπκκεηέρνπλ), ηεο πεξηθξνχξεζεο ηνπ ρψξνπ ηεο 

άζθεζεο, θαζψο θαη ηα ζέκαηα δηνηθεηηθήο κέξηκλαο ησλ αζθνχκελσλ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ 

γεληθά. Οη αζθήζεηο απηνχ ηνπ είδνπο έρνπλ πςειφ νηθνλνκηθφ θφζηνο θαη πςειέο απαηηήζεηο 

φζνλ αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπο, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ έιεγρν θαηά ηελ δηεμαγσγή ηνπο θαζψο 

θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο.  

4.3 πλδπαζκόο θαηεγνξηώλ αζθήζεσλ 

Ννείηαη, φηη κεξηθέο θνξέο είλαη ζθφπηκν λα πξαγκαηνπνηνχληαη αζθήζεηο ζηηο νπνίεο γίλεηαη 

ζπλδπαζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ή εηδψλ αζθήζεσλ π. ρ. γηα θάπνηα 

ηκήκαηα (ή ιεηηνπξγίεο) ηνπ ζρεδίνπ γίλεηαη Άζθεζε επί Φάξηνπ ελψ γηα άιια ηκήκαηα ηνπ 

ζρεδίνπ πξαγκαηνπνηείηαη Άζθεζε Λεηηνπξγηώλ ή Άζθεζε Πεδίνπ Πιήξνπο Αλάπηπμεο. Ζ απφθαζε 

γηα ηελ εθηέιεζε ζπλδπαζκνχ αζθήζεσλ, ιακβάλεηαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο κηαο 

άζθεζεο απφ ηνπο ππεπζχλνπο ζρεδίαζεο, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ.  
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 Σν ζχζηεκα θηλεηνπνίεζεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ βαζηθνχ ρεδίνπ «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ» (Τ.Α 1299/2003, 

αξ.4, ζει. 5819) πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ελεξγεηψλ ζε ηέζζεξηο (4) θάζεηο.  
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5. Πξόγξακκα αζθήζεσλ 

Δίλαη ζθφπηκν θάζε άζθεζε λα κελ αληηκεησπίδεηαη ζαλ κία απνζπαζκαηηθή θαη μεθνκκέλε 

δξαζηεξηφηεηα ή γξαθεηνθξαηηθή ππνρξέσζε αιιά αληηζέησο ζαλ κέξνο ελφο νινθιεξσκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο αζθήζεσλ. Έλα θαιά ζρεδηαζκέλν πξφγξακκα αζθήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε έλα 

πξφγξακκα θαηάιιεισλ εθπαηδεχζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ν βαζηθφο ζθνπφο, δειαδή ε αλάπηπμε θαη ν έιεγρνο ελφο ρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο 

γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή αληηκεηψπηζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ κίαο θαηαζηξνθήο.  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά νη θχξηνη ιφγνη γηα ηελ δηελέξγεηα 

ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ θαη εηδψλ αζθήζεσλ, ηνπο νπνίνπο νη ππεχζπλνη ζρεδίαζεο, ζα πξέπεη 

λα ιάβνπλ ππφςε θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο γηα ηε δηελέξγεηα αζθήζεσλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ πξέπεη λα παξαγλσξίδεηαη ν ξφινο ησλ δηαθφξσλ πξαθηηθψλ πεξηνξηζκψλ 

(απαηηνχκελνο ρξφλνο, θφζηνο, δηαζεζηκφηεηα πξνζσπηθνχ θαη εμνπιηζκνχ θιπ) νη νπνίνη πξέπεη 

λα ζπλεθηηκψληαη θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο ηεο θαηεγνξίαο θαη είδνπο ηεο άζθεζεο. Δλ 

θαηαθιείδη, νη ππεχζπλνη ζρεδίαζεο θαινχληαη λα πάξνπλ απνθάζεηο νη νπνίεο κεγηζηνπνηνχλ ηα 

νθέιε απφ ηε δηεμαγσγή ησλ αζθήζεσλ, θάλνληαο πηζαλά παξεθθιίζεηο απφ ην ηδαληθφ, αιιά 

απνθεχγνληαο ηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ ηνπ ζρεδηαζκνχ αζθήζεσλ. 
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Πίλαθαο 1 Λφγνη γηα ηελ ιήςε απφθαζεο δηελέξγεηαο άζθεζεο 

ΑΚΖΔΗ ΤΕΖΣΖΖ ΑΚΖΔΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

 

Άζθεζε 

Πξνζαλαηνιηζκνύ  

 

Άζθεζε επί Υάξηνπ, 

ΑΔΥ 

 

Γπκλάζην 

Άζθεζε Λεηηνπξγίαο, 

Άζθεζε ηαζκνύ 

Γηνίθεζεο 

Άζθεζε Πεδίνπ 

Πιήξνπο Αλάπηπμεο 

Δθδφζεθε 

Νέν ζρέδην 

 

Γνθηκαζία θαη έιεγρνο ηεο 

θαηαλφεζεο ησλ 

αξκνδηνηήησλ απφ ην 

πξνζσπηθφ ησλ Φνξέσλ  

Δθπαίδεπζε 

πξνζσπηθνχ  

Αμηνιφγεζε 

νηαζδήπνηε 

ιεηηνπξγίαο 

Γνθηκαζία θαη 

έιεγρνο δπλαηνηήησλ 

πξνζσπηθνχ θαη 

εμνπιηζκνχ  

Νέεο δηαδηθαζίεο / 

θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο 

 

Γνθηκαζία θαη έιεγρνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

πιεξνθνξηψλ  

Πξνζδηνξηζκφο 

δπλαηνηήησλ πιηθψλ 

πφξσλ θαη πξνζσπηθνχ  

Παξαηήξεζε 

δνθηκαζία θαη έιεγρνο 

ηεο ρξήζεο 

εγθαηαζηάζεσλ θαη 

κέζσλ 

Δπηζθξάγηζε 

επηβεβαίσζε 

νξηζηηθνπνίεζε λέσλ 

κεζνδνινγηψλ  

Νέν πξνζσπηθφ ή 

εγεζία 

Αμηνιφγεζε ηνπ 

δηυπεξεζηαθνχ 

ζπληνληζκνχ  

Έιεγρνο/ δηαπίζησζε 

δπλαηνηήησλ 

εμνπιηζκνχ 

Δδξαίσζε ηεο 

θαηαλφεζεο 

εγθεθξηκέλσλ 

θαηεπζπληήξησλ 

νδεγηψλ / δηαδηθαζηψλ 

Καηαλνκή / 

θαηακεξηζκφο πιηθψλ 

πφξσλ θαη 

πξνζσπηθνχ  

Νένο θίλδπλνο Δθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα 

δηυπεξεζηαθήο 

ζπλεξγαζίαο θαη 

δηαπξαγκαηεχζεσλ  

Πξνζδηνξηζκφο ρξφλσλ 

αληαπφθξηζεο 

 Αλάιπζε 

πιεξνθνξηψλ  

Νέα εγθαηάζηαζε Δμάζθεζε ζηελ νκαδηθή 

επίιπζε πξνβιεκάησλ  

Θεζκηθή Τπνρξέσζε Δμέηαζε ηεο επάξθεηαο 

ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ  

Γηυπεξεζηαθή 

ζπλεξγαζία 

Νέα εκπιεθφκελε 

ππεξεζία 

Δμνηθείσζε ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ 

 Γνθηκαζία ζπαλίσο 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

πφξσλ 

Γηυπεξεζηαθέο 

επηρεηξήζεηο θαη 

ζρέζεηο 

Γελ έρνπλ εθδεισζεί 

πξφζθαηα 

θαηαζηάζεηο 

έθηαθηεο αλάγθεο 

Μειέηε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξίπησζεο  

 Πξαθηηθή Δπηβεβαίσζε 

ησλ ζρέζεσλ 

δηυπεξεζηαθήο 

ζπλεξγαζίαο 

Πξνζέιθπζε ηεο 

πξνζνρήο ησλ ΜΜΔ 

Γελ έρνπλ γίλεη 

αζθήζεηο 

πγθεθξηκέλε πεξηνρή ή 

ππνδνκή πνπ θηλδπλεχεη  

 Θεζκηθή Τπνρξέσζε Γηαπξαγκαηεχζεηο 

 Δμέηαζε θαη έιεγρνο 

ελαιιαθηηθνχ ζρεδηαζκνχ 

γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ 

  Θεζκηθή Τπνρξέσζε 

 Θεζκηθή Τπνρξέσζε    
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6. Καηεγνξίεο ζπκκεηερόλησλ ζε αζθήζεηο 

ε θάζε άζθεζε ζπκκεηέρνπλ νη αθφινπζεο νκάδεο αηφκσλ: 

 Αζθνύκελνη 

 Ειεγθηέο 

 Αμηνινγεηέο 

 Παξαηεξεηέο 

 Ηζνπνηνί 

 Πξνζσπηθό Δηνηθεηηθήο & Τερληθήο Υπνζηήξημεο. 

Αζθνύκελνη (Players): νη νπνίνη δχλαηαη λα αλαθέξνληαη θαη σο «παίθηεο», είλαη άηνκα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην πξνζσπηθφ ησλ Φνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε ηεο έθηαθηεο 

αλάγθεο ζχκθσλα κε ην ζρέδην πνπ «εμαζθείηαη», ειέγρεηαη θαη δνθηκάδεηαη.  

Οη αζθνχκελνη δχλαηαη λα πξνέξρνληαη είηε απφ ην ηξαηεγηθφ-Πνιηηηθφ Δπίπεδν, είηε απφ ην 

Δπηρεηξεζηαθφ επίπεδν, είηε απφ ην Σαθηηθφ επίπεδν ηνπ Φνξέα ηνπο. πλήζσο ζηελ πιεηνςεθία 

ησλ αζθήζεσλ ην ηξαηεγηθφ-Πνιηηηθφ επίπεδν πξνζνκνηψλεηαη. 

Οη Αζθνύκελνη πξέπεη λα πεξηγξάςνπλ ή λα εθηειέζνπλ δξάζεηο θαη λα ιάβνπλ απνθάζεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ ηνπο παξνπζηάδνληαη ζχκθσλα κε ην ζελάξην κε ηνλ, θαηά 

ην δπλαηφλ, ξεαιηζηηθφηεξν ηξφπν, φπσο ζα έθαλαλ δειαδή εάλ ε παξνπζηαδφκελε θαηάζηαζε 

ήηαλ πξαγκαηηθή.  

Ννείηαη φηη, νη Αζθνύκελνη γλσξίδνπλ ηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο έθηαθηεο αλάγθεο, ην ζρέδην, ηηο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, ηηο δηαδηθαζίεο (Standard Operation Procedures-SOP) θαη ηνπο 

δηαζέζηκνπο αλζξψπηλνπο θαη πιηθνχο πφξνπο. 

Ειεγθηέο (Controllers): είλαη άηνκα ηα νπνία έρνπλ σο απνζηνιή λα πξνκεζεχνπλ ηνπο 

αζθνχκελνπο κε ηα κελχκαηα/επεηζφδηα ηνπ ζελαξίνπ θαη λα θαζνδεγνχλ ηελ εμέιημε ηεο 

άζθεζεο δηαζθαιίδνληαο φηη: 

α) νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ηεο άζθεζεο ζα εμαζθεζνχλ/δνθηκαζηνχλ ζε βαζκφ ηέηνην πνπ ζα 

επηηξέςεη ηελ αμηνιφγεζε, 

β) ην επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο είλαη ηέηνην ψζηε νη αζθνχκελνη λα απαζρνινχληαη επαξθψο θαη ην 

επίπεδν ησλ πξνβιεκάησλ πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ είλαη αξθνχλησο πςειφ, 

γ) ε άζθεζε εμειίζζεηαη ζχκθσλα κε ην ζελάξην. 
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Οη Διεγθηέο αληηκεησπίδνπλ απξφβιεπηα ζέκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ εμέιημε ηεο 

άζθεζεο θαη είλαη νη κφλνη πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δηεπθξηλίζνπλ απνξίεο θαη λα απαληήζνπλ 

ηπρφλ εξσηήζεηο πνπ ζέηνπλ νη αζθνχκελνη.  

ηηο Αζθήζεηο Επηρεηξήζεσλ (εθηφο απφ ηα Γπκλάζηα) νξίδεηαη Γηεπζχλνλ Δπηηειείν (ΓΗΔΤΘ.ΔΠ.) 

κε επηθεθαιήο ηνλ Γηεπζπληή ηεο Άζθεζεο (Exercise Director), ν νπνίνο ζηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ επηθνπξείηαη απφ ηνπο Διεγθηέο. Οη Διεγθηέο, θαηά ηε δηεμαγσγή Αζθήζεσλ 

Επηρεηξήζεσλ, είλαη αξκφδηνη γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ αζθάιεηαο θαη φπνπ απαηηείηαη 

ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ Γηεπζπληή ηεο Άζθεζεο. Σν Γηεπζχλνλ Δπηηειείν-ΓΗΔΤΘ.ΔΠ. είλαη 

ππεχζπλν γηα φιεο ηηο πιεπξέο δηεμαγσγήο ηεο άζθεζεο θαη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ εμαξηάηαη 

απφ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο άζθεζεο.  

Γηα Αζθήζεηο Σπδήηεζεο ηδηαίηεξα γηα Αζθήζεηο επί Φάξηνπ-Α.Ε.Φ. αληί ηνπ ηίηινπ ηνπ Γηεπζπληή 

Άζθεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ν ηίηινο πληνληζηήο (Facilitator). Ο πληνληζηήο είλαη 

δπλαηφλ λα επηθνπξείηαη απφ νκάδα ζηειερψλ κε ηδηαίηεξεο γλψζεηο ζε δηάθνξνπο ηνκείο πνπ 

δνθηκάδνληαη ζηελ άζθεζε. Ζ νκάδα απηή αλαθέξεηαη ζπρλά σο Τπνζηεξηθηηθή Οκάδα 

πληνληζηή (Τ.Ο.). 

Αμηνινγεηέο (Evaluators): είλαη ηα άηνκα ηα νπνία έρνπλ σο απνζηνιή: 

α) ηελ παξαηήξεζε ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο πξνβαίλνπλ νη αζθνχκελνη γηα λα αληηκεησπίζνπλ 

ηελ θαηάζηαζε πνπ παξνπζηάδεηαη απφ ην ζελάξην ηεο άζθεζεο, 

β) ηελ θαηαγξαθή ησλ παξαηεξήζεψλ ηνπο, 

γ) ηε ζπιινγή νηνδήπνηε άιισλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ. 

Οη Αμηνινγεηέο πξέπεη λα είλαη πεπεηξακέλα ζηειέρε ησλ αζθνχκελσλ Φνξέσλ θαη λα 

αλαιάβνπλ ηελ αμηνιφγεζε δηαδηθαζηψλ γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ηδηαίηεξε εκπεηξία θαη θαηάξηηζε. 

Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία θαη ην είδνο ηεο άζθεζεο, ν αξηζκφο ησλ αμηνινγεηψλ 

δηαθνξνπνηείηαη απφ 1-2 άηνκα, ζε Αζθήζεηο επί Φάξηνπ-Α.Ε.Φ. κηθξήο θιίκαθαο, έσο κεξηθέο 

δεθάδεο ζηηο Αζθήζεηο Πεδίνπ Πιήξνπο Αλάπηπμεο. 

Οη αμηνινγεηέο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ηα Φχιια Πεξηγξαθήο 

Αληηθεηκεληθνχ ηφρνπ
12

 ή άιια έληππα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηεο άζθεζεο. Παξίζηαληαη ζε θάζε «ρψξν» ή ηνπνζεζία πνπ δηεμάγεηαη ε 

                                                      
12

 ην Παξάξηεκα Β΄ πεξηγξάθεηαη ην πεξηερφκελν ησλ Φχιισλ Πεξηγξαθήο Αληηθεηκεληθνχ ηφρνπ. 
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άζθεζε θαη επηηξέπεηαη λα ζπλδξάκνπλ ηνπο ειεγθηέο, ζην λα δηαηεξνχλ ηελ εμέιημε ηεο 

άζθεζεο ζηελ ζσζηή θαηεχζπλζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ πξέπεη λα παξεκβαίλνπλ ή λα 

επεξεάδνπλ ηνπο αζθνχκελνπο θαηά ηελ ιήςε απνθάζεσλ ή ηελ εθηέιεζε ελεξγεηψλ. 

Οη αμηνινγεηέο ζπιιέγνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο άζθεζεο θαη ηελ ζχληαμε ηεο Αλαθνξάο Απνηίκεζεο Άζθεζεο.  

Παξαηεξεηέο (Observers): είλαη ηα άηνκα πνπ απιψο παξαθνινπζνχλ ηελ εμέιημε ηεο άζθεζεο 

ρσξίο λα έρνπλ θαλέλα άιιν ξφιν. Πξνζθαινχληαη απφ ηνλ Φνξέα πνπ δηνξγαλψλεη ηελ άζθεζε 

είηε γηα εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο, είηε γηα ιφγνπο δεκνζηνπνίεζεο ηεο άζθεζεο, είηε γηαηί 

πξνΐζηαληαη ηνπ αζθνχκελνπ πξνζσπηθνχ. Ζ Οκάδα ρεδίαζεο-Ο.Υ.Α. απνθαζίδεη γηα ηνλ 

αξηζκφ ησλ παξαηεξεηψλ νη νπνίνη αλήθνπλ ζε κία απφ ηηο αθφινπζεο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 

α) πξνζσπηθφ ησλ αζθνχκελσλ ππεξεζηψλ, 

β) πξνζσπηθφ νξγαληζκψλ πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ άζθεζε, 

γ) επίζεκνη πξνζθεθιεκέλνη απφ ηε θπζηθή ηεξαξρία θαζψο θαη απφ ηε πνιηηηθή εγεζία ησλ 

αζθνχκελσλ ή κε Φνξέσλ  

δ) εθπξφζσπνη απφ μέλεο ρψξεο. 

Ηζνπνηνί (Actors): είλαη ηα άηνκα ηα νπνία ππνδχνληαη ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο, ζπλήζσο ηα 

ζχκαηα κίαο θαηαζηξνθήο ή πξνζσπηθφ ησλ ΜΜΔ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπο είλαη απαξαίηεηε γηαηί 

πξνζδίδεη ξεαιηζκφ ζηελ άζθεζε θαη επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε θάπνησλ δξάζεσλ (απνιχκαλζε 

πιεγέλησλ, δηαινγή ζπκάησλ θιπ.) απφ ηνπο αζθνχκελνπο. Οη εζνπνηνί αλαθέξνληαη θαη σο 

«ειεγρόκελνη παίθηεο». Τπνδχνληαη πξνζσπηθφ ησλ ππεξεζηψλ πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ σο 

αζθνχκελνη ζηελ άζθεζε εξκελεχνληαο ξφινπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζελάξην. Δλεξγνχλ 

πάληνηε ζηα πιαίζηα ησλ θαηεπζχλζεσλ πνπ δίλεη ε Γηεχζπλζε θαη ν Έιεγρνο ηεο άζθεζεο. 



Δγρεηξίδην ρεδηαζκνχ, Γηεμαγσγήο θαη Απνηίκεζεο Αζθήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ / Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο / Γηεχζπλζε ρεδηαζκνχ & Αληηκεηψπηζεο 

Δθηάθησλ Αλαγθψλ / Σκήκα Διέγρνπ & Παξαθνινχζεζεο ρεδίσλ 27 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

ΚΤΚΛΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΚΖΔΩΝ 

1. Γεληθά 

Ο θχθινο ηεο δηαρείξηζεο αζθήζεσλ (exercise management cycle) απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα 

θαηά πξνηεξαηφηεηα βήκαηα:  

 Πξνζδηνξηζκφο αλαγθψλ 

 Αλάιπζε αλαγθψλ 

 ρεδηαζκφο άζθεζεο 

 Γηεμαγσγή άζθεζεο  

 Απνηίκεζε / Αμηνιφγεζε άζθεζεο 

 Καηάξηηζε Καηαιφγνπ Γηνξζσηηθψλ Δλεξγεηψλ 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ δελ γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά γηα ην 

πεξηερφκελν ησλ δχν πξψησλ βεκάησλ (πξνζδηνξηζκόο αλαγθώλ θαη αλάιπζε αλαγθώλ ). Ζ 

δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ θαη αλάιπζεο αλαγθψλ πξνεγείηαη ηεο φπνηαο δηαδηθαζίαο ζρεηηθά κε 

ην ζρεδηαζκφ, δηεμαγσγή θαη απνηίκεζε κηαο άζθεζεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ απνηεινχλ 

αληηθείκελν κειέηεο ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ. 

 

ην ρήκα 1 πνπ αθνινπζεί αλαπαξηζηάλεηαη ν θχθινο δηαρείξηζεο αζθήζεσλ κε ηα αλσηέξσλ 

βήκαηα θαη ηα ζηάδηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε θάζε βήκαηνο. 
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ρήκα 1: Κύθινο Γηαρείξηζεο Αζθήζεσλ  

5.  
Κατάλογος  
Διορθωτικών 
Ενεργειών   

6.  
Οριστικοποίηση 
Αναφοράς Αποτίμησης  

& 
Καταλόγου Διορθωτικών 
Ενεργειών   

1.Λήψη Απόφασης για 

Διεξαγωγή Άσκησης   

 

 1.1.Προσδιορισμός 
Αναγκών 

 

1.2.Ανάλυση 
Αναγκών  

2. 
Σχεδιασμός 
Άσκησης 

2.1 Σύσταση της 
Ο.ΣΧ.Α 

2.2 Προγραμματισμός 

Συναντήσεων Ο.ΣΧ.Α. 

2.3 Ανάπτυξη Σκοπού  

2.4Ανάπτυξη 
Αντικειμενικών Στόχων 

2.5 Οργάνωση της 
Αξιολόγησης 
/Αποτίμησης 

2.6 Διοικητική 
Μέριμνα Άσκησης 

2.7 Προϋπολογισμός  
Οικονομικού Κόστους  

4. 
Αξιολόγηση/ 
Αποτίμηση 
Άσκησης 

 

4.1Ανάλυση 
Συλλεχθέντων 
Στοιχείων 

4.2 Σύνταξη Σχεδίου 
Αναφοράς Αποτίμησης  

4.3Σύσκεψη 
Αποτίμησης  
Άσκησης  

3. 
Διεξαγωγή  
Άσκησης 

3.1 Τελικός Έλεγχος-
Τελική Ενημέρωση & 
Πρόβα 

3.2 Παρουσιάσεις 

3.3 Έναρξη Άσκησης 

3.4 Εκτέλεση Άσκησης 
(Συντονισμός-Διεύθυνση 
& Έλεγχος της Άσκησης 

3.5 Παρατήρηση και 
Συλλογή Στοιχείων 

3.6 Αναβολή, Διακοπή, 
Ματαίωση 

3.7 Λήξη της Άσκησης  

3.8 Εν θερμώ αποτίμηση  

3.9Βεβαιώσεις 
Συμμετοχής 
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2. Πξνζδηνξηζκόο αλαγθώλ 

Όιεο νη αζθήζεηο πξέπεη λα δηνξγαλψλνληαη γηα λα θαιχςνπλ θάπνηα δηαπηζησζείζα αλάγθε πνπ 

αθνξά έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο Φνξείο. Ζ αλάγθε δχλαηαη λα ζπλίζηαηαη ζηελ πηζηνπνίεζε, 

εμάζθεζε, δνθηκαζία ή αμηνιφγεζε ελφο κέξνπο ή ζην ζχλνιν ηνπ ρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο, 

ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ, ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ηνπ βαζκνχ 

εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο αλάγθεο ή ησλ αλαγθψλ γίλεηαη είηε κέζα 

απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο θαηαζηξνθψλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζην παξειζφλ είηε 

κέζα απφ ηελ δηεξγαζία απνηίκεζεο πξνεγνχκελσλ αζθήζεσλ. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ απνηειεί ε ζπιινγή θαη ιεπηνκεξή κειέηε φισλ ησλ ζρεδίσλ 

έθηαθηεο αλάγθεο, ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ, δηαδηθαζηψλ θαη κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο πνπ 

εθαξκφδνληαη γηα ηε δηαρείξηζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πεξηζηαηηθνχ έθηαθηεο αλάγθεο.  

Δλδεηθηηθά ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθψλ δχλαηαη λα αθνξά ζηα αθφινπζα: 

 Έιεγρνο πιεξφηεηαο ελφο ζρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο ή ελφο ηκήκαηνο απηνχ ή κηαο 

θαηεπζπληήξηαο νδεγίαο. 

 Έιεγρνο επάξθεηαο πφξσλ, εμνπιηζκνχ ή πξνζσπηθνχ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ δηαρείξηζε 

κηαο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα ρέδηα έθηαθηεο 

αλάγθεο. 

 Αλάγθε επίιπζεο ζεζκηθψλ δεηεκάησλ πνπ αλαδχνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ελφο ζρεδίνπ 

έθηαθηεο αλάγθεο θαη ρξήδνπλ αιιαγψλ. 

 Θεζκηθή ππνρξέσζε (εζληθή ή θνηλνηηθή) γηα ηε δηεμαγσγή αζθήζεσλ. 

 Αλάγθε ειέγρνπ ηνπ βαζκνχ εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε θξίζηκα 

ζεκεία ζηε δηαρείξηζε κηαο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο φπσο δηνίθεζε πεξηζηαηηθνχ, 

ζπληνληζκφο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θιπ. 

 Αλάγθε λα αθππληζηεί ε ηνπηθή θνηλσλία γηα ηα είδε ησλ θαηαζηξνθψλ πνπ δχλαηαη λα 

ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε δσή ηελ πγεία θαη ηελ πεξηνπζία ησλ πνιηηψλ. 

εκεηψλεηαη φηη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθψλ νδεγεί θαη ζηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο 

θαηεγνξίαο θαη ηνπ είδνπο ηεο άζθεζεο. Δπηπιένλ ηα ζηνηρεία ηεο κεζνδνινγίαο πνπ 

εθαξκφδνληαη γηα ηελ απνηίκεζε ηεο άζθεζεο είλαη ρξήζηκα θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ αλαγθψλ. 
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3. Αλάιπζε αλαγθώλ 

Ζ αλάιπζε αλαγθψλ απνηειεί θαηά κίαλ άπνςε ην πξψην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο 

αζθήζεσο θαη πξνθχπηεη απφ ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ ζε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ επί ηηο 

πξνζδηνξηζζείζεο αλάγθεο φπσο: 

 Πνηεο θαηεγνξίεο / είδε αζθήζεσλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην παξειζφλ, πφζν 

απνηειεζκαηηθνί ήηαλ θαη πνηνο ηχπνο είλαη θαηαιιειφηεξνο γηα ην ζχλνιν ησλ 

αλαγθψλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζε πξψην ζηάδην (πξνζδηνξηζκόο αλαγθώλ); 

 Πνηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ κεραληζκνχ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ θξίλεηαη φηη απαηηείηαη λα 

δνθηκαζζνχλ έρνπλ αμηνινγεζεί ζην παξειζφλ θαη πνηεο κε βάζε ηα δηδάγκαηα ηνπ 

παξειζφληνο (lessons learned) ρξήδνπλ επαλεμέηαζεο; 

 Πνηεο απαηηήζεηο / αλάγθεο ησλ εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ δελ έρνπλ αθφκα εμεηαζζεί; 

 Πνηεο νξγαληθέο κνλάδεο / πξνζσπηθφ ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ πνπ 

πξνηείλνληαη γηα έιεγρν-δνθηκαζία είραλ ζπκκεηάζρεη ζε πξνεγνχκελεο αζθήζεηο, πνην 

ήηαλ ην θέξδνο θαη πνηεο απ απηέο θξίλεηαη αλαγθαίν λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ άζθεζε 

εθφζνλ είλαη επηρεηξεζηαθά δηαζέζηκεο θαηά ην ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο; 

 Πνην ζα είλαη ην θφζηνο δηεμαγσγήο κηαο άζθεζεο ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ε 

ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ησλ αζθνχκελσλ, ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηνπ εμνπιηζκνχ θιπ;  

Ζ αλάιπζε ζε θάζε κηα απφ ηηο πξνζδηνξηζζείζεο αλάγθεο θαζνξίδεη ην ζθνπφ θαη ηα 

επηδησθφκελα απνηειέζκαηα απφ ηε δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο άζθεζεο.  
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4. ρεδηαζκόο ηεο άζθεζεο 

4.1 Γεληθά 

Ο ρεδηαζκφο ηεο άζθεζεο είλαη ην πην θξίζηκν ζηάδην ηνπ θχθινπ δηαρείξηζεο αζθήζεσλ. 

Πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζθνπνύ θαη ησλ αληηθεηκεληθώλ ζηόρσλ, ηελ θαηάζηξσζε ηνπ 

ζελαξίνπ ηεο άζθεζεο αιιά θαη ηνλ ζρεδηαζκφ φισλ ησλ απαξαίηεησλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ 

δηεμαγσγή θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο άζθεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζεκάησλ δηνηθεηηθήο 

κέξηκλαο.  

Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο (εθηφο απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ αλάιπζε αλαγθψλ) γηα ηελ 

έλαξμε ηνπ ζρεδηαζκνχ απηήο θαζαπηήο ηεο άζθεζεο είλαη: 

i. Ζ ζχζηαζε ηεο Οκάδαο ρεδηαζκνχ ηεο Άζθεζεο (Ο.Υ.Α). 

ii. Ζ αλάπηπμε ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ ζπλαληήζεσλ 

ζρεδηαζκνχ ηεο Ο.Υ.Α 

εκεηψλεηαη φηη ν θάζε εκπιεθφκελνο Φνξέαο ζε δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο νξίδεη κε 

απφθαζή ηνπ ηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Οκάδα 

ρεδηαζκνχ-Ο.Υ.Α κε απνζηνιή ην ζρεδηαζκφ, ηε δηεμαγσγή θαη αμηνιφγεζε ηεο άζθεζεο. 

Παξάιιεια νξίδεη, κεηά ην πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ αλάιπζε ησλ αλαγθψλ ηνπ, ηνπο 

αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο πνπ επηζπκεί λα επηηεπρζνχλ κε ηε δηελέξγεηα ηεο άζθεζεο. 

Κξίλεηαη ζθφπηκν, νη Φνξείο γηα ηνπο νπνίνπο ε ζπρλή δηεμαγσγή αζθήζεσλ είλαη απαξαίηεηε γηα 

ηελ βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο, λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ θαηάιιειε νξγαληθή κνλάδα ζηελ 

νπνία ζα αλαζέζνπλ απνθιεηζηηθά ην ζρεδηαζκφ, ηε δηεμαγσγή θαη ηελ απνηίκεζε αζθήζεσλ. Σν 

πξνζσπηθφ απηψλ ησλ κνλάδσλ απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο Ο.Υ.Α. θαη πξνζθέξεη έλα κεγάιν 

κέξνο ηεο απαξαίηεηεο ηερλνγλσζίαο, ηεο δηνηθεηηθήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο ηφζν θαηά ην 

ζρεδηαζκφ φζν θαη θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο. 

4.2 Οκάδα ρεδηαζκνύ Άζθεζεο (Ο.Υ.Α.) 

Ο βαζηθφηεξνο ίζσο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρή έθβαζε κηαο άζθεζεο είλαη ε δεμηνηερλία ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ηε δηεμαγσγή ηεο άζθεζεο απφ ηα κέιε ηεο Οκάδαο ρεδηαζκνχ Άζθεζεο 

(Ο.Υ.Α.)
 13

. Απηή θαζνξίδεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο, πξνζαξκφδεη ην ζελάξην ζηηο 

εθάζηνηε απαηηήζεηο θαη αλαπηχζζεη ηελ ππνζηήξημε κε έγγξαθα/έληππν πιηθφ πνπ ζα 

                                                      
13

 ην Παξάξηεκα Α΄, δίλνληαη ζπλνπηηθά νη αξκνδηφηεηεο ηεο Ο.Υ.Α γηα θάζε ζηάδην ηνπ θχθινπ δηαρείξηζεο 

αζθήζεσλ. 
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ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ πξνζνκνίσζε ηεο άζθεζεο ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Σα κέιε ηεο Ο.Υ.Α βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη δηαλνκή ηνπ πξν-

αζθήζεσο πιηθνχ θαη ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλαληήζεσλ ζρεδηαζκνχ.  

Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο Ο.Υ.Α. δελ είλαη ζπγθεθξηκέλνο αιιά εμαξηάηαη απφ ην είδνο θαη ην 

εχξνο ηεο ζρεδηαδφκελεο άζθεζεο (π.ρ. κηα πξαθηηθή άζθεζε κπνξεί λα απαηηεί πεξηζζφηεξν 

δηνηθεηηθφ ζπληνληζκφ απφ κηα ζεσξεηηθή άζθεζε θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ρξεηάδνληαη 

πεξηζζφηεξα κέιε ζηελ Ο.Υ.Α). Δληνχηνηο, πξέπεη λα θαηαβάιεηαη πξνζπάζεηα ψζηε ν αξηζκφο 

ησλ κειψλ ηεο, λα δηαηεξείηαη φζν ην δπλαηφλ πην κηθξφο. Φνξείο νη νπνίνη δελ έρνπλ κεγάιε 

ζπκκεηνρή ζηελ άζθεζε ζπλήζσο ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Ο.Υ.Α. ζην πιαίζην δηκεξψλ 

ζπλαληήζεσλ θαη δελ έρνπλ κφληκνπο εθπξνζψπνπο ζε απηήλ. Σα κέιε ηεο Ο.Υ.Α., ιφγσ ηεο 

γλψζεο πνπ έρνπλ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε, απνηεινχλ ηδαληθέο επηινγέο γηα ηελ ζηειέρσζε ησλ 

ζέζεσλ βνεζψλ, ειεγθηψλ, αμηνινγεηψλ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο Δπηηειείνπ, (ΓΗΔΤΘ.ΔΠ.) ζε 

Αζθήζεηο Επηρεηξήζεσλ ή ηεο Οκάδαο Τπνζηήξημεο πληνληζκνχ, ζε Αζθήζεηο Σπδήηεζεο. 

Ο επηθεθαιήο ηεο Ο.Υ.Α ζπλήζσο αλαιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ επηθεθαιή θαη θαηά ηε δηεμαγσγή 

ηεο άζθεζεο θαη νλνκάδεηαη Γηεπζπληήο ηεο Άζθεζεο (Exercise Director) πξνθεηκέλνπ γηα 

Αζθήζεηο Επηρεηξήζεσλ ή πληνληζηήο (Facilitator) γηα Αζθήζεηο επί Φάξηνπ. Δπίζεο, ηα κέιε ηεο 

Ο.Υ.Α ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

πξνεηνηκαζία γηα ηε δηεμαγσγή ηεο άζθεζεο (εθπαίδεπζε αμηνινγεηψλ, θιπ) θαη πξαγκαηνπνηνχλ 

εηδηθέο παξνπζηάζεηο θαηά ηελ έλαξμε ηεο άζθεζεο πνπ ζθνπεχνπλ ζηελ ελεκέξσζε ησλ 

αζθνχκελσλ γηα ηνπο ξφινπο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ. Σνλίδεηαη 

φηη ηα κέιε ηεο Ο.Υ.Α. δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα είλαη αζθνύκελνη.  

Δηδηθφηεξα, ε Ο.Υ.Α είλαη ππεχζπλε γηα: 

 ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηεο άζθεζεο.  

 ηελ επηινγή ηεο θαηεγνξίαο, ηνπ είδνπο θαη εχξνπο ηεο άζθεζεο. 

 ηε ζπγγξαθή ηνπ ζελαξίνπ θαη ησλ επεηζνδίσλ ηεο άζθεζεο. 

 ηελ αλάπηπμε κεζφδσλ θαη ηελ παξαγσγή ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ γηα ηελ ξεαιηζηηθή 

παξνπζίαζε (πεξηγξαθή ή αλαπαξάζηαζε) ηνπ ζελαξίνπ (θαηάιιειν νπηηθναθνπζηηθφ 

πιηθφ, εχξεζε θαη δηακφξθσζε θηηξίσλ, πιηθψλ κέζσλ, εμνπιηζκνχ, θιπ).  

 ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επηπέδσλ δηνίθεζεο, ειέγρνπ θαη ζπληνληζκνχ πνπ ζα αζθεζνχλ.  

 ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα αζθεζεί απφ 

θάζε εκπιεθφκελν Φνξέα. 

 ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρψξνπ θαη ρξφλνπ πξαγκαηνπνίεζεο ηεο άζθεζεο, ηεο δηάξθεηαο 

απηήο, ηεο κεζνδνινγίαο ειέγρνπ ηεο δηεμαγσγήο ηεο, ηνπ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο ηνπ 
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αζθνχκελνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ζέκαηα δηνηθεηηθήο κέξηκλαο φισλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (αζθνχκελνη, παξαηεξεηέο, επίζεκνη πξνζθεθιεκέλνη θιπ.) θαη ινηπά 

ζέκαηα, φπσο ε δεκνζηνπνίεζή ηεο. 

 ηελ αλάπηπμε θαη ηελ παξαγσγή ησλ απαξαίηεησλ εληχπσλ γηα ηε δηεμαγσγή θαη 

αμηνιφγεζε ηεο άζθεζεο 

 ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηε ζηειέρσζε φισλ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ είλαη απαξαίηεηεο 

γηα ηε δηεμαγσγή ηεο άζθεζεο (δηεχζπλζε θαη έιεγρνο, δηνηθεηηθή θαη ηερληθή 

ππνζηήξημε). 

 ηνλ ηειηθφ έιεγρν θαη ηηο ζρεηηθέο ελεκεξψζεηο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο άζθεζεο.  

 ηε δηεμαγσγή ηεο άζθεζεο. 

 ηελ απνηίκεζε ηεο άζθεζεο. 

εκεηψλεηαη επίζεο φηη ε Ο.Υ.Α. πξέπεη λα απνθαζίζεη γηα ηελ νλνκαζία θαη ην ινγφηππν ηεο 

άζθεζεο κε ζηφρν λα κεηαθέξεη ην βαζηθφ κήλπκα απηήο
14

. 

Γηα φιεο ηηο αζθήζεηο, αιιά ηδηαίηεξα γηα αζθήζεηο κεγάιεο θιίκαθαο, είλαη ρξήζηκν λα γίλεη 

θαηαλνκή ησλ κειψλ ηεο Ο.Υ.Α ζε ππννκάδεο κε ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο φπσο:  

 Οκάδα ειέγρνπ: ππεχζπλε γηα ην ζπληνληζκφ φισλ ησλ ελεξγεηψλ ζρεδηαζκνχ. ηελ νκάδα 

απηή αλήθεη θαη ν ππεχζπλνο ηεο Οκάδαο ρεδηαζκνχ ν νπνίνο αλαζέηεη θαζήθνληα θαη 

αξκνδηφηεηεο, θαζνδεγεί ηα κέιε, θαζνξίδεη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη παξαθνινπζεί ηελ 

αλάπηπμε ηεο δηαδηθαζίαο.  

 Οκάδα ιεηηνπξγίαο: ππεχζπλε γηα ηελ παξνρή νδεγηψλ πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Απηή ε 

νκάδα δεκηνπξγεί ην ζελάξην θαη έρεη ην πξνζσπηθφ κε ηελ απαξαίηεηε εκπεηξία γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη σο αμηνινγεηήο. 

 Οκάδα ζρεδίαζεο: ππεχζπλε γηα ηελ ζπγθέληξσζε θαη αλάπηπμε φινπ ηνπ έληππνπ πιηθνχ. 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επίηεπμε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, ε νκάδα ζρεδίαζεο ζπγθεληξψλεη 

θαη επαλεμεηάδεη, ηα ζρέδηα, ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη ηα κλεκφληα ζπλεξγαζίαο πνπ ζα 

επηθπξσζνχλ κε ηελ άζθεζε. Ζ νκάδα απηή είλαη επίζεο ππεχζπλε γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο άζθεζεο.  
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 ην Παξάξηεκα Η΄, παξνπζηάδεηαη ην ινγφηππν απφ ηε Γηυπεξεζηαθή επί Υάξηνπ Άζθεζε Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο «ΤΝΔΡΓΑΗΑ-ΖΡΑΓΓΑ 2008», πνπ δηνξγάλσζε ε Γ.Γ.Π.Π. ζηελ Αζήλα, ηελ 10ε Ηνπλίνπ 2008.  
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 Οκάδα δηνηθεηηθήο κέξηκλαο: ππεχζπλε γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ φζνλ αθνξά ηελ 

νκαιή δηεμαγσγή ηεο άζθεζεο. Απηή ε νκάδα δηαζθαιίδεη φιεο ηηο δξάζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε δηνηθεηηθή κέξηκλα
15

. 

 Οκάδα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο: ππεχζπλε γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαζ‟ φιε ηε 

δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ, δηεμαγσγήο θαη αμηνιφγεζεο ηεο άζθεζεο, θαζψο θαη γηα ηε 

ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο άζθεζεο. 

4.3 πλαληήζεηο ζρεδηαζκνύ ηεο Ο.Υ.Α 

Σν είδνο, ν ηχπνο, ν ζθνπφο θαη ην εχξνο ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηεο άζθεζεο θαζνξίδνπλ 

ηελ πνιππινθφηεηα θαη επνκέλσο ηνλ αξηζκφ θαη ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ην ζρεδηαζκφ κίαο άζθεζεο. Ζ ηππηθή ρξνλνινγηθή ζεηξά πξαγκαηνπνίεζεο ησλ 

ζπλαληήζεσλ ηεο Ο.Υ.Α. είλαη ε αθφινπζε: 

πλάληεζε Αλάπηπμεο Ηδέαο, θνπνχ θαη Αληηθεηκεληθψλ ηφρσλ, .Α.Η..Α.. (Concept 

Development and Objectives Conference, C.D.O.C.) 

ηελ ζπλάληεζε απηή πνπ έρεη θαη ραξαθηήξα ηδξπηηθφ γηα ηελ Ο.Υ.Α. ζπλήζσο ζπκκεηέρεη 

πξνζσπηθφ πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηνλ θάζε εκπιεθφκελν Φνξέα σο κέινο ηεο Ο.Υ.Α, κε 

επηθεθαιήο ζρεδηαζηή ηνλ εθπξφζσπν απφ ηελ νξγαληθή κνλάδα ηνπ Φνξέα πνπ έρεη ηελ επζχλε 

δηνξγάλσζεο-ζπληνληζκνχ ηεο άζθεζεο. θνπφο ηεο ζπλάληεζεο είλαη ε αλάιπζε ησλ αλαγθψλ 

πνπ ζπλέηεηλαλ γηα λα απνθαζηζηεί ε θαηεγνξία, ην είδνο, ν ηχπνο, ην εχξνο, ν ζθνπφο θαη νη 

αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ηεο άζθεζεο. Καηά κία άπνςε απνηειεί κέξνο ηεο αλάιπζεο αλαγθψλ. 

ηα πιαίζηα δηεμαγσγήο απηήο ηεο ζπλάληεζεο πξνζδηνξίδνληαη επίζεο νη νξγαληθέο κνλάδεο  θαη 

ην πξνζσπηθφ πνπ ζα αζθεζεί. Οη αζθνχκελνη δχλαηαη λα πξνέξρνληαη είηε απφ ην ηξαηεγηθφ-

Πνιηηηθφ Δπίπεδν, είηε απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ επίπεδν, είηε απφ ην Σαθηηθφ επίπεδν ηνπ Φνξέα 

ηνπο. πλήζσο ζηελ πιεηνςεθία ησλ αζθήζεσλ ην ηξαηεγηθφ-Πνιηηηθφ επίπεδν 

πξνζνκνηψλεηαη. 

πλάληεζε Αξρηθνχ ρεδηαζκνχ,  Α.. (Initial Planning Conference, I.P.C.) 

Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ζπλάληεζεο ηίζεληαη νη βάζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ φισλ ησλ πιεπξψλ 

ηεο άζθεζεο, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηηο απνθάζεηο πνπ ειήθζεζαλ ζηελ Σπλάληεζε 

Αλάπηπμεο Ιδέαο, Σθνπνύ θαη Αληηθεηκεληθώλ Σηόρσλ (Σ.Α.Ι.Σ.Α.Σ). Σα κέιε ηεο Ο.Υ.Α. 
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 Ζ δηνηθεηηθή κέξηκλα κηαο άζθεζεο πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ ζέκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γ΄ 

(1. ρέδην Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο γηα φια ηα ζηάδηα δηελέξγεηαο ηεο άζθεζεο, 2. Πξαθηηθέο Οδεγίεο γηα ηε 

δηελέξγεηα αζθήζεσλ). 
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ζπλεξγάδνληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αθφινπζσλ ζεκάησλ: εχξνο, αληηθεηκεληθνί ζηφρνη, 

παξάκεηξνη ηνπ ζελαξίνπ, ρψξνο θαη ρξφλνο πξαγκαηνπνίεζεο, δηάξθεηα θαη πξφγξακκα 

δηεμαγσγήο ηεο άζθεζεο θαη άιιεο απαξαίηεηεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ έληππνπ 

πιηθνχ ηεο άζθεζεο. ηελ ζπλάληεζε απηή πξέπεη λα αλαηίζεληαη ζαθείο αξκνδηφηεηεο ζηα κέιε 

ηεο ΟΥ.Α. θαη λα θαηαζηξψλεηαη θαηά ην δπλαηφλ ζαθέο ρξνλνδηάγξακκα. 

Κχξηα πλάληεζε ρεδηαζκνχ, Κ... (Main Planning Conference, M.P.C.) 

Ζ δηνξγάλσζε απηήο ηεο ζπλάληεζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνλ ζρεδηαζκφ αζθήζεσλ 

κεγάιεο θιίκαθαο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ Αζθήζεσλ Επηρεηξήζεσλ.  

Καηά ηε δηάξθεηά απηήο επηιχνληαη νξγαλσηηθά ζέκαηα θαη ζέκαηα δηνηθεηηθήο κέξηκλαο, φπσο ε 

δνκή θαη ε ζηειέρσζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Δπηηειείνπ, (ΓΗΔΤΘ.ΔΠ.) ηεο άζθεζεο, ε ιεπηνκεξήο 

αλάπηπμε ηνπ ζελαξίνπ, ζέκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, ζέκαηα δηνηθεηηθήο κέξηκλαο θαη 

επηθνηλσληψλ θαη βεβαίσο επηζθφπεζε φινπ ηνπ έληππνπ πιηθνχ. Δπίζεο ζηα πιαίζηα δηεμαγσγήο 

ηεο γίλεηαη ε ζπγγξαθή ή ε ελαξκφληζε θαη ν ζπληνληζκφο ησλ επεηζνδίσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί 

απφ ηα κέιε ηεο Ο.Υ.Α κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ Καηάινγνπ Δπεηζνδίσλ ηεο 

Άζθεζεο, Κ.Δ.Α., (Master Scenario Events List, M.S.E.L.). 

Σειηθή πλάληεζε ρεδηαζκνχ, Σ... (Final Planning Conference, F.P.C.) 

Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ζπλάληεζεο γίλεηαη ν ηειηθφο έιεγρνο φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ 

νξγαλσηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο άζθεζεο (έιεγρνο, δηνηθεηηθή κέξηκλα, θιπ.) θαη 

ησλ ηειηθψλ ζρεδίσλ φινπ ηνπ έληππνπ πιηθνχ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εθηέιεζή ηεο. ε 

απηή ηε θάζε δελ πξέπεη λα γίλνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε θαλέλα νπζηαζηηθφ ηκήκα ηνπ 

ζρεδηαζκνχ (έληππα, ζελάξην, εχξνο, θιπ.) παξά κφλν δηνξζσηηθέο θηλήζεηο. πλεζίδεηαη ζην 

πεξηζψξην απηήο ηεο ζπλάληεζεο λα πξαγκαηνπνηείηαη ε εθπαίδεπζε ησλ Αμηνινγεηψλ θαη ηνπ 

Γηεπζχλνληνο Δπηηειείνπ, (ΓΗΔΤΘ.ΔΠ.). 

εκεηψλεηαη φηη αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο δηυπεξεζηαθήο ζπλεξγαζίαο είλαη πηζαλφλ ε 

πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαζεκηάο απφ ηηο παξαπάλσ «ζρεκαηηθά» αλαθεξζείζεο ζπλαληήζεηο λα 

απαηηήζεη ηελ ζχγθιεζε πεξηζζνηέξσλ απφ κία ζπλαληήζεσλ. 

4.4 θνπόο ηεο άζθεζεο  

Ο ζθνπφο ηεο άζθεζεο αλαθέξεηαη κε κία γεληθή θαη πεξηεθηηθή θξάζε ε νπνία δελ πξέπεη λα 

ππεηζέξρεηαη ζε ιεπηνκέξεηεο γηα ην πψο ζα επηηεπρζεί ε βαζηθή επηδίσμή ηνπ.  
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Ο ζθνπφο ηεο άζθεζεο πξνζδηνξίδεηαη νπζηαζηηθά κέζα απφ ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα «Τη 

επηζπκνύκε λα επηηύρνπκε κε ηε δηεμαγσγή ηεο άζθεζεο ;». εκεηψλεηαη φηη ε απάληεζε ζην 

αλσηέξσ εξψηεκα δχλαηαη λα θαζνξίδεηαη απφ ην απνηέιεζκα ησλ δχν πξνεγνχκελσλ ζηαδίσλ 

ηνπ θχθινπ δηαρείξηζεο αζθήζεσλ ηα νπνία ζπλδένληαη, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ αλάιπζε ησλ αλαγθψλ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο άζθεζεο. Δπίζεο ν ζθνπφο ηεο 

άζθεζεο επεξεάδεηαη ζεκαληηθά, απφ ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη ν ζρεδηαζκφο έθηαθηεο 

αλάγθεο (νινθιήξσζε ζρεδίσλ ή κε), απφ ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, ηηο ηνπηθέο δηνηθεηηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο θαζψο θαη ηελ παηδεία ησλ εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ. 

4.5 Αληηθεηκεληθνί ζηόρνη ηεο άζθεζεο 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ν ζθνπφο θαη νη γεληθνί αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ηεο άζθεζεο απνηεινχλ 

ηα ζέκαηα πνπ πξέπεη λα απνθαζηζζνχλ ζηηο δχν πξψηεο ζπλαληήζεηο ηεο Ο.Υ.Α. O 

αληηθεηκεληθόο ζηόρνο είλαη ε πεξηγξαθή ηεο εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ησλ αζθνχκελσλ κε 

επηγξακκαηηθφ ηξφπν. ε θάζε αληηθεηκεληθφ ζηφρν επηζπκείηαη λα πξνζδηνξηζηεί ν ξφινο ησλ 

αζθνύκελσλ (άηνκα, όξγαλα, ππεξεζίεο, Φνξείο) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο, φπσο 

απηή ηνπο παξνπζηάδεηαη. Ννείηαη φηη όινη νη αληηθεηκεληθνί ζηόρνη πξέπεη λα απνβιέπνπλ 

ζηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνύ ηεο άζθεζεο. 

Ο ζθνπφο θαη νη γεληθνί αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ηεο άζθεζεο θαζνδεγνχλ ηελ αλάπηπμε ησλ 

επηκέξνπο ή εηδηθψλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ησλ αζθνχκελσλ Φνξέσλ. Δπίζεο απνηεινχλ ην 

πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζελαξίνπ θαη «πξνκεζεχνπλ» ηα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

άζθεζεο.  

Πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ 

ηεο άζθεζεο, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνο, κε βάζε ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο 

θαη εληφο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ. Ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ζηελ επηινγή ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ θάζε Φνξέα έηζη ψζηε λα ζπλδπάδνληαη κε 

ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ησλ άιισλ εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ. 

Δίλαη ζχλεζεο, θπξίσο ζε Αζθήζεηο επί Φάξηνπ γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ξεαιηζηηθνχ ζελαξίνπ, ε 

Ο.Υ.Α λα αλαπηχζζεη πεξηζζφηεξνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο απ΄ απηνχο πνπ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα δνθηκάζεη θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο άζθεζεο. Σν γεγνλφο απηφ δελ πξέπεη λα 

αμηνινγεζεί σο αδπλακία ηεο Ο.Υ.Α λα αλαπηχμεη ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ αληηθεηκεληθψλ 

ζηφρσλ αλάινγα κε ην εχξνο ηεο άζθεζεο, αιιά σο αλαγθαία παξέθθιηζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ξεαιηζκνχ ηνπ ζελαξίνπ. 
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Ζ Ο.Υ.Α θαηά ηε δηαηχπσζε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ είλαη ζθφπηκν λα ιακβάλεη ππ‟ φςηλ 

φηη θάζε αληηθεηκεληθφο ζηφρνο πξέπεη λα πιεξνί νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα λα 

είλαη:  

Απιόο: Να κελ πξνζπαζεί λα θαιχςεη έλα πνιχ επξχ πεδίν. Δάλ είλαη πνιχπινθνο ζα πξέπεη λα 

αλαιπζεί θαη λα θαηαηκεζεί ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλα αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο. 

Μεηξήζηκνο: Ώζηε νη αμηνινγεηέο λα κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ εάλ ν αληηθεηκεληθφο ζηφρνο 

επεηεχρζε. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη επνκέλσο λα κπνξνχλ λα νξηζηνχλ πνηνηηθά ή 

πνζνηηθά θξηηήξηα γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ. 

Επηηεύμηκνο: Ώζηε λα κπνξεί λα επηηεπρζεί απφ ηνπο αζθνχκελνπο ζηα πιαίζηα θαη ππφ ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηεο άζθεζεο. 

Ρεαιηζηηθόο: Ώζηε λα εθθξάδεη κία ξεαιηζηηθή πξνζδνθία γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα 

πεξηγξάςνπλ ή λα εθηειέζνπλ νη αζθνχκελνη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζην ζελάξην. 

πγθεθξηκέλνο – θαζνξηζκέλνο: Ώζηε λα αλαθέξεηαη θαη κάιηζηα λα εζηηάδεη ζε ζπγθεθξηκέλε 

ζπκπεξηθνξά ή δηαδηθαζία γηα ηελ πινπνίεζε κίαο δξάζεο. 

εκεηψλεηαη φηη νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ηεο άζθεζεο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ 

θαηεγνξία θαη ην είδνο ηεο άζθεζεο,. 

Οη Φνξείο, θαηά ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ζπζηήλεηαη λα ιακβάλνπλ 

ππφςε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πζηήκαηνο Κηλεηνπνίεζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
16

 . Γηεπθξηλίδεηαη 

φηη νη εηδηθνί αληηθεηκεληθνί ζηφρνη δχλαηαη λα ηαπηίδνληαη ή λα απνηεινχλ πεξαηηέξσ 

εμεηδηθεχζεηο ησλ αλσηέξσ ιεηηνπξγηψλ. Γηα θάζε εηδηθφ αληηθεηκεληθφ ζηφρν είλαη απαξαίηεηε ε 

ζχληαμε ελφο Φχιινπ Πεξηγξαθήο ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο. 

 Α΄. Ολνκαζία – Οξηζκφο 

 Β΄. Βαζηθή επηδίσμε 

 Γ΄. εκεία ζπδήηεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

 Γ΄. εκεία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηνλ έιεγρν ηεο άζθεζεο 

                                                      
16

 Οη ιεηηνπξγίεο νξίδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ζην Δγρεηξίδην #1 (Μέξνο ΗΗΗ θαη Μέξνο IV ζει. 33-67)-Παξάδεηγκα 

Αληηθεηκεληθψλ ηφρσλ ππάξρεη ζηηο Οδεγίεο Γηεμαγσγήο ηεο Γηυπεξεζηαθήο επί Υάξηνπ Άζθεζεο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο «ΤΝΔΡΓΑΗΑ-ΖΡΑΓΓΑ 2008» (ζει.8-9), νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε θάζε ελδηαθεξφκελν 

Φνξέα γηα ην ζρεδηαζκφ κηαο άζθεζεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ππφδεηγκα. 

 



Δγρεηξίδην ρεδηαζκνχ, Γηεμαγσγήο θαη Απνηίκεζεο Αζθήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ / Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο / Γηεχζπλζε ρεδηαζκνχ & Αληηκεηψπηζεο 

Δθηάθησλ Αλαγθψλ / Σκήκα Διέγρνπ & Παξαθνινχζεζεο ρεδίσλ 38 

 Δ΄. Απαηηήζεηο αμηνιφγεζεο 

ην Παξάξηεκα Β΄ παξαηίζεηαη ε γεληθή πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ελνηήησλ 

ηνπ Φύιινπ Πεξηγξαθήο Αληηθεηκεληθνχ ηφρνπ, (ΦΤ.Π.Α..) πνπ πξέπεη λα ζπληαρζεί γηα θάζε 

αληηθεηκεληθφ ζηφρν. Σα ΦΤ.Π.Α.. είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα εξγαιεία γηα ην ζρεδηαζκφ, ηε 

δηεμαγσγή θαη ηελ απνηίκεζε ηεο άζθεζεο. ην ίδην Παξάξηεκα, γηα ηελ πεξαηηέξσ δηεπθφιπλζε 

ηεο θαηαλφεζεο θαη γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο Ο.Υ.Α ζηε ζχληαμε ησλ Φύιισλ Πεξηγξαθήο 

Αληηθεηκεληθνχ ηφρνπ (ΦΤ.Π.Α..) παξαηίζεηαη ελδεηθηηθά ην Φχιιν Πεξηγξαθήο γηα ηνλ 

αληηθεηκεληθφ ζηφρν «Αμηνιφγεζε/Δθηίκεζε ζπκβάληνο» φπσο εμεηδηθεχεηαη γηα κία άζθεζε 

αληηκεηψπηζεο ελφο ηερλνινγηθνχ αηπρήκαηνο κεγάιεο έθηαζεο. 

4.6 ελάξην
17

 

Μεηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηεο άζθεζεο αθνινπζεί ε 

ζπγγξαθή ηνπ ζελαξίνπ θαη ε αλάπηπμε ηνπ Καηαιόγνπ Δπεηζνδίσλ ηεο Άζθεζεο. Αλάινγα 

κε ηνλ αξηζκφ ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ αζθνχκελσλ Φνξέσλ, αλάινγα 

δειαδή κε ην εύξνο ηεο άζθεζεο, ην ζελάξην δχλαηαη λα είλαη απιό ή πνιύπινθν. 

Τν Σελάξην είλαη ε αθήγεζε πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε άζθεζε. Δίλαη κία πεξηγξαθή ηνπ 

αξρηθνχ πεξηζηαηηθνχ θαη ηεο επαθφινπζεο εμέιημεο ηεο θαηάζηαζεο, κε ρξνλνινγηθή ζεηξά. Σν 

ζελάξην ζπλήζσο ρσξίδεηαη ζε θάζεηο, ε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη απφ έλα αξηζκφ 

επεηζνδίσλ. Σα επεηζφδηα θαηαγξάθνληαη ζηνλ Καηάινγν Δπεηζνδίσλ ηεο Άζθεζεο (Κ.Δ.Α).  

Σν ζελάξην απνζθνπεί ζην λα παξνπζηάζεη θαηαζηάζεηο νη νπνίεο ζα σζήζνπλ ηνπο αζθνχκελνπο 

λα ελεξγήζνπλ έηζη ψζηε λα ειεγρζνχλ θαη λα δνθηκαζηνχλ νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ηεο 

άζθεζεο. 

Σα θχξηα ζηνηρεία ηνπ ζελαξίνπ είλαη:  

 Σν αξρηθφ πεξηζηαηηθφ – ηη ζπκβαίλεη, πφηε θαη πνχ. 

 Πψο γίλεηαη γλσζηφ ην πεξηζηαηηθφ (πνηνο δίλεη θαη πνηνο ιακβάλεη ηελ πξψηε 

εηδνπνίεζε) θαη πφζν ζνβαξή είλαη ε θαηάζηαζε. 

 Πνηεο νη ζπλέπεηεο ζηνλ πιεζπζκφ, ζην θπζηθφ θαη ζην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, 

δειαδή ηη πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί. 

                                                      

17 ην Παξάξηεκα Γ΄, παξαηίζεληαη ζπλνπηηθέο νδεγίεο γηα ηε ζχληαμε ζελαξίνπ θαη κελπκάησλ.  
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 Πνηνη είλαη νη επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελνη Φνξείο ζε δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο – ην 

είδνο ησλ πφξσλ (αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ). 

 Πψο εμειίζζεηαη ρξνληθά ε θαηάζηαζε ζπκπεξηιακβαλφκελσλ πιεξνθνξηψλ, 

πξνβιεκάησλ θαη πηζαλψλ ελαιιαθηηθψλ θαηεπζχλζεσλ πνπ κπνξνχλ λα δνζνχλ 

(ππνβιεζνχλ) ζηνπο αζθνχκελνπο θαζψο εμειίζζεηαη ε άζθεζε. 

Σν βαζηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζελαξίνπ, πνπ νθείιεη λα δηαζθαιίζεη ε Ο.Υ.Α., είλαη ν 

ξεαιηζκφο. Ζ έιιεηςε ξεαιηζκνχ ζην ζελάξην ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα νη αζθνχκελνη λα κελ 

αληηκεησπίζνπλ κε ηελ απαξαίηεηε ζνβαξφηεηα ηελ άζθεζε. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη ζθφπηκν λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνηρεία απφ πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο απφ ηελ εζληθή ή ηελ 

δηεζλή εκπεηξία θαη βηβιηνγξαθία
18

. 

Σν ζελάξην πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ ηθαλή πνζφηεηα πιεξνθνξηψλ ψζηε ηπρφλ εξσηήκαηα 

ησλ αζθνχκελσλ λα είλαη δπλαηφλ λα απαληεζνχλ θαη λα κπνξεί λα δνζεί επαξθήο γλψζε ε νπνία 

ζα επηηξέςεη λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά θαη λα δνθηκαζηεί ε δηαδηθαζία ηεο ιήςεο απνθάζεσλ. Μία 

ζεκαληηθή απφθαζε πνπ νθείιεη λα ιάβεη ε Ο.Υ.Α, ζπλήζσο κεηά απφ θαζνδήγεζε απφ ηε 

θπζηθή ή/θαη πνιηηηθή εγεζία ησλ αζθνχκελσλ Φνξέσλ, είλαη εάλ αληί γηα πηζαλά ζελάξηα 

ζπληαρζνχλ ρείξηζηα ζελάξηα κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ησλ ζρεδίσλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ 

Φνξέσλ ζηα φξηά ηνπο. αλ γεληθή θαηεχζπλζε πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αθελφο κελ, ηα ζελάξηα 

πξέπεη λα έρνπλ ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ελδηαθέξνλ θαη πξφθιεζε γηα ηνπο αζθνχκελνπο 

αθεηέξνπ δε, δελ πξέπεη λα έρνπλ δηαζηάζεηο πνπ λα ηνπο «απνγνεηεχνπλ». 

Γελ πξέπεη λα παξαβιέπεηαη φηη ε αλάπηπμε ηνπ ζελαξίνπ κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ κέξνο 

ηεο δηεξγαζίαο ζχληαμεο ηνπ ζρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο θαηαζηξνθήο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηάζηξσζεο ηνπ ζελαξίνπ ηεο άζθεζεο, ε Ο.Υ.Α. νθείιεη λα 

ελεκεξψλεηαη θαη λα πξνβαίλεη ζε πξνζεθηηθή επηζθφπεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα θιεζνχλ λα 

ζπιιέμνπλ θαη ησλ απνθάζεσλ πνπ ζα θιεζνχλ λα πάξνπλ νη αζθνχκελνη. Δίλαη πηζαλφ θαηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο δηεξγαζίαο, ε Ο.Υ.Α. λα αλαθαιχςεη φηη ην πθηζηάκελν ή ην ππφ αλάπηπμε 

ζρέδην παξνπζηάδεη θελά θαη αδπλακίεο θαζψο θαη φηη ππάξρνπλ θαηαζηάζεηο θαη ηδηαίηεξεο 

ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο δελ είλαη ζαθέο πνηνο είλαη ν αξκφδηνο θαη πνηα είλαη ε «νξζή» 

αληηκεηψπηζε. Ζ Ο.Υ.Α. έρεη δχν επηινγέο: 

α) λα βξεη θαη λα πξνηείλεη ιχζεηο γηα απηά ηα πξνβιήκαηα, λα ηηο ελζσκαηψζεη ζηα ζρέδηα θαη 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ άζθεζε γηα λα δηαπηζηψζεη εάλ νη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο είλαη 

εθαξκφζηκεο θαη απνηειεζκαηηθέο ή 

                                                      
18 Δπί παξαδείγκαηη γηα αζθήζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο νη αλαθνξέο ηερλνινγηθψλ αηπρεκάησλ είλαη πνιχ 

ρξήζηκεο. Ηζηφηνπνη κε ζρεηηθή πιεξνθνξία είλαη National Transportation Safety Board, 

http://www.epa.gov/ceppo, http://atsdr.cdc.gov, http://www.mmr.org 

http://www.epa.gov/ceppo
http://atsdr.cdc.gov/
http://www.mmr.org/


Δγρεηξίδην ρεδηαζκνχ, Γηεμαγσγήο θαη Απνηίκεζεο Αζθήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ / Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο / Γηεχζπλζε ρεδηαζκνχ & Αληηκεηψπηζεο 

Δθηάθησλ Αλαγθψλ / Σκήκα Διέγρνπ & Παξαθνινχζεζεο ρεδίσλ 40 

β) λα αθήζεη ηα ζρέδηα σο έρνπλ, πξνζδνθψληαο λα αλαθαιχςνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα 

νη αζθνχκελνη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο θαη λα επηρεηξήζνπλ λα ηα επηιχζνπλ.  

Με ηελ δεχηεξε επηινγή επηηπγράλεηαη ε δεκηνπξγηθή ζπιινγηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ εμεχξεζε 

ιχζεσλ θαη ελδπλακψλεηαη ε πεπνίζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αμία ηεο δηελέξγεηαο αζθήζεσλ 

σο κέζνδν γηα ηνλ έιεγρν ηεο επάξθεηαο ησλ ζρεδίσλ θαη γηα ηελ βειηίσζή ηνπο. 

Δίλαη βεβαίσο δπλαηφλ λα επηιεγεί ε κία ηαθηηθή γηα κεξηθά πξνβιήκαηα θαη ε άιιε ηαθηηθή γηα 

θάπνηα άιια, δειαδή έλαο ζπλδπαζκφο ησλ δχν απηψλ επηινγψλ. 

Αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο/ηχπνπ ηεο άζθεζεο ε αλάπηπμε ηνπ ζελαξίνπ αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλα 

βήκαηα: 

 Έξεπλα, 

 Πξνζρέδην ησλ ηκεκάησλ ηνπ ζελαξίνπ θαη ζχληαμε κελπκάησλ ή εξσηήζεσλ, 

επεηζνδίσλ, 

 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ θαη ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ παξνπζίαζε 

(πεξηγξαθή ή αλαπαξάζηαζε) ησλ κελπκάησλ θαη ησλ επεηζνδίσλ, 

 Οξηζηηθνπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ. 

Πξέπεη λα ηνληζηεί ηδηαίηεξα φηη γηα λα δηαζθαιηζηεί ε ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ ζελαξίνπ ε Ο.Υ.Α 

πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί ελεξγά κε ζηειέρε ησλ αζθνχκελσλ Φνξέσλ πνπ γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν 

δξάζεο ηνπ κεραληζκνχ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη έρνπλ ηελ απαξαίηεηε ηερληθή, επηζηεκνληθή 

θαη άιιε εκπεηξία. 

4.7 Οξγάλσζε ηεο αμηνιόγεζεο/απνηίκεζεο 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο άζθεζεο ε Ο.Υ.Α. πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ην είδνο ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ πξέπεη λα ζπιιερζεί, πνηνη ζα ηελ ζπιιέμνπλ θαη κε πνηνλ ηξφπν. Δπίζεο πξέπεη 

λα νξηζηεί ν επηθεθαιήο ηεο Οκάδαο Αμηνιφγεζεο ηεο Άζθεζεο (Ο.Α.Α), λα επηιεγνχλ νη 

αμηνινγεηέο
19

 θαη λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ νη εθπαηδεχζεηο ηεο Οκάδαο Αμηνινγεηψλ. 

Δηδηθφηεξα, ζηηο Αζθήζεηο Επηρεηξήζεσλ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν λα πξαγκαηνπνηεζεί κία 

πεξηήγεζε ηεο Οκάδαο Αμηνινγεηψλ ζην ρψξν πνπ ζα εμειηρζεί ε άζθεζε, ψζηε λα κπνξέζνπλ 

λα πξνζδηνξίζνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηα ζεκεία πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα παξαηεξήζνπλ ηηο 

ελέξγεηεο ησλ αζθνχκελσλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. 
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 Βιέπε Κεθάιαην Β΄, ηκήκα 6, γηα ηελ απνζηνιή θαη ην ξφιν ησλ αμηνινγεηψλ. 
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Δίλαη ζχλεζεο ζε απηφ ην ζηάδην ε Ο.Υ.Α. ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Οκάδα Αμηνιφγεζεο λα πξνβεί 

ζηελ αλάπηπμε ή ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ Φχισλ Πεξηγξαθήο Αληηθεηκεληθνχ ηφρνπ-

ΦΤ.Π.Α..  

Οη Αζθήζεηο Σπδήηεζεο θαη νη Αζθήζεηο Επηρεηξήζεσλ δηαθέξνπλ ζηελ εζηίαζή ηνπο, φκσο νη 

αμηνινγεηέο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ηα Φχια Πεξηγξαθήο 

Αληηθεηκεληθνχ ηφρνπ-ΦΤ.Π.Α.. ή άιια εηδηθά έληππα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε 

ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ην έληππν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

αξκφδηνη γηα ηε δηεχζπλζε & έιεγρν ή ην ζπληνληζκφ ηεο άζθεζεο πξέπεη λα είλαη ην ίδην ή 

ζπκβαηφ κε ην έληππν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε νκάδα ησλ αμηνινγεηψλ γηα λα θαζνδεγήζεη ηελ 

παξαηήξεζε θαη λα θαηαγξάςεη ηηο δηαπηζηψζεηο ηεο. πλεπψο γηα λα είλαη δπλαηή ε αμηνιφγεζε 

ησλ ελεξγεηψλ ησλ αζθνχκελσλ, ε Ο.Υ.Α. πξέπεη λα πξνβεί ζε ζρεηηθή ελεκέξσζε θαη 

εθπαίδεπζε ησλ αμηνινγεηψλ κε βάζε ην αλσηέξσ έληππν πιηθφ. 

4.8  Απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο άζθεζεο θαηά ηελ θάζε ηνπ 

ρεδηαζκνύ. 

Ζ Ο.Υ.Α εθηφο απφ ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζθνπνχ, ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ θαη ηνπ ζελαξίνπ 

ηεο άζθεζεο έρεη λα ιάβεη κηα ζεηξά απφ απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε: ην ρώξν 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο άζθεζεο, ην ρξόλν εμέιημεο ηεο άζθεζεο, ηελ εκεξνκελία θαη ώξα 

δηεμαγσγήο ηεο, ηηο επηθξαηνύζεο ή ππνζεηηθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζέκαηα αζθάιεηαο πξνζσπηθνύ, 

ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνύ θαη γεληθόηεξα ζέκαηα δηνηθεηηθήο κέξηκλαο. 

4.8.1 Υώξνο δηεμαγσγήο άζθεζεο 

Ο ρψξνο ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε άζθεζε πξνθαλψο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ 

θαηεγνξία, ην είδνο ή ηνλ ηχπν ηεο άζθεζεο θαζψο θαη κε ηνλ θίλδπλν/απεηιή πνπ πεξηγξάθεηαη 

ζην ζελάξην θπξίσο γηα Αζθήζεηο Επηρεηξήζεσλ.  

ε Αζθήζεηο Επηρεηξήζεσλ, ε επηινγή ηνπ ρψξνπ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα επηηξέπεη ηελ, 

θαηά ην δπλαηφλ, ξεαιηζηηθή αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ πιηθψλ πφξσλ πνπ εμαζθνχληαη, 

ηελ ειεγρφκελε ή πεξηνξηζκέλε πξφζβαζεο ησλ κε ζπκκεηερφλησλ ζηνλ ρψξν ηεο άζθεζεο, θιπ. 

πγθεθξηκέλα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ θαη λα νξηζηνχλ: 

 Πεξηνρή επηρεηξήζεσλ
20

. 

 Γίνδνη πξφζβαζεο πξνο ην ρψξν επηρεηξήζεσλ. 
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 ην Παξάξηεκα Γ΄ παξαηίζεηαη πξαθηηθέο νδεγίεο γηα ηελ Πεξηνρή Δπηρεηξήζεσλ. 
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 Υψξνο ζπγθέληξσζεο δπλάκεσλ. 

 Υψξνο Παξαηεξεηψλ & ΜΜΔ. 

 ηαζκφο Γηεχζπλζεο & Διέγρνπ άζθεζεο. 

 εκεία ππνδνρήο θαη εγγξαθήο ζπκκεηερφλησλ. 

 Υψξνο πξνεηνηκαζίαο ησλ εζνπνηψλ –ζπκάησλ (καθηγηάδ, έλδπζε). 

 Υψξνο ζηάζκεπζεο. 

Οη Αζθήζεηο επί Φάξηνπ-ΑΕΦ, πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλήζσο ζε ζπλεδξηαθνχο ρψξνπο. Ζ επηινγή 

ησλ αλσηέξσ ρψξσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάγθε ηνπνζέηεζεο ησλ 

Σξαπεδηψλ Δξγαζίαο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα εμππεξεηείηαη ν ζρεδηαζκφο ηεο άζθεζεο. 

Δπίζεο θξίλεηαη αλαγθαίν νη ππεχζπλνη δηνξγάλσζεο κηαο Άζθεζεο επί Φάξηνπ-ΑΕΦ λα έρνπλ 

δηαζθαιίζεη ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο αίζνπζαο (ε νπνία πηζαλφλ λα ελνηθηάδεηαη) κία κέξα πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο άζθεζεο γηα ηνλ ηειηθφ έιεγρν θαη ηελ πηζαλή πξφβα. 

Οη Αζθήζεηο Λεηηνπξγηώλ Σηαζκνύ Δηνηθήζεσο, ιακβάλνπλ ρψξα ζε θέληξα επηρεηξήζεσλ θαη σο 

εθ ηνχηνπ δελ απαηηνχλ ηδηαίηεξεο ξπζκίζεηο πέξαλ ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ απνθπγή ζχγρπζεο 

ησλ δηαδξακαηηδφκελσλ ζηελ άζθεζε κε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά.  

4.8.2 Υξόλνο εμέιημεο ηεο άζθεζεο 

Όζνλ αθνξά ζην ρξφλν ζηνλ νπνίν εμειίζζεηαη κία άζθεζε ππάξρνπλ δχν δπλαηφηεηεο: 

α) «ρξφλνο άζθεζεο» (exercise time): ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε δίλεηαη επαξθήο ρξφλνο ζηνπο 

αζθνχκελνπο λα ζπδεηήζνπλ θαη λα απνθαζίζνπλ γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπο ζε θάζε θάζε ηνπ 

ζελαξίνπ. Αθνινχζσο αθηεξψλεηαη ρξφλνο γηα ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ ζρεηηθά κε ηηο 

απνθάζεηο πνπ ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ παξνπζηάδεη ην ζελάξην, 

δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ νη απνθάζεηο ηνπο ζην θνηλφ αιιά θαη ζηηο 

επηρεηξνχζεο δπλάκεηο. Ο «ρξφλνο άζθεζεο» θαζνξίδεηαη απφ ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ θαη ηνπο 

αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηεο άζθεζεο θαη θαηά θαλφλα δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. 

β) «πξαγκαηηθφο ρξφλνο» (real time): νη αζθνχκελνη αλαγθάδνληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην κε ηνλ ξπζκφ πνπ ζα αλαπηχζζνληαλ ζε έλα πξαγκαηηθφ 

πεξηζηαηηθφ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε νη αζθνχκελνη εθηίζεληαη ζηελ πίεζε πνπ ζα 

αληηκεησπίζνπλ ζε κία πξαγκαηηθή θαηάζηαζε θαη ζπλεπψο πεξηνξίδνληαη νη δπλαηφηεηεο θαη ε 

επθαηξία γηα πξνβιεκαηηζκφ θαη ζνβαξή ζπδήηεζε. 
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Ο «ρξφλνο άζθεζεο» ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο Αζθήζεηο επί Φάξηνπ, ελψ ν 

«πξαγκαηηθφο ρξφλνο» ζηηο Αζθήζεηο Επηρεηξήζεσλ. Δίλαη φκσο δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

Αζθήζεηο επί Φάξηνπ ζε «πξαγκαηηθφ ρξφλν». ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ν πληνληζηήο θαηά ηε 

δηάξθεηα εμέιημεο ηεο άζθεζεο θαζνξίδεη ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν κε ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο, φπσο 

φηη «ηψξα βξηζθφκαζηε π.ρ. δέθα ψξεο κεηά ην αξρηθφ ζπκβάλ» (ρσξίο βεβαίσο λα έρνπλ πεξάζεη 

νη δέθα ψξεο). 

4.8.3 Υξόλνο δηεμαγσγήο (εκεξνκελία θαη ώξα) ηεο άζθεζεο 

Ζ εκεξνκελία θαη ε ψξα δηεμαγσγήο ηεο άζθεζεο αλεμαξηήησο ηνπ ζελαξίνπ επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηελ άζθεζε.  

Οη ππεχζπλνη ζρεδίαζεο θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 

δηεμαγσγήο ηεο άζθεζεο, ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε κηα ζεηξά παξαγφλησλ φπσο, φηη ε 

δεκνγξαθηθή εηθφλα πιεζπζκνχ δηαθνξνπνηείηαη θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο, ηα αββαηνθχξηαθα 

θαη ηηο γηνξηέο, θαζψο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο ή ζε εηδηθέο πεξηζηάζεηο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηηο Αζθήζεηο Επηρεηξήζεσλ, απηέο νη δηαθνξέο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηηο 

αλακελφκελεο ελέξγεηεο ησλ αζθνχκελσλ θαη κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζην ζελάξην. Γηα 

παξάδεηγκα, θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ελφο ζεκαληηθνχ αζιεηηθνχ γεγνλφηνο, κπνξεί λα έρεη 

απμεζεί ζεκαληηθά ν πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο θαη ζπλεπψο λα έρνπλ αιιάμεη νη θπθινθνξηαθέο 

ξπζκίζεηο – πνπ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα επεξεαζηνχλ νη ηξφπνη εθθέλσζεο ή νη ρξφλνη αληίδξαζεο 

απφ ηνπο αζθνχκελνπο. 

4.8.4 Καηξηθέο ζπλζήθεο  

Οη επηθξαηνχζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαηά ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο κηαο άζθεζεο επεξεάδνπλ 

θπξίσο ηελ θαηεγνξία ησλ Αζθήζεσλ Επηρεηξήζεσλ . 

ηηο αζθήζεηο απηέο είλαη δπλαηφλ ζην ζελάξην λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη πξαγκαηηθέο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα δηεμαγσγήο ηνπο, ή πξναπνθαζηζκέλεο 

ππνζεηηθέο ζπλζήθεο. Οη ππνζεηηθέο ζπλζήθεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πξνθαιέζνπλ κηα 

ζπγθεθξηκέλε αιπζίδα γεγνλφησλ (π.ρ. γηα ηελ θαηεχζπλζε δηαζθφξπηζεο ελφο ρεκηθνχ 

παξάγνληα θιπ). 
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4.8.5 Δπηθνηλσλίεο 

Οη επηθνηλσλίεο είλαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο επηηπρίαο δηεμαγσγήο ηφζν κηαο Άζθεζεο Σπδήηεζεο 

φζν θαη κηαο Άζθεζεο Επηρεηξήζεσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ φινη νη ζπκκεηέρνληεο λα είλαη ελήκεξνη 

γηα ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο. Πξέπεη λα είλαη ζαθέο πξνζδηνξηζκέλα ζε θάζε 

ζπκκεηέρνληα ηα αθφινπζα: 

 Πνηα ε πεγή ηνπ κελχκαηνο (απνζηνιέαο); 

 Πνηνο ν ηξφπνο απνζηνιήο (κέζν κεηαθνξάο); 

 Πνην ην πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηνο; 

 Πνηνο ν παξαιήπηεο ηνπο κελχκαηνο (απνδέθηεο); 

Καηά ηε δηεμαγσγή κηαο νηαδήπνηε άζθεζεο ιακβάλνπλ ρψξα κηα ζεηξά απφ νξηδφληηεο 

επηθνηλσλίεο φπσο: 

 νη επηθνηλσλίεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ Γηεπζχλνληνο Δπηηειείνπ - ΓΗΔΤΘ.ΔΠ. ή ηνπ 

πληνληζηή θαη ηεο ππνζηεξηθηηθήο νκάδαο απηνχ,  

 νη επηθνηλσλίεο κεηαμχ ησλ αζθνπκέλσλ ηεο ίδηαο νκάδαο ή Φνξέα πξνέιεπζεο 

 νη επηθνηλσλίεο κεηαμχ ησλ επηθεθαιήο ησλ αζθνχκελσλ νκάδσλ, ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ, 

αιιά δηαθνξεηηθνχ Φνξέα Πξνέιεπζεο 

 νη επηθνηλσλίεο κεηαμχ ησλ ειεγθηψλ 

θαη κηα ζεηξά απφ θάζεηεο επηθνηλσλίεο φπσο 

 νη επηθνηλσλίεο κεηαμχ ηνπ Γηεπζχλνληνο Δπηηειείνπ ΓΗΔΤΘ.ΔΠ. ή ηνπ πληνληζηή θαη 

ησλ αζθνχκελσλ. 

 νη επηθνηλσλίεο κεηαμχ ησλ ειεγθηψλ θαη αμηνινγεηψλ 

ην ρήκα 2 πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδνληαη ηα αλσηέξσ επίπεδα επηθνηλσλίαο. 
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ρήκα 2: Γηάγξακκα ξνήο επηθνηλσληώλ κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ 
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Σα αλσηέξσ είδε επηθνηλσλίαο είλαη δπλαηφλ λα δηαζθαιηζηνχλ κε ηε ρξήζε εηδηθψλ ζπζηεκάησλ 

επηθνηλσληψλ (ελζχξκαην ή αζχξκαην δίθηπν, ηειεθσληθέο ζπζθεπέο, ζπζθεπέο ηειενκνηνηππίαο 

(fax), ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) κέζσ δηθηχνπ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θιπ).  

Σα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα επηθνηλσληψλ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ επηηξέπνπλ ηελ αζθαιή 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ρσξίο ηελ δηαξξνή ηνπο, ηδηαίηεξα θαηά ηελ επηθνηλσλία ησλ ειεγθηψλ 

θαη κειψλ ηνπ ΓΗΔΤΘ.ΔΠ., γηα ηελ νπνία πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη δελ αθνχλ νη αζθνχκελνη. 

Δίλαη ζθφπηκν πνιιέο θνξέο ζηα πιαίζηα δηεμαγσγήο κηαο Άζθεζεο Επηρεηξήζεσλ, λα 

πξνγξακκαηηζηεί ε θαηάξξεπζε ηνπ βαζηθνχ ζπζηήκαηνο επηθνηλσληψλ, ψζηε λα ειεγρζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο εθεδξηθνχ ζπζηήκαηνο επηθνηλσληψλ. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ην έληππν πιηθφ ηεο άζθεζεο, ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη θαη κε έλαλ 

θαηάινγν, κε φια ηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην εθεδξηθφ ζχζηεκα επηθνηλσληψλ, φπσο 

αξηζκνχο ηειεθψλσλ, ηειενκνηνηππίαο (fax), δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email) 

θαζψο θαη ηα θαλάιηα αζπξκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ άζθεζε απφ ηηο δηάθνξεο 

αζθνχκελεο κνλάδεο.  

Ζ Οκάδα ρεδίαζεο-Ο.Υ.Α. επηιέγεη ηελ ξαδηνζπρλφηεηα ή ην ζπγθεθξηκέλν θαλάιη 

επηθνηλσλίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο αζθνχκελνπο θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο 

άζθεζεο θαζψο θαη απφ ηνπο ειεγθηέο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αζθνχκελσλ θαη ην 

ζπληνληζκφ ηεο δηνηθεηηθήο κέξηκλαο ηεο άζθεζεο. Ζ επηιεγκέλε ζπρλφηεηα δελ πξέπεη λα 

παξεκβαίλεη ζηηο θαλνληθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσληψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

αζθνχκελνη γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο. 

Δίλαη ζχλεζεο ε ρξήζε ηνπ θαλαιηνχ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αζθνχκελσλ λα γίλεηαη κφλν απφ 

ηνλ επηθεθαιήο ησλ εκπιεθφκελσλ νκάδσλ πνπ επηρεηξνχλ γηα ηελ απνθπγή ππεξθφξησζεο ηνπ 

θαλαιηνχ επηθνηλσλίαο. Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θάζε νκάδαο κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο 

ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ ελφο άιινπ θαλαιηνχ ή κε άιια κέζα. 

Ζ ρξήζε ζπγθεθξηκέλνπ θαλαιηνχ επηθνηλσλίαο απφ ηνπο ειεγθηέο ηεο άζθεζεο, δηαζθαιίδεη ηελ 

αζθαιή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ πνξεία εμέιημεο ηεο άζθεζεο θαζψο θαη ηελ 

αλακεηάδνζε κελπκάησλ πνπ επηβάινπλ ηελ δηαθνπή, καηαίσζε ή αλαβνιή ηεο άζθεζεο. 

Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο άζθεζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηελ αξρή θαη κεηά ην πέξαο θάζε 

επηθνηλσλίαο (ηειεθσληθήο, αζχξκαηεο, θιπ) θαη ζε θάζε έληππν πνπ απνζηέιιεηαη, λα 

επαλαιακβάλεηαη πάληνηε ή λα αλαγξάθεηαη αληίζηνηρα, ε θξάζε «ΑΚΖΖ – ΑΚΖΖ – 

ΑΚΖΖ» γηα λα απνθεπρζεί, ε νηαδήπνηε παξαλφεζε απφ νηνδήπνηε παξαιήπηε, φηη ην 

πεξηζηαηηθφ είλαη αιεζηλφ. 
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Δπίζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζε πεξίπησζε εθδήισζεο κηαο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο έθηαθηεο 

αλάγθεο ε θσδηθνπνίεζε κε κηα θξάζε πρ. «Άζθεζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο-ηακαηήζηε ηελ 

Άζθεζε» κελχκαηνο ην νπνίν πξφθεηηαη λα ζηαιζεί απφ ηνπο ειεγθηέο ζηνπο αζθνχκελνπο γηα 

ηελ δηαθνπή, ιήμε, καηαίσζε ή αλαζηνιή ηεο άζθεζεο. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε εληνιή γηα ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηεο άζθεζεο δίλεηαη απφ ηνλ Γ/ληε ηεο 

Άζθεζεο (Αζθήζεηο Επηρεηξήζεσλ) ή ηνλ πληνληζηή (Αζθήζεηο Σπδήηεζε).  

4.8.6 Αζθάιεηα πξνζσπηθνύ 

Ο θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ ή αζζέλεηαο θαηά ηε δηάξθεηα θπξίσο κηαο Άζθεζεο Επηρεηξήζεσλ 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο επηθξαηνχζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ εμνηθείσζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ κε ην πεξηβάιινλ θαη ην ζελάξην. 

Ηδηαηηέξσο νη εζνπνηνί, νη νπνίνη είλαη ζπλήζσο εζεινληέο πνπ πξνζνκνηψλνπλ ηα ζχκαηα θαη 

ηνπο ηξαπκαηίεο, ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο ησλ επηθεθαιήο ηνπο. Όζνη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζην παξειζφλ ζε άζθεζε ζα πξέπεη λα παξαιάβνπλ 

έληππν κε πεξίιεςε ησλ θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο είλαη πηζαλφλ λα εθηεζνχλ. 

4.8.7 Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνύ θαη ησλ Μ.Μ.Δ. 

Δίλαη ζχλεζεο πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή κηαο άζθεζεο, ε Ο.Υ.Α λα ζπληάζζεη έλα δειηίν ηχπνπ ην 

νπνίν δηαλέκεη ζηα Μ.Μ.Δ.  

Σν δειηίν ηχπνπ, ην νπνίν απνζθνπεί ζηελ ελεκέξσζε ησλ Μ.Μ.Δ. θαη θαη΄ επέθηαζε ηνπ 

θνηλνχ, πξέπεη λα πεξηγξάθεη ην πεξηερφκελν θαη ην ραξαθηήξα ηεο άζθεζεο, ρσξίο λα πεξηέρεη 

ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ηνπ ζελαξίνπ.  

Ζ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ ΜΜΔ, γηα ηε δηεμαγσγή θπξίσο Αζθήζεσλ Επηρεηξήζεσλ 

απνζθνπεί ζην λα απνηξέςεη ηε δεκφζηα ζχγρπζε ηελ εκέξα ηεο άζθεζεο, βεβαηψλνληαο ην 

θνηλφ φηη πξφθεηηαη γηα άζθεζε θαη φρη γηα πξαγκαηηθφ ζπκβάλ. Δπίζεο είλαη δπλαηφλ ην δειηίν 

ηχπνπ λα παξέρεη θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο, ψζηε λα πεξηνξηζηεί ζηα 

πιαίζηα ηνπ δπλαηνχ ε θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε θνληά ζηελ πεξηνρή δηεμαγσγήο ηεο άζθεζεο. 

Σα δειηία ηχπνπ κπνξνχλ λα αλαθνηλψλνληαη ζηηο επίζεκεο ηζηνζειίδεο ησλ εκπιεθφκελσλ 

Φνξέσλ ή ηνπ Φνξέα δηνξγάλσζεο, ζηελ ηνπηθή ηειεφξαζε ή ην ξαδηφθσλν, ζηηο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο, θαη ζε ζεκεία πιεζίνλ ηνπ ρψξνπ δηεμαγσγήο ηεο άζθεζεο. 

Ζ Ο.Υ.Α. ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη επίζεο αλ θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο άζθεζεο ζα 

επηηξέπεηαη ε ηειενπηηθή θάιπςε απηήο ή φρη. πζηήλεηαη ζηηο Αζθήζεηο επί Φάξηνπ, ε 

ηειενπηηθή θάιπςε λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζε ζπλεληεχμεηο απφ ηνπο επηθεθαιήο ζρεδηαζκνχ ηεο 

άζθεζεο θαη ηνπο ηεξαξρηθά πξντζηάκελνπο απηψλ. Δπίζεο ζηηο Αζθήζεηο Επηρεηξήζεσλ, ε 
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βηληενζθφπεζε πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε δηεμαγσγή ηεο. 

4.8.8 Έληππν πιηθό (Documentation) 

Σν έληππν πιηθφ
21

 πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηε δηεμαγσγή ηεο άζθεζεο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα 

κε ηελ θαηεγνξία, ην είδνο ή ηνλ ηχπν ηεο άζθεζεο.  

Καηά θαλφλα γηα ηελ δηεμαγσγή κηαο άζθεζεο απαηηείηαη ε έθδνζε ησλ αθφινπζσλ εληχπσλ. 

 Οδεγίεο Δηεμαγσγήο Άζθεζεο γηα ηνπο Αζθνύκελνπο (Ο.Δ.Α.Α.) 

Πεξηέρεη ην πξφγξακκα ηεο άζθεζεο, ην ζθνπφ θαη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηεο άζθεζεο, 

ην ζελάξην πάλσ ζην νπνίν βαζίδεηαη (κφλν ηελ αξρηθή αθήγεζε), πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

νξγαλσηηθή δνκή ηεο άζθεζεο, ηνπο θαλφλεο ζπκκεηνρήο, ηα θαζήθνληα ησλ αζθνπκέλσλ θαζψο 

θαη δηαδηθαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ζέκαηα δηνηθεηηθήο κέξηκλαο. 

 Οδεγίεο Δηεμαγσγήο Άζθεζεο γηα ηνλ Έιεγρν ηεο Άζθεζεο (Ο.Δ.Α.Ε.Α.) 

Πεξηιακβάλεη πέξαλ ησλ αλαθεξφκελσλ ζηηο «Οδεγίεο Δηεμαγσγήο Άζθεζεο γηα ηνπο 

Αζθνύκελνπο», πην ιεπηνκεξήο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζελάξην θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ 

κειψλ ηνπ Γηεπζχλνληνο Δπηηειείνπ - ΓΗΔΤΘ.ΔΠ., ησλ ειεγθηψλ, ησλ αμηνινγεηψλ, θαζψο θαη 

ζέκαηα δηνηθεηηθήο κέξηκλαο. 

 Καηάινγνο Επεηζνδίσλ Άζθεζεο (Κ.Ε.Α.) 

Καηαζηξψλεηαη γηα Αζθήζεηο Επηρεηξήζεσλ θαη είλαη δηαζέζηκνο κφλν ζηα κέιε ηνπ Γηεπζχλνληνο 

Δπηηειείνπ - ΓΗΔΤΘ.ΔΠ, ζηνπο ειεγθηέο θαη ζηνπο αμηνινγεηέο γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο 

απνζηνιήο ηνπο. Πεξηιακβάλεη θπξίσο ηε ρξνλνινγηθή παξάζεζε ησλ επεηζνδίσλ θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ πξνζδνθψκελσλ ελεξγεηψλ απφ ηνπο αζθνχκελνπο. Γχλαηαη λα ππεηζέξρεηαη θαη ζε 

πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο θαη λα πεξηιακβάλεη θαη άιιεο πιεξνθνξίεο φπσο ηνπο πφξνπο πνπ ζα 

αλαπηπρζνχλ θιπ. 

Δίλαη πξαθηηθά ζθφπηκν ν Κ.Δ.Α λα πεξηιακβάλεη θαη επηπιένλ επεηζφδηα, ηα νπνία κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ελαιιαθηηθά επεηζφδηα θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο άζθεζεο. 

 

                                                      
21 Οη «Οδεγίεο Γηεμαγσγήο ηεο Γηυπεξεζηαθήο επί Υάξηνπ άζθεζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο “ΤΝΔΡΓΑΗΑ – 

ΖΡΑΓΓΑ 2008”» πνπ δηνξγάλσζε ε Γ.Γ.Π.Π. ζηελ Αζήλα ηελ 10ε Ηνπλίνπ 2008 είλαη δηαζέζηκεο ζε θάζε 

ελδηαθεξφκελν θνξέα γηα ην ζρεδηαζκφ κηαο άζθεζεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

ππφδεηγκα. 
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 ρέδην θαη Οδεγίεο γηα ηελ Αμηνιόγεζε ηεο Άζθεζεο (Σ.Ο.Α.Α) 

Πεξηιακβάλεη ηελ κεζνδνινγία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο άζθεζεο, ζρεηηθά έληππα γηα ηελ 

θαηαγξαθή ησλ παξαηεξήζεσλ θαη νδεγίεο γηα ηνπο αμηνινγεηέο. Δπίζεο πεξηιακβάλεη θαη ην 

Έληππν Αμηνιόγεζεο ηεο άζθεζεο πνπ δίλεηαη ζηνπο αζθνχκελνπο θαη ζηνπο παξαηεξεηέο γηα λα 

ην ζπκπιεξψζνπλ. 

 Έληππν Αμηνιφγεζεο Άζθεζεο (Δ.Α.Α)
22

:Σα έληππα αμηνιφγεζεο έρνπλ ζπλήζσο 

κνξθή εξσηεκαηνινγίνπ ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζπλδπαζκφο εξσηήζεσλ κε κνξθή 

πνιιαπιψλ απαληήζεσλ θαη ειεχζεξνπ θεηκέλνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηδεψλ/απφςεσλ απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Οη εξσηήζεηο ζηνρεχνπλ ζηε ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη απφςεσλ γηα ην 

ζχλνιν ηεο άζθεζεο ε νπνία αθνξά:  

α) ηελ πνηφηεηα θαη ηελ επάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ησλ 

αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηεο άζθεζεο (έληππν πιηθφ, ζελάξην, κεζνδνινγία),  

β) ηε δηεμαγσγή (ζπληνληζκφο)  

γ) ηηο πξνζδνθίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηα νθέιε πνπ απεθφκηζαλ κε ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο.  

Σα έληππα αμηνιφγεζεο απνζθνπνχλ επίζεο θαη ζηε ζπιινγή πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε 

ησλ αδπλακηψλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ. Γίλνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ην πέξαο ηεο 

άζθεζεο θαη ε ζπκπιήξσζή ηνπο γίλεηαη είηε άκεζα επί ηφπνπ, είηε εληφο ζχληνκνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ηα έληππα αμηνιφγεζεο ζπκπιεξψλνληαη ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο 

άζθεζεο, δηαζθαιίδεηαη ε ζπιινγή ζηνηρείσλ, κε πηζαλφ θίλδπλν ηελ πξφρεηξε θαη ελ 

ζεξκψ θαηαγξαθή απφςεσλ. 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε, φπνπ γηα ηελ ζπκπιήξσζή ηνπο έρεη παξέιζεη έλα ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, πθίζηαηαη αθελφο ν θίλδπλνο ηεο κε ζπκπιήξσζεο ησλ εληχπσλ απφ 

κεξηθνχο ζπκκεηέρνληεο ιφγσ ακέιεηαο, φκσο «δηαζθαιίδεηαη» κία πην ςχρξαηκε θαη 

αληηθεηκεληθή θαηαγξαθή/θξηηηθή. 

Ζ Ο.Υ.Α πξέπεη λα ζηαζκίζεη ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο γηα λα ιάβεη ηε ζρεηηθή 

απφθαζε. Σα επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία ησλ εληχπσλ αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλνληαη ζαλ 
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 ην Παξάξηεκα Ε΄, παξαηίζεηαη Παξάδεηγκα Δληχπνπ Αμηνιφγεζεο απφ ηελ Γηεμαγσγή ηεο Γηυπεξεζηαθήο επί 

Υάξηνπ Άζθεζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο «ΤΝΔΡΓΑΗΑ-ΖΡΑΓΓΑ 2008».  
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παξάξηεκα ζηελ Αλαθνξά Απνηίκεζεο ηεο Άζθεζεο (Α.Α.Α)
23

. εκεηψλεηαη φηη ηα 

ζπκπιεξσκέλα έληππα αμηνιφγεζεο πξέπεη λα ζπγθεληξψλνληαη θαη λα θπιάζζνληαη 

θαζφζνλ απνηεινχλ κέξνο ηνπ θαθέινπ ηεο άζθεζεο. 

Δίλαη δπλαηφλ ηα ηξία ηειεπηαία έληππα (Οδεγίεο Δηεμαγσγήο Άζθεζεο γηα ηνλ Έιεγρν ηεο 

Άζθεζεο, Καηάινγνο Επεηζνδίσλ Άζθεζεο, Σρέδην θαη Οδεγίεο γηα ηελ Αμηνιόγεζε ηεο Άζθεζεο) 

λα απνηειέζνπλ κέξε ελφο εληαίνπ εληχπνπ. 

ε γεληθέο γξακκέο ην έληππν πιηθφ ησλ Αζθήζεσλ Επηρεηξήζεσλ ζε ζχγθξηζε κε ην πιηθφ ησλ 

Αζθήζεσλ Σπδήηεζεο είλαη πην εθηεηακέλν, ιεπηνκεξέο θαη πεξηιακβάλεη πνιχ πεξηζζφηεξεο 

πξαθηηθέο ιεπηνκέξεηεο (ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πξφζβαζεο ζην ρψξν ηεο άζθεζεο, ζπρλφηεηεο 

επηθνηλσλίαο, ζέκαηα δηνηθεηηθήο κέξηκλαο, θιπ). 

4.8.9 Γηνηθεηηθή κέξηκλα άζθεζεο  

Ζ δηνηθεηηθή κέξηκλα ηεο άζθεζεο πεξηιακβάλεη ηελ πξφβιεςε θαη ηηο ξπζκίζεηο γηα ηα 

αθφινπζα ζέκαηα
24

: 

 Φάθεινο άζθεζεο. 

 Κάξηεο ζπκκεηνρήο – δηαπίζηεπζεο. 

 Αλαπαξαγσγή εληχπνπ πιηθνχ. 

 Αλακλεζηηθά ζπκκεηνρήο. 

 Πεξηβνιή – ξνπρηζκφο: Γηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο άζθεζεο. ε Αζθήζεηο 

Σπδήηεζεο νξίδεηαη ε θαηάιιειε ελδπκαζία ή ζηνιή ησλ αζθνχκελσλ. ε Αζθήζεηο 

Επηρεηξήζεσλ αλαθέξνληαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ αλακέλεηαη λα επηθξαηήζνπλ θαη 

πξνηείλεηαη ε θαηάιιειε ελδπκαζία πνπ πξέπεη λα έρνπλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο 

(αζθνχκελνη, παξαηεξεηέο θιπ). 

 Σερληθή ππνζηήξημε. 

 Αλαιψζηκα πιηθά (γξαθηθή χιε, CD, θ.ιπ.).  

 Τγεηνλνκηθή ππνζηήξημε. 

 Θέκαηα δηακνλήο θαη δηαηξνθήο (ππνζηήξημε κε θαθέ, γεχκαηα). 

 Θέκαηα κεηαθνξάο.  

 Κάιπςε εμφδσλ κεηαθίλεζεο.  

 Θέκαηα πςειψλ πξνζθεθιεκέλσλ, παξαηεξεηψλ, εθπξνζψπσλ ΜΜΔ (Αζθάιεηα, 

Πξνζθιήζεηο).  
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 Σν πεξηερφκελν ηεο Α.Α.Α. αλαπηχζζεηαη ζην ηκήκα 6.2.2 ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ. 
24

 ην Παξάξηεκα Γ΄ παξαηίζεηαη 1. ρέδην Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο γηα φια ηα ζηάδηα δηεμαγσγήο ηεο άζθεζεο, 2. 

Πξαθηηθέο Οδεγίεο γηα ηε δηεμαγσγή αζθήζεσλ 
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 πλνδνί γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ παξαηεξεηψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ρψξσλ πνπ 

εμειίζζεηαη ή άζθεζε (γηα ηηο Αζθήζεηο Επηρεηξήζεσλ θαη ηδηαίηεξα γηα ηηο Αζθήζεηο 

Πεδίνπ Πιήξνπο Αλάπηπμεο).  

 Θέκαηα δεκνζηνπνίεζεο ηεο άζθεζεο (έθδνζε δειηίσλ ηχπνπ, πξηλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

θαη κεηά ηε δηεμαγσγή ηεο, νξηζκφο εθπξνζψπσλ).  

 Δλεκέξσζε ηνπηθψλ αξρψλ θαη πεξηνίθσλ (γηα Αζθήζεηο Επηρεηξήζεσλ).  

 Βεβαηψζεηο ζπκκεηνρήο. 

 Πεξίιεςε εθηίκεζεο θηλδχλσλ γηα ηνπο αζθνχκελνπο θαη ηνπο παξαηεξεηέο ΜΜΔ (γηα 

Αζθήζεηο Επηρεηξήζεσλ). 

εκεηψλεηαη, φηη γηα ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ ξπζκίζεσλ ζα πξέπεη, κε επζχλε ηεο Ο.Υ.Α ή 

ηνπ Φνξέα δηνξγάλσζεο ηεο άζθεζεο, λα έρεη πξνυπνινγηζηεί θαη ην θφζηνο πινπνίεζήο ηνπο. 
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5. Γηεμαγσγή ηεο άζθεζεο 

Όζν θαιά θαη αλ έρεη ζρεδηαζηεί θαη πξνεηνηκαζηεί κία άζθεζε είλαη απνιχησο απαξαίηεηεο, 

πξηλ ηελ έλαξμή ηεο, θάπνηεο ηειεπηαίεο πξνεηνηκαζίεο (ηειηθφο έιεγρνο, ελεκέξσζε ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θαη πηζαλή πξφβα ησλ ζπληειεζηψλ ηεο). Δπίζεο, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο άζθεζεο, 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ελεκέξσζε ησλ αζθνχκελσλ, γηα ηελ κεζνδνινγία δηεμαγσγήο ηεο. 

Σνλίδεηαη φηη ε επηηπρήο έθβαζε κηαο άζθεζεο, εμαξηάηαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθή δηεύζπλζε & 

ηνλ έιεγρν (ή ην ζπληνληζκό) ηεο θαηά ηε δηάξθεηα εμέιημήο ηεο θαη βεβαίσο απφ ηελ επάξθεηα ηεο 

δηνηθεηηθήο κέξηκλαο. 

5.1 Σειεπηαίεο πξνεηνηκαζίεο πξηλ ηελ δηεμαγσγή 

5.1.1 Σειηθόο έιεγρνο πξηλ ηελ έλαξμε 

Ο ηειηθφο έιεγρνο ζπλήζσο γίλεηαη απφ ηελ Ο.Υ.Α. ηελ παξακνλή ηεο δηεμαγσγήο ηεο άζθεζεο, 

κε ζηφρν λα ειεγρζνχλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ παξνπζίαζε ή ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ ζελαξίνπ, 

ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο άζθεζεο θαζψο θαη ηε δηνηθεηηθή κέξηκλα απηήο. πγθεθξηκέλα 

ειέγρεηαη ε πιεξφηεηα ησλ αθφινπζσλ ζεκάησλ: 

 Υψξνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο άζθεζεο, φπσο: ε θαηάιιειε δηαξξχζκηζε ηεο αίζνπζαο 

(ζέζε ζπληνληζηηθήο νκάδαο, ηξαπέδηα εξγαζίαο, ρψξνο γηα παξαηεξεηέο, επίζεκνπο 

πξνζθεθιεκέλνπο, ΜΜΔ θιπ. ) γηα ηηο Αζθήζεηο Σπδήηεζεο θαη ε ηνπνζέηεζε 

θαηάιιεινπ ζθεληθνχ γηα ηηο Αζθήζεηο Επηρεηξήζεσλ. 

 Υψξνο ππνδνρήο – δηαπίζηεπζεο ζπκκεηερφλησλ – δηάζεζεο έληππνπ πιηθνχ. 

 Οπηηθναθνπζηηθά ζπζηήκαηα θαη εμνπιηζκφο. 

 πζηήκαηα επηθνηλσληψλ. 

 Έληππν πιηθφ. 

Ζ θαηάξηηζε, απφ ηελ Ο.Υ.Α, ελφο πίλαθα ειέγρνπ (checklist) απνηειεί έλα απνηειεζκαηηθφ 

ηξφπν γηα λα δηαζθαιηζζεί φηη δελ ζα δηαθχγεη θάηη ζεκαληηθφ θαηά ηνλ ηειηθφ έιεγρν. 

5.1.2 Σειηθή ελεκέξσζε & πξόβα 

Γηα φινπο ηνπο ηχπνπο αζθήζεσλ (εθηφο ίζσο απφ αζθήζεηο πνιχ πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο) πξηλ 

απφ ηελ έλαξμε ηεο άζθεζεο είλαη απαξαίηεηε ε δηελέξγεηα κίαο ζπλνπηηθήο αιιά πιήξνπο 

ελεκέξσζεο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ (εθηφο απφ ηνπο αζθνχκελνπο θαη ηνπο παξαηεξεηέο). 
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Σν επίπεδν ελεκέξσζεο κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ νκάδα (αμηνινγεηέο, 

ειεγθηέο, εζνπνηνί, πξνζσπηθφ ηερληθήο –δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο) πνπ ελεκεξψλεηαη. ε θάζε 

πεξίπησζε φκσο ε ελεκέξσζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο: 

ην ζθνπφ θαη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηεο άζθεζεο, ηα θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ, ην 

ζελάξην, ην ζχζηεκα επηθνηλσληψλ θαη ηέινο ηνλ ηξφπν αλαθνξάο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο άζθεζεο, κε έκθαζε ζηε 

δηαδηθαζία δηαθνπήο ηεο άζθεζεο. 

Πέξαλ ηεο ελεκέξσζεο, είλαη ρξήζηκε θαη ε πξαγκαηνπνίεζε κίαο πξφβαο γηα ηελ επηζήκαλζε 

πηζαλψλ πξνβιεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο άζθεζεο. Ζ ηειηθή πξφβα 

πξέπεη λα γίλεη ιίγν πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο άζθεζεο (π.ρ. ηελ παξακνλή), γηα ηελ επίιπζε 

νηνδήπνηε πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα αλαδεηρηνχλ ηελ ηειεπηαία ζηηγκή. 

5.2 Παξνπζηάζεηο 

Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ Αζθήζεσλ επί Φάξηνπ-ΑΕΦ, ζπλεζίδεηαη λα πξνεγείηαη έλαο αξηζκφο 

παξνπζηάζεσλ απφ εηδηθνχο νκηιεηέο ησλ αζθνχκελσλ Φνξέσλ κε ζηφρν ηελ αιιεινελεκέξσζε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ νη Φνξείο (ππνδνκέο, εμνπιηζκφο 

θιπ.) λα δηαρεηξηζηνχλ κηα θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο αλάινγε ηνπ ζελαξίνπ.  

5.3 Έλαξμε ηεο άζθεζεο 

Αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο ηεο άζθεζεο, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θαζεαπηνχ άζθεζεο, είλαη 

απαξαίηεηε ε πξαγκαηνπνίεζε κίαο ζπλνπηηθήο ελεκέξσζεο ησλ αζθνχκελσλ. Ζ ελεκέξσζε 

γίλεηαη είηε ζην ζχλνιν ησλ αζθνχκελσλ, είηε ζε νκάδεο, εάλ ππάξρνπλ πνιινί ρψξνη φπνπ ζα 

δηεμαρζεί άζθεζε. 

ηηο Αζθήζεηο επί Φάξηνπ-ΑΕΦ ε ελεκέξσζε γίλεηαη ζπλήζσο απφ ηνλ πληνληζηή θαη 

πεξηιακβάλεη ηνλ ζθνπφ, ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο θαη ηνπο θαλφλεο κε βάζε ηνπο νπνίνπο 

ζα δηεμαρζεί ε άζθεζε (δει. φηη ε άζθεζε ζηεξίδεηαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο 

ζα πξνβνχλ νη αζθνχκελνη, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εξσηεκάησλ πνπ ηνπο παξνπζηάδεη ν 

πληνληζηήο, αιιά θαη ζηελ εηιηθξηλή ζπδήηεζε θαη ζηελ αληαιιαγή απφςεσλ, θιπ.).  

ηηο Αζθήζεηο Επηρεηξήζεσλ, πέξαλ ησλ παξαπάλσ, δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα ζέκαηα 

αζθάιεηαο (απαξαίηεηε είλαη ε χπαξμε δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλαθνξά πξαγκαηηθνχ πεξηζηαηηθνχ 

ηξαπκαηηζκνχ ζπκκεηέρνληνο). 

Αλάινγα κε ην είδνο ηεο άζθεζεο, ε έλαξμε ηεο θαζεαπηνχ άζθεζεο, γίλεηαη κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν.  
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ηηο Αζθήζεηο επί Φάξηνπ-ΑΕΦ, ν πληνληζηήο παξνπζηάδεη ηελ αξρηθή αθήγεζε ηνπ ζελαξίνπ θαη 

δίλεη ηελ πξψηε ζεηξά κελπκάησλ ή εξσηήζεσλ. 

ηηο Αζθήζεηο Επηρεηξήζεσλ, αλάινγα κε ην είδνο ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ δνθηκάδνληαη, ε άζθεζε 

κπνξεί λα μεθηλήζεη απφ ηελ πξψηε θάζε κίαο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο δει. 

κε ηε ιήςε ηεο αξρηθήο εηδνπνίεζεο θαη ηελ επαθφινπζε θηλεηνπνίεζε θαη άθημε ζην ρψξν ηνπ 

ζπκβάληνο ηνπ πξνζσπηθνχ πξψηεο αληαπφθξηζεο, θ.ιπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ιεηηνπξγία ηεο 

αξρηθήο εηδνπνίεζεο δελ δνθηκάδεηαη, νη αζθνχκελνη ζα βξίζθνληαη ήδε ζηνλ ρψξν πνπ ζα 

εμαζθεζνχλ, ζα ελεκεξσζνχλ απφ θάπνην ειεγθηή, γηα ην «ηη έρεη ζπκβεί» κε βάζε ην ζελάξην 

θαη αθνινχζσο ζα αξρίζεη ε άζθεζε. Ζ εληνιή γηα ηελ έλαξμε ηεο άζθεζεο δίλεηαη απφ ηνλ 

δηεπζπληή ηεο άζθεζεο ζπλήζσο κέζσ ελφο ειεγρφκελνπ παίθηε. 

5.4 Δθηέιεζε ηεο άζθεζεο [πληνληζκόο (Facilitation) – Γηεύζπλζε & Έιεγρνο 

ηεο άζθεζεο] 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαδηθαζίαο δηεμαγσγήο κηαο άζθεζεο είλαη ε δηεχζπλζε θαη ν έιεγρνο 

ζηηο Αζθήζεηο Επηρεηξήζεσλ ή ν ζπληνληζκφο ζηηο Αζθήζεηο Σπδήηεζεο. Ο αλεπαξθήο ή 

πιεκκειήο ζπληνληζκόο ή δηεύζπλζε θαη έιεγρνο κηαο άζθεζεο κπνξεί λα κεηαηξέςεη κία 

θαινζρεδηαζκέλε άζθεζε ζε δξαζηεξηφηεηα ειάρηζηεο ρξεζηκφηεηαο. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά δηεμαγσγήο, ησλ Αζθήζεσλ Σπδήηεζεο 

θαη Αζθήζεσλ Επηρεηξήζεσλ. 

Αζθήζεηο Σπδήηεζεο  

Ο ζπληνληζκφο κίαο Άζθεζεο Πξνζαλαηνιηζκνύ δελ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηελ πξνεδξία ελφο 

Σεκηλαξίνπ ή κίαο Σπλάληεζεο Πξαθηηθήο Εξγαζίαο (workshop). O νκηιεηήο/ ν πξνεδξεχσλ ηνπ 

ζεκηλαξίνπ, ν νπνίνο θαζνδεγεί ηε ζπδήηεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, είλαη ππεχζπλνο γηα λα 

παξακέλεη ε ζπδήηεζε εληφο ζέκαηνο, ζχκθσλα κε ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηεο άζθεζεο 

θαη λα επηβεβαηψλεη φηη έρνπλ αλαπηπρζεί φια ηα ζέκαηα εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα ζπδεηνχλ ηηο απφςεηο θαη ηηο ζέζεηο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο γλψζεηο 

ηνπο γηα ηα πθηζηάκελα ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο, ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη ηα κλεκφληα 

ζπλεξγαζίαο ή ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο. Έλαο θαιφο νκηιεηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά:  

 πςειή πείξα ή εκπεηξία. 

 γλψζε ησλ πθηζηάκελσλ ζρεδίσλ, θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ θιπ. 

 δπλαηφηεηα πεξηνξηζκνχ ησλ δεπηεξεπφλησλ ζπλνκηιηψλ ζην ειάρηζην. 
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 ζπγθξάηεζε ηεο ζπδήηεζεο ζην ζέκα θαη ζηα θαζηεξσκέλα ρξνληθά πιαίζηα. 

 έιεγρνο ηεο δπλακηθήο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ν νπνίνο ζπλίζηαηαη ζηνλ πεξηνξηζκφ 

ηεο κνλνπψιεζεο ηεο ζπδήηεζεο απφ νξηζκέλα άηνκα. 

Καηά ηε δηεμαγσγή κηαο άζθεζεο ηχπνπ Σπλαληήζεσλ Πξαθηηθήο Εξγαζίαο (workshop), ν 

επηθεθαιήο θάζε νκάδαο εξγαζίαο παξνπζηάδεη ζην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηα βαζηθά 

ζέκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ νκαδηθή ζπδήηεζε θαη ζπδεηά φια ηα άιπηα ζέκαηα ή ηηο 

εξσηήζεηο. Χο επηθεθαιήο νξίδεηαη έλα άηνκν απφ θάζε νκάδα εξγαζίαο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

ζπδήηεζεο, έηζη ψζηε κπνξεί λα πξνεηνηκαζηεί θαη λα κηιήζεη εμ νλφκαηνο ηεο νκάδαο. 

Ο ζπληνληζκφο κίαο Άζθεζεο επί Φάξηνπ-ΑΕΦ έρεη ηξεηο ιεηηνπξγίεο/δηαζηάζεηο (ζπληζηψζεο): 

θαζεαπηνχ ζπληνληζκφο (facilitator), ππνζηήξημε (resource person) θαη θαηαγξαθή (note taker). Ο 

πληνληζηήο
25

 είλαη ζπλήζσο έλαο, ελψ ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ ππνζηήξημεο θαη θαηαγξαθήο 

θαζνξίδεηαη, αλάινγα κε ηελ θιίκαθα ηεο άζθεζεο. εκεηψλεηαη φηη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, 

κπνξεί λα νξηζηνχλ δχν ζπληνληζηέο εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο είλαη πεπεηξακέλνο θαη ν άιινο είλαη 

λεφηεξνο κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ηειεπηαίνπ. 

Αζθήζεηο Επηρεηξήζεσλ 

Ζ δηεμαγσγή Γπκλαζίσλ ιφγσ ηεο χπαξμεο ζαθνχο πξνηχπνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνο 

εμάζθεζε δξάζεο, θαηαιήγεη λα απνηειεί κία εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ ππφθεηηαη ζε 

γλσζηνχο θαλφλεο. Καηά ηε δηεμαγσγή ελφο Γπκλαζίνπ, ην νπνίν δηαξθεί έσο φηνπ ε δηαδηθαζία 

νινθιεξσζεί θαη νη ζηφρνη επηηεπρζνχλ, ε δηεχζπλζε θαη ν έιεγρνο δηαζθαιίδνληαη απφ ηνπο 

ειεγθηέο νη νπνίνη παξαηεξνχλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ έηζη ψζηε λα παξακέλνπλ 

κέζα ζε πξνθαζνξηζκέλα φξηα. Οη ειεγθηέο πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ παξακέλεη κέζα ζηα πξνθαζνξηζκέλα φξηα. Άηνκα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη σο 

αζθνχκελνη ζην Γπκλάζην, δελ θηλεηνπνηνχληαη αδηθαηνιφγεηα. Οη αμηνινγεηέο, παξαηεξνχλ ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ αζθνχκελσλ θαη ηηο ζπγθξίλνπλ κε ηηο ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο (standard).  

Ζ δηεχζπλζε θαη ν έιεγρνο κίαο Άζθεζεο Πεδίνπ Πιήξνπο Αλάπηπμεο ή κίαο Άζθεζεο Λεηηνπξγίαο 

έρεη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο. Σν Γηεπζχλνλ Δπηηειείν (ΓΗΔΤΘ.ΔΠ.) κε επηθεθαιήο ηνλ Γηεπζπληή 

ηεο Άζθεζεο (Exercise Director) θαη ηνπο ειεγθηέο, είλαη ππεχζπλν γηα φιεο ηηο πιεπξέο 

δηεμαγσγήο ηεο άζθεζεο. Οη ειεγθηέο, νη νπνίνη βξίζθνληαη δηάζπαξηνη ζην ρψξν δηεμαγσγήο, 

είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο θαη θαζνδεγνχλ ηελ εμέιημε ηεο 

άζθεζεο κε βάζε ην ζελάξην. Δπίζεο, είλαη νη κφλνη πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δηεπθξηλίζνπλ 

απνξίεο θαη λα απαληήζνπλ ζε ηπρφλ εξσηήζεηο πνπ ζέηνπλ νη αζθνχκελνη. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

                                                      
25

 ην Παξάξηεκα Δ΄, παξαηίζεηαη ζπλνπηηθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληα ηνπ ζπληνληζηή. 
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ξφιν έρνπλ ζηε δηεπθξίλεζε ζεκάησλ, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνζνκνίσζε ελφο Φνξέα 

πνπ δελ ζπκκεηέρεη ή κηαο Λεηηνπξγίαο πνπ δελ δνθηκάδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

άζθεζεο. 

Οη ειεγθηέο, βξίζθνληαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηνλ Γηεπζπληή ηεο άζθεζεο θαη ηνλ 

ελεκεξψλνπλ γηα ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ. Ο Γηεπζπληήο ηεο άζθεζεο, ελεκεξψλεη κε ηελ ζεηξά 

ηνπ ηνπο ειεγθηέο, γηα νπνηεζδήπνηε αλαπξνζαξκνγέο, νη νπνίεο κπνξεί λα απαηηήζνπλ αιιαγέο 

ζην ρξνλνδηάγξακκα ηεο άζθεζεο. Δπίζεο, ν Γηεπζπληήο ηεο άζθεζεο αλαγγέιιεη ην ηέινο ηεο, 

εθφζνλ επηβεβαηψζεη φηη φινη νη ζηφρνη ηεο άζθεζεο έρνπλ επηηεπρζεί.  

5.5 Παξαηήξεζε ηεο άζθεζεο θαη ζπιινγή ζηνηρείσλ  

Οη αμηνινγεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο, παξαηεξνχλ ηηο ελέξγεηεο ησλ αζθνχκελσλ θαη 

θαηαγξάθνπλ ζε εηδηθά έληππα ηηο παξαηεξήζεηο. Οη αμηνινγεηέο έρνπλ ζαλ εξγαιείν γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο ηα Φχιια Πεξηγξαθήο Αληηθεηκεληθνχ ηφρνπ - ΦΤ.Π.Α.. πνπ πξέπεη 

λα έρνπλ ζπληαρζεί γηα θάζε αληηθεηκεληθφ ζηφρν θαηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ ηεο άζθεζεο. Πέξαλ 

φκσο απηψλ ησλ απαξαίηεησλ βνεζεκάησλ, ε παξαηήξεζε ησλ ελεξγεηψλ ησλ αζθνχκελσλ θαηά 

ηελ εμέιημε ηεο άζθεζεο είλαη πην επηηπρήο θαη εζηηαζκέλε εάλ νη αμηνινγεηέο έρνπλ ππ‟ φςηλ 

ηνπο λα θαηαγξάθνπλ ηηο απαληήζεηο ζε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ, φπσο παξνπζηάδνληαη αλά 

θαηεγνξία αζθήζεσλ ζηε ζπλέρεηα. 

Λφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ ραξαθηήξα κεηαμχ ησλ Αζθήζεσλ Σπδήηεζεο (έκθαζε ζηελ πεξηγξαθή 

δξάζεσλ) θαη ησλ Αζθήζεσλ Επηρεηξήζεσλ (έκθαζε ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ) ε δηαδηθαζία ηεο 

παξαηήξεζεο θαη νη εξσηήζεηο δηαθνξνπνηνχληαη ζε θάπνην βαζκφ. 

Αζθήζεηο επί Φάξηνπ 

Οη αμηνινγεηέο ησλ Αζθήζεσλ επί Φάξηνπ θαηαγξάθνπλ ηε ζπδήηεζε, ηηο ηνπνζεηήζεηο θαη ηηο 

απνθάζεηο ησλ αζθνχκελσλ ζηα ζέκαηα πνπ ηίζεληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο θαη κειεηνχλ 

ηα πθηζηάκελα ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο, ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη ηα κλεκφληα 

ζπλεξγαζίαο, κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ. 

Ζ παξαηήξεζε αθνξά: α) ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο εληφο ηνπ θάζε Σξαπεδηνχ Δξγαζίαο 

θαη β) ηε ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ Σξαπεδηψλ Δξγαζίαο, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ πληνληζηή. 

Δίλαη ηδεαηφ, λα εμαζθαιηζζεί ζε θάζε Σξαπέδη Δξγαζίαο, ε παξνπζία ελφο εθπαηδεπκέλνπ 

αμηνινγεηή θαη ελφο θαηαγξαθέα. Ο πξψηνο εζηηάδεηαη ζηελ θαηαγξαθή θαη ζπιινγή ζηνηρείσλ 

ζρεηηθψλ κε ηνλ έιεγρν ηεο επίηεπμεο ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ, ελψ ν δεχηεξνο ζηελ 
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παξαηήξεζε γεληθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο ηεο ζπδήηεζεο ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο. 

Διιείςεη επαξθνχο αξηζκνχ εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ γηα ην ξφιν ησλ αμηνινγεηψλ, είλαη 

δπλαηφλ νη δχν ξφινη λα αλαιεθζνχλ απφ έλα κφλν άηνκν. ε πεξηπηψζεηο αθφκα κεγαιχηεξεο 

έιιεηςεο εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, είλαη δπλαηφλ λα απαιεηθζεί απηή ε απαίηεζε θαη λα 

αλαιεθζεί απφ ηελ Τπνζηεξηθηηθή Οκάδα ηνπ πληνληζηή (Τ.Ο.). 

εκεηψλεηαη βεβαίσο φηη ν θάζε αμηνινγεηήο κπνξεί λα θαηαγξάςεη πέξαλ απηψλ πνπ παξαηεξεί 

ζην Σξαπέδη Δξγαζίαο επζχλεο ηνπ θαη άιια ζηνηρεία πνπ αλάγνληαη ζε ζέκαηα ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ Σξαπεδηψλ Δξγαζίαο. Καηά ηελ παξαηήξεζε, ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δίλεηαη 

ζηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ θαηαγξαθή ζεκείσλ θαη δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ 

πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ εκπιέθνληαη δχν ή πεξηζζφηεξεο νξγαληθέο κνλάδεο ησλ εκπιεθφκελσλ 

θνξέσλ, φπνπ παξαηεξείηαη επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ ή θελά ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ θαζψο 

θαη δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη πξνζεγγίζεηο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ. Όπσο έρεη 

επηζεκαλζεί, είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ησλ ηδίσλ ή ζπκβαηψλ εξγαιείσλ απφ ηνλ πληνληζηή γηα 

ηελ «θαζνδήγεζε» ηεο ζπδήηεζεο θαη απφ ηνπο αμηνινγεηέο γηα ηελ θαηαγξαθή. 

Οη αμηνινγεηέο πξέπεη λα παξαηεξνχλ ηνπο αζθνχκελνπο θαη λα θαηαγξάθνπλ έρνληαο ππ‟ φςηλ 

ηνπο ηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο: 

 Πνηα ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο, θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ή θαη ζρέδηα δξάζεο εθαξκφδνπλ 

νη αζθνχκελνη; 

 Δίλαη νη ξφινη, νη αξκνδηφηεηεο θαη νη δξάζεηο ησλ αζθνχκελσλ Φνξέσλ ζαθψο 

πξνζδηνξηζκέλνη; Γίλεηαη έκθαζε ζην ζαθή πξνζδηνξηζκφ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ 

θάζε εκπιεθφκελνπ Φνξέα, πνπ έρνπλ θχξην ή ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ζηελ πινπνίεζε θάζε 

δξάζεο. 

 Πψο ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο; Πνηνο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα ιάβεη απνθάζεηο; 

 Ση είδνπο πιεξνθνξίεο ζπιιέγνληαη, πνηνο ηηο ζπιιέγεη θαη πψο ηηο δηαρεηξίδεηαη; 

 Πψο ιεηηνπξγεί ε δηαδηθαζία θιηκάθσζεο θαη ν ζπληνληζκφο ζηελ εχξεζε θαη ζηε 

δηάζεζε κέζσλ; 

 Τπάξρνπλ ζπκθσλίεο πνπ δηέπνπλ ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αζθνχκελσλ θνξέσλ; 

Πνηνο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο; 

 Ση πξνηάζεηο γηα ηξνπνπνηήζεηο έθαλαλ νη αζθνχκελνη;  

 Πνηα ζέκαηα παξέκεηλαλ ρσξίο ιχζε ή απαηηνχλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε; 

 ε ηη είδνπο ελέξγεηεο ζθνπεχνπλ λα πξνβνχλ νη αζθνχκελνη, γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα 

ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ επηιπζεί; 
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Αζθήζεηο Επηρεηξήζεσλ 

Οη Αζθήζεηο Επηρεηξήζεσλ εζηηάδνπλ ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ θαη ιεηηνπξγηψλ (θπξίσο ζην 

ηαθηηθφ επίπεδν) θαη σο εθ ηνχηνπ ε αμηνιφγεζή ηνπο απαηηεί ιεπηνκεξέζηεξε παξαηήξεζε 

θαζψο θαη ηελ θαηαγξαθή/ζπιινγή πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ ζε ζρέζε κε ηηο Αζθήζεηο Σπδήηεζεο. 

Απηή ε απαίηεζε δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα έλαλ κεγαιχηεξν αξηζκφ αμηνινγεηψλ θαζψο θαη 

δηαθνξνπνίεζε ζην είδνο ησλ εξσηήζεσλ, κε βάζε ηηο νπνίεο παξαηεξεί θαη θαηαγξάθεη ηηο 

ελέξγεηεο ησλ αζθνχκελσλ ν θάζε αμηνινγεηήο. 

Γηα ηελ επηηπρία ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο ζπιινγήο ζηνηρείσλ, ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε επηινγή 

ηεο θαηάιιειεο ζέζεο, απφ φπνπ νη αμηνινγεηέο ζα παξαηεξήζνπλ ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο 

πξνβαίλνπλ νη αζθνχκελνη γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θαηάζηαζε πνπ ηνπο παξνπζηάδεηαη κε 

βάζε ην ζελάξην. 

Δίλαη ζχλεζεο ζηηο Αζθήζεηο Επηρεηξήζεσλ λα εμειίζζνληαη πνιιά επεηζφδηα ηαπηφρξνλα θαη 

επνκέλσο νη αμηνινγεηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ, λα έρνπλ κειεηήζεη πξνζεθηηθά ηνλ Καηάινγν 

Δπεηζνδίσλ ηεο Άζθεζεο-Κ.Δ.Α θαη λα έρνπλ θαηαιήμεη πνηα είλαη ηα πην ζεκαληηθά, έηζη ψζηε 

λα επηθεληξψζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο ζηελ παξαηήξεζε απηψλ. Ζ παξαπάλσ απφθαζε πξέπεη 

λα ιακβάλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ο.Υ.Α θαη ην Γηεπζχλνλ Δπηηειείν-ΓΗΔΤΘ.ΔΠ. 

Οη αμηνινγεηέο ζε κηα Άζθεζε Επηρεηξήζεσλ, πξέπεη λα παξαηεξνχλ ηηο ελέξγεηεο ησλ 

αζθνχκελσλ θαη λα θαηαγξάθνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο εζηηάδνληαο ζηα αθφινπζα εξσηήκαηα: 

Δξώηεκα Απνηέιεζκα 

Πνηνο εθηέιεζε ηελ ελέξγεηα/δξάζε ή έιαβε ηελ 

απφθαζε; 

Καηαγξαθή ηνπ νλφκαηνο ή ηεο ζέζεο 

εξγαζίαο. 

Τη έιαβε ρψξα; Καηαγξαθή θαη πεξηγξαθή, εάλ 

ρξεηάδεηαη, ηεο ελέξγεηαο/δξάζεο πνπ 

παξαηεξήζεθε. 

Πνύ πινπνηήζεθε ε ελέξγεηα/δξάζε ή ειήθζε ε 

απφθαζε; 

Καηαγξαθή ηεο αθξηβνχο ηνπνζεζίαο. 

Πόηε νινθιεξψζεθε ε ελέξγεηα/δξάζε; Καηαγξαθή ηνπ αθξηβνχο ρξφλνπ. 

Τη πξνθάιεζε ηελ πινπνίεζε ηεο 

ελέξγεηαο/δξάζεο ή ηε ιήςε ηεο απφθαζεο; 

Καηαγξαθή ηεο αηηίαο, πνπ πξνθάιεζε 

ηελ εθηέιεζε ηεο δξάζεο ή ηε ιήςε ηεο 

απφθαζεο. 

Πώο εθηειέζηεθε κία δξάζε/ελέξγεηα θαη πψο 

ειήθζε κία απφθαζε; 

Καηαγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 

αθνινπζήζεθε.  

Πέξαλ ησλ παξαπάλσ νη αμηνινγεηέο πξέπεη λα θαηαβάινπλ ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα ζην λα 

παξαηεξνχλ θαη λα θαηαγξάθνπλ: 

 απνθιίζεηο απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηα ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο, ηηο θαηεπζπληήξηεο 
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νδεγίεο θιπ. 

 ζέκαηα ζπληνληζκνχ επηρεηξήζεσλ. 

 ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ αζθνχκελσλ ζηελ επίιπζε ησλ παξνπζηαδφκελσλ πξνβιεκάησλ. 

 ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ν δηαζέζηκνο εμνπιηζκφο ζηελ επηηπρία ησλ πξνζπαζεηψλ 

ησλ αζθνχκελσλ. 

Οη αμηνινγεηέο δελ πξέπεη λα επεκβαίλνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν νχηε λα δηαθφπηνπλ ηελ εμέιημε 

ηεο άζθεζεο. Παξφια απηά ζε αζθήζεηο (φπσο νη Αζθήζεηο Επηρεηξήζεσλ) θαηά ηηο νπνίεο γίλεηαη 

επξεία ρξήζε ηειεθψλνπ ή αζπξκάηνπ γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αζθνχκελσλ είλαη 

πηζαλφλ νη αμηνινγεηέο λα ρξεηαζηνχλ δηεπθξηλήζεηο απφ ηνπο αζθνχκελνπο. Κάηη ηέηνην είλαη 

επηηξεπηφ, αιιά πξέπεη λα γίλεη ρσξίο λα επεξεαζηεί ε ξνή ηεο άζθεζεο π.ρ. φηαλ ππάξρεη έλα 

δηάιεηκκα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αζθνχκελσλ. Δπίζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν ζα γίλνπλ νη εξσηήζεηο, ψζηε λα κελ επεξεάζνπλ θαζ‟ νηνδήπνηε ηξφπν νχηε ηελ 

εμέιημε ηεο άζθεζεο νχηε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ αζθνχκελσλ. 

5.6 Αλαβνιή, δηαθνπή, ζπλέρηζε, καηαίσζε άζθεζεο 

Οη αηηίεο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ αλαβνιή, δηαθνπή, καηαίωζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κίαο 

άζθεζεο, δχλαηαη λα είλαη δχν εηδψλ: ελδνγελείο (πρ. θίλδπλνο γηα ηελ δσή ή ηελ πγεία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ ηεο άζθεζεο, θιπ.) θαη εμσγελείο (πρ. πξαγκαηηθφ 

πεξηζηαηηθφ έθηαθηεο αλάγθεο θιπ.). 

Ο Γ/ληήο ηεο άζθεζεο έρεη αλά πάζα ζηηγκή ην δηθαίσκα θαη ηελ ππνρξέσζε λα αλαβάιεη, λα 

δηαθόςεη ή λα καηαηώζεη ηελ άζθεζε εάλ θξίλεη φηη ππάξρεη ζνβαξφο ιφγνο πνπ δηθαηνινγεί ηελ 

απφθαζε ηνπ απηή. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα απαηηεζεί λα εηζεγεζεί ζηελ ηεξαξρία ηνπ 

Φνξέα ηνπ γηα ηελ ζρεηηθή απφθαζε αλαβνιήο δηαθνπήο ή καηαίσζεο. 

Δπίζεο νη ειεγθηέο θαη νη αμηνινγεηέο, νη νπνίνη έρνπλ θαζήθνλ λα παξαηεξνχλ ηελ εμέιημε ηεο 

άζθεζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ εθηηκήζνπλ φηη ππάξρεη θίλδπλνο, πξέπεη λα εηζεγεζνχλ ηάρηζηα 

ζηνλ Γ/ληή ηεο άζθεζεο ηε δηαθνπή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ θξίλνπλ φηη δελ ππάξρεη ν 

απαηηνχκελνο ρξφλνο δχλαηαη λα δηαθφςνπλ άκεζα ηελ άζθεζε θαη κεηά λα ελεκεξψζνπλ ην 

Γ/ληε ηεο άζθεζεο. 

Ζ δηαθνπή ηεο άζθεζεο δχλαηαη λα είλαη κεξηθή ή γεληθή, λα αθνξά δειαδή δηαθνπή εθηέιεζεο 

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο ή δηαθνπή εθηέιεζεο φιεο ηεο άζθεζεο ζην ζχλνιφ ηεο. Δπίζεο φζνλ 

αθνξά ην ρξφλν, ε δηαθνπή δχλαηαη λα είλαη νξηζκέλε (δει. επαλέλαξμε ζε ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα) ή κε (επ‟ αφξηζηνλ, δειαδή καηαίσζε).  
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Ζ ζπλέρηζε ηεο άζθεζεο γίλεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη εθιείςεη ε αηηία ηεο δηαθνπήο 

ηεο. Οη νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζην πξφγξακκα ηεο άζθεζεο γίλεηαη, ζηηο Αζθήζεηο Σπδήηεζεο κε 

απιή αλαθνίλσζε απφ ηνλ πληνληζηή ελψ ζηηο Αζθήζεηο Επηρεηξήζεσλ θαηαξράο πξνθνξηθά θαη 

αθνινχζσο γξαπηά κε εηδηθφ έληππν.  

5.7 Λήμε ηεο άζθεζεο 

Ζ ιήμε ηεο άζθεζεο είλαη πξνθαζνξηζκέλε (αλαθέξεηαη ζην πξφγξακκά ηεο) θαη θεξχζζεηαη απφ 

ηνλ αξκφδην γηα ηελ ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ είλαη ν Γ/ληεο ηεο άζθεζεο ή ν πληνληζηήο. 

Δίλαη δπλαηφλ βεβαίσο ν αξκφδηνο λα παξαηείλεη ηελ άζθεζε γηα έλα ινγηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα, 

εάλ θξίλεη φηη ππάξρεη σθέιεηα γηα ηνπο αζθνχκελνπο απφ ηελ νινθιήξσζε θάπνηαο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

ε αληίζεηε πεξίπησζε, εάλ θξίλεη φηη νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη έρνπλ επηηεπρζεί, κπνξεί λα 

θεξχμεη ηελ ιήμε ηεο άζθεζεο λσξίηεξα απφ φηη πξνβιέπεη ην πξφγξακκα. Απηφ κπνξεί λα 

ζπκβεί γεληθά, αιιά είλαη ηδηαίηεξα πηζαλφ ζε Αζθήζεηο Πεδίνπ Πιήξνπο Αλάπηπμεο φπνπ θάπνηα 

κνλάδα αζθνχκελσλ έρεη νινθιεξψζεη ηηο δξάζεηο ηεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε βέβαηα είλαη, φηη 

απφ ηελ απφθαζε απηή δελ επεξεάδεηαη ε πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ησλ άιισλ αζθνχκελσλ. 

εκεηψλεηαη, φηη ε γλσζηνπνίεζε ηεο απφθαζεο γηα ηε ιήμε ηεο άζθεζεο πξέπεη λα γίλεη πξψηα 

ζηα κέιε πνπ επηκεινχληαη ηε δηεύζπλζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο άζθεζεο (ειεγθηέο, Τπνζηεξηθηηθή 

Οκάδα πληνληζηή-Τ.Ο., Γηεπζχλνλ Δπηηειείν – ΓΗΔΤΘ.ΔΠ), πξνηνχ γίλεη ε ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Μεηά ηε ιήμε ηεο άζθεζεο, ηδηαίηεξα γηα Αζθήζεηο Επηρεηξήζεσλ, ην αξκφδην πξνζσπηθφ ηνπ 

Γηεπζχλνληνο Δπηηειείνπ-ΓΗΔΤΘ.ΔΠ. πξέπεη λα πξνβεί ζε έιεγρν ηνπ ρψξνπ δηεμαγσγήο ηεο 

άζθεζεο κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ηπρφλ δεκηψλ. Ννείηαη φηη γίλεηαη επίζεο κεηά ην πέξαο ηεο 

άζθεζεο ζπιινγή απφ ηνπο αξκφδηνπο φινπ ηνπ πιηθνχ (εμνπιηζκφο, ζθεληθά θιπ) πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο. 

5.8  Άκεζε ή ελ ζεξκώ απνηίκεζε/απελεκέξσζε (Debrief/hot wash up) 

Αθξηβψο κεηά ην πέξαο ηεο άζθεζεο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν λα θαηαγξαθνχλ νη πξψηεο 

εληππψζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηε δηεμαγσγή ηεο. 

Ο ζθνπφο απηφο επηηπγράλεηαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε κίαο ζπλάληεζεο κηθξήο δηάξθεηαο, 

ζπλήζσο ηνπ επηπέδνπ ησλ 30΄ – 60΄ ιεπηψλ ηεο ψξαο. ηε ζπλάληεζε απηή, ε νπνία νλνκάδεηαη 

άκεζε ή ελ ζεξκώ απνηίκεζε/απελεκέξσζε ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε ηνπ Γηεπζχλνληνο Δπηηειείνπ – 
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ΓΗΔΤΘ.ΔΠ., ηεο Ο.Υ.Α, ησλ αμηνινγεηψλ θαη ην ζχλνιν ησλ αζθνχκελσλ θαη παξαηεξεηψλ. Ζ 

ζπδήηεζε δηεπζχλεηαη ζηηο κελ Αζθήζεηο επί Φάξηνπ-Α.Ε.Φ. απφ ηνλ πληνληζηή ηεο άζθεζεο, 

ζηηο δε Αζθήζεηο Επηρεηξήζεσλ απφ ηνλ νξηζκέλν επηθεθαιήο ηεο Οκάδαο Αμηνινγεηψλ (A.A.R. 

Chief Analyst). 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεγνξία θαη ην είδνο ηεο άζθεζεο, ε ελ ζεξκώ απνηίκεζε/απελεκέξσζε 

γίλεηαη ζε θιεηζηφ ρψξν (αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ), κε παξνπζία φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

(αζθνχκελνη, παξαηεξεηέο, επίζεκνη πξνζθεθιεκέλνη θιπ). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ελ ζεξκώ απνηίκεζεο/απελεκέξσζεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαη ε επθαηξία 

ζηνπο αζθνχκελνπο λα ζρνιηάζνπλ ην πψο εμειίρζεθε ε άζθεζε, ελ‟ φζνλ ηα πεξηζηαηηθά είλαη 

αθφκα «θξέζθα» ζην κπαιφ ηνπο. 

πλήζσο αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: νη επηθεθαιήο δηαθφξσλ νκάδσλ/νξγάλσλ/Σξαπεδηψλ 

Δξγαζίαο πνπ αζθήζεθαλ θάλνπλ κία νιηγφιεπηε πξνθνξηθή αλαθνξά, ε νπνία επηθεληξψλεηαη 

ζηα ηξία πην ζεηηθά θαη ζηα ηξία πην αξλεηηθά ζεκεία πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο 

άζθεζεο θαη αθνινπζεί ζχληνκε ζπδήηεζε. 

Ζ ζπδήηεζε πξέπεη λα εζηηαζηεί ζηα θχξηα πξνβιήκαηα, ζηα πξψηα ζπκπεξάζκαηα/δηδάγκαηα 

θαη λα γίλεη κία ζχληνκε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηεο 

άζθεζεο. ε αζθήζεηο πνπ νη αζθνχκελνη επξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλνπο ρψξνπο είλαη 

δπλαηφλ ζε θάζε ρψξν λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ελ ζεξκψ απελεκέξσζε αλεμάξηεηα θαη θαηφπηλ λα 

ζπιιερζνχλ ηα ζηνηρεία ή λα πξαγκαηνπνηεζεί ηειεδηάζθεςε (video conference). εκεηψλεηαη φηη 

πξέπεη λα έρεη αλαηεζεί, ζε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα κέιε ηεο Οκάδαο Αμηνιφγεζεο λα 

θαηαγξάςνπλ κε αθξίβεηα θαη ιεπηνκέξεηα ηηο παξαηεξήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

Πέξαλ ηεο παξαπάλσ ζπλάληεζεο, είλαη δπλαηφλ επίζεο λα απνθαζηζηεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζπλάληεζε ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ κφλν ηα κέιε ηνπ Γηεπζχλνληνο Δπηηειείνπ-ΓΗΔΤΘ.ΔΠ., 

ησλ αμηνινγεηψλ θαη ηεο Ο.Υ.Α. Ζ «θιεηζηή» απηή ζπλάληεζε είλαη επίζεο ηδηαίηεξα ρξήζηκε 

γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ πξψησλ εληππψζεσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ απφ ηελ ζθνπηά ησλ 

ζρεδηαζηψλ, ησλ αμηνινγεηψλ θαη ηνπ επηηειείνπ δηεμαγσγήο ηεο άζθεζεο θαη κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην ρξνληθφ δηάζηεκα αλάκεζα ζηε ιήμε ηεο άζθεζεο θαη ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ελ ζεξκψ απελεκέξσζεο κε παξνπζία φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 
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5.9 Βεβαηώζεηο ζπκκεηνρήο
26

 

Μεηά ην πέξαο ηεο άζθεζεο εθδίδνληαη, κε κέξηκλα ηνπ Φνξέα πνπ ζπληφληζε ηελ δηνξγάλσζε 

ηεο, βεβαηψζεηο ζπκκεηνρήο γηα φινπο ηνπο ζπληειεζηέο ηεο άζθεζεο.  

                                                      

26 ην Παξάξηεκα Θ΄, παξαηίζεηαη πξφηππν βεβαίσζεο απφ ηελ δηεμαγσγήο ηεο Γηυπεξεζηαθήο επί Υάξηνπ Άζθεζεο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο «ΤΝΔΡΓΑΗΑ-ΖΡΑΓΓΑ 2008». 
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6. Αμηνιόγεζε / Απνηίκεζε ηεο άζθεζεο 

6.1 Γεληθά 

Λακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηνπο ιφγνπο δηελέξγεηαο αζθήζεσλ
27

 θαη ηνπο ζεκαληηθνχο πφξνπο πνπ 

πξέπεη λα δηαηεζνχλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο, είλαη πξνθαλέο φηη ε 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο/απνηίκεζεο πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα πινπνηείηαη κε ηδηαίηεξε 

πξνζνρή, θαζφζνλ απνηειεί ην ζηάδην θαηά ην νπνίν εμάγνληαη ζπλνιηθά φια ηα ζπκπεξάζκαηα 

απφ ηε δηεμαγσγή κηαο άζθεζεο.  

Ζ δηεξγαζία ηεο αμηνιφγεζεο/απνηίκεζεο απνζθνπεί ζην λα ηεθκεξηψζεη ηα δπλαηά ζεκεία αιιά 

θπξίσο λα αλαγλσξίζεη ηηο αδπλακίεο πνπ πθίζηαληαη θαη λα δηαπηζηψζεη ηηο πξσηαξρηθέο ηνπο 

αηηίεο. Πνιιέο θνξέο δίλεηαη έκθαζε ζηηο αδπλακίεο, δελ πξέπεη φκσο λα παξαγλσξίδεηαη ε 

ζεκαζία ηεο επηζήκαλζεο θαη ελδπλάκσζεο ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ πνπ εκθαλίδνπλ νη 

εκπιεθφκελνη Φνξείο ζηε δηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε 

πινπνίεζε ηεο απνηίκεζεο είλαη αξκνδηφηεηα ηεο Ο.Υ.Α. ζπλνιηθά ή ηεο Οκάδαο Απνηίκεζεο 

πνπ ζπζηήλεηαη εηδηθά γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Ο Φνξέαο πνπ δηνξγαλψλεη ηελ άζθεζε είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηε ζχληαμε θαη έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ απνηίκεζεο ηεο άζθεζεο.  

Όιε ε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ην ζρεδηαζκφ, δηεμαγσγή θαη απνηίκεζε ηεο άζθεζεο, 

κπνξεί λα κελ έρεη νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα εάλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο απνηίκεζεο ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπηζησζείζεο αδπλακίεο, δελ αλαιπζνχλ θαη δελ κεηαηξαπνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν ζρέδην δξάζεο 

γηα ηελ βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ ζηελ άζθεζε αιιά θαη ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε ηνπ κεραληζκνχ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζην ζχλνιφ ηνπ. Σν ζρέδην δξάζεο 

ζπλήζσο ιακβάλεη ηελ κνξθή ελφο Καηαιφγνπ Γηνξζσηηθψλ Δλεξγεηψλ-ΚΓΔ. 

εκεηψλεηαη φηη ε αμηνιφγεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ γίλεηαη ζε ηξία επίπεδα: 

 Δπίπεδν Γξάζεο: Αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ελφο αζθνχκελνπ ή κίαο νκάδαο 

αζθνχκελσλ λα επηηειέζνπλ κία ζπγθεθξηκέλε δξάζε. Σα επίπεδα αμηνιφγεζεο ηεο εθηέιεζεο 

κίαο δξάζεο είλαη ζπλήζσο πνηνηηθά: Πιήξσο, Μεξηθώο, Καζόινπ, Δελ εθαξκόδεηαη. ε 

ζπγθεθξηκέλεο φκσο δξάζεηο είλαη δπλαηφλ λα κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

πνζνηηθά θξηηήξηα (π.ρ. άθημε ζην ζεκείν ηνπ ζπκβάληνο εληφο 5΄ ιεπηψλ ηεο ψξαο). Απηνχ ηνπ 

είδνπο ε αμηνιφγεζε, νδεγεί ζε πξνηάζεηο δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, πνπ είλαη ζρεηηθέο κε 

εθπαηδεχζεηο πξνζσπηθνχ, ηξνπνπνηήζεηο θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ, πξνκήζεηα λένπ ή 

ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ, θιπ.  
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 Οη ιφγνη δηελέξγεηαο αζθήζεσλ, γηα θάζε θαηεγνξία, παξνπζηάδνληαη ζην πίλαθα 1, ζει.23. 
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 Δπίπεδν Λεηηνπξγίαο: Αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηνπο 

αζθνχκελνπο Φνξείο ή ελφο δηνηθεηηθνχ επηπέδνπ (ζηξαηεγηθφ, επηρεηξεζηαθφ, ηαθηηθφ) λα 

επηηειέζεη κία ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία
28

. Μία ιεηηνπξγία απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν δξάζεσλ 

ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επίηεπμε ελφο αληηθεηκεληθνχ ζηφρνπ. Απηνχ 

ηνπ είδνπο ε αμηνιφγεζε, νδεγεί ζε πξνηάζεηο δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, πνπ είλαη ζρεηηθέο κε 

ζρέδηα, θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο, θνηλέο εθπαηδεχζεηο, θιπ. 

 Δπίπεδν Απνζηνιήο: Αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο νιφθιεξνπ ηνπ κεραληζκνχ πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο, πνπ εκπιέθεηαη ζχκθσλα κε ην ζελάξην ηεο άζθεζεο ζηε δηαρείξηζε ηεο 

θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο λα θέξεη εηο πέξαο ηε γεληθή απνζηνιή ηνπ. 

Σα απνηειέζκαηα θαη ησλ ηξηψλ απηψλ επηπέδσλ αμηνιφγεζεο δίλνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα 

ηεο «επίδνζεο» ηνπ κεραληζκνχ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ είλαη δπλαηφλ φινη νη ηχπνη αζθήζεσλ λα αμηνινγεζνχλ θαη ζηα ηξία 

επίπεδα. Σα Γπκλάζηα αμηνινγνχληαη ζην επίπεδν δξάζεο, νη Αζθήζεηο επί Φάξηνπ ζην επίπεδν 

ιεηηνπξγίαο ή/θαη απνζηνιήο, θιπ. 

6.2 Σα ζηάδηα ηεο δηεξγαζίαο 

Οη εηδηθφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο/απνηίκεζεο δηαθνξνπνηνχληαη 

αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία θαη ην είδνο ηεο άζθεζεο. 

ηηο Αζθήζεηο Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ζηηο Σπλαληήζεηο Πξαθηηθήο Εξγαζίαο (workshop), ε 

αμηνιφγεζε έρεη πεξηζζφηεξν ηελ έλλνηα ηεο θαηαγξαθήο ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ 

ζρεηηθά κε ηα ρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηνπ ηξφπνπ δηεμαγσγήο ηεο άζθεζεο. 

ηα Γπκλάζηα, ε αμηνιφγεζε ζηεξίδεηαη ζε θαζηεξσκέλα θαη απνδεθηά πξφηππα, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη δείθηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ 

αζθνχκελνπ πξνζσπηθνχ.  

Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο/απνηίκεζεο φκσο κίαο Άζθεζεο επί Φάξηνπ-Α.Ε.Φ. ή κίαο Άζθεζεο 

Επηρεηξήζεσλ (ιεηηνπξγίαο ή πιήξνπο αλάπηπμεο) είλαη πην πνιχπινθε θαη απαηηεηηθή ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζή ηεο. 

Σα ζηάδηα ηεο δηεξγαζίαο γηα ηελ αμηνιφγεζε κίαο Άζθεζεο επί Φάξηνπ-Α.Ε.Φ. ή κίαο Άζθεζεο 

Επηρεηξήζεσλ (ιεηηνπξγίαο ή πιήξνπο αλάπηπμεο) είλαη ηα αθφινπζα: 
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 φπσο νξίδνληαη ζην «Δγρεηξίδην χληαμεο θαη Δλαξκφληζεο Δηδηθψλ ρεδίσλ αλά θαηαζηξνθή ζε επίπεδν 

Τπνπξγείνπ ή άιινπ Κεληξηθνχ Φνξέα», ΓΓΠΠ, Αζήλα 2007. 
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ηάδην 1: Αλάιπζε ζπιιερζέλησλ ζηνηρείσλ 

ηάδην 2: χληαμε ζρεδίνπ Αλαθνξάο Απνηίκεζεο Άζθεζεο - Α.Α.Α.,  

ηάδην 3: χζθεςε Απνηίκεζεο Άζθεζεο 

6.2.1 ηάδην 1: Αλάιπζε ζπιιερζέλησλ ζηνηρείσλ  

Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία θαη ην είδνο ηεο άζθεζεο είλαη δπλαηφλ λα απνηειέζνπλ επαξθέο 

πιηθφ γηα ηελ ζχληαμε ηεο Αλαθνξάο Απνηίκεζεο ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) νη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπγθεληξψλνληαη απφ ηελ ελ ζεξκψ απελεκέξσζε, β) ηα έληππα αμηνιφγεζεο θαη γ) ηα ζηνηρεία 

πνπ έρνπλ ζπιιέμεη νη αμηνινγεηέο απφ ηελ παξαηήξεζε θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο 

άζθεζεο.  

ην ζηάδην ηεο αλάιπζεο φια ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο 

άζθεζεο κειεηψληαη θαη αλαιχνληαη πξνζεθηηθά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα νξηδφκελα ζηα ππφ 

δνθηκαζία ρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο, ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη ηα κλεκφληα ελεξγεηψλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ. Ζ δηαδηθαζία απηή έρεη ζαλ ζθνπφ αξρηθά ηελ ζπγγξαθή ηεο 

εμηζηφξεζεο θαη αθνινχζσο ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηα δπλαηά ζεκεία θαη ηηο 

αδπλακίεο ησλ αζθνχκελσλ Φνξέσλ. 

Δληνχηνηο, δελ πξέπεη λα παξαγλσξίδεηαη ην γεγνλφο φηη ε παξαηήξεζε ηεο άζθεζεο θαη ε 

αλάιπζε ησλ ζπιιερζέλησλ ζηνηρείσλ απνζθνπεί θαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ δπλαηψλ θαη ησλ 

αδχλαησλ ζεκείσλ ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκό θαη ηε δηεμαγσγή ηεο άζθεζεο ψζηε λα βειηησζεί ε 

ζρεηηθή κεζνδνινγία. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ απνζθνπεί, θαηαξράο ζην λα εμηζηνξήζεη «ηη 

ζπλέβε» αιιά θπξίσο λα απνθαιχςεη «γηαηί ζπλέβε ό,ηη ζπλέβε». Κάζε δξάζε πνπ δελ πινπνηείηαη 

φπσο πξνβιέπεηαη
29

 απνηειεί κία επθαηξία γηα ηνπο αλαιπηέο/αμηνινγεηέο λα δηεξεπλήζνπλ θαη 

λα αλαθαιχςνπλ ηελ πξσηαξρηθή αηηία.  

Ζ πξσηαξρηθή αηηία είλαη ε πεγή ή ν ιφγνο ζηνλ νπνίν νθείιεηαη ε δηαπηζησζείζα αδπλακία γηα 

ηε «ζεξαπεία» ηνπ νπνίνπ ν αλαιπηήο ζα κπνξνχζε λα πξνηείλεη κία δηνξζσηηθή ελέξγεηα. Ζ 

αλάιπζε γηα ηελ εχξεζε (ην «μεζθέπαζκα») ησλ πξσηαξρηθψλ αηηίσλ είλαη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ιχζεσλ δειαδή ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ θαη λα απνθέξνπλ βειηηψζεηο.  

                                                      
29 Όιεο νη δξάζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ νη αζθνχκελνη θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο άζθεζεο ζα πξέπεη λα 

πξνβιέπνληαη απφ ηα ρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο ή ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ή ηα κλεκφληα ελεξγεηψλ ή 

γεληθφηεξα απφ ηα ζεζκηθά θείκελα πνπ νξίδνπλ ην ξφιν θαη ηελ απνζηνιή ηνπο. 
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εκεηψλεηαη φηη ελψ ε πνηφηεηα ησλ ζπζηάζεσλ/πξνηάζεσλ εμαξηάηαη απφ ηελ εκπεηξία θαη ηελ 

θξίζε ησλ αλαιπηψλ/αμηνινγεηψλ, ε επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζπζηάζεσλ αλήθεη ζηε 

θπζηθή ή/θαη πνιηηηθή εγεζία ησλ αζθνχκελσλ Φνξέσλ. 

Καηά ην ζηάδην ηεο αλάιπζεο ησλ ζπιιερζέλησλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα απαληεζνχλ νη αθφινπζεο 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην φ,ηη ζπλέβε θαηά ηελ άζθεζε, ψζηε λα γίλεη ε εμηζηφξεζε (narrative) θαη 

αθνινχζσο ε απνθάιπςε ησλ πξσηαξρηθψλ αηηίσλ (root cause) ζηηο νπνίεο νθείινληαη νη 

αδπλακίεο: 

 Ση ζπλέβε; (δει. ηη παξαηήξεζαλ νη αμηνινγεηέο). 

 Ση έπξεπε λα ζπκβεί; (δει. ηη πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα, θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο 

θιπ.). 

 Δίλαη δηαθνξεηηθέο νη απαληήζεηο ζηηο δχν παξαπάλσ εξσηήζεηο θαη εάλ λαη πνπ νθείιεηαη 

ε δηαθνξά; 

 Πνηα είλαη ε επίπησζε απηήο ηεο δηαθνξάο; 

 Ση πξέπεη λα δηδαρζνχκε απφ απηήλ ηε δηαθνξά; 

 Ση είδνπο αιιαγέο πξέπεη λα γίλνπλ ή πνηεο βέιηηζηεο πξαθηηθέο πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ; 

ηηο Αζθήζεηο Σπδήηεζεο, νη αζθνχκελνη πεξηγξάθνπλ ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα έθαλαλ θαη ηηο δξάζεηο 

πνπ ζα πινπνηνχζαλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ παξνπζηαδφκελε ζην ζελάξην θαηάζηαζε. ηηο 

Αζθήζεηο Επηρεηξήζεσλ, νη αζθνχκελνη πινπνηνύλ δξάζεηο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ 

παξνπζηαδφκελε ζην ζελάξην θαηάζηαζε. Ζ δηαθνξεηηθή θχζε ησλ δχν θαηεγνξηψλ αζθήζεσλ 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζε φιε ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο θαη γηα απηφ ην ιφγν ε αλάπηπμε ηνπ 

ζέκαηνο γίλεηαη μερσξηζηά. 

Αζθήζεηο επί Φάξηνπ 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ Αζθήζεσλ επί Φάξηνπ, εζηηάδεηαη ζηελ απνηίκεζε α) ηεο επάξθεηαο θαη β) ηεο 

γλψζεο θαη ηεο εμνηθείσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηα πθηζηάκελα ζρέδηα, ηηο θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο, ηηο δηυπεξεζηαθέο ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπο αλζξψπηλνπο θαη πιηθνχο πφξνπο 

πνπ είλαη απαξαίηεηνη, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ παξνπζηάδεηαη 

κε βάζε ην ζελάξην.  

Σν ζηάδην ηεο αλάιπζεο ησλ ζηνηρείσλ απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ηεο εμηζηφξεζεο ηνπ «ηη 

ζπλέβε» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο. Μεξηθέο απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ πξέπεη λα απαληεζνχλ 

είλαη νη αθφινπζεο: 
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 Σν πξνζσπηθφ είλαη εμνηθεησκέλν κε ηα πθηζηάκελα ρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο, ηηο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, ηα κλεκφληα ελεξγεηψλ θιπ; 

 Πψο δηεθπεξαηψλεη ην πξνζσπηθφ ηηο θξίζηκεο ελέξγεηεο/δξάζεηο; 

 Ση απνθάζεηο πξέπεη λα ιεθζνχλ θαη πνηνο είλαη αξκφδηνο γηα λα ηηο ιάβεη; 

 Δίλαη ην πξνζσπηθφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν γηα λα δηεθπεξαηψζεη ηηο θξίζηκεο 

ελέξγεηεο/δξάζεηο εάλ φρη γηαηί; 

 Τπάξρνπλ πφξνη πνπ απαηηνχληαη αιιά δελ έρνπλ πξνβιεθζεί; Απφ πνχ κπνξνχλ λα 

εμαζθαιηζηνχλ νη πφξνη πνπ δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκνη; 

 Σα πθηζηάκελα ζρέδηα, νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιπ. είλαη θαηάιιεια/επαξθή γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ θξίζηκσλ ελεξγεηψλ/δξάζεσλ; 

 Δίλαη απαξαίηεην ην πξνζσπηθφ ελφο Φνξέα/κηαο νξγαληθήο κνλάδαο απηνχ, λα 

ζπλεξγαζηεί κε ην πξνζσπηθφ ελφο άιινπ Φνξέα/νξγαληθήο κνλάδαο γηα ηελ πινπνίεζε 

θάπνησλ δξάζεσλ; Δάλ λαη, ηη είδνπο πξνεηνηκαζία έρεη γίλεη ή απαηηείηαη λα γίλεη γηα λα 

ππνζηεξηρζεί ε ελ ιφγσ ζπλεξγαζία (πρ. θνηλή εθπαίδεπζε, ζχληαμε κλεκνλίνπ 

ζπλεξγαζίαο, θιπ.); 

 Ση πξέπεη λα δηδαρζνχκε απφ ηελ άζθεζε; 

 Πνηα είλαη ηα δπλαηά ζεκεία πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζε θάζε δξάζε ή ιεηηνπξγία; 

 Πνηα ζεκεία επηδέρνληαη βειηίσζε ; 

Αζθήζεηο Επηρεηξήζεσλ 

ηηο Αζθήζεηο Επηρεηξήζεσλ ε αλάιπζε ρξεζηκνπνηεί ηα ζπιιερζέληα απφ ηνπο αμηνινγεηέο 

ζηνηρεία γηα λα αλαπαξαζηήζεη (λα εμηζηνξήζεη) ηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ αληηζηνίρσλ 

ελεξγεηψλ ησλ αζθνχκελσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο. Δθαξκφδεηαη δειαδή θαηά θάπνην 

ηξφπν ε ίδηα κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ αηηίσλ ελφο αηπρήκαηνο. 

Σν ζεκείν εθθίλεζεο ηεο αλάιπζεο είλαη ε «θιεηζηή» ελ ζεξκψ απελεκέξσζε πνπ γίλεηαη κεηά 

ην πέξαο ηεο άζθεζεο θαη θαηά ηελ νπνία γίλεηαη ε πξψηε ζπδήηεζε θαη ζπιιέγνληαη ηα δπλαηά 

θαη ηα αδχλαηα ζεκεία. 

Ζ αλάιπζε εζηηάδεηαη ζηε κειέηε: 

1. ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επηθνηλσληψλ, 

2. ηεο δηνίθεζεο, ειέγρνπ & ζπληνληζκνύ ησλ επηρεηξήζεσλ, κε έκθαζε ην ηαθηηθφ επίπεδν, 

3. ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο ηθαλφηεηα ησλ αζθνχκελσλ ζηελ ζσζηή ρξήζε 

ηνπ εμνπιηζκνχ, 

4. ηεο αιιειναλαγλψξηζεο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ αζθνχκελσλ Φνξέσλ. 



Δγρεηξίδην ρεδηαζκνχ, Γηεμαγσγήο θαη Απνηίκεζεο Αζθήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ / Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο / Γηεχζπλζε ρεδηαζκνχ & Αληηκεηψπηζεο 

Δθηάθησλ Αλαγθψλ / Σκήκα Διέγρνπ & Παξαθνινχζεζεο ρεδίσλ 68 

6.2.2 ηάδην 2: ύληαμε ζρεδίνπ Αλαθνξάο Απνηίκεζεο Άζθεζεο (Α.Α.Α.) 

Σν ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ζπιιερζεί απφ ηνπο αζθνχκελνπο, ην ΓΗΔΤΘ.ΔΠ., ηνπο 

αμηνινγεηέο θαη ηνπο παξαηεξεηέο κε ηα δχν είδε απελεκέξσζεο (ελ ζεξκψ θαη ελ ςπρξψ) 

ζπλδπάδεηαη γηα ηε ζπλνιηθή απνηίκεζε ηεο άζθεζεο θαη ηελ παξαγσγή ηεο Αλαθνξάο 

Απνηίκεζεο Άζθεζεο. 

Ζ Αλαθνξά Απνηίκεζεο Άζθεζεο-Α.Α.Α
30

, είλαη κία εθηεηακέλε πεξίιεςε ηεο αλάιπζεο ησλ 

ζπιιερζέλησλ ζηνηρείσλ, ε νπνία ζπληάζεηαη απφ ηελ Ο.Υ.Α. ή ηελ Οκάδα Απνηίκεζεο ηεο 

άζθεζεο θαη εζηηάδεηαη ζην λα δηεξεπλήζεη θαηά πφζν: 

 Οη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ηεο άζθεζεο (ζπλνιηθνί θαη ηνπ θάζε εκπιεθφκελνπ Φνξέα 

αλεμάξηεηα) επηηεχρζεζαλ θαη εάλ φρη πνπ νθείιεηαη ε κε επίηεπμή ηνπο. 

 Τπάξρνπλ θελά, επηθαιχςεηο, ιαλζαζκέλεο ή κε επαξθείο ξπζκίζεηο ζηα ππφ δνθηκαζία 

ζρέδηα θαη ζηηο αθνινπζνχκελεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. 

 Ο ζρεδηαζκφο θαη ε δηεμαγσγή ηεο άζθεζεο ήηαλ επαξθήο φζνλ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ 

δηαηππσκέλσλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηεο. 

αλ γεληθή αξρή πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα ψζηε ε έθηαζε ηεο Αλαθνξάο Απνηίκεζεο 

Άζθεζεο-Α.Α.Α λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ πεξηνξηζκέλε θαη ην θείκελν ηεο λα είλαη απηφλνκν. Ζ 

Ο.Υ.Α κπνξεί λα απνθαζίζεη λα ζπληάμεη δχν Αλαθνξέο Απνηίκεζεο Άζθεζεο-Α.Α.Α κε 

δηαθνξεηηθφ ζθνπφ θαη απνδέθηεο: 

i. ζπλνπηηθή Αλαθνξά Απνηίκεζεο Άζθεζεο-Α.Α.Α. γηα θνηλνπνίεζε ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο Φνξείο αιιά θαη άιινπο ελδηαθεξφκελνπο Φνξείο ή πξφζσπα.  

ii. πην ιεπηνκεξή έθδνζε γηα εζσηεξηθή ρξήζε θαη κε απψηεξν ζθνπφ λα απνηειέζεη ζεκείν 

εθθίλεζεο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο βειηηψζεσλ γηα ηνλ θάζε αζθνχκελν 

Φνξέα. 

6.2.3 ηάδην 3: ύζθεςε απνηίκεζεο άζθεζεο (After Action Conference) 

ηελ ζχζθεςε απνηίκεζεο ηεο άζθεζεο (ελίνηε αλαθέξεηαη θαη σο ελ ςπρξψ απελεκέξσζε) 

παξνπζηάδεηαη απφ ηελ Ο.Υ.Α. ή ηελ νκάδα αμηνιφγεζεο ην ζρέδην ηεο Αλαθνξάο Απνηίκεζεο 

Άζθεζεο-Α.Α.Α.. Δθηφο απφ ηελ Ο.Υ.Α. θαη ηελ νκάδα ησλ αμηνινγεηψλ ζηε ζχζθεςε 

ζπκκεηέρεη ην ΓΗΔΤΘ.ΔΠ. (ή ε νκάδα ζπληνληζκνχ γηα ηηο Αζθήζεηο επί Υάξηνπ-ΑΔΥ) θαζψο 

θαη νη επηθεθαιήο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ησλ Φνξέσλ πνπ αζθήζεθαλ, νη αξκφδηνη γηα ηελ 

εηζήγεζε θαη πινπνίεζε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ θαη φπνηνο άιινο θξίλεηαη απαξαίηεην λα 

                                                      
30 ην Παξάξηεκα Ζ΄ παξαηίζεηαη πξνηεηλφκελνο πίλαθαο πεξηερνκέλσλ ηεο Αλαθνξάο Απνηίκεζεο Άζθεζεο 
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παξαζηεί πξνθεηκέλνπ λα ζπλεηζθέξεη ζην ζθνπφ ηεο ζχζθεςεο.  

θνπφο ηεο ζπλάληεζεο, είλαη ε ζπδήηεζε θαη ε αληαιιαγή απφςεσλ κε βάζε ην πεξηερφκελν ηνπ 

ζρεδίνπ Αλαθνξάο Απνηίκεζεο Άζθεζεο-Α.Α.Α, ε ζπδήηεζε γηα ηε βειηίσζή ηνπ θαη ηέινο ε 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ θαηαιφγνπ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αδπλακηψλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ. 

Ννείηαη φηη, ε ζχζθεςε απνηίκεζεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο άζθεζεο (θαηά πξνηίκεζε ζε δηάζηεκα ελφο κελφο). 

7. Καηάινγνο Γηνξζσηηθώλ Δλεξγεηώλ 

Ο θαηάινγνο Γηνξζσηηθψλ Δλεξγεηψλ κπνξεί λα ζπληαρζεί ζηα πιαίζηα ηεο ζχζθεςεο 

απνηίκεζεο ή λα απαηηεζεί ζεκαληηθή εξγαζία θαη κεηά ην πέξαο ηεο ζχζθεςεο. Γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ Γηνξζσηηθψλ Δλεξγεηψλ νη ππεχζπλνη ζα πξέπεη λα εζηηάζνπλ ζηα αθφινπζα 

εξσηήκαηα κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο/επίδνζεο ηνπ κεραληζκνχ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο:  

 Πνηεο αιιαγέο πξέπεη λα γίλνπλ ζηα ρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο; 

 Πνηεο αιιαγέο πξέπεη λα γίλνπλ ζηελ νξγαλσηηθή δνκή; 

 Ση είδνπο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα απαηηνχληαη γηα ην πξνζσπηθφ; 

 Πνηεο αιιαγέο, ηξνπνπνηήζεηο πξέπεη λα γίλνπλ ζηνλ εμνπιηζκφ ή ηη επηπιένλ εμνπιηζκφο 

απαηηείηαη; 

Πξέπεη λα ηνληζζεί, φηη δελ είλαη πάληνηε δπλαηφλ φιεο νη παξαηεξήζεηο θαη νη ζπζηάζεηο ηνπ 

ζρεδίνπ Αλαθνξάο Απνηίκεζεο Άζθεζεο-Α.Α.Α, λα κεηαηξαπνχλ ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ 

επηιχνπλ ηα δηαπηζησζέληα δήηεκα ή πξνβιήκαηα. Γηα θάπνηεο θαηεγνξίεο ζεκάησλ απαηηείηαη 

ιεπηνκεξέζηεξε αλάιπζε θαη γηα απηφ είλαη δπλαηφλ σο δηνξζσηηθή ελέξγεηα λα πξνηαζεί ε 

ζχζηαζε κίαο δηυπεξεζηαθήο Οκάδαο Δξγαζίαο ή ε αλάζεζε ζηνλ αξκφδην Φνξέα λα κειεηήζεη 

ην ζέκα θαη λα ππνβάιεη εηζήγεζε εληφο νξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

Ο Καηάινγνο Γηνξζσηηθψλ Δλεξγεηψλ (ρέδην Βειηηψζεσλ) πξέπεη λα είλαη ξεαιηζηηθφο, λα έρεη 

πξαθηηθφ ραξαθηήξα θαη λα ζέηεη πξνηεξαηφηεηεο, απνθεχγνληαο ηε κεηαηξνπή φισλ ησλ 

ζεκάησλ ζε ζεζκηθά δεηήκαηα. Μία δηνξζσηηθή ελέξγεηα πξέπεη λα είλαη ζαθήο, ιεπηνκεξήο θαη 

λα νξίδεη ηη πξέπεη λα γίλεη κε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα (λα πξνζδηνξίδεη ην 

πξνζσπηθφ πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ηελ πξνζεζκία γηα ηελ 

ππνγξαθή ελφο κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο, θιπ.) θαζψο θαη λα απνθαζίδεη πνηνο πξέπεη λα ην 
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πινπνηήζεη θαη πνην είλαη ην ρξνληθφ πεξηζψξην γηα ηε πινπνίεζε ηνπ. Δίλαη επίζεο πνιχ 

ζεκαληηθφ λα γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ έρνπλ βξαρππξφζεζκν θαη 

απηψλ πνπ έρνπλ καθξνπξφζεζκν ραξαθηήξα. 

8. Οξηζηηθνπνίεζε ηεο Αλαθνξάο Απνηίκεζεο Άζθεζεο (Α.Α.Α.) θαη ηνπ 

Καηαιόγνπ Γηνξζσηηθώλ Δλεξγεηώλ (Κ.Γ.Δ.) 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηε ζχληαμε ηνπ Καηαιφγνπ Γηνξζσηηθψλ Δλεξγεηψλ 

ε Ο.Υ.Α ή/θαη ε Οκάδα Απνηίκεζεο νξηζηηθνπνηνχλ ηελ Αλαθνξά Απνηίκεζεο Άζθεζεο θαη 

ηνλ Καηάινγν Γηνξζσηηθψλ Δλεξγεηψλ.  

Δίλαη ζχλεζεο ε Αλαθνξά Απνηίκεζεο ηεο Άζθεζεο λα ελζσκαηψλεη ζην πεξηερφκελφ ηεο θαη 

ηνλ Καηάινγν ησλ Γηνξζσηηθψλ Δλεξγεηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε νξηζηηθνπνίεζε ησλ αλσηέξσ 

ζπλίζηαηαη: α) ζηελ ελζσκάησζε ζην θείκελν ησλ παξαηεξήζεσλ, δηεπθξηλήζεσλ θαη 

ηξνπνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ ζηε ζχζθεςε απνηίκεζεο θαη θπξίσο β) ζηνλ ηειηθφ έιεγρν γηα ην εάλ 

ε αλαθνξά θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ αζθνχκελσλ Φνξέσλ, εάλ απνηειεί δειαδή έλα ρξήζηκν 

θείκελν θαζνδήγεζεο γηα: 

 ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο, 

 ην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο αζθήζεσλ,  

 ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ δηδαγκάησλ (lesions learned) απφ φινπο ηνπο 

επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελνπο Φνξείο ζε δξάζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, 

 ηε δξνκνιφγεζε αιιαγψλ ζηα ζρέδηα, ηηο αθνινπζνχκελεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιπ., 

 ηελ αλάπηπμε θαη ηελ βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ Φνξέσλ λα πινπνηήζνπλ ηηο δξάζεηο 

γηα ηηο νπνίεο είλαη θαζ΄ χιελ αξκφδηνη θαη ηέινο 

 ηελ επίηεπμε άκεζσλ, έζησ βξαρππξφζεζκσλ, βειηηψζεσλ ζηελ εηνηκφηεηα ηνπ 

κεραληζκνχ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη, αλ θαη ν ζθνπφο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο κηαο άζθεζεο 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο Αλαθνξάο Απνηίκεζε θαη ηνπ Καηαιφγνπ 

Γηνξζσηηθψλ Δλεξγεηψλ, δελ ζα πξέπεη λα παξαβιεθζεί ε πξνζζεηηθή αμία πνπ δχλαηαη λα έρεη 

γηα ην κεραληζκφ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ 

δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. 

Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ ν θάζε Φνξέαο πνπ έρεη ηελ ζεζκηθή αξκνδηφηεηα πξέπεη λα 

πξνβεί ζηελ πηνζέηεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, λα νξίζεη έλα αξκφδην 

πξφζσπν ή νξγαληθή κνλάδα πνπ ζα παξαθνινπζεί, ζα ζπληνλίδεη ηηο απαηηνχκελεο δξάζεηο γηα 
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ηελ πινπνίεζε θάζε δηνξζσηηθήο ελέξγεηαο θαη ζα ζπληάζζεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

ζρεηηθή έθζεζε πξνφδνπ. Αληίζηνηρα, γηα ζέκαηα δηυπεξεζηαθνχ ραξαθηήξα, ηα αλσηέξσ δχλαηαη 

λα πινπνηνχληαη απφ ηηο Οκάδεο Δξγαζίαο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί γηα απηφ ην ζθνπφ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

πλνπηηθόο Καηάινγνο αξκνδηνηήησλ ηεο Οκάδαο ρεδηαζκνύ (Ο.Υ.Α) γηα θάζε ζηάδην 

ηνπ θύθινπ δηαρείξηζεο αζθήζεσλ. 

1. Αλάπηπμε ηεο άζθεζεο (ζελάξην θαη αζθνχκελνη) 

α. Γξαζηεξηφηεηεο ζρεδηαζκνχ 

i. Γηεμαγσγή αλάιπζεο αλαγθψλ 

ii. Οξηζκφο εχξνπο άζθεζεο 

iii. Δπηινγή είδνπο άζθεζεο 

iv. Δπηινγή ζθνπνχ θαη αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ 

v. Αλάπηπμε ζελαξίνπ 

vi. Πεξίγξακκα θπξίσλ επεηζνδίσλ θαη πξνζδνθψκελσλ ελεξγεηψλ 

vii. Αλαγλψξηζε θαη αλάπηπμε πξνζνκνηψζεσλ 

viii. Αλαγλψξηζε θαη νξγάλσζε αζθνχκελσλ 

2. Έιεγρνο άζθεζεο 

α. Γηεπζπληήο άζθεζεο ή ζπληνληζηήο 

β. Διεγθηέο 

γ. Πξνζνκνίσζε 

δ. Θέκαηα αζθάιεηαο 

i. Γηαδηθαζίεο αλαζηνιήο  

ii. Δπηθνηλσλίεο  

ε. Παξαηεξεηέο 

3. Απνηίκεζε άζθεζεο 

α. Αμηνινγεηέο 

β. πληνληζηέο 

4. Πξνεηνηκαζίεο άζθεζεο  

α. Γεκφζηεο αλαθνηλψζεηο 

β. Σειηθέο ξπζκίζεηο, ηειηθή ελεκέξσζε θαη πξφβα 

γ. Έλαξμε άζθεζεο 

5. Γξαζηεξηφηεηεο κεηά ηελ άζθεζε 

α. Κξηηηθέο άζθεζεο 

i. χζθεςε αμηνινγεηψλ 

ii. Απελεκέξσζε, θξηηηθή αζθνχκελσλ  

iii. Γεκφζηα απελεκέξσζε 

β. Αλαθνξά Απνηίκεζεο Άζθεζεο 

γ. Καηάινγνο Γηνξζσηηθψλ Δλεξγεηψλ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

1. Σν πεξηερόκελν ελόο Φύιινπ Πεξηγξαθήο Αληηθεηκεληθνύ ηόρνπ (ΦΤ.Π.Α..) 

 

Α. Ολνκαζία – Οξηζκόο 

Παξαηίζεηαη ε νλνκαζία ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζηφρνπ, ζπλνδεπφκελε απφ ην νξηζκφ ηνπ δει. κία 

ζαθή θαη ζπλνπηηθή δηαηχπσζή ηνπ. 

Β. Βαζηθή Δπηδίσμε 

Αλαιχεηαη ν νξηζκφο ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζηφρνπ θαη παξαηίζεληαη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

βαζηθή επηδίσμε θαη ην εχξνο ηνπ. Δάλ θξίλεηαη ζθφπηκν αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλνη λφκνη, 

εθπαηδεχζεηο πνπ πξέπεη λα έρεη θάλεη ην πξνζσπηθφ, θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ή ζπγθεθξηκέλεο 

δηαδηθαζίεο, πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ επίηεπμή ηνπ. 

Γ. εκεία πδήηεζεο θαη Αμηνιόγεζεο 

Παξαηίζεληαη ηα ζεκεία ζπδήηεζεο θαη αμηνιφγεζεο, είηε θαηαθαηηθά είηε ππφ κνξθή εξψηεζεο, 

ζπλνδεπφκελα απφ κία πεξηγξαθή, ζε γεληθέο γξακκέο, ησλ ελδεδεηγκέλσλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο 

πξέπεη λα πξνβνχλ νη αζθνχκελνη, ψζηε λα επηηεπρζεί ν αληηθεηκεληθφο ζηφρνο. Γηα θάζε ζεκείν 

πνπ αληηζηνηρεί ζε κία δξάζε είλαη ζθφπηκν λα αλαθέξνληαη ηα ζρέδηα, νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο 

ή νη ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο, νη ηερληθέο ή ηα εξγαιεία πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ή λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ. εκεηψλεηαη φηη ηα αλαθεξφκελα 

ζεκεία είλαη ελδεηθηηθά θαη δελ ζπληζηνχλ ππνρξεσηηθά ηελ κφλε απνδεθηή κέζνδν γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζηφρνπ. Ο θαηάινγνο ησλ ζεκείσλ ζπδήηεζεο αλαθέξεηαη θαη σο 

πίλαθαο ειέγρνπ (checklist). 

Οπζηαζηηθά θάζε ζεκείν ζπδήηεζεο είλαη ν αληηθεηκεληθφο ζηφρνο, ε απνζηνιή κίαο 

ζπγθεθξηκέλεο νξγαληθήο κνλάδαο, νκάδαο, ή αηφκνπ ησλ αζθνχκελσλ Φνξέσλ. Πξέπεη λα είλαη 

δηαηππσκέλν πξνζεθηηθά θαη λα πιεξνί ηα εμήο πέληε ραξαθηεξηζηηθά: απιφο, κεηξήζηκνο, 

επηηεχμηκνο, ξεαιηζηηθφο, ζπγθεθξηκέλνο. 

Σα ζεκεία θαη ε ζρεηηθή αλάιπζε πνπ παξαηίζεληαη ζην ηκήκα απηφ ζπληζηνχλ έλα πνιιαπιψο 

ρξήζηκν εξγαιείν:  

 ε Ο.Υ.Α. κπνξεί λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ, ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί φηη ην ζελάξην πνπ ζπληάζζεηαη ζα επηηξέςεη ηνλ έιεγρν θαη ηε δνθηκαζία 

ησλ επηκέξνπο ζεκείσλ αμηνιφγεζεο θαη ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζηφρνπ ζην ζχλνιφ ηνπ.  

 ν πληνληζηήο θαη ην Γηεπζχλνλ Δπηηειείν-ΓΗΔΤΘ.ΔΠ. κπνξνχλ λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ 
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θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηεο άζθεζεο γηα λα θέξνπλ εηο πέξαο ηα θαζήθνληά 

ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ην ζπληνληζκφ ηεο άζθεζεο. 

 νη αμηνινγεηέο κπνξνχλ λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηεο 

άζθεζεο γηα λα ππνζηεξίμνπλ ην έξγν ηνπο, δειαδή ηελ παξαηήξεζε ηεο άζθεζεο θαη 

αθνινχζσο ηελ απνηίκεζε ηεο άζθεζεο. 

 ην αζθνχκελν πξνζσπηθφ κπνξεί επίζεο λα επσθειεζεί απφ ηε κειέηε απηψλ ησλ 

ζεκείσλ ρξεζηκνπνηψληαο ηα γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζρεδίσλ ηνπ, ησλ εθπαηδεχζεσλ θαη ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ. 

Γ. εκεία γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηνλ έιεγρν ηεο άζθεζεο 

ην παξφλ ηκήκα, θαηαγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη δηάθνξα ζεκεία θαη ν ζρεηηθφο 

πξνβιεκαηηζκφο ηνλ νπνίν πξέπεη λα ιάβεη ζνβαξά ππ‟ φςηλ ε Ο.Υ.Α. θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηεο άζθεζεο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ν αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ζα είλαη δπλαηφλ λα 

δνθηκαζηεί θαη λα αμηνινγεζεί κε ηελ, θαηά ην δπλαηφλ, κεγαιχηεξε πιεξφηεηα. ηα πιαίζηα 

απηά, πεξηγξάθνληαη επίζεο ηερληθέο θαη κέζνδνη κε ηηο νπνίεο ην Γηεπζχλνλ Δπηηειείν-

ΓΗΔΤΘ.ΔΠ ή ν πληνληζηήο κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηε ξνή ηεο άζθεζεο. Αλαθέξεηαη ν ηχπνο 

άζθεζεο πνπ είλαη ν πην ελδεδεηγκέλνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ελ ιφγσ αληηθεηκεληθνχ ζηφρνπ 

θαζψο θαη ν ηχπνο άζθεζεο πνπ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. Δπίζεο κπνξνχλ λα παξαηίζεληαη 

παξαδείγκαηα ηα νπνία επεμεγνχλ θαη θαηαδεηθλχνπλ γηαηί κία ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ή κέζνδνο 

κπνξεί ή δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επηηπρψο γηα λα δνθηκαζηεί ν αληηθεηκεληθφο ζηφρνο 

ζπλνιηθά ή θάπνην απφ ηα ζεκεία ζπδήηεζεο πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί ζην ηκήκα Γ. ην παξφλ 

ηκήκα πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη ηα ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο άζθεζεο 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο Αλαθνξέο Απνηίκεζεο-Α.Α.Α πξνεγνπκέλσλ αζθήζεσλ. 

Δ. Απαηηήζεηο αμηνιόγεζεο 

ην παξφλ ηκήκα δίλνληαη νδεγίεο γηα ηελ επηινγή ησλ αμηνινγεηψλ ηνπ ελ ιφγσ αληηθεηκεληθνχ 

ζηφρνπ. πγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ηα θξηηήξηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πξέπεη λα πιεξνί ην πξνζσπηθφ ζην νπνίν ζα αλαηεζεί ν ξφινο ηνπ Αμηνινγεηή. Δπίζεο δίλνληαη 

νδεγίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζηφρνπ θαη κπνξεί λα παξαηίζεληαη ζπγθεθξηκέλα 

έληππα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη αμηνινγεηέο. Ζ αλάπηπμε ηνπ Φχινπ Πεξηγξαθήο 

Αληηθεηκεληθνχ ηφρνπ-ΦΤ.Π.Α.. απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ Φνξέα/νξγαληθήο κνλάδαο ε νπνία 

έρεη ηνλ θχξην ξφιν ζηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζηφρνπ. Δάλ θάπνηεο δξάζεηο πνπ 

εληάζζνληαη ζην αληηθεηκεληθφ ζηφρν απνηεινχλ αξκνδηφηεηα άιισλ ππεξεζηψλ είλαη πξνθαλέο 

φηη πξέπεη λα ππάξμεη ζπλεξγαζία ζηελ ζχληαμε ηνπ Φχινπ Πεξηγξαθήο Αληηθεηκεληθνχ ηφρνπ-

ΦΤ.Π.Α.. Ζ ζπλεξγαζία είλαη απαξαίηεηε θαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ 
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Φνξείο/νξγαληθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν γηα ηελ πινπνίεζε κίαο δξάζεο. 

εκεηψλεηαη φηη γηα φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ νξίδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ζην Δγρεηξίδην #1 

πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ ηα αληίζηνηρα Φχια Πεξηγξαθήο Αληηθεηκεληθνχ ηφρνπ-ΦΤ.Π.Α.. 

Γηα ηελ επεμήγεζε ησλ παξαπάλσ παξαηίζεηαη ελδεηθηηθά παξαθάησ ην Φχιιν Πεξηγξαθήο γηα 

ηνλ αληηθεηκεληθφ ζηφρν «Αμηνιφγεζε/Δθηίκεζε ζπκβάληνο» φπσο εμεηδηθεχεηαη γηα κία άζθεζε 

αληηκεηψπηζεο ελφο ηερλνινγηθνχ αηπρήκαηνο κεγάιεο έθηαζεο. 
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2. Παξάδεηγκα: Φύιιν Πεξηγξαθήο Αληηθεηκεληθνύ ηόρνπ «Αμηνιόγεζε/εθηίκεζε 

ζπκβάληνο» γηα κηα άζθεζε αληηκεηώπηζεο ηερλνινγηθνύ αηπρήκαηνο κεγάιεο έθηαζεο 

Α. Οξηζκόο: Καηάδεημε ηεο ηθαλφηεηαο λα αλαγλσξηζηνχλ νη επηθίλδπλεο (ρεκηθέο) νπζίεο πνπ 

εκπιέθνληαη ζην ζπκβάλ θαη λα αμηνινγεζνχλ νη θίλδπλνη θαη νη επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα 

πξνθιεζνχλ ζηελ πγεία θαη ηε δσή ηφζν ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ πνπ είλαη 

θαζ΄ χιελ αξκφδηνη γηα ηνλ έιεγρν θαη θαηαζηνιή ηνπ θαηλνκέλνπ φζν θαη ηνπ πιεζπζκνχ θαη 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ. 

Γηαηύπσζε αληηθεηκεληθνύ ζηόρνπ: Σν αξκφδην πξνζσπηθφ πξέπεη λα θαηαδείμεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδεη ηηο επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζην πεξηζηαηηθφ θαη λα 

εθηηκήζεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ γηα ηε δσή, ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηηο 

επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. 

Β. Βαζηθή Δπηδίσμε (Αλάιπζε βαζηθνύ επηδησθόκελνπ απνηειέζκαηνο) 

Ζ ηθαλφηεηα θαη‟ αξρήλ λα αλαγλσξηζηεί ε χπαξμε ρεκηθψλ νπζηψλ θαη αθνινχζσο λα 

πξνζδηνξηζηεί πψο κπνξνχλ λα βιάςνπλ ην εκπιεθφκελν πξνζσπηθφ. Σν εκπιεθφκελν 

πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα έρεη ιάβεη ηελ απαηηνχκελε θαηάξηηζε πνπ πηζηνπνηεί φηη είλαη ζε ζέζε: 

α) λα αλαγλσξίζεη ηελ παξνπζία ρεκηθψλ νπζηψλ θαη β) λα θαζνξίζεη πνηνη είλαη νη θπζηθνί 

θίλδπλνη θαη πνηνη νη θίλδπλνη πνπ κπνξεί λα απεηιήζνπλ ηελ πγεία θαη δσή ηνπ θνηλνχ απφ ηα 

πιηθά πνπ απειεπζεξψλνληαη απφ ηηο ρεκηθέο νπζίεο. Σν πξνζσπηθφ επίζεο θαιείηαη λα επηδείμεη 

πψο ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο πιεξνθνξίεο γηα λα αλαπηχμεη έλα ζρέδην δξάζεο θαη λα εθαξκφζεη 

κε αζθάιεηα ηηο απαηηνχκελεο πξνζηαηεπηηθέο δξάζεηο. 

Γ. εκεία πδήηεζεο θαη αμηνιόγεζεο 

1. Σν πξνζσπηθφ άκεζεο επέκβαζεο πξνζέγγηζε κε αζθαιή ηξφπν ην ρψξν ηνπ ζπκβάληνο; 

2. Έγηλαλ νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηελ κε αζθαιή ηξφπν, ζπιινγή πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ηηο επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζην πεξηζηαηηθφ, πξνηνχ αλαπηπρζνχλ 

πφξνη θαη αξρίζνπλ νη επηρεηξήζεηο αληηκεηψπηζεο; 

3. Σν πξνζσπηθφ άκεζεο επέκβαζεο ζπκβνπιεχηεθε ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο νδεγίεο ή 

πεγέο γηα λα ιάβεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ; 

4. Πξνζδηφξηζε ην πξνζσπηθφ ηελ πηζαλή κεηαθίλεζε ησλ πιηθψλ πνπ απειεπζεξψλνληαη 

θαζψο θαη ηηο επηδξάζεηο πνπ πξνέθπςαλ ηφζν ζηελ πεξηνρή εθδήισζεο ηνπ ζπκβάληνο, 

φζν θαη ζηηο παξαθείκελεο πεξηνρέο; 
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5. Υξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο ππεπζχλνπο ε πξψηε εθηίκεζε ζπκβάληνο γηα λα 

πξνζδηνξίζνπλ αλ ην πξνζσπηθφ πξνέβε ζηηο θαηάιιειεο δξάζεηο αληαπφθξηζεο 

(ζχκθσλα κε ηνπο ξφινπο θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ) ; 

6. Υξεζηκνπνίεζε ην πξνζσπηθφ ηελ πξψηε εθηίκεζε ζπκβάληνο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

θαηάιιεισλ δξάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλνχ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο; 

7. Ζ πξψηε εθηίκεζε ηνπ ζπκβάληνο δηαβηβάζηεθε εγθαίξσο ζην πξνζσπηθφ άκεζεο 

επέκβαζεο θαη ζην ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ; 

8. Αθνινπζήζεθαλ νη θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ 

θηλδχλσλ; 

9. Οη αιιαγέο ζηελ εθηίκεζε ηνπ ζπκβάληνο δηαβηβάζηεθαλ εγθαίξσο ζην ππφινηπν 

πξνζσπηθφ άκεζεο επέκβαζεο θαζψο θαη ζηηο ππφινηπεο ππνζηεξηθηηθέο νκάδεο; 

10. Οη ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεξηιακβάλνληαλ ζε ππάξρνληα ζρέδηα ή 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο; 

Γ. εκεία γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηνλ έιεγρν ηεο άζθεζεο 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δνθηκαζία απηνχ ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζηφρνπ, είλαη απαξαίηεηε ε 

παξνπζίαζε ζηνπο αζθνχκελνπο κε ξεαιηζηηθφ αιιά θαη μεθάζαξν ηξφπν, ησλ θηλδχλσλ πνπ 

πθίζηαληαη ζηνλ ρψξν ηνπ ζπκβάληνο ζχκθσλα κε ην απνθαζηζκέλν ζελάξην. Ζ ζθελή /ν ρψξνο 

ηνπ ζπκβάληνο, πξέπεη λα κηκείηαη φζν ην δπλαηφλ πην πνιχ έλα πξαγκαηηθφ ζπκβάλ. Δάλ απηφ 

δελ επηηεπρζεί, ην αζθνχκελν πξνζσπηθφ δελ ζα θαηαιάβεη ηελ θαηάζηαζε πνπ πξνζνκνηψλεηαη 

θαη ζαλ απνηέιεζκα ζα αληηκεησπίζεη κία άιιε θαηάζηαζε. Πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ζην ζελάξην 

θαη νη ειεγθηέο λα πξνκεζεχζνπλ ηνπο αζθνχκελνπο κε επαξθή ζηνηρεία (θαπλφο, δηαξξνή πγξψλ, 

αλζξψπηλα ζχκαηα, πηλαθίδεο ζήκαλζεο, θιπ.) ψζηε λα κπνξέζνπλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηα πιηθά 

πνπ εκπιέθνληαη ζην αηχρεκα. 

Οη ειεγθηέο πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη, λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ εηθφλα πνπ παξνπζηάδεηαη 

ζηνπο αζθνχκελνπο, απεηθνλίδνληαο κε ιφγηα ηελ θαηάζηαζε ζηνλ ρψξν ηνπ αηπρήκαηνο θαη 

δηαζθαιίδνληαο/ζηγνπξεχνληαο φηη «βιέπνπλ» φ,ηη έρεη ζρεδηαζηεί λα είλαη ην ζπκβάλ, θάλνληαο 

ηηο απαξαίηεηεο επεμεγήζεηο θαη αληηζηνηρήζεηο (πρ. ν ιεπθφο θαπλφο πξνζνκνηάδεη δηαξξνή 

αεξίνπ, νη αλαζπκηάζεηο έρνπλ ηελ νζκή ηεο ακκσλίαο, θιπ.). Οη ειεγθηέο πξέπεη επίζεο λα 

ελεκεξψζνπλ ηνπο αζθνχκελνπο ζρεηηθά κε ηελ επίπησζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπο. 

Δίλαη επίζεο δπλαηφλ θαηά ηελ αξρηθή εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο, νη αζθνχκελνη λα δεηήζνπλ ηελ 

επηζηεκνηερληθή ππνζηήξημε απφ ππεξεζία θάπνηνπ Φνξέα, πνπ δελ ζπκκεηέρεη ζαλ αζθνχκελνο 

ζηελ άζθεζε. Γηα ηελ θάιπςε ηέηνηνπ είδνπο αλαγθψλ, ε Ο.Υ.Α, πξέπεη λα έρεη θξνληίζεη λα 

παξίζηαληαη εθπξφζσπνη απφ ην Φνξέα ζηελ άζθεζε. Δάλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ ηφηε νη 
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ειεγθηέο πξέπεη λα παίμνπλ απηφλ ην ξφιν θαη λα απαληήζνπλ ηηο εξσηήζεηο ησλ αζθνχκελσλ θαη 

ηηο θάζε είδνπο ζρεηηθέο ηνπο αλάγθεο. Δίλαη βεβαίσο δπλαηφλ νη ειεγθηέο λα απνθαζίζνπλ φηη 

απηή ε δπλαηφηεηα δελ είλαη δηαζέζηκε ζηνπο αζθνχκελνπο θαη φηη επνκέλσο απηνί ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ θαηάζηαζε κε απηήλ ηελ παξαδνρή. 

Δ. Απαηηήζεηο αμηνιόγεζεο 

Οη αμηνινγεηέο πξέπεη λα έρνπλ εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ 

νπζηψλ θαη δχλαληαη λα πξνέξρνληαη απφ ηηο αξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο (φπσο νξίδνληαη ζηελ 

ΚΤΑ Αξηζκ.12044/613/2007 δει. Ππξνζβεζηηθφ ψκα, Τπνπξγεία θιπ) αιιά θαη απφ ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα (ηερληθνί αζθαιείαο εγθαηαζηάζεσλ, θιπ). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέιημεο ηεο επέκβαζεο, ν αμηνινγεηήο πξέπεη λα παξαηεξήζεη ηελ 

πξνζέγγηζε ησλ αζθνχκελσλ ζην ρψξν ηνπ ζπκβάληνο. Ο αμηνινγεηήο πξέπεη γηα επηηχρεη ην 

ζθνπφ ηνπ λα επξίζθεηαη θνληά κε ην πξνζσπηθφ άκεζεο επέκβαζεο/αληαπφθξηζεο ηαθηηθνχ 

επηπέδνπ, ψζηε λα παξαηεξεί ηηο ελέξγεηέο ηνπ θαη λα αθνχεη ηνλ ηξφπν πνπ πξνβαίλεη ζηελ 

εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο. Ηδαληθά νη αμηνινγεηέο πξέπεη λα επξίζθνληαη ή λα θηλνχληαη κεηαμχ 

ηεο νκάδαο επέκβαζεο επηθηλδχλσλ νπζηψλ θαη ηεο δηνίθεζεο ηνπ ηαθηηθνχ επηπέδνπ, γηα λα 

κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ζηέξεε άπνςε γηα ην πψο γίλεηαη θαη ζπληνλίδεηαη ε παξνπζηαδφκελε 

απφ ην ζελάξην θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο. Με ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ησλ 

αμηνινγεηψλ, ε Ο.Υ.Α κπνξεί λα θξνληίζεη λα ηνπο εμαζθαιίζεη πξφζβαζε ζην ζχζηεκα 

επηθνηλσληψλ κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ ψζηε λα κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηε δηεξγαζία 

ζπληνληζκνχ.  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη απηφο ν αληηθεηκεληθφο ζηφρνο, δελ είλαη δπλαηφλ λα αμηνινγεζεί κε 

παξαηήξεζε ζην επηρεηξεζηαθφ επίπεδν. Σν επηρεηξεζηαθφ επίπεδν κπνξεί λα ππνζηεξίδεη ηελ 

δηεξγαζία εθηίκεζεο ηεο θαηάζηαζεο θαη επνκέλσο ε παξαηήξεζε ηνπ λα είλαη ρξήζηκε, φκσο 

απηφο ν αληηθεηκεληθφο ζηφρνο επηηειείηαη ζην πεδίν φπνπ εμειίζζεηαη ην ζπκβάλ.  

Ο αληηθεηκεληθφο ζηφρνο «αμηνιφγεζε/εθηίκεζε ζπκβάληνο» κπνξεί λα αμηνινγεζεί ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο: 

 Γηνίθεζε, Έιεγρνο θαη πληνληζκφο Δπηρεηξήζεσλ. 

 Δλεκέξσζε θαη Πξνζηαζία ηνπ θνηλνχ θαη ζρέζεηο κε ηα ΜΜΔ. 

 Γηαρείξηζε ρψξνπ θαηαζηξνθήο, αζθάιεηα πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ επέκβαζεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

πλνπηηθέο νδεγίεο γηα ηε ζύληαμε ζελαξίνπ θαη κελπκάησλ  

ην παξφλ παξάξηεκα πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη αξρηθά, ηα ζηάδηα ζχληαμεο ηνπ ζελαξίνπ 

κίαο άζθεζεο θαη αθνινχζσο παξαηίζεληαη ζπλνπηηθέο νδεγίεο γηα ηε ζχληαμε κελπκάησλ. 

Α. ηάδηα ζύληαμεο ηνπ ζελαξίνπ 

Σα ζηάδηα γηα ηελ ζχληαμε ηνπ ζελαξίνπ κίαο άζθεζεο είλαη:  

 Έξεπλα. 

 Πξνζρέδην ησλ ηκεκάησλ ηνπ ζελαξίνπ θαη ζχληαμε κελπκάησλ ή εξσηήζεσλ, 

επεηζνδίσλ. 

 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ θαη ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ παξνπζίαζε 

(πεξηγξαθή ή αλαπαξάζηαζε) ησλ κελπκάησλ θαη ησλ επεηζνδίσλ ηνπ ζελαξίνπ. 

 Οξηζηηθνπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ. 

Έξεπλα: πγθέληξσζε ηερληθήο θαη άιιεο πιεξνθνξίαο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα 

πεξηγξαθφκελα ζην ζελάξην είλαη ξεαιηζηηθά θαη ε πιεξνθνξία πιήξεο. Δίλαη ζθφπηκν λα κελ 

παξνπζηάδεηαη (δίλεηαη) ζηνπο αζθνχκελνπο φιε ε απαξαίηεηε πιεξνθνξία απφ ηελ αξρή, νχησο 

ψζηε λα αλαπαξηζηάηαη ξεαιηζηηθά ε πξαγκαηηθφηεηα θαηά ηελ νπνία ε πιεξνθνξία ζπιιέγεηαη 

ηκεκαηηθά. Απηφ πεξηιακβάλεη ηε ξνή/εμέιημε ηνπ ζελαξίνπ, ηελ θαηάιιειε ρξνληθή παξάζεζε 

θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ζηα επεηζφδηα ηνπ ζελαξίνπ. 

Πξνζρέδην ησλ ηκεκάησλ ηνπ ζελαξίνπ: Σν ζελάξην απνηειείηαη απφ μερσξηζηά ηκήκαηα 

πνπ ζπλήζσο νλνκάδνληαη θάζεηο. Κάζε θάζε ζπλίζηαηαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ επεηζνδίσλ θαη 

ησλ ελεξγεηψλ πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ηεο εμέιημεο ηεο 

θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο, δειαδή ζε κία αιιεινπρία γεγνλφησλ. Ζ αλάπηπμε ηνπ ζελαξίνπ 

γίλεηαη σο αθνινχζσο: 

 Αλάπηπμε πεξηγξάκκαηνο ηνπ ζελαξίνπ, ην πεξίγξακκα ζα γίλεη ε βαζηθή αθήγεζε. 

 Αλάπηπμε ηεο ρξνληθήο αιιεινπρίαο ησλ βαζηθψλ επεηζνδίσλ ηνπ ζελαξίνπ. 

 Πξνζζήθε ησλ ηερληθψλ ιεπηνκεξεηψλ ζηα επεηζφδηα θαη ησλ πξνζδνθψκελσλ 

ελεξγεηψλ.  

 χληαμε κελπκάησλ ή/θαη εξσηήζεσλ επεηζνδίσλ. Δμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηεο άζθεζεο 

(Άζθεζε επί Φάξηνπ-ΑΕΦ ή Άζθεζε Επηρεηξήζεσλ) θαη ηελ απφθαζε πνπ ζα ιάβεη ε 

Ο.Υ.Α γηα ρξήζε κελπκάησλ ή εξσηήζεσλ. Γηα Αζθήζεηο Επηρεηξήζεσλ είλαη 
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απαξαίηεηε ε θαηάζηξσζε ηνπ Καηαιφγνπ Δπεηζνδίσλ ηεο Άζθεζεο-Κ.Δ.Α. πνπ έρεη ηε 

κνξθή ηνπ παξαθάησ πίλαθα. Ο Καηάινγνο Δπεηζνδίσλ Άζθεζεο-ΚΔΑ είλαη 

απαξαίηεηνο γηα ηε δηεχζπλζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο άζθεζεο ηδίσο φηαλ 

ιακβάλνπλ ρψξα επεηζφδηα ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο επηρεηξήζεσλ. Γηα ηε ζχληαμε 

κελπκάησλ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη ζπλνπηηθέο νδεγίεο πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ. 

 

Α/Α ή θσδηθφο επεηζνδίνπ  

Ζκεξνκελία  

Σνπηθή Ώξα  

Πεξηγξαθή επεηζνδίνπ  

Απνζηνιέαο (ΑΠΟ)  

Απνδέθηεο (ΠΡΟ)  

Πξνζδνθψκελεο Δλέξγεηεο (πνηνο, ηη)  

Σξφπνο εηζαγσγήο επεηζνδίνπ Σειεθψλεκα, ηειενκνηνηππία, κήλπκα 

ειεθηξ. Σαρπδξνκείνπ (e-mail), δειηίν 

εηδήζεσλ, αλαθνίλσζε 

Αμηνινγεηήο  

 

Οξηζηηθνπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ: Σν ζελάξην πξέπεη λα κειεηεζεί θαη λα εμεηαζηεί πξνζεθηηθά 

αξθεηέο θνξέο γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη φιεο νη «ηερληθέο» πιεπξέο έρνπλ θαιπθζεί ηθαλνπνηεηηθά 

θαη φηη ε ρξνληθή εμέιημε ησλ επεηζνδίσλ/γεγνλφησλ είλαη ινγηθή θαη ξεαιηζηηθή. ηα πιαίζηα 

κηαο ζπλάληεζεο εξγαζίαο (Κχξηα πλάληεζε ρεδηαζκνχ ή Σειηθή πλάληεζε ρεδηαζκνχ) ηεο 

Ο.Υ.Α γίλεηαη ν ηειηθφο έιεγρνο, ν νπνίνο ζπλίζηαηαη ζηε ιεπηνκεξή ζπδήηεζε θάζε πιεπξάο 

ηνπ ζελαξίνπ γηα ηε δηαπίζησζε πηζαλψλ πξνβιεκάησλ, ηε δηφξζσζή ηνπο θαη ηελ 

νξηζηηθνπνίεζε ηνπ. Δπίζεο πξέπεη λα απνθαζηζηεί θαη λα ειεγρζεί ν ηξφπνο, ηα κέζα, ε κέζνδνο 

παξνπζίαζεο θαη «ππνζηήξημεο» ησλ πεξηγξαθφκελσλ ζηα επεηζφδηα (νπηηθναθνπζηηθά κέζα, 

θιπ) νχησο ψζηε λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε δεκηνπξγία, θαηά ην δπλαηφλ πην ξεαιηζηηθήο (εηθνληθήο ή 

πιηθήο) αλαπαξάζηαζεο ηνπ ζελαξίνπ. 
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Β. πλνπηηθέο νδεγίεο γηα ηε ζύληαμε κελπκάησλ 

Ζ ζχληαμε ησλ κελπκάησλ ζπλίζηαηαη νπζηαζηηθά ζηε ζπκπιήξσζε ησλ ηεζζάξσλ 

ηκεκάησλ ηεο εξψηεζεο : πνηνο έζηεηιε ηη ζε πνηνλ ; Παξαθάησ παξαηίζεληαη ζρφιηα θαη 

παξαηεξήζεηο γηα θάζε έλα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ κελχκαηνο. Σα κελχκαηα είλαη ηα 

«εξεζίζκαηα» πνπ απνζθνπνχλ ζην λα πξνθαιέζνπλ ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο απφ ηνπο 

αζθνχκελνπο. Δπνκέλσο θαηά ηε δηαδηθαζία ζχληαμεο ησλ κελπκάησλ ε Οκάδα ρεδίαζεο-

Ο.Υ.Α πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη ζπληάζζνληαη κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα 

δνθηκαζηεί/ειεγρζεί/εμαζθεζεί θάπνηνο αληηθεηκεληθφο ζηφρνο. 

Πεγή ηνπ κελύκαηνο – Απνζηνιέαο (πνηνο) : ε θάζε κήλπκα πξέπεη λα νξίδεηαη ζαθψο ν 

απνζηνιέαο. Ζ πεγή ηνπ κελχκαηνο (ν απνζηνιέαο) θαζνξίδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ 

αμηνπηζηία ηεο κεηαθεξφκελεο πιεξνθνξίαο, πξέπεη φκσο πάληα λα ιακβάλεηαη ππ‟ φςηλ ε 

απαίηεζε γηα εμαθξίβσζε. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη λα δηεπθξηλίδεηαη εάλ ν απνζηνιέαο έρεη 

ηδία γλψζε ηεο πιεξνθνξίαο ή απιψο ηελ κεηαβηβάδεη. 

Μέζν κεηαθνξάο ηνπ κελύκαηνο (έζηεηιε) : Με ηη ηξφπν ιακβάλεη ην κήλπκα ν παξαιήπηεο; 

Με ηειεθψλεκα απφ πνιίηε, κε ηειεθψλεκα απφ ππεξεζία, απφ ηα ΜΜΔ, θιπ. 

Πεξηερόκελν κελύκαηνο (ηη) : Δίλαη ην θείκελν ηνπ κελχκαηνο πιήξεο; Πεξηιακβάλεη δειαδή 

φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα απνθαζίζεη ν παξαιήπηεο ηη ζα θάλεη ή 

αλ πξέπεη λα πξνβεί ζε ζπκπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο; ηε ζχληαμε ηνπ κελχκαηνο πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππ‟ φςηλ νη επηινγέο δξάζεσλ πνπ έρεη ν παξαιήπηεο ελφο κελχκαηνο (βιέπε 

παξαθάησ). 

Παξαιήπηεο (ζε πνηνλ) : Δάλ ν παξαιήπηεο δελ είλαη ν αξκφδηνο γηα ηε ιήςε απφθαζεο πνηα 

είλαη ε επαθφινπζε πνξεία ηνπ κελχκαηνο; Ση είδνπο αλάιπζε πξέπεη λα γίλεη πξνηνχ ιεθζεί 

απφθαζε; 

ε γεληθέο γξακκέο θαηά ηε ζχληαμε ελφο κελχκαηνο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ‟ φςηλ φηη ν 

παξαιήπηεο ηνπ έρεη ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο παξαθάησ επηινγέο θαη ζα πξνβεί ζηηο 

αληίζηνηρεο ελέξγεηεο: 

Επαιήζεπζε: πιινγή πιεξνθνξηψλ 

Αλάιπζε: πδήηεζε, δηαπξαγκαηεχζεηο, κειέηε ζρεδίνπ ή 

δηαδηθαζίαο 

Αλαβνιή ιήςεο 

απόθαζεο: 

Σνπνζέηεζε ηνπ ζέκαηνο ζε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο γηα 

επαλεμέηαζε  

Απόθαζε: Αλάπηπμε ή κε πφξσλ 
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Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ θαηάζηξσζε ηνπ ζελαξίνπ θαη ησλ επεηζνδίσλ έρεη ε επηινγή ηεο 

εκεξνκελίαο θαη ψξαο πνπ απηφ εμειίζζεηαη. Οη επηινγέο απηέο έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

επηπηψζεηο ζηελ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ, ζηελ ιεηηνπξγία ππνδνκψλ, ππεξεζηψλ θιπ. 

Δπίζεο ηδηαίηεξε ζεκαζία έρνπλ θαη νη κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. ηαρχηεηα θαη 

θαηεχζπλζε αλέκνπ, νξαηφηεηα, βξνρή, θιπ) θαζφζνλ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάδνπλ ηελ 

εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ, ηηο ζπλέπεηεο ή/θαη ηηο απαηηήζεηο γηα ηε δηνηθεηηθή κέξηκλα ησλ 

πιεγέλησλ. Δίλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη πξαγκαηηθέο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο ή νη απνθαζηζκέλεο (ππνζεηηθέο) θαηά ηε θάζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

Γηνηθεηηθή Μέξηκλα Άζθεζεο 

Απηφ ην παξάηεκα απνηειείηαη απφ δχν κέξε.  

Σν Ά κέξνο αλαθέξεηαη ζε έλα ππφδεηγκα ρεδίνπ Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά πηλάθσλ ειέγρνπ πνπ δηεπθνιχλνπλ ην έξγν ηνπ Φνξέα 

Γηνξγάλσζεο ηεο Άζθεζεο. 

Σν Β΄ κέξνο αλαθέξεηαη ζε πξαθηηθέο νδεγίεο γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ δηνηθεηηθήο 

κέξηκλαο ηφζν γηα ηε δηεμαγσγή Αζθήζεσλ Σπδήηεζεο φζν θαη γηα ηε δηεμαγσγή Αζθήζεσλ 

Επηρεηξήζεσλ. Οη πεξηγξαθφκελεο πξαθηηθέο νδεγίεο δχλαηαη λα δηεπθνιχλνπλ ηφζν ην έξγν 

ηνπ Φνξέα Γηνξγάλσζεο ηεο άζθεζεο φζν θαη ην έξγν ηνπ ηεο Ο.Υ.Α. 

Α΄ κέξνο : ρέδην Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο 

Αλάπηπμε Άζθεζεο 

 χλζεζε ηεο Ο.Υ.Α 

 Έθδνζε πξνγξάκκαηνο ζπλεδξηάζεσλ ηεο Ο.Υ.Α 

 Αλάπηπμε ζθνπνχ άζθεζεο  

 Καζνξηζκφο εχξνπο άζθεζεο (επηινγή ζελαξίσλ, αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ, 

δνθηκαδφκελσλ ζρεδίσλ, πεξηνρήο εθδήισζεο ησλ ζελαξίσλ θιπ) 

 Πξνυπνινγηζκφο θφζηνπο άζθεζεο 

 Παξαγσγή ζελαξίνπ  

 Αλάπηπμε θαηαιφγνπ επεηζνδίσλ 

 Οξηζηηθνπνίεζε εκεξνκελίαο θαη ψξαο δηεμαγσγήο 

 Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο άζθεζεο 

 Οξηζκφο ζπκκεηερφλησλ (αζθνχκελνη, παξαηεξεηέο, ειεγθηέο, αμηνινγεηέο, 

εζνπνηνί) 

 Απνζηνιή πξνζθιήζεσλ 

 Πξνβνιή-Γεκνζηφηεηα 

 Παξαγσγή έληππνπ πιηθνχ 

 Ρχζκηζε δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο  

 ρεδηαζκφο Αμηνιφγεζεο Άζθεζεο  

 ρεδηαζκφο Αζθάιεηαο  

 Σειηθφο έιεγρνο 

Παξαγσγή θαη δηαλνκή έληππνπ πιηθνύ 

 πγγξαθή Οδεγηψλ Γηεμαγσγήο Άζθεζεο  

 Έθδνζε Οδεγηψλ Γηεμαγσγήο Άζθεζεο 

 Αλάπηπμε πίλαθα Απνδεθηψλ  
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 Απνζηνιή ησλ Οδεγηψλ Γηεμαγσγήο Άζθεζεο 

 Έιεγρνο Απνζηνιήο 

Πίλαθαο ειέγρνπ Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο πξηλ ηελ άζθεζε 

 Αλάπηπμε ηεο άζθεζεο  

 Παξαγσγή θαη Γηαλνκή έληππνπ πιηθνχ 

 Παξαγσγή Καξηψλ δηαπίζηεπζεο 

 Δθπαίδεπζε, ελεκέξσζε ειεγθηψλ-αμηνινγεηψλ 

 Δπηινγή ρψξνπ δηεμαγσγήο 

 Καζνξηζκφο δηακνλήο θαη δηαηξνθήο (γεχκαηα, θαθέ θιπ) 

 Πξνεηνηκαζία ρψξνπ δηεμαγσγήο  

o Υσξνηαμηθή δηάξζξσζε ηξαπεδηψλ εξγαζίαο ζηηο Αζθήζεηο Σπδήηεζεο 

o Γηακφξθσζε κε εηδηθά εθέ ηνπ ρψξνπ επηρεηξήζεσλ γηα ηηο Αζθήζεηο 

Επηρεηξήζεσλ 

 Πξνεηνηκαζία ηνπ ρψξνπ ππνδνρήο  

 Δγθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ παξνρήο πξψηεο βνήζεηαο  

 Πξνζδηνξηζκφο Οδψλ πξφζβαζεο 

 Πξνεηνηκαζία εζνπνηψλ 

 Δλεκέξσζε ζπκκεηερφλησλ 

 Σειηθή πξφβα 

Πίλαθαο ειέγρνπ δηνηθεηηθήο κέξηκλαο ζπζθέςεσλ Ο.Υ.Α 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο ζπζθέςεηο ηεο Ο.Υ.Α πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξηλ θαη κεηά ηελ 

άζθεζε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζή ηεο.  

 Πξνγξακκαηηζκφο (εκεξνκελία θαη ψξα) ησλ ζπλαληήζεσλ 

 Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ 

 θνπφο ζχζθεςεο 

 Αλάπηπμε ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

 Πξφζθιεζε ζπκκεηερφλησλ 

 Ρχζκηζε ζεκάησλ δηαηξνθήο (ππνζηήξημε κε θαθέ, γεχκαηα) 

 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ απνκαγλεηνθψλεζεο 

 χληαμε πξαθηηθψλ 

 Δπηθχξσζε πξαθηηθψλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

 Οξηζηηθνπνίεζε πξαθηηθψλ θαη δηαλνκή  

Πίλαθαο ειέγρνπ δηνηθεηηθήο κέξηκλαο ζπκκεηερόλησλ 

Πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο άζθεζεο κηα ζεκαληηθή απνζηνιή ηεο Ο.Υ.Α θαη ηνπ Φνξέα 

Γηνξγάλσζεο είλαη ε ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζψο θαη εηδηθή θαηάξηηζε ησλ 

ειεγθηψλ, αμηνινγεηψλ.  
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 Αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο 

 Δπηινγή εθπαηδεπηψλ 

 Δπηινγή εθπαηδεπφκελσλ (εθιεθηψλ, αμηνινγεηψλ) 

 Δπηινγή ρψξνπ εθπαίδεπζεο 

 Δπηινγή κέζσλ εθπαίδεπζεο (πξνβνιή βίληεν θιπ) 

 Παξαγσγή έληππνπ πιηθνχ 

 Ρχζκηζε ζεκάησλ δηαηξνθήο (ππνζηήξημε κε θαθέ θαη γεχκαηα)  

 Έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ θαηάξηηζεο  

Πίλαθαο ειέγρνπ δηνηθεηηθήο κέξηκλαο ΜΜΔ  

 Ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ ΜΜΔ  

 Παξαγσγή θαξηειψλ δηαπίζηεπζεο ησλ ΜΜΔ 

 Δπηθχξσζε ησλ ηειεθψλσλ επηθνηλσλίαο κε ηα ΜΜΔ  

 Αλάπηπμε θαη δεκνζίεπζε ηνπ ρψξνπ πνπ ζα παξαβξεζνχλ ηα ΜΜΔ  

 Έθδνζε Γειηίν Σχπνπ θαη απνζηνιή ζηα ΜΜΔ γηα ηελ έλαξμε θαη ην πεξηερφκελν 

ηεο άζθεζεο  

Πίλαθαο ειέγρνπ δηνηθεηηθήο κέξηκλαο θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο άζθεζε 

 Πξνεηνηκαζία γξακκαηείαο ηεο άζθεζεο 

 Δγγξαθή ησλ ζπκκεηερφλησλ  

 Μεηαθνξά ησλ επίζεκσλ πξνζθεθιεκέλσλ  

 Γηαλνκή θαθέινπ άζθεζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο  

 Δλεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

 Πξνεηνηκαζία ρψξσλ δηαηξνθήο (ππνζηήξημε κε θαθέ θαη γεχκαηα) 

 Κηλεηνπνίεζε ειεγθηψλ θαη αμηνινγεηψλ  

 Κάιπςε απαηηήζεσλ ΜΜΔ, εζνπνηψλ, παξαηεξεηψλ 

Πίλαθαο ειέγρνπ δηνηθεηηθήο κέξηκλαο κεηά ηε δηεμαγσγή ηεο άζθεζε 

 Πξνεηνηκαζία ηνπ ρψξνπ γηα ηελ ελ ζεξκψ απελεκέξσζε 

 πιινγή ηνπ θαηαιφγνπ ζπκκεηερφλησλ  

 Γηαλνκή ησλ εληχπσλ αμηνιφγεζεο θαη ζπιινγή 

 πγγξαθή ησλ πξαθηηθψλ απφ ηελ ελ ζεξκψ απελεκέξσζε  

 πιινγή ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ αμηνινγεηψλ  

 πιινγή θαηφπηλ ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσληψλ  

 πιινγή ή κε ησλ θαξηειψλ -δηαπίζηεπζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ  

 Απνθαηάζηαζε ηνπ Υψξνπ Γηεμαγσγήο ηεο άζθεζεο (γηα Αζθήζεηο Επηρεηξήζεσλ 

ζπιινγή απνξξηκκάησλ, εμνπιηζκνχ θαη εηδηθψλ εθέ θιπ)  

 Αλάπηπμε θαη απνζηνιή ησλ Βεβαηψζεσλ ζπκκεηνρήο  
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 Δλεκέξσζε ησλ αξρείσλ θαηάξηηζεο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

 Γηνξγάλσζε ζχζθεςεο απνηίκεζεο ηεο άζθεζεο 

 Αλαιπηηθή Καηαγξαθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο ηεο άζθεζεο  

 Αλάπηπμε Καηαιφγνπ Γηνξζσηηθψλ Δλεξγεηψλ ή εκπεηξηψλ πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε άζθεζε [φζν αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ αιιά θαη ηε κεζνδνινγία 

δηεμαγσγήο ηεο άζθεζεο (ζπληνληζκφο άζθεζεο θιπ)] 

 χληαμε Αλαθνξάο Απνηίκεζεο Άζθεζεο , επηθχξσζε ή έγθξηζε θαη δεκνζίεπζε 

 Πξνζζήθε ζπκπεξαζκάησλ ζην ππάξρνλ ζχζηεκα θαηάξηηζεο 

 

Β΄ κέξνο : Πξαθηηθέο Οδεγίεο Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο γηα ηε δηεμαγσγή αζθήζεσλ 

Αζθήζεηο πδήηεζεο  

Γηα ηηο αζθήζεηο ζπδήηεζεο νη απαηηήζεηο δηνηθεηηθήο κέξηκλαο πεξηιακβάλνπλ ηελ 

πξφβιεςε θαη ηε δηεπζέηεζε ησλ αθφινπζσλ ζεκάησλ: 

Δπηινγή Υώξνπ Γηεμαγσγήο 

Ζ επηινγή ησλ ρψξσλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ Αζθήζεσλ Σπδήηεζεο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα 

κε ηνπο ζθνπνχο πινπνίεζεο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ ηνπο, ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηηο 

απαηηήζεηο ζε ηερληθή ππνδνκή θαη ηελ επθνιία πξφζβαζεο απφ ην ζχλνιν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Δίλαη ζχλεζεο νη Αζθήζεηο Σπδήηεζεο λα δηεμάγνληαη ζε αίζνπζεο 

ζπλεδξηάζεσλ ησλ Ξελνδνρείσλ ή ζε αλάινγεο ππνδνκέο πνπ πηζαλφλ λα δηαζέηεη ν Φνξέαο 

Γηνξγάλσζεο. 

Γηα κηα Άζθεζε Πξνζαλαηνιηζκνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο επηρεηξείηαη ε αληαιιαγή 

απφςεσλ γηα έλα ρέδην έθηαθηεο αλάγθεο θαη ε αλαδήηεζε θαηλνηφκσλ ηδεψλ, κία 

δηαξξχζκηζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ζε ζρήκα Π ζπκβάιιεη ζηε δηεπθφιπλζε θαη ηε 

ζπλεξγαζία ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

Γηα κηα Άζθεζε Πξνζαλαηνιηζκνύ κε ηε κνξθή Σεκηλαξίνπ (Seminars) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

νπνίνπ ππάξρεη πεξηνξηζκέλε ζπλεξγαζία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη νη πιεξνθνξίεο 

παξνπζηάδνληαη ζην αθξναηήξην, ε αίζνπζα πξέπεη λα δηαζέηεη έλα μερσξηζηφ πάλει γηα ηνπο 

νκηιεηέο θαη ζπληνληζηή ηεο ζπδήηεζεο. Οη θαξέθιεο θαη ηα ηξαπέδηα γηα ην αθξναηήξην ζα 

πξέπεη λα έρνπλ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ην πάλει ησλ Οκηιεηψλ. 

Γηα κηα Άζθεζε Πξνζαλαηνιηζκνύ κε ηε κνξθή Σπλαληήζεσλ Πξαθηηθήο Εξγαζίαο 

(workshops) ε ηδαληθή επηινγή είλαη ρσξηζηά δσκάηηα πνπ επηηξέπνπλ ηελ νκαιή ζπλεξγαζία 

ησλ Οκάδσλ Δξγαζίαο θαη κηα κεγαιχηεξε αίζνπζα γηα ηελ παξνπζίαζε απφ ην ζχλνιν ησλ 

Οκάδσλ Δξγαζίαο ησλ ζπκπεξαζκάησλ.  

Γηα κία Άζθεζε επί Φάξηνπ (ΑΕΦ), είλαη δπλαηφλ λα απαηηεζεί κφλν κηα αίζνπζα φπνπ νη 
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αζθνχκελνη (αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ, ηνλ ξφιν θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο) θάζνληαη ζε 

μερσξηζηά Σξαπέδηα Δξγαζίαο (πρ. έλα ηξαπέδη εξγαζίαο γηα ηελ ΔΛ.Α, έλα ηξαπέδη 

εξγαζίαο γηα ην Π..
31

 θιπ) ή πεξηζζφηεξεο αίζνπζεο γηα ηελ πην ξεαιηζηηθή πξνζνκνίσζε 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηέο αίζνπζεο νη νκάδεο αζθνχκελσλ πνπ 

ζηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζα βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο ή θαη ηνπνζεζίεο). Ζ 

επηινγή πεξηζζφηεξσλ αηζνπζψλ γίλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ επηζπκείηαη λα ειεγρζεί ν 

ηξφπνο επηθνηλσλίαο θαη ν ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αζθνχκελσλ 

νκάδσλ. 

ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κηα Α.Δ.Υ ζα δηεμαρζεί ζε κηα αίζνπζα, ε ρσξνηαμηθή δηάξζξσζε ησλ 

Σξαπεδηψλ Δξγαζίαο πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αζθνχκελσλ νκάδσλ 

δηαζθαιίδνληαο φζν θαηά ην δπλαηφλ θαιχηεξε νπηηθή επαθή θαη θαιή αθνπζηηθή.  

Κξίλεηαη νξζφ ην θάζε Σξαπέδη Δξγαζίαο λα πεξηιακβάλεη 8-12 ζέζεηο εξγαζίαο έηζη ψζηε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο λα απνθεπρζεί ε ππεξβνιηθή ζπζζψξεπζε αηφκσλ θαη 

ζνξχβνπ. 

Δπίζεο, ην πάλει κε ην πληνληζηή θαη ηα κέιε ηεο Τ.Ο. ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε 

πςειφηεξν βάζξν απφ ηα Σξαπέδηα Δξγαζίαο έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε νπηηθή επαθή κε 

φια ηα Σξαπέδηα Δξγαζίαο θαη λα ειέγρεηαη ε ιεηηνπξγία θαη ν ζπληνληζκφο ηνπο.  

Δπηπιένλ γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ρψξνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ν 

απαηηνχκελνο ρψξνο ζηάζκεπζεο γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο) θαζψο θαη ε δηαζεζηκφηεηα θαη ε επθνιία πξφζβαζεο ζε 

ηνπαιέηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Θέκαηα Γηαηξνθήο 

Ζ ππνζηήξημε ησλ δηαιιεηκάησλ κηαο Άζθεζεο Σπδήηεζεο κε θαθέ, αλαςπθηηθά θαη έλα 

ειαθξχ γεχκα εξγαζίαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ζηα πιαίζηα δηνηθεηηθήο κέξηκλαο κηαο 

άζθεζεο. Ζ ζπρλφηεηα παξνρήο ηνπο εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο θαη ην εχξνο ηεο άζθεζεο. 

Δίλαη ζχλεζεο γηα Αζθήζεηο Σπδήηεζεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο 4 ψξεο λα παξέρεηαη έλα γεχκα 

εξγαζίαο κεηά ην πέξαο ηεο.  

Οπηηθναθνπζηηθέο Απαηηήζεηο 

Οη νπηηθναθνπζηηθέο απαηηήζεηο κηαο Άζθεζεο Σπδήηεζεο πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ εθ ησλ 

πξνηέξσλ απφ ηελ Οκάδα ρεδηαζκνχ-Ο.Υ.Α.  
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 Γχλαηαη λα αλαπηπρζνχλ δηαθνξεηηθά Σξαπέδηα Δξγαζίαο κεηαμχ ησλ αζθνχκελσλ νκάδσλ ελφο 

Φνξέα πνπ εθπξνζσπεί ην επηρεηξεζηαθφ θαη ηαθηηθφ επίπεδν (πρ δηαθνξεηηθφ ηξαπέδη εξγαζίαο γηα ην 

επηρεηξεζηαθφ θαη ηαθηηθφ επίπεδν ηεο ΔΛ.Α θιπ) 
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Δίλαη ζχλεζεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο Άζθεζεο επί Φάξηνπ –ΑΔΥ ε παξνπζίαζε ηνπ ζελαξίνπ 

λα γίλεηαη κε ηε βνήζεηα πνιπκέζσλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ξεαιηζκνχ. ΄ απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα ειεγρζεί ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ αθφινπζνπ εμνπιηζκνχ: νζφλεο 

πξνβνιήο, πξνβνιέαο βίληεν, ερεία θιπ. 

Δπηπιένλ γηα ηελ θαιή αθνπζηηθή ηνπ ρψξνπ δηεμαγσγήο δχλαηαη λα απαηηείηαη ε ρξήζε 

κεγαθψλσλ ή κηθξφθσλσλ (πέηνπ, θνξεηά ή εμέδξαο) απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

Αλάινγα κε ηνπο ζθνπνχο κηαο Άζθεζεο Σπδήηεζεο δχλαηαη λα απαηηεζεί θαη ε ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ απφ ην ζχλνιν ησλ αζθνχκελσλ νκάδσλ κε πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν (internet). 

Αλαιώζηκα Τιηθά  

Ο Φνξέαο Γηνξγάλσζεο ζα πξέπεη λα παξέρεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηα απαξαίηεηα 

αλαιψζηκα (ζηπιφ, ζεκεησκαηάξηα, αληίγξαθα ησλ ζρεδίσλ, κλεκνλίσλ ελεξγεηψλ, θάξηεο 

δηαπίζηεπζεο, αλακλεζηηθά ζπκκεηνρήο, έληππν πιηθφ γηα ηηο αλάγθεο δηεμαγσγήο ηεο 

άζθεζεο φπσο νη Οδεγίεο γηα ηνπο αζθνχκελνπο, ειεγθηέο, αμηνινγεηέο, εζνπνηνχο 

παξαηεξεηεο θιπ θαζψο θαη CD, DVD κε φιν ην πιηθφ δηεμαγσγήο ηεο άζθεζεο ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή). Σν ζχλνιν ηνπ αλσηέξσ πιηθνχ ζπληζηά ην Φάθειν ηεο άζθεζεο. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη θαη ηα αλαιψζηκα πιηθά γηα ηηο αλάγθεο ηεο αίζνπζαο φπσο 

ηξίπνδα ή πίλαθεο ζεκεηψζεσλ γηα ηελ πηζαλή έγγξαθε κελπκάησλ απφ ην πληνληζηή πξνο 

ηνπο αζθνχκελνπο, θσηνηππηθφ κεράλεκα γηα ηελ πηζαλή αλαπαξαγσγή αληηγξάθσλ θαζψο 

θαη θάζε άιιν εμνπιηζκφ πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηνο γηα ηηο αλάγθεο δηεμαγσγήο ηεο άζθεζεο. 

Κάξηεο πκκεηνρήο –Γηαπίζηεπζεο & Κάξηεο ησλ Σξαπεδηώλ Δξγαζίαο 

Σα θάξηεο ζπκκεηνρήο-δηαπίζηεπζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ζαθή πξνζδηνξηζκφ θάζε 

ζπκκεηέρνληα ηεο άζθεζεο κε ην φλνκα, ηελ ηδηφηεηα θαη ηνλ Φνξέα πξνέιεπζεο. Δίλαη 

ζχλεζεο θόθθηλν ρξψκα λα έρνπλ νη θάξηεο ησλ αζθνχκελσλ, κπιε ησλ παξαηεξεηψλ, 

ιεπθό ησλ κειψλ ηεο Τ.Ο. θαη πνξηνθαιί ησλ κειψλ δηνηθεηηθήο-ηερληθήο ππνζηήξημεο.  

Δπίζεο ζε κηα Άζθεζε επί Φάξηνπ ηα Σξαπέδηα Δξγαζίαο έρνπλ ζε εκθαλέο ζεκείν θάξηεο κε 

ηελ ηδηφηεηα ησλ αζθνχκελσλ (πρ. Δπηρεηξεζηαθφ επίπεδν ΔΛ.Α, Σαθηηθφ επίπεδν ΔΛ.Α 

θιπ) γηα ηελ εχθνιε πξφζβαζε ησλ αζθνχκελσλ ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο.  

Δγγξαθή θαη Γηεπζέηεζε Θέζεσλ 

Καηά ηε δηαδηθαζία ππνδνρή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κηα άζθεζε ζπδήηεζεο, νη ππεχζπλνη 

δηνξγάλσζεο θξνληίδνπλ γηα ηε δηαζθάιηζε γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ηεο άζθεζεο ζηνλ 

ρψξν ππνδνρήο. Ζ γξακκαηεία ηεο άζθεζεο θξνληίδεη γηα ηελ εγγξαθή ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Κάζε ζπκκεηέρνλ δίλεη ην φλνκα ηνπ, ηνλ Φνξέα πξνέιεπζεο, ηελ ηδηφηεηά ηνπ, ηνλ αξηζκφ 
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ηνπ ηειεθψλνπ /θαμ ηνπ θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ.  

Ζ δηεπζέηεζε ησλ ζέζεσλ ζε θάζε Σξαπέδη Δξγαζίαο πξέπεη λα είλαη πξνθαζνξηζκέλε θαη νη 

αιιαγέο ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο πξέπεη λα απνθεχγνληαη.  

Ζ Οκάδα ρεδηαζκνχ ηεο Άζθεζεο – Ο.Υ.Α θαη ν Φνξέαο Γηνξγάλσζεο θξαηά αληίγξαθα 

θχιισλ εγγξαθήο έηζη ψζηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπλέρεηα λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηε 

ζρεηηθή αιιεινγξαθία φπσο Δπραξηζηίξηεο Δπηζηνιέο, Βεβαηψζεηο πκκεηνρήο, αληίγξαθα 

ηεο Αλαθνξάο Απνηίκεζεο θαη πξνζθιήζεηο γηα κειινληηθέο ζπλαληήζεηο. 

Αζθήζεηο Επηρεηξήζεωλ 

Οη Αζθήζεηο Επηρεηξήζεσλ ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο έρνπλ πξφζζεηα ζηνηρεία δηνηθεηηθήο 

κέξηκλαο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε. 

Αξρηθά είλαη πνιχ ζεκαληηθφ φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζε κηα Άζθεζεο Επηρεηξήζεσλ λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζε λεξφ θαη ηνπαιέηεο.  

Δάλ κηα άζθεζε ππεξβαίλεη ηηο 4 ψξεο, έλα πξφρεηξν γεχκα, πξέπεη λα πξνζθέξεηαη ζε φινπο 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο (εζνπνηνχο, αζθνχκελνπο, ειεγθηέο θαη αμηνινγεηέο). 

Βηληενζθόπεζε 

Ζ βηληενζθφπεζε είλαη έλαο θαιφο ηξφπνο θαηαγξαθήο ησλ επεηζνδίσλ ηεο άζθεζεο γηα 

κειινληηθή εθπαίδεπζε, επηπιένλ παξαηήξεζε απφ ηνπο αμηνινγεηέο ή αθφκα θαη γηα ην 

αξρείν ηνπ Φνξέα Γηνξγάλσζεο. Δάλ ππάξρεη νκάδα βηληενζθφπεζεο, ηα κέιε ηεο πξέπεη λα 

θέξνπλ δηαθξηηηθά, κπινχδεο ή άιιε έλδπζε αλαγλψξηζεο, ε νπνία ζα ηνπο επηηξέπεη ηελ 

ειεχζεξε κεηαθίλεζή ηνπο ζηελ πεξηνρή ηεο άζθεζεο. Απηή ε νκάδα δελ πξέπεη λα 

ζπγρέεηαη κε ηα κέιε ησλ ΜΜΔ.  

Ζ ιήςε ηε απφθαζεο γηα ηε βηληενζθφπεζε ηεο άζθεζεο ιακβάλεηαη απφ ηελ Οκάδα 

ρεδηαζκνχ-Ο.Υ.Α ή ην Φνξέα Γηνξγάλσζεο θαη θαζνξίδεη γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ηα κέξε 

ηεο άζθεζεο πνπ ζα βηληενζθνπεζνχλ.  

Αζθάιεηα Πεξηνρήο 

Δίλαη ζεκαληηθφ ε πεξηνρή πνπ δηεμάγεηαη ε άζθεζε λα είλαη αζθαιήο. Ζ ηνπηθή αζηπλνκία 

πξέπεη λα παξέρεη αζθάιεηα ζηελ πεξηνρή θαη λα ειέγρεη ηελ πξφζβαζε ησλ αηφκσλ ζην 

ρψξν πνπ δηεμάγεηαη ε άζθεζε απαγνξεχνληαο ηελ είζνδν ζε πνιίηεο πνπ δελ έρνπλ θακία 

ηδηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηελ άζθεζε.  

Αζθάιεηα Πξνζσπηθνύ 

Ζ αζθάιεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί 

ππφςε ζην ζρεδηαζκφ κίαο Άζθεζεο Επηρεηξήζεσλ. Γηα λα εμαζθαιηζηεί έλα αζθαιέο 

πεξηβάιινλ ζην ρψξν δηεμαγσγήο ηεο άζθεζεο ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ηα αθφινπζα: 
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 Καζνξηζκφο ελφο ειεγθηή αζθάιεηαο (λα κελ ζπγρέεηαη κε ηνλ ειεγθηή ηεο άζθεζεο 

πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο εμέιημεο ηνπ ζελαξίνπ ηεο 

άζθεζεο)  

 Τγεηνλνκηθή Τπνζηήξημε (δηάζεζε ηαηξνχ θαη αζζελνθφξνπ) γηα ηελ παξνρή πξψησλ 

βνεζεηψλ ζηελ πεξίπησζε ηξαπκαηηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

άζθεζεο. 

 Κσδηθνπνίεζε κε κηα θξάζε πρ. «Άζθεζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο-ηακαηήζηε ηελ 

Άζθεζε» κελχκαηνο ην νπνίν πξφθεηηαη λα ζηαιζεί απφ ηνπο ειεγθηέο ζηνπο 

αζθνχκελνπο ιφγσ εθδήισζεο κηαο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο, ε 

νπνία απαηηεί ηε δηαθνπή, ιήμε, καηαίσζε ή αλαζηνιή ηεο άζθεζεο. 

 Λήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζχκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία. 

Δπηθνηλσλίεο 

Πξηλ απφ κηα άζθεζε, ε Οκάδα ρεδίαζεο-Ο.Υ.Α. επηιέγεη ηε ξαδηνζπρλφηεηα ή ην 

ζπγθεθξηκέλν θαλάιη επηθνηλσλίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο αζθνχκελνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο άζθεζεο θαζψο θαη απφ ηνπο ειεγθηέο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

αζθνχκελσλ θαη ην ζπληνληζκφ ηεο δηνηθεηηθήο κέξηκλαο ηεο άζθεζεο. Ζ επηιεγκέλε 

ζπρλφηεηα δελ πξέπεη λα παξεκβαίλεη ζηηο θαλνληθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

επηθνηλσληψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη αζθνχκελνη γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζε 

πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο. 

Δίλαη ζχλεζεο ε ρξήζε ηνπ θαλαιηνχ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αζθνχκελσλ λα γίλεηαη κφλν 

απφ ηνλ επηθεθαιήο ησλ εκπιεθφκελσλ νκάδσλ πνπ επηρεηξνχλ γηα ηελ απνθπγή 

ππεξθφξησζεο ηνπ θαλαιηνχ επηθνηλσλίαο. Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θάζε 

νκάδαο κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ ελφο άιινπ θαλαιηνχ ή κε άιια 

κέζα. 

Ζ ρξήζε ζπγθεθξηκέλνπ θαλαιηνχ επηθνηλσλίαο απφ ηνπο ειεγθηέο ηεο άζθεζεο, δηαζθαιίδεη 

ηελ αζθαιή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ πνξεία εμέιημεο ηεο άζθεζεο θαζψο θαη 

ηελ αλακεηάδνζε κελπκάησλ πνπ επηβάινπλ ηε δηαθνπή, καηαίσζε ή αλαβνιή ηεο άζθεζεο. 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε 

ηειεθψλσλ, ηειενκνηνηππίαο θαη αζπξκάησλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ην πξφζεκα «ΑΚΖΖ-

ΑΚΖΖ». 

Πεξηβνιή-Ρνπρηζκόο 

Γηα ιφγνπο αζθάιεηαο, φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ άζθεζε πξέπεη λα θνξνχλ εηδηθφ 

αλαγλσξηζηηθφ γηιέθν ή ζηνιή ηεο ππεξεζίαο ηνπο. 
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Δίλαη ζχλεζεο νη αζθνχκελνη λα θνξνχλ ηηο ζηνιέο ηνπο θαη νη επηθεθαιείο ησλ αζθνχκελσλ 

νκάδσλ εηδηθφ γηιέθν πάλσ απφ ηε ζηνιή πνπ αλαγξάθεη ην ξφιν ηνπο «πρ. ΔΠΗΚΔΦΑΛΖ 

ΠΤΡΟΒΔΖ».  

Οη ινηπνί ζπκκεηέρνληεο (ειεγθηέο, αμηνινγεηέο, παξαηεξεηέο, πξνζσπηθφ δηνηθεηηθήο 

ππνζηήξημεο) ζα πξέπεη λα θνξνχλ ηηο θάξηεο ζπκκεηνρήο θαη δηαπίζηεπζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ζαθή πξνζδηνξηζκφ θάζε ζπκκεηέρνληα ζηελ άζθεζε κε ην φλνκα, 

ηελ ηδηφηεηα θαη ην Φνξέα πξνέιεπζεο, φπσο γίλεηαη θαη ζηηο Αζθήζεηο Σπδήηεζεο. Οη θάξηεο 

δηαπίζηεπζεο πξέπεη λα δηαλέκνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο άζθεζεο, ζπλήζσο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εγγξαθήο ή ηεο ελεκέξσζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

Δπηινγή θαη πξνεηνηκαζία Ζζνπνηώλ 

Οη εζεινληέο εζνπνηνί πνπ παξηζηάλνπλ ηα ζχκαηα, ηνπο δηαζσζέληεο, ηνπο ζπγγελείο ησλ 

ζπκάησλ θαη ελδερνκέλσο ηα ΜΜΔ απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ησλ Αζθήζεσλ 

Επηρεηξήζεσλ. Πξνζζέηνπλ ξεαιηζκφ θαη πξνηξέπνπλ ηνπο αζθνχκελνπο λα ηνπο 

δηαρεηξηζηνχλ, ζαλ πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά απφ ηελ εθδήισζε κηαο θαηάζηαζεο έθηαθηεο 

αλάγθεο αλάινγε ηνπ ζελαξίνπ ηεο άζθεζεο.  

Ζ επηινγή ησλ εζνπνηψλ-ζπκάησλ είλαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο ησλ Αζθήζεσλ 

Επηρεηξήζεσλ. Ζ νκάδα ζρεδηαζκνχ ηεο άζθεζεο –Ο.Υ.Α. αθνχ θαζνξίζεη ην ζπλνιηθφ 

αξηζκφ ησλ εζνπνηψλ ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεη εζεινληέο πνπ ζα παξηζηάλνπλ ηα ζχκαηα απφ 

ηηο αθφινπζεο πεγέο: 

Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα  

Γξακαηηθέο ρνιέο 

Θεαηξηθέο νκάδεο  

Πξνζσπηθφ Τπεξεζηψλ ηνπ Σνκέα Τγείαο  

Δζεινληηθέο Οκάδεο  

Οξγαλσκέλεο Οκάδεο πνιηηψλ απφ ηνπο Γήκνπο (πρ Αζιεηηθνί, Πνιηηηζηηθνί χιινγνη 

θιπ)  

Ζ Οκάδα ρεδηαζκνχ -Ο.Υ.Α ζα πξέπεη λα δεηήζεη απφ ηνπο πηζαλνχο εζνπνηνχο πιήξε 

ηαηξηθφ ηζηνξηθφ, ζηα πιαίζηα ησλ απαηηήζεσλ αζθάιεηαο θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο 

άζθεζεο. 

Δπίζεο, ε Οκάδα ρεδίαζεο –Ο.Υ.Α. παξέρεη ζηνπο εζεινληέο πξνο ζπκπιήξσζε κηα 

Φφξκα απνπνίεζεο ησλ επζπλψλ απφ ην Φνξέα Γηνξγάλσζεο θαη ηελ Οκάδα ρεδηαζκνχ ηεο 

Άζθεζεο-Ο.Υ.Α. Οη εζεινληέο ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο ησλ επηθεθαιήο ηνπο 

θαη ησλ ππεπζχλσλ, νη νπνίνη έρνπλ ηελ θχξηα επζχλε γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο. 
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Ζ Οκάδα ρεδηαζκνχ –Ο.Υ.Α. ζα πξέπεη λα παξάγεη εηδηθφ έληππν νδεγηψλ γηα ηνπο 

εζεινληέο ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ην πφηε ζα θζάζνπλ, πνχ ζα 

παξνπζηαζζνχλ θαη πνηνο ζα είλαη ν ρψξνο πξνεηνηκαζίαο ηνπο.  

Ζ πξνεηνηκαζία ησλ εζεινληψλ-ζπκάησλ αθνξά ην καθηγηάδ πνπ πξνζηίζεηαη ζηνπο 

εζνπνηνχο-ζχκαηα γηα λα κηκεζνχλ ηξαπκαηηζκνχο, πξνζζέηνληαο ξεαιηζκφ ζε κηα άζθεζε. 

Πεξηιακβάλεη εηδηθή ακθίεζε θαη καθηγηάδ πνπ βνεζά έλαλ εζνπνηφ-ζχκα λα κηκεζεί ηα 

ζεκάδηα θαη ηα ζπκπηψκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θάξηα ζπκπησκνινγίαο ηνπ.  

Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ζηνπο εζεινληέο πξαθηηθέο νδεγίεο γηα ηα αθφινπζα 

ζέκαηα: 

 Θα πξέπεη λα θνξνχλ παιηά ξνχρα επεηδή ν ηκαηηζκφο ηνπο κπνξεί λα θζαξεί. 

 Γελ ζα πξέπεη λα θνξνχλ αθξηβά θνζκήκαηα. 

 Θα πξέπεη παξακείλνπλ ζην ρψξν δηεμαγσγήο ηεο άζθεζεο γηα ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 Θα πξέπεη λα πξνκεζεπζνχλ ην λεξφ θαη ην γεχκα ηνπο απφ ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο. 

Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ξφινπ θαη ηεο απνζηνιήο ησλ εζεινληψλ πνπ ζα παξηζηάλνπλ ζε 

κηα άζθεζε επηρεηξήζεσλ ηα ζχκαηα απαηηείηαη ε παξαγσγή απφ ηελ Ο.Υ.Α ή ηηο 

Τπεξεζίεο ηνπ Σνκέα Τγείαο, ησλ Καξηψλ Γηαινγή θαη ε ζρεηηθή εθπαίδεπζε ησλ 

εζεινληψλ-ζπκάησλ πνπ ζα αλαπαξαζηήζνπλ ηα ζπκπηψκαηα ησλ θαξηψλ.  

Σαμηλόκεζε Ννζνθνκείσλ  

Γηα αζθήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ζπκκεηνρή Ννζνθνκείσλ, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 

Ννζνθνκείσλ ηα νπνία ζα παξαιάβνπλ ηνπο εζνπνηνχο-ζχκαηα θαζνξίδεηαη πξηλ απφ ηελ 

άζθεζε. Απηή ε ηαμηλφκεζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ εζνπνηψλ πνπ ζα 

κεηαθεξζνχλ απφ ηελ αξρηθή ζέζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ ζην θάζε λνζνθνκείν θαζψο θαη ηηο 

εηδηθέο κνλάδεο (ΜΔΘ, εγθαπκάησλ θιπ) ησλ Ννζνθνκείσλ πνπ ζα ηνπο ππνδερηνχλ. 

Υώξνο πγθέληξσζεο 

Ζ ρψξνο ζπγθέληξσζεο γηα κηα Άζθεζε Επηρεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη θνληά ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο δηεμαγσγήο ηεο άζθεζεο. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ 

γηα ηνλ ρψξν ζπγθέληξσζεο θαη ηελ ψξα πξνζέιεπζεο ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Ζ 

γξακκαηεία ηεο άζθεζεο φπσο θαη ζηηο Αζθήζεηο Σπδήηεζεο ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηελ 

εγγξαθή ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηελ παξνρή ηνπ πξνβιεπφκελνπ έληππνπ πιηθνχ θαη 

αλαιψζηκσλ εηδψλ θαζψο θαη ηε κεηαθνξά ησλ παξαηεξεηψλ ζηε πεξηνρή επηρεηξήζεσλ ηεο 

άζθεζεο. 

Αλ κηα άζθεζε δηεμάγεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα πεξηνρέο κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ 

πεξηζζφηεξνη απφ έλα ρψξν ζπγθέληξσζεο. Ο ρψξνο ζπγθέληξσζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 
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εχθνιε πξφζβαζε ζε ηνπαιέηεο θαη λεξφ γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 

Οδνί Πξόζβαζεο 

Οη νδνί πξφζβαζεο πξνο ην ζεκείν ηνπ ζπκβάληνο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα 

έρνπλ θαζνξηζηεί θαηά ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηεο άζθεζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα έρνπλ 

κειεηεζεί νη νδνί πξφζβαζεο πξνο ηνλ ρψξν δηεμαγσγήο ηεο άζθεζεο, ψζηε λα έρνπλ 

πξνβιεθζεί φιεο νη πηζαλέο δπζθνιίεο πξφζβαζεο απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη λα 

ιεθζνχλ πξφζζεηα κέηξα φπσο ξχζκηζε ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο θιπ.  

Πεξηνρή Δπηρεηξήζεσλ  

Ζ πεξηνρή επηρεηξήζεσλ είλαη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν δηεμάγεηαη κηα Άζθεζε Επηρεηξήζεσλ. 

Αλάινγα κε ην είδνο ηεο άζθεζεο κπνξεί λα είλαη είηε έλα θιεηζηφο ρψξνο (πρ. Κέληξν 

Δπηρεηξήζεσλ) είηε έλαο αλνηρηφο ππαίζξηνο ρψξνο. Μηα άζθεζε κπνξεί λα εμειίζζεηαη ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα πεξηνρέο επηρεηξήζεσλ. Κξίλεηαη ζθφπηκν ε Οκάδα ρεδηαζκνχ –

Ο.Υ.Α λα δεκηνπξγήζεη ζεκαηηθνχο ράξηεο κε ηελ πεξηνρή ή ηηο πεξηνρέο επηρεηξήζεσλ 

ζηνπο νπνίνπο ζα απεηθνλίδνληαη θαη νη νδνί πξφζβαζεο γηα ηελ αζθαιέζηεξε κεηαθίλεζε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη ράξηεο απηνί κπνξνχλ λα κε δνζνχλ ζηνπο αζθνχκελνπο ηαθηηθνχ 

επηπέδνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ έλαο απφ ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηεο άζθεζεο είλαη ν 

ρξφλνο πξφζβαζεο ζην ζεκείν ηνπ ζπκβάληνο. 

Υώξνη ηάζκεπζεο 

Οη θαηάιιεινη ρψξνη ζηάζκεπζεο ζα πξέπεη λα έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηελ Οκάδα 

ρεδηαζκνχ-Ο.Υ.Α. θαη ηνλ Φνξέα Γηνξγάλσζεο αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ παξαηεξεηψλ, 

ειεγθηψλ, αμηνινγεηψλ, εζνπνηψλ θαη εθπξνζψπσλ ησλ ΜΜΔ πνπ θζάλνπλ ζηνπο ρψξνπο 

ζπγθέληξσζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε θαζνδήγεζε ησλ νρεκάησλ 

ζηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο πξέπεη λα πξνβιεθζεί θαη ε δέζκεπζε ηνπ αλαιφγνπ πξνζσπηθνχ. 

Μεηαθνξά  

Οη ζπκκεηέρνληεο κεηαθέξνληαη ζην ρψξν ζπγθέληξσζεο κηαο Άζθεζεο Επηρεηξήζεσλ κε 

εληνιή ηνπ Φνξέα πξνέιεπζεο θαη ην θφζηνο κεηαθίλεζήο ηνπο θαιχπηεηαη είηε απφ ην 

Φνξέα ηνπο, είηε απφ ην Φνξέα Γηνξγάλσζεο. Ο Φνξέαο Γηνξγάλσζεο έρεη ηελ επζχλε γηα ηε 

κεηαθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ην ρψξν ζπγθέληξσζεο ζηελ πεξηνρή επηρεηξήζεσλ ηεο 

άζθεζεο. 

Ηδηαίηεξα γηα ηε κεηαθνξά ησλ επίζεκσλ πξνζθεθιεκέλσλ ν Φνξέαο Γηνξγάλσζεο δηαζέηεη 

εηδηθφ πξνζσπηθφ γηα ηε ζπλνδεία θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο είηε κε ηα δηθά ηνπο κέζα ή κε 

κέζα ηνπ Φνξέα Γηνξγάλσζεο. 
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Πεξηνρή Παξαηεξεηώλ/Μέζσλ (ΜΜΔ) 

Ο ρψξνο ηνπνζέηεζεο ησλ παξαηεξεηψλ, επίζεκσλ πξνζθεθιεκέλσλ θαη εθπξνζψπσλ ησλ 

ΜΜΔ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη θνληά ζηελ πεξηνρή επηρεηξήζεσλ πνπ ζα δηεμαρζεί ε άζθεζε 

θαη λα παξέρεη ζέα πξνο ηνλ ρψξν δηεμαγσγήο ηεο άζθεζεο, ρσξίο λα εκπνδίδεη ηνπο 

αζθνχκελνπο ζην έξγν ηνπο. 

Κξίλεηαη ζθφπηκν ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ πξνζθέξεη ε άζθεζε πξνο ηνπο 

παξαηεξεηέο, ζηελ πεξηνρή ησλ παξαηεξεηψλ λα βξίζθεηαη έλαο ππεχζπλνο ελεκέξσζεο πνπ 

ζα πεξηγξάθεη ηηο ιεηηνπξγίεο θαη δξάζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ νη αζθνχκελνη ζην ρψξν ηνπ 

πεδίνπ. 

Πξνβνιή-Γεκνζηόηεηα 

Ζ απφθαζε ηειενπηηθήο θάιπςεο ηεο άζθεζεο απνηειεί απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο 

Ο.Υ.Α. θαη ηνπ Φνξέα Γηνξγάλσζεο ηεο άζθεζεο.  

Δίλαη νξζφ λα ελεκεξψλνληαη φια ηα ΜΜΔ κε έλα δειηίν ηχπνπ ζρεηηθά κε ην ραξαθηήξα 

θαη ην πεξηερφκελν ηεο άζθεζεο. Ζ πξφζθιεζε ησλ ΜΜΔ ζην ρψξν δηεμαγσγήο πξνυπνζέηεη 

ηνλ εθ ηνλ πξνηέξσλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηνρψλ ηειενπηηθήο θάιπςεο απφ ηελ Ο.Υ.Α θαη 

ηνλ Φνξέα Γηνξγάλσζεο.  

πλέληεπμε ζηα ΜΜΔ είλαη ζχλεζεο λα δίλεη ε θπζηθή εγεζία ησλ αζθνχκελσλ Φνξέσλ πνπ 

παξεπξίζθνληαη σο επίζεκνη πξνζθεθιεκέλνη, ηα κέιε ηεο Ο.Υ.Α, ε εγεζία ηνπ Φνξέα 

Γηνξγάλσζεο θαη νη επηθεθαιήο ησλ αζθνχκελσλ νκάδσλ.  

Υώξνο Πξνζνκνίσζεο 

Ο ρψξνο πξνζνκνίσζεο είλαη έλαο ρψξνο εξγαζίαο κε εθπξνζψπνπο απφ ηνπο Φνξείο πνπ 

έρνπλ πξνζνκνησζεί ζηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο αιιά πνπ ζα ζπκκεηείραλ πηζαλψο ελεξγά εάλ 

ηα πεξηζηαηηθά ηεο άζθεζεο ήηαλ πξαγκαηηθά.  

Οη παξεπξηζθφκελνη ζην ρψξν πξνζνκνίσζεο κεηαδίδνπλ ή αλαπαξηζηνχλ φπνηε δεηεζεί απφ 

ηνπο αζθνχκελνπο ηηο δξάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ξεαιηζκνχ θαη ηε 

θπζηθή εμέιημε ηεο άζθεζεο. 

Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αζθνχκελσλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ζην ρψξν πξνζνκνίσζεο 

δχλαηαη λα γίλεηαη κέζσ ηειέθσλνπ, ηειενκνηνηππίαο, δηαδηθηχνπ ή άιισλ ηξφπσλ 

επηθνηλσλίαο. 

ηηο Οδεγίεο δηεμαγσγήο γηα ηνπο αζθνχκελνπο ζα πξέπεη λα έρνπλ αλαθεξζεί αλαιπηηθά ηα 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηνπο Φνξείο πνπ ζα πξνζνκνησζνχλ, ρσξίο λα δίλεηαη ε 

πιεξνθνξία φηη νη Φνξείο ζα πξνζνκνησζνχλ. 
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Δηδηθά Δθέ γηα πξνζνκνίσζε εμνπιηζκνύ 

Σα εηδηθά εθέ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ ηνλ πξαγκαηηθφ εμνπιηζκφ ζην 

ρψξν ηνπ ζπκβάληνο θαη λα δηακνξθψζνπλ φζν θαηά ην δπλαηφ πην ξεαιηζηηθή ηελ 

παξνπζηαδφκελε απφ ην ζελάξην θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο (πρ. πιαζηηθέο θνχθιεο γηα 

αλζξψπηλα ζψκαηα, πξνζνκνησκέλεο βφκβεο ή ζπληξίκκηα έθξεμεο βνκβψλ θιπ.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ 

Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο γηα ηελ Τπνβνήζεζε/Καζνδήγεζε θαη πληνληζκό κηαο  

Άζθεζεο επί Υάξηνπ-Α.Δ.Υ. 

 

Δθπαίδεπζε θαη Πξνεηνηκαζία γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ην πληνληζκό 

Αζθήζεσλ επί Υάξηνπ (ΑΔΥ) 

Σνλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ δηεμαγσγή Αζθήζεσλ επί Υάξηνπ-Α.Δ.Υ. έρεη ν πληνληζηήο 

(Facilitator) ν νπνίνο, είηε ελεξγεί κφλνο ηνπ, είηε ππνβνεζείηαη απφ κία νκάδα ππνζηήξημεο 

(Τπνζηεξηθηηθή Οκάδα πληνληζηή). Σα θαζήθνληα, νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ζπληνληζηή είλαη 

ηα αθφινπζα: 

 Πξνβαίλεη ζε ζπλνπηηθή θαη πεξηεθηηθή παξνπζίαζε πξνο ηνπο αζθνχκελνπο ηνπ ζθνπνχ, 

ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηεο άζθεζεο θαζψο θαη ηνπο θαλφλεο κε βάζε ηνπο νπνίνπο 

ζα δηεμαρζεί ε άζθεζε. 

 Κεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο άζθεζεο.  

 Παξνπζηάδεη ηελ αξρηθή αθήγεζε ηνπ ζελαξίνπ. 

 Γηεπζχλεη ηελ παξάζεζε φισλ ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ, έληππσλ κελπκάησλ θιπ πξνο 

ηνπο αζθνχκελνπο κε ηα νπνία εθηπιίζζεηαη ην ζελάξην. 

 Απαληά ζηηο εξσηήζεηο ησλ αζθνχκελσλ. 

 Γηαζθαιίδεη φηη φινη νη αζθνχκελνη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ άζθεζε. 

 Δπηιέγεη θαη ρξεζηκνπνηεί ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο (βνεζεηηθέο εξσηήζεηο ή/θαη ζρφιηα) 

γηα λα δηαζθαιίζεη φηη φια ηα ζεκαληηθά ζέκαηα έρνπλ ζπδεηεζεί. 

 Δμαζθαιίδεη φηη ε ζπδήηεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο άζθεζεο πξνρσξά κε έλα ινγηθφ 

ξπζκφ θαη ηεξεί ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ έρεη πξνδηαγξαθεί, γηα ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο 

άζθεζεο. 

 Γηεπζχλεη ηελ ελ ζεξκψ απελεκέξσζε θαη ππνβνεζά ηνπο αζθνχκελνπο, ηα κέιε ηεο 

Ο.Υ.Α θαη ηεο Τ.Ο. θαη ησλ αμηνινγεηψλ λα ζπιινγηζηνχλ ην ηη ζπλέβε θαηά ηελ 

δηεμαγσγή ηεο άζθεζεο. 

Δλεκέξσζε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο άζθεζεο  

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο άζθεζεο κία ζχληνκε θαη ζπλνπηηθή ελεκέξσζε φισλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ άζθεζε είλαη απαξαίηεηε 

Δλεκέξσζε αζθνύκελσλ 

ηελ ελεκέξσζε απηή δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη θακίαο κνξθήο πιεξνθνξία ζρεηηθά κε 

ην ζελάξην ηεο άζθεζεο. Σα ζέκαηα πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη αθνξνχλ ζηα αθφινπζα: 
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 Γνκή θαη Μεζνδνινγία ηεο άζθεζεο  

 Μέζνδνη αλαγλψξηζεο ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ζπκκεηερφλησλ 

 θνπφο θαη Αληηθεηκεληθνί ζηφρνη  

 Μέηξα αζθάιεηαο πξνθχιαμεο  

 Δπηθνηλσλίεο 

 Ρπζκίζεηο γηα ηελ δηνηθεηηθή κέξηκλα 

ηελ ζπλεζηζκέλε πεξίπησζε πνπ θάπνηνη Φνξείο δελ ζπκκεηέρνπλ σο αζθνχκελνη ζηελ 

άζθεζε πξέπεη λα πξνζνκνηψλνληαη. 

Απφ φια ηα παξαπάλσ ην βαζηθφ θαζήθνλ, ε θξίζηκε ηδηφηεηα ηνπ ζπληνληζηή είλαη λα 

επηηχρεη λα δεκηνπξγήζεη, έλα ηζνξξνπεκέλν επίπεδν θαζνδήγεζεο θαη ζπληνληζκνχ ηεο 

ζπδήηεζεο. 

Ζ επίηεπμε ελόο ηζνξξνπεκέλνπ επηπέδνπ θαζνδήγεζεο θαη ζπληνληζκνύ ηεο 

ζπδήηεζεο 

Ο ιάζνο βαζκφο ζπληνληζκνχ θαη ππνβνήζεζεο ηεο ζπδήηεζεο κίαο Άζθεζεο επί Φάξηνπ είηε 

ιηγφηεξνο είηε πεξηζζφηεξνο απφ ην «θαλνληθφ» νδεγεί ζπλήζσο ζε κία κε επηηπρεκέλε 

άζθεζε. Ο πληνληζηήο πξέπεη λα θαηεπζχλεη, λα ππνβνεζά θαη λα θαζνδεγεί ηελ ζπδήηεζε 

θαη επνκέλσο ηελ εμέιημε ηεο άζθεζεο ζχκθσλα ηα ζρεδηαζζέληα ρσξίο φκσο ηαπηφρξνλα λα 

επηβάιεη, λα ρεηξαγσγεί ή λα επεξεάδεη ηηο αληηδξάζεηο ησλ αζθνχκελσλ. Βεβαίσο ην ζσζηφ 

κίγκα ελεξγεηψλ απφ πιεπξάο πληνληζηή είλαη κία ηθαλφηεηα ε νπνία απνθηάηαη κέζσ ηεο 

παξαηήξεζεο θαη ηεο εκπεηξίαο. 

Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπγθξίλεη θαηαζηάζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπδήηεζεο ζηα ηξία 

πηζαλά επίπεδα ππνβνήζεζεο θαη παξαηίζεηαη γηα λα απνηειέζεη έλαλ ζπλνπηηθφ «νδεγφ» γηα 

πξνζσπηθφ ζην νπνίν κπνξεί λα αλαηεζνχλ θαζήθνληα πληνληζηή ή κέινπο Τπνζηεξηθηηθήο 

Οκάδαο πληνληζηή. 
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Πίλαθαο 2. Σα ηξία επίπεδα θαζνδήγεζεο θαη ζπληνληζκνύ ηεο ζπδήηεζεο κίαο άζθεζεο επί 

ράξηνπ 
Αλεπαξθήο θαζνδήγεζε θαη 

ζπληνληζκόο 

Ηζνξξνπεκέλε θαζνδήγεζε 

θαη ζπληνληζκόο 

Τπεξβνιηθή θαζνδήγεζε θαη 

ζπληνληζκόο 
Παχζεηο κεγάιεο δηάξθεηαο θαη 

θαηάζηαζε ακεραλίαο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο. 

 

Ζ ζπδήηεζε εμειίζζεηαη κε νκαιφ 

ξπζκφ ηνλ νπνίν παξαθνινπζνχλ 

«άλεηα» νη αζθνχκελνη. 

Ζ ζπδήηεζε εμειίζζεηαη κε 

γξήγνξν ξπζκφ πνπ 

παξαθνινπζείηαη κε δπζθνιία απφ 

ηνπο αζθνχκελνπο. 

Μεξηθνί αζθνχκελνη δελ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζπδήηεζε. 

Γίλεηαη ε επθαηξία ζε φινπο ηνπο 

αζθνχκελνπο λα ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά ζηε ζπδήηεζε. 

Ο ζπληνληζηήο δηαθφπηεη ή αθφκε 

θαη ζηακαηά ηνπο αζθνχκελνπο ελ‟ 

φζνλ πεξηγξάθνπλ ή επεμεγνχλ ηηο 

ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο ζα 

πξνέβαηλαλ. 

Ο ζπληνληζηήο δελ επηηπγράλεη λα 

θαηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε, ηελ 

αθήλεη λα παξεθθιίλεη απφ ην 

ζηφρν ηεο ρσξίο λα πξνζπαζεί λα 

ηελ επαλαθέξεη ζηε ζσζηή 

θαηεχζπλζε. 

Οη κεηαβάζεηο απφ ην έλα ζέκα ζην 

άιιν είλαη νκαιέο θαη ζρεδφλ δελ 

γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ηνπο 

αζθνχκελνπο. 

Ο ζπληνληζηήο ηνπνζεηείηαη ππέξ 

ην δένλ ζηα δηάθνξα ζέκαηα θαη 

κηιάεη πην πνιχ απφ ηνπο 

αζθνχκελνπο. 

Οη αζθνχκελνη δείρλνπλ λα 

βαξηνχληαη. 

Ο ζπληνληζηήο δηαηππψλεη 

δηνξαηηθέο θαη θαίξηεο εξσηήζεηο 

πνπ θαηεπζχλνπλ ηε ζπδήηεζε ζηα 

θξίζηκα ζέκαηα. 

Οη αζθνχκελνη αηζζάλνληαη θαη 

δείρλνπλ φηη επξίζθνληαη ππφ πίεζε 

λα αληηκεησπίδνπλ ηα δηάθνξα 

ζέκαηα θαη φηη δελ ηνπο δηαηίζεηαη 

ν απαξαίηεηνο ρξφλνο γηα 

ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ. 

Οη αζθνχκελνη δηαξθψο 

απεπζχλνπλ εξσηήκαηα θαη δεηνχλ 

θαηεπζχλζεηο θαη ζπγθεθξηκέλεο 

νδεγίεο απφ ην ζπληνληζηή. 

Οη αζθνχκελνη θαηαλννχλ ηε 

κεζνδνινγία ηεο άζθεζεο θαη ηη 

πξνζδνθάηε απφ απηνχο (δει. πνηνο 

είλαη ν ξφινο ηνπο). 

Οη αζθνχκελνη αηζζάλνληαη φηη 

ππνηηκνχληαη νη ηθαλφηεηέο ηνπο, 

φηη παηξνλάξνληαη ή φηη 

αληηκεησπίδνληαη κε 

ζπγθαηαβαηηθφ ηξφπν. 

Οη αζθνχκελνη είλαη ακήραλνη θαη 

κπεξδεκέλνη θαη δελ θαηαλννχλ 

πσο αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ 

ζηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο. 

Ο ζπληνληζηήο απνπλέεη 

απηνπεπνίζεζε θαη δίλεη ηελ 

εληχπσζε ηνπ έκπεηξνπ θαη ηνπ 

θαηαηνπηζκέλνπ πξνζψπνπ. 

Οη αζθνχκελνη δίλνπλ ηελ 

εληχπσζε φηη είλαη απνγνεηεπκέλνη 

ή αθφκε θαη εμνξγηζκέλνη απφ ηελ 

εμέιημε ηεο άζθεζεο. 

 

Ο ζπληνληζηήο δίλεη ηελ εληχπσζε 

φηη έρεη πξνβάξεη θαη «απαγγέιιεη» 

ην ξφιν ηνπ θαη δελ πξνζαξκφδεηαη 

ζηηο κε πξνγξακκαηηζκέλεο 

εμειίμεηο ηεο άζθεζεο. 

Ο ζπληνληζηήο ελζαξξχλεη ηνπο 

αζθνχκελνπο λα ιάβνπλ ππ‟ φςηλ 

ηνπο φιεο ηηο ελαιιαθηηθέο 

επηινγέο θαη λα ακθηζβεηήζνπλ 

ηελ εγθπξφηεηα ησλ παξαδνρψλ 

πνπ νη ίδηνη αιιά θαη νη άιινη 

αζθνχκελνη θάλνπλ. 

Οη αζθνχκελνη αηζζάλνληαη φηη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε 

ζπδήηεζε κνηάδεη πνιχ κε ηε 

κέζνδν ηεο απφ θαζέδξαο 

δηδαζθαιίαο. 

Ο ζπληνληζηήο θαίλεηαη φηη 

«δηαβάδεη απφ κέζα» θαη 

αλαπαξαγάγεη άθξηηα ην εγρεηξίδην 

ζπδήηεζεο ηεο άζθεζεο θαη δελ 

αιιειεπηδξά κε ηνπο αζθνχκελνπο. 

Ο ζπληνληζηήο παξνηξχλεη θαη 

ελζαξξχλεη ηνπο αζθνχκελνπο λα 

πάξνπλ απηέο θαη ζπγθεθξηκέλεο 

απνθάζεηο. 

Ο ζπληνληζηήο ιακβάλεη ηηο 

απνθάζεηο πνπ θαλνληθά πξέπεη λα 

ιακβάλνπλ νη αζθνχκελνη. 

Οη αζθνχκελνη δελ «σζνχληαη» απφ 

ηνλ ζπληνληζηή ψζηε λα ιάβνπλ 

απηέο θαη ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο 

 Ο ζπληνληζηήο δηαθφπηεη άθνκςα 

ηελ ζπδήηεζε θαη θάλεη 

«πεξηθεξεηαθά» θαη κε νπζηψδε 

ζρφιηα ζε αθαηάιιειεο ζηηγκέο. 
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Ζ ρξήζε ησλ Πηλάθσλ Διέγρνπ θαη ησλ Βνεζεηηθώλ Δξσηήζεσλ  

Οη πίλαθεο (θαηάινγνη) ειέγρνπ δηαζθαιίδνπλ φηη θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο άζθεζεο ζα 

θαιπθζνχλ φια ηα θξίζηκα θαη ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηεο άζθεζεο.  

Ο ζπληνληζηήο ρξεζηκνπνηεί ηνπο πίλαθεο ειέγρνπ γηα λα εμαζθαιίζεη φηη ε ζπδήηεζε δελ 

θεχγεη, απνκαθξχλεηαη, παξεθθιίλεη απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο άζθεζεο. Οη πίλαθεο ειέγρνπ ηνλ 

βνεζνχλ λα απνθαζίζεη εάλ ζα πξέπεη λα θαζνδεγήζεη ηε ζπδήηεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

θαηάιιειεο βνεζεηηθέο εξσηήζεηο ή/θαη ζρφιηα. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο άζθεζεο, είλαη απαξαίηεην λα αλαπηχζζεηαη γηα θάζε 

αληηθεηκεληθφ ζηφρν, έλαο πίλαθαο ειέγρνπ θαη έλαο αξηζκφο απφ βνεζεηηθέο εξσηήζεηο ή/θαη 

ζρφιηα. 

εκεηψλεηαη φηη ε ρξήζε ησλ βνεζεηηθψλ εξσηήζεσλ ή/θαη ζρνιίσλ πξέπεη λα γίλεηαη θαηά 

πεξίπησζε ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο θαη ηελ εμέιημε ηεο 

άζθεζεο. Δπί παξαδείγκαηη εάλ έλαο αληηθεηκεληθφο ζηφρνο απνζθνπεί ζην λα αμηνινγήζεη 

εάλ ην πξνζσπηθφ κίαο ππεξεζίαο πγείαο γλσξίδεη, πσο ζα αληηκεησπίζεη ηελ εθδήισζε, «ην 

μέζπαζκα» κίαο επηδεκίαο, πξνθαλψο θαη δελ πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε θαζνδήγεζε γηα ην 

πσο θαλείο αληηκεησπίδεη κία επηδεκία. Βεβαίσο ν πληνληζηήο πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη ζα 

ζπδεηεζνχλ φια ηα θξίζηκα ζεκεία ηνπ ηξφπνπ αληίδξαζεο άζρεηα κε ην εάλ νη αζθνχκελνη 

ηα ζθέθηεθαλ ή φρη. 

Απηφ ην πξφβιεκα απνθεχγεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν : ν πληνληζηήο ζηελ αξρή δεηά απφ 

ηνπο αζθνχκελνπο λα πξνεηνηκάζνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ έλα πίλαθα ειέγρνπ γηα έλα ζέκα 

(ή αληηθεηκεληθφ ζηφρν) θαη αθνινχζσο πξνζπαζεί λα δηαζθαιίζεη, θάλνληαο ρξήζε ησλ 

θαηάιιεισλ βνεζεηηθψλ εξσηήζεσλ ή/θαη ζρνιίσλ, φηη θαηά ηελ επαθφινπζε ζπδήηεζε ζα 

θαιπθζνχλ φια ηα ζρεηηθά ζεκεία αθφκε θαη αλ νη αζθνχκελνη δελ ηα ζπκπεξηέιαβαλ ζηνλ 

πίλαθα ειέγρνπ πνπ παξνπζίαζαλ. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηεο άζθεζεο, ν πληνληζηήο ζε πεξηνδηθά δηαζηήκαηα 

αλαηξέρεη ζηνπο πίλαθεο ειέγρνπ γηα λα δηαζθαιίζεη φηη φια ηα ζεκαληηθά ζεκεία θαη 

ζέκαηα έρνπλ θαιπθζεί/ζπδεηεζεί.  

εκεηψλεηαη φηη ν πίλαθα ειέγρνπ δελ ππαγνξεχεη, αιιά ζεζπίδεη απιψο, κία πξνηηκεηέα 

ζεηξά ζεκάησλ πνπ πξέπεη λα θαιπθζνχλ. ηελ πξάμε ε ζπδήηεζε ζπλήζσο δελ αθνινπζεί 

πηζηά επαθξηβψο ηελ ζεηξά ηνπ πίλαθα ειέγρνπ. Απηφ άιισζηε έγθεηηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

πληνληζηή λα θξίλεη εάλ νη αζθνχκελνη ζα επαλέιζνπλ θαη ζα αληηκεησπίζνπλ έλα ζέκα πνπ 
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θαίλεηαη πξνο ην παξφλ ηνπιάρηζηνλ, φηη παξέιεηςαλ. 

Ο θαηαγξαθέαο (note taker) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο πίλαθεο ειέγρνπ ζαλ ππνβνεζεηηθφ 

κέζν γηα ηελ ηήξεζε ζεκεηψζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηεο άζθεζεο, νη νπνίεο ζα 

απνηειέζνπλ θαη έλα απφ ηα ζηνηρεία γηα ηελ θαηάζηξσζε ηεο Αλαθνξάο Απνηίκεζεο 

Άζθεζεο-Α.Α.Α. 

Πνηνο είλαη ν πληνληζηήο: πξνζόληα ραξαθηεξηζηηθά  

Ζ επηινγή ηνπ ζπληνληζηή κίαο Άζθεζεο επη Φάξηνπ-ΑΕΦ είλαη κία θξίζηκε απφθαζε γηα ηελ 

«επηηπρή» δηεμαγσγή ηεο άζθεζεο. Δίλαη ζπλεζηζκέλε επηινγή λα αλαιακβάλεη απηφ ην ξφιν 

ν πξφεδξνο/ζπληνληζηήο ηεο Οκάδαο ρεδηαζκνχ-Ο.Υ.Α ή άιιν άηνκν πνπ γλσξίδεη ηα 

ζέκαηα ηεο άζθεζεο θαη έρεη θαη ην απαξαίηεην θχξνο γηα λα θέξεη εηο πέξαο απηήλ ηελ 

απνζηνιή. 

Τπνδείμεηο γηα ηνλ πληνληζηή 

 Να εζηηάδεηε ηε ζπδήηεζε ζηα θξίζηκα ζεκεία πνπ πξέπεη λα δηαιεπθαλζνχλ. 

 Να παξακέλεηε πάληνηε νπδέηεξνη, αληηθεηκεληθνί θαη δίθαηνη. 

 Να θξνληίζεηε γηα ηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ ηδεψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ. 

 Να απεπζχλεηε ην ιφγν ζηνπο αζθνχκελνπο ρξεζηκνπνηψληαο, θαηά ην δπλαηφλ, ηα 

νλφκαηά ηνπο. 

 Να παξαηεξείηε πξνζεθηηθά ηνπο αζθνχκελνπο θαη ην δηακνξθσλφκελν θιίκα θαη λα 

ιεηηνπξγείηε αλάινγα. 

 Να αμηνπνηείηε θάζε επθαηξία, γηα λα παξαθηλήζεηε ηνπο αζθνχκελνπο λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά. 

 Να κελ δηζηάζεηε λα δηαθφςεηε, κε επγεληθφ βέβαηα ηξφπν, αζθνχκελνπο πνπ 

κνλνπσινχλ ηελ ζπδήηεζε. 

 Να ηεξείηε ην πξφγξακκα εθηφο θαη εάλ ππάξρνπλ πνιχ ζνβαξνί ιφγνη γηα ην 

αληίζεην. 

 Να ρξεζηκνπνηείηε ην δηαζέζηκν ρψξν, λα κελ είζηε ζηαηηθφο. 

 Να παξαθηλείηε ηνπο αζθνχκελνπο λα θάλνπλ δηάινγν θαη λα κελ απεπζχλνληαη ζε 

εζάο. 

 Να κελ παξαζχξεζηε θαη λα κελ απαληάηε ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο ησλ αζθνχκελσλ 

αδηαθξίησο. 

 Να θάλεηε ζσζηή ρξήζε ηεο ζησπήο. 

 Να κελ επηηξέςεηε ζηνπο αζθνχκελνπο λα κεηαθέξνπλ ζε εζάο ηελ αξκνδηφηεηά 

ηνπο λα επηιχζνπλ έλα πξφβιεκα θαη λα πάξνπλ απνθάζεηο. 
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 Να κελ ππνπέζεηε πνηέ ζηνλ πεηξαζκφ λα πείηε «αο ην είρα πεη». 

 Να ελεξγείηε κε απηνπεπνίζεζε, αιιά ρσξίο ππεξνςία, κε πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη 

επειημία. 

 Να ζέβεζηε θαη λα πξνζηαηεχεηε ηελ αμηνπξέπεηα ησλ Φνξέσλ θαη ησλ αζθνχκελσλ. 

 Να κελ παίξλεηε ηνλ εαπηφ ζαο πνιχ ζηα ζνβαξά, ν ξφινο ζαο είλαη λα βνεζήζεηε 

ζηελ αλαγλψξηζε ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ θαη θπξίσο ησλ αδπλακηψλ θαη φρη λα 

απνδείμεηε φηη ηα γλσξίδεηε φια. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε΄ 

Πξόηππν Δληύπνπ Αμηνιόγεζεο Άζθεζεο 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΚΖΖ 

 

 

ΓΗΤΠΖΡΔΗΑΚΖ  ΔΠΗ ΥΑΡΣΟΤ ΑΚΖΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ  

ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ ΟΓΟ 

 «ΤΝΔΡΓΑΗΑ – ΖΡΑΓΓΑ 2008» 

10 ΗΟΤΝΗΟΤ 2008, ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ DIVANI CRAVEL, 

Βαζηιέσο Αιεμάλδξνπ 2, 16121 Αζήλα 

 

Ολνκαηεπψλπκν πκκεηέρνληνο (πξναηξεηηθά) : 

Τπεξεζία: 

Ρφινο:  

                Αζθνχκελνο / Παίθηεο  

                Παξαηεξεηήο                                     

Παξαθαιψ ζεκεηψζηε κε Υ, ηελ απάληεζε ηεο πξνηίκεζήο ζαο. 

 

 

1. Σν επίπεδν νξγάλσζεο ηεο άζθεζεο ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο: 

Άξηζην                    

Πνιχ θαιφ              

Μέηξην                   

Αλεπαξθέο             

ρφιηα θαη παξαηεξήζεηο: 

 

 

2. Οη αξρηθέο εηζεγήζεηο / παξνπζηάζεηο : 

Ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκεο γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο άζθεζεο                                   

Βνήζεζαλ ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο άζθεζεο                                                   

Γελ πξνζέθεξαλ ζεκαληηθή πιεξνθνξία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο                         

Ήηαλ θνπξαζηηθέο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο                                                        

ρφιηα θαη παξαηεξήζεηο: 
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3. Σν πιεξνθνξηαθό έληππν πιηθό / εγρεηξίδην ηεο άζθεζεο ήηαλ: 

Άξηζην                    

Πνιχ θαιφ              

Μέηξην                   

Αλεπαξθέο             

 

ρφιηα θαη παξαηεξήζεηο: 

 

 

4. Σν νπηηθναθνπζηηθό πιηθό ηεο άζθεζεο ήηαλ: 

Άξηζην                    

Πνιχ θαιφ              

Μέηξην                   

Αλεπαξθέο             

 

ρφιηα θαη παξαηεξήζεηο: 

 

 

5. Ζ δνκή θαη ε κεζνδνινγία ηεο Άζθεζεο ήηαλ: 

Άξηζηε                     

Πνιχ Καιή               

Μέηξηα                      

Αλεπαξθήο               

 

ρφιηα θαη παξαηεξήζεηο: 

 

 

6. Σν ζελάξην ηεο Άζθεζεο ήηαλ: 

Πιήξσο Ρεαιηζηηθφ                             

Με κηθξέο παξαιήςεηο                        

Με κεγάιεο παξαιήςεηο                      

Με ξεαιηζηηθφ                                    

 

ρφιηα θαη παξαηεξήζεηο: 
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7.  Ζ επηινγή ησλ επεηζνδίσλ ηνπ ζελαξίνπ ζε ζρέζε κε ηνλ έιεγρν ησλ 

αληηθεηκεληθώλ ζηόρσλ  ηεο άζθεζεο ήηαλ: 

Άξηζηε                                                

Δπηηπρήο                                             

Ηθαλνπνηεηηθή                                      

Αλεπαξθήο                                            

 

ρφιηα θαη παξαηεξήζεηο: 

 

8. Ζ επηινγή ησλ επηπέδσλ δηνίθεζεο ησλ θνξέσλ θαη ε θαηαλνκή ησλ 

παηθηώλ /αζθνύκελσλ κε βάζε ηνπο αληηθεηκεληθνύο ζηόρνπο ηνπ θάζε 

Φνξέα ήηαλ: 

Άξηζηε                     

Πνιχ Καιή              

Μέηξηα                    

Αλεπαξθήο               

 

ρφιηα θαη παξαηεξήζεηο: 

 

9. Ο πληνληζκόο ηεο άζθεζεο ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο: 

Άξηζηνο                                                      

Δπηηπρήο                                                     

Ηθαλνπνηεηηθφο                                            

Αλεπαξθήο                                                  

 

ρφιηα θαη παξαηεξήζεηο: 

 

 

10. Ζ δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ από ηελ Οκάδα πληνληζκνύ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο άζθεζεο ήηαλ: 

Άξηζηε                     

Πνιχ Καιή              

Μέηξηα                      

Καθή                        

 

ρφιηα θαη παξαηεξήζεηο 
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11. Ζ επθαηξία πνπ είραηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο άζθεζεο λα εθθξάζεηε ηηο 

απόςεηο ζαο ήηαλ: 

 

Καιχηεξε δπλαηή                                         

Ηθαλνπνηεηηθή                                       

Διάρηζηε                                               

Κακία                                                    

ρφιηα θαη παξαηεξήζεηο: 

 

12. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ αζθνύκελσλ/παηθηώλ ηνπ ηαθηηθνύ θαη 

επηρεηξεζηαθνύ επηπέδνπ ηνπ Φνξέα ζαο ήηαλ: 

Άξηζηε                                                     

Απνηειεζκαηηθή                                       

Ηθαλνπνηεηηθή                                          

Πξνβιεκαηηθή                                         

ρφιηα θαη παξαηεξήζεηο: 

 

 

13. Ζ επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ άιισλ Φνξέσλ 

ήηαλ: 

Άξηζηε                                                   

Απνηειεζκαηηθή                               

Ηθαλνπνηεηηθή                                               

Πξνβιεκαηηθή                                          

ρφιηα θαη παξαηεξήζεηο: 

 

 

14. Οη επαγγεικαηηθέο γλώζεηο θαη νη ηθαλόηεηεο πνπ εμαζθήζαηε, θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο άζθεζεο, εθηηκάηε όηη ζα είλαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθόλησλ ζαο; 

Απνιχησο απαξαίηεηεο                           

Ηδηαίηεξα ρξήζηκεο                                   

Σεηξηκκέλεο                                              

Αλεθάξκνζηεο                                          

ρφιηα θαη παξαηεξήζεηο: 
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15. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο άζθεζεο νη ζρέζεηο ζαο κε ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ 

άιισλ Φνξέσλ: 

Βειηηψζεθαλ ζεκαληηθά                       

Βειηηψζεθαλ κεξηθψο                           

Γελ δηαθνξνπνηήζεθαλ θαζφινπ          

Δπηδεηλψζεθαλ                                       

ρφιηα θαη παξαηεξήζεηο: 

 

 

16. Δίραηε πξνεγνύκελε εκπεηξία από ζπκκεηνρή ζε άζθεζε; 

ΝΑΗ                     

ΟΥΗ                     

 

ρφιηα θαη παξαηεξήζεηο: 

 

 

17. Δίραηε ζπκκεηάζρεη μαλά ζε Άζθεζε επί Υάξηνπ; 

Ζκεξνκελία:                                

Σφπνο:                                          

Ηδηφηεηα πκκεηέρνληνο:                                            πληνληζηήο  

                                                                                 Αζθνχκελνο / Παίθηεο       

                                                                                  Παξαηεξεηήο  

ρφιηα θαη παξαηεξήζεηο: 

 

 

18. Πώο θξίλεηε ηελ ζεκεξηλή δηαδηθαζία, σο πξνο ηε δηεμαγσγή ηεο, ζε 

ζύγθξηζε κε ηελ εκπεηξία ζαο: 

Καηλνηφκν                                     

Πνιχπινθε                                     

Απιή                                             

Σεηξηκκέλε                                    

ρφιηα θαη παξαηεξήζεηο: 
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19. Θα ραξαθηεξίδαηε απηά πνπ αθνύζαηε ζηελ άζθεζε: 

Καηλνηφκα                                                Πξαθηηθά                       

Γεληθφινγα                                               εκαληηθά                     

χγρξνλα                                                  Σεηξηκκέλα                    

Ρεαιηζηηθά                                                Αλεθάξκνζηα               

ρφιηα θαη παξαηεξήζεηο: 

 

 

20. Αλαθέξεηε ηα ηξία ζεκαληηθόηεξα ζέκαηα πνπ απαηηνχλ βειηίσζε ζην πιαίζην 

δνθηκαδφκελσλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ηκήκα θνπφο θαη 

Αληηθεηκεληθνί ηφρνη ησλ Οδεγηψλ Γηεμαγσγήο ηεο άζθεζεο 

 

 

 

21. Πξνζδηνξίζηε ηα ζηάδηα / βήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε θάζε 

πξνζδηνξηζκέλνπ παξαπάλσ ζέκαηνο βειηίσζεο.  

 
Ηεξαξρείζηε ηα παξαπάλσ ζέκαηα κε βάζε ηνλ βαζκφ πξνηεξαηφηεηάο ηνπο  

 

 

22. Ση πνιηηηθέο, ζρέδηα θαη δηαδηθαζίεο πξέπεη λα αλαζεσξεζνχλ ή αλαπηπρζνχλ 

απφ ην ζχλνιν ησλ δνθηκαδφκελσλ ζηελ παξνχζα άζθεζε; 
 
Ηεξαξρείζηε ηα παξαπάλσ ζέκαηα κε βάζε ηνλ βαζκφ πξνηεξαηφηεηάο ηνπο  

 

 

 

23. Πνηεο ήηαλ νη πξνζδνθίεο ζαο /ζηφρνη ζαο απφ ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ άζθεζε; 

Ηεξαξρείζηε ηα παξαπάλσ ζέκαηα κε βάζε ηνλ βαζκφ πξνηεξαηφηεηάο ηνπο  

 

 

 

24. Πνηεο απφ ηηο παξαπάλσ πξνζδνθίεο ζαο δελ ηθαλνπνηήζεθαλ θαη ηη αιιαγέο ζα 

πξνηείλαηε γηα ηελ βειηίσζε ηεο άζθεζεο κε βάζε ηηο πξνζδνθίεο ζαο/ ζηφρνπο 

ζαο απφ ηελ ζπκκεηνρή ζαο; 

Ηεξαξρείζηε ηα παξαπάλσ ζέκαηα κε βάζε ηνλ βαζκφ πξνηεξαηφηεηάο ηνπο  
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25. Σν έληππν αμηνιόγεζεο ηεο άζθεζεο είλαη: 

Άξηζην                                         

Ηθαλνπνηεηηθφ                              

Μέηξην                                         

Αλεπαξθέο                                

ρφιηα θαη παξαηεξήζεηο: 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ΄ 

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ηεο Αλαθνξάο Απνηίκεζεο Άζθεζεο  

 

ΠΡΟΛΟΓΟ  

χληνκν θείκελν απφ ηελ πνιηηηθή / ηε θπζηθή εγεζία / ηελ αξκφδηα κνλάδα γηα ηνλ 

ζπληνληζκφ ηεο δηνξγάλσζεο ηεο άζθεζεο. 

ΔΚΣΔΝΖ ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

2. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΑΚΖΖ (ίδην κε ηηο Οδεγίεο Γηεμαγσγήο ηεο Άζθεζεο) 

2.1 Καηεγνξία /Δίδνο Άζθεζεο 

2.2 Γηαβάζκηζε 

2.3 Υξφλνο θαη Σφπνο Γηεμαγσγήο 

2.4 ελάξην 

2.5 Δκπιεθφκελνη Φνξείο 

2.6 Δπίπεδα Γηνίθεζεο, Διέγρνπ & πληνληζκνχ Δπηρεηξήζεσλ 

2.7 Αζθνχκελνη / Παίθηεο 

2.8 ρεδηαζκφο Άζθεζεο 

2.9 πληνληζκφο Άζθεζεο 

2.10 Φνξείο Τινπνίεζεο 

2.11 Πξνβνιή –Γεκνζηφηεηα 

2.12 Κφζηνο Άζθεζεο 

3. ΚΟΠΟ – ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΑΚΖΖ (ίδην κε ηηο Οδεγίεο Γηεμαγσγήο 

ηεο Άζθεζεο) 

3.1 Γεληθφο θνπφο 

3.2 Γεληθνί Αληηθεηκεληθνί ηφρνη 

3.3 Δηδηθνί Αληηθεηκεληθνί ηφρνη 

4. ΓΗΔΡΓΑΗΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

Πεξηιακβάλεη ηελ Οκάδα ρεδηαζκνχ ηεο Άζθεζεο θαη ην Υξνλνδηάγξακκα ησλ 

πλαληήζεσλ ηεο ζε κνξθή δηαγξάκκαηνο Gant 

5. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΑΡΗΟΤ 
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Πεξηιακβάλεη φιν ην ζελάξην πνπ παξνπζηάζηεθε ζηνπο αζθνχκελνπο ( εθηελήο αθήγεζε) 

καδί κε ηα επεηζφδηα 

6. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΑΚΖΖ 

6.1 Αμηνιφγεζε ρεδηαζκνχ Άζθεζεο  

6.2 Αμηνιφγεζε Γηεμαγσγήο Άζθεζεο 

6.3 Αλάιπζε Δπίηεπμεο Αληηθεηκεληθψλ ηφρσλ 

Πξνζδηνξηζκφο κε βάζε ηα νξηδφκελα ζηα Φχια Πεξηγξαθήο Αληηθεηκεληθνχ ζηφρνπ 

(εκεία πδήηεζεο) ησλ δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ ηεο άζθεζεο 

7. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ 

7.1 Γεληθά πκπεξάζκαηα 

7.2 Καηάινγνο Γηνξζσηηθψλ Δλεξγεηψλ 

Πεξηιακβάλεη ηηο πξνηεηλφκελεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα θάζε έλα απφ ηα αθφινπζα 

ζεκεία ζηα νπνία είλαη εθηθηφ λα δηαπηζησζνχλ νη αδπλακίεο. 

7.2.1 ρέδηα Έθηαθηεο Αλάγθεο / Γξάζεο 

7.2.2 Τπνδνκέο & Δμνπιηζκφο  

7.2.3 Δθπαίδεπζε – Καηάξηηζε – Δλεκέξσζε 

7.2.4 ρεδηαζκφο θαη Γηεμαγσγή Άζθεζεο 

ΑΚΡΧΝΤΜΗΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: Καηάινγνο 
32

 κε ζηνηρεία θαη ζέζεηο εξγαζίαο ησλ: Οκάδα πληνληζκνχ, 

Αζθνχκελσλ/Παηθηψλ, Παξαηεξεηψλ, Δθιεθηψλ, Αμηνινγεηψλ, Δπίζεκσλ 

πξνζθεθιεκέλσλ, Πξνζσπηθνχ Σερληθήο Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β: ηαηηζηηθή Δπεμεξγαζία Δληχπσλ Αμηνιφγεζεο 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: εκεηψζεηο απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο θαηά ηελ ελ ζεξκψ απελεκέξσζε 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: Έληππα Καηαγξαθήο Δλεξγεηψλ ζε θάζε Φάζε απφ ηα Σξαπέδηα Δξγαζίαο 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ: Αλάιπζε Οηθνλνκηθνχ Κφζηνπο Άζθεζεο 

 

                                                      
32

 είλαη δπλαηφλ γηα ιφγνπο εκπηζηεπηηθφηεηαο λα αλαθέξνληαη κφλν ζέζεηο εξγαζίαο θαη φρη νλνκαηεπψλπκα. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Θ΄ 

Πξόηππν Βεβαίσζεο ζπκκεηνρήο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η΄ 

Παξάδεηγκα Λνγόηππνπ από ηελ Γηϋπεξεζηαθή επί Υάξηνπ Άζθεζε Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο «ΤΝΔΡΓΑΗΑ-ΖΡΑΓΓΑ 2008»  

 

ΛΟΓΟΣΤΠΟ – ΖΜΑΗΑ (ΤΜΒΟΛΗΜΟ) 
 

Ζ θσδηθή νλνκαζία ηεο άζθεζεο «ΤΝΔΡΓΑΗΑ – ΖΡΑΓΓΑ 2008» θαη ην ινγφηππν ηεο 

ηα νπνία απεηθνλίδνληαη ζην ρήκα 1 θαηαδείρλνπλ ζπλνπηηθά: 

 

 ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ (ζπλεξγαζία) πνπ πξέπεη λα δηαπλέεη ην κεραληζκφ θαη ηηο 

δπλάκεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα λα θέξνπλ εηο πέξαο επηηπρψο ηνλ ζθνπφ ηνπο  

 ηελ ηδηαίηεξε ππνδνκή (ζήξαγγα) ζηελ νπνία εμειίζζεηαη ε θαηαζηξνθή θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ απηή ζέηεη  

 ην έηνο (2008) πξαγκαηνπνίεζεο ηεο άζθεζεο. 

 

 
ρήκα 1: Λνγόηππν –πκβνιηζκόο  

«πλεξγαζία*  

1. α) ε ελέξγεηα ή ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλεξγάδνκαη 

1. β) ζπκκεηνρή ζε έλα ζπιινγηθό έξγν 

2. αληαιιαγή βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο κεηαμύ αηόκσλ 

ή νκάδσλ πνπ έρνπλ θνηλνύο ή ζπλαθείο ζηόρνπο» 

«πλεξγάδνκαη*  

α) ζπκκεηέρσ ζε έλα ζπιινγηθό έξγν αλαιακβάλνληαο 

έλα νξηζκέλν κέξνο από ην ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ 

β) δέρνκαη θαη δίλσ βνήζεηα θαη ππνζηήξημε ζε άηνκν ή 

ζε νξγαλσκέλν ζύλνιν πνπ επηδηώθεη ηνπο ίδηνπο ή 

ζπλαθείο ζηόρνπο κε ηνπο δηθνύο κνπ» 

 

 

 
*Πεγή: «Λεμηθφ ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο Γιψζζαο» [Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Ηλζηηηνχην 

Νενειιεληθψλ πνπδψλ, Θεζζαινλίθε, 3ε αλαηχπσζε 2002]. 


