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Πρόλογος 
 

Στο πλαίσιο της προστασίας των πολιτών, οι εθελοντικές οµάδες, δίνουν 
ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεχή προετοιµασία τους για την παροχή βοήθειας, 
όποτε αυτή απαιτηθεί. 

Για το λόγο αυτό οι Εθελοντικές Οµάδες του ∆ήµου Ρόδου, σε συνεργασία 
µε την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,  διεξήγαγε πρακτικό γυµνάσιο στην περιοχή 
που αναφέρεται στο σχέδιό του, µε  τους κατωτέρω σκοπούς 

Γενικοί σκοποί 
α. Η σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των εθελοντικών οµάδων 
β.Η εκγύµναση των οµάδων στην περιορισµένης έκτασης ανάπτυξης 
καταυλισµού σεισµοπλήκτων 

Ειδικοί σκοποί 
α. Προσδιορισµός δυνατοτήτων υλικών πόρων  και εθελοντικών οµάδων 
β. Έλεγχος / διαπίστωση δυνατοτήτων εξοπλισµού 
γ. Προσδιορισµός χρόνου απόκρισης 
δ. Θεσµική υποχρέωση 

Η έκβαση του γυµνασίου και τα αποτελέσµατα της αποτίµησης που 
καταγράφονται στο παρόν έντυπο, αποτελούν οδηγό για την υιοθέτηση 
διορθωτικών ενεργειών που θα ενισχύσουν την αποτελεσµατικότητα των 
Εθελοντικών Οµάδων καθώς και των συνεργαζόµενων Φορέων  ώστε να 
διαχειριστούν µε επιτυχία στο µέλλον, ανάλογα του σεναρίου συµβάντα που 
απευχόµαστε να συµβούν.  

Ευχαριστώ θερµά όλους τους Εθελοντές  και κυρίως τους: Ματθαίου 
Παναγιώτη που δέχθηκε να αναλάβει το δύσκολο ρόλο του ∆ιοικητή του 
καταυλισµού, τον Μπένοτ Φράνκυ που επίσης δέχθηκε να αναλάβει το ρόλο του 
Οµαδάρχη Α’ και να επιµεληθεί τα στοιχεία του Παραρτήµατος «Α» , τον Τζάνο 
Κωσταντίνο, τον Βασιλειάδη Παντελή, τον   Εγγλέζο Παναγιώτη, τον Μαντικό 
Κωνσταντίνο, τον Κωτιάδη Ιωάννη, τον Μπαλασκά Μιχάλη, τον Ιατρίδη 
Αλέξανδρο, τον ∆ηµόφσκι Ιωάννη, οι οποίοι µε εµπιστεύτηκαν (οι ίδιοι ή 
εκπρόσωποί τους ) για το σχεδιασµό και την αξιολόγηση του γυµνασίου. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο 
Χατζηµάρκο και στην υπεύθυνη σκηνικού υλικού Αττιτή Ειρήνη, υπαλλήλου της 
ΠΝΑΙ, η οποία συνεργάστηκε πέραν του ωραρίου εργασίας της, προκειµένου να 
υλοποιηθεί η δράση. 
 

Ο Αξιολογητής  
 

Μαντικός Μιχαήλ, σµήναρχος ε.α, Msc 
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Περίληψη 
 

Το πρακτικό γυµνάσιο πεδίου µε θέµα: Προσοµοίωση δηµιουργίας 
καταυλισµού σεισµοπλήκτων πραγµατοποιήθηκε στην πόλη της Ρόδου , από 3 
∆εκεµβρίου έως 4 ∆εκεµβρίου 2016 

Το σενάριο του γυµνασίου αναφερόταν σε ισχυρή σεισµική δόνηση 
µεγέθους 7,2 βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ, η οποία  σηµειώθηκε τις πρώτες 
πρωινές ώρες του Σαββάτου (2/12), στις 03:30, στην υποθαλάσσια περιοχή 
µεταξύ Ρόδου και Χάλκης. Ως αποτέλεσµα αυτής, µεγάλο µέρος κατοικιών (ως 
επι το πλείστον παλαιάς κατασκευής) ,στην ευρύτερη περιοχή του αρχαίου 
σταδίου, υπέστησαν σοβαρές ζηµιές. Το γεγονός αυτό οδήγησε τους αρµόδιους 
φορείς να δηµιουργήσουν καταυλισµό σεισµοπλήκτων  στην περιοχή του  
αρχαίου σταδίου και συγκεκριµένα στον ανοιχτό χώρο απέναντι από τα γραφεία 
του ΟΑΕ∆, επί της οδού Θεµιστοκλέους Σοφούλη. Η εντολή δόθηκε στις 05:45 
από το αρµόδιο όργανο και η έναρξη των εργασιών δηµιουργίας καταυλισµού 
σεισµοπλήκτων, ορίσθηκε στις 08:00, στην είσοδο του εγκεκριµένου  χώρου 
συγκέντρωσης 

Το σενάριο απαιτούσε τη συνεργασία των εµπλεκόµενων φορέων και των 
εθελοντικών οµάδων, ώστε να δηµιουργηθεί λειτουργικός καταυλισµός 
σεισµοπλήκτων, περιορισµένης έκτασης 

Ταυτότητα δράσης 
 

Η δράση  ανήκει στην κατηγορία των πρακτικών τύπων και υπάγεται στο 
είδος του γυµνασίου1 . Αυτό αποτελεί την πιο απλή από τα είδη «Πρακτικών» 
Ασκήσεων ή Ασκήσεων Επιχειρήσεων. Το γυµνάσιο συνήθως χρησιµοποιείται 
για να γίνει: 
α/ εκπαίδευση στη χρήση νέου εξοπλισµού 
β/ πρακτική εφαρµογή ή δοκιµασία διαδικασιών 
γ/ «εξάσκηση» και «συντήρηση» των υφιστάµενων δεξιοτήτων του προσωπικού 
 

∆ιαβάθµιση  
 
Αδιαβάθµητη  
 

Τόπος και Χρόνος ∆ιεξαγωγής  
 
Σάββατο 3  και Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου του 2016, στην περιοχή του  

αρχαίου σταδίου και συγκεκριµένα στον ανοιχτό χώρο απέναντι από τα γραφεία 
του ΟΑΕ∆, επί της οδού Θεµιστοκλέους Σοφούλη 
 

                                                 
1 Πολιτική Ασκήσεων- Εγχειρίδιο Σχεδιασµού, ∆ιεξαγωγής και Αποτίµησης Ασκήσεων Πολιτικής 
Προστασίας για τον έλεγχο των διαδικασιών και Σχεδίων που συντάσσονται σε εφαρµογή της Υ.Α 
1299/2003, ηµ.εκδ. 2009,  σελ. 18 
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Εµπλεκόµενοι φορείς 
 
α. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
β. Σαµαρείτες – Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
γ. Ελληνική Οµάδα ∆ιάσωσης – Νότιο συγκρότηµα 
δ. Ένωση Ραδιοερασιτεχνών ∆ωδεκανήσου 
ε. Εθελοντική Οµάδα Πρόληψης Καταστροφών 
στ. Εθελοντική Οµάδα Αντιµετώπισης Καταστροφών , Σαλάκου 
ζ. Εθελοντές Πυροσβέστες 
η. ∆ωδεκανησιακός Σύλλογος  4Χ4 Ρόδου 
θ. Λέσχη 4Χ4 Ρόδου (δεν συµµετείχε) 
ι. Σώµα Ελλήνων Προσκόπων 
ια. Εθελ. Πυρ. Κλιµ. Ατταβύρου 
 

Σχέδιο Γυµνασίου 
  

Το σχέδιο του γυµνασίου διανεµήθηκε σε όλους τους εµπλεκόµενους και 
περιελάµβανε: 
 
 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
Α1 Εισαγωγή  
Α2 Σκοποί γυµνασίου  
Α3 Παραδοχές  
Α4 Πληροφορίες  
 ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ  
Β1 Σενάριο γυµνασίου  
Β2 Εµπλεκόµενοι φορείς  
Β3 Επικοινωνίες  
 ΠΗΓΕΣ  
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
 «Α» : Χρονοδιαγράµµατα δράσεων  
 «Β» : Σχεδιάγραµµα πεδίου – Χώροι στάθµευσης  
 «Γ»: Αριθµοί κλήσεων επικοινωνίας βασικών 

εµπλεκοµένων 
 

 «∆»:  Ενδεικτικός Εξοπλισµός  
 «Ε»: Ηµερήσιο Πρόγραµµα ∆ραστηριοτήτων 

Γυµνασίου 
 

 «ΣΤ»: Οµάδες Εργασίας – ∆ιάγραµµα ∆ιοίκησης  
 «Ζ»: Ατοµικός Εξοπλισµός (κοινός – ειδικός)  
 «Η»: Κανόνες Συµπεριφοράς ∆ιαβίωσης 

Καταυλισµού 
 

 «Θ»: Υπόδειγµα Οµαδικής Αίτησης Συµµετοχής  
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Επίπεδα ∆ιοίκησης Ελέγχου και Συντονισµού 
 
 Η διοίκηση του καταυλισµού είχε δύο επίπεδα, το πρώτο επίπεδο ήταν 
αυτό του ∆ιοικητή καταυλισµού και το ∆εύτερο ήταν του Οµαδάρχη Α’ και Β’. Η 
θέση του Οµαδάρχη Β’ παρότι καλύφθηκε στη φάση προετοιµασίας, στο 
πρακτικό πεδίο δεν παρουσιάστηκε και τα καθήκοντα µοιράστηκαν µεταξύ του 
∆ιοικητή και του Οµαδάρχη Α’. 
 

Στοιχεία Συµµετοχής των Εθελοντικών Οµάδων 
 
Οι δηλωθείσες συµµετοχές από όλες τις οµάδες ήταν εκατόν δώδεκα 

άτοµα. Ο αριθµός που τελικά συµµετείχε παρουσίασε διακύµανση και ως εκ 
τούτου υπολογίστηκε ο µέσος όρος παρουσίας στα τέσσερα προσκλητήρια που 
διενεργήθηκαν. 
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Το ποσοστό συµµετοχής ανά οµάδα κυµάνθηκε σε ποσοστό ως: 
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Ελληνική Οµάδα ∆ιάσωσης – Νότιο συγκρότηµα

Ένωση Ραδιοερασιτεχνών ∆ωδεκανήσου

Εθελοντική Οµάδα Αντιµετώπισης Καταστροφών ,
Σαλάκου

∆ωδεκανησιακός Σύλλογος  4Χ4 Ρόδου

Σώµα Ελλήνων Προσκόπων

Σαµαρείτες – Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Εθελοντική Οµάδα Πρόληψης Καταστροφών- CBR

Εθελ. Πυρ. Κλιµ. Ατταβύρου και Ρόδου

 
Βλέπε αναλυτική κατάσταση, ως Παράρτηµα «Α» 
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Μεθοδολογία Αποτίµησης Γυµνασίου 
 

Η αποτίµηση του γυµνασίου αποσκοπεί στην αναγνώριση των δυνατών 
και αδύνατων σηµείων (εντοπισµό λαθών - παραλήψεων) τόσο στο σχεδιασµό, 
όσο και στη διαχείριση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που παρουσιάζεται στο 
σενάριο καθώς και την υποβολή προτάσεων προκειµένου να βελτιστοποιηθεί το 
σύστηµα ως προς τη δηµιουργία καταυλισµού σεισµοπλήκτων περιορισµένης 
έκτασης.  

Οι πληροφορίες για την εξαγωγή συµπερασµάτων έχουν ληφθεί από:  
  ♦ Πληροφορίες που συγκέντρωσε ο Αξιολογητής 
 ♦ Τα συµπληρωµένα Έντυπα Αξιολόγησης Γυµνασίου από τους 
συµµετέχοντες 
 ♦ Τα παρουσιασθέντα στοιχεία κατά τη διάρκεια του γυµνασίου από τον 
∆ιοικητή του καταυλισµού 
 Στην αξιολόγηση έλαβαν µέρος όλοι όσοι συµµετείχαν στην άσκηση 
ανεξάρτητα από το ρόλο τους σε αυτή.  

Ειδικότερα όσον αφορά τα Έντυπα Αξιολόγησης Γυµνασίου ετοιµάστηκαν 
από τον αξιολογητή. Το ερωτηµατολόγιο του αξιολογητή περιελάµβανε πενήντα 
πέντε (55) ερωτήσεις  (Βλ. Παράρτηµα «Β») και των συµµετεχόντων δεκαπέντε 
(15) µε δυνατότητα σχολιασµού σε µέρος ερωτήσεων (Βλ. Παράρτηµα «Γ»). Ο 
συνολικός αριθµός των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκε από τους 
συµµετέχοντες, ήταν εβδοµήντα τρία  (73) Σκοπός της αξιολόγησης ήταν να 
διακριβωθεί το επίπεδο γυµνασίου από πλευράς προετοιµασίας, σχεδιασµού, 
σεναρίου και εκτέλεσης καθώς επίσης να διακριβωθεί κατά πόσο έχουν 
εµπεδωθεί οι διαδικασίες εφαρµογής του σχεδίου.  

Η αποτίµηση αυτή θα κοινοποιηθεί σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς 
και θα αποτελεί το σηµείο εκκίνησης του κάθε Φορέα για την ανάπτυξη του 
σχεδίου δράσης βελτιώσεων ως προς τα κενά και τις αδυναµίες που 
εντοπίστηκαν κατά την εκγύµναση µε σκοπό τη καλύτερη δυνατή προετοιµασία 
των εµπλεκόµενων Φορέων σε ένα παρόµοιο πραγµατικό συµβάν.  

Πρέπει να επισηµανθεί ιδιαίτερα ότι η διαδικασία της διερεύνησης 
και της αξιολόγησης δεν στοχεύει στην απόδοση ευθυνών σε άτοµα ή 
υπηρεσίες. 

 
Αξιολόγηση 
 
Για το σκοπό της αξιολόγησης ορίστηκε ο Μαντικός Β. Μιχαήλ σµήναρχος 

ε.α,  ως αξιολογητής. 
Σκοπός του  είναι η αξιολόγηση και αποτίµηση της Άσκησης σύµφωνα µε 

τις οδηγίες διεξαγωγής της   και στο πνεύµα των  οριζόµενων στην παρ. 6 κεφ. Γ΄ 
του εγχειριδίου σχεδιασµού, διεξαγωγής και αποτίµησης ασκήσεων Πολιτικής 
Προστασίας (σχετ. 1764/12-03-2009  έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π.). Για το λόγο αυτό 
συντάχθηκε Έντυπο Αξιολόγησης Γυµνασίου (Βλ. Παράρτηµα «Β»)  για τον 
αξιολογητή και Έντυπο Αξιολόγησης Γυµνασίου  για τους συµµετέχοντες (Βλ. 
Παράρτηµα «Γ»). Το  περιεχόµενο των εντύπων  αξιολόγησης συνέταξε ο 
αξιολογητής. 
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Αποτίµηση του Γυµνασίου 
 
 Στοιχεία αποτίµησης αξιολογητή 

 
Σε όλη τη διάρκεια  του γυµνασίου ο αξιολογητής, συγκέντρωνε στοιχεία 

σύµφωνα µε τα οποία προκύπτει: 
 

 ΝΑΙ ΌΧΙ  ΝΑΙ ΌΧΙ    

10-1 1  11-21 73  12-52 1h 30'  

10-2  1 11-22 2400τµ  12-53   

10-3 1  11-23 Γεν.Σηµ  12-54 5h 25’  

10-4  1 11-24 1  12-55   

10-5 1  11-25 1     

10-6 1  11-26 1     

10-7 1  11-27 1     

10-8 1  11-28 1     

10-9 1  11-29 1     

10-10 1  11-30 1     

10-11 1  11-31 2     

10-12 1  11-32  1    

10-13 1  11-33 <50 
µετρων 

    

10-14 1  11-34 1     

10-15 1  11-35 1     

10-16 1  11-36  1    

10-17 1  11-37 1     

10-18  1 11-38 1     

10-19 1  11-39 1     

10-20 1  11-40 1     

   11-41 1     
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   11-42 1     

   11-43 1     

   11-44 1     

   11-45 1     

   11-46 1     

   11-47 Τελ.Βαθµ.     

   11-48 1     

   11-49  1    

   11-50 90%     

   11-51 1     

         
 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

       

         
ΝΑΙ (100%) 46  ΝΑΙ 34  ΠΟΣ % 73,91  

   ΌΧΙ 5     
 
Κωδ. 10-4: ∆εν είχε γνωστοποιηθεί σε όλους τους εµπλεκόµενους. 
Κωδ. 10-7: ∆εν ακολουθήθηκε στο σύνολό του. 
Κωδ. 10-18: Οι Εθελοντικές Οµάδες καθόρισαν το ποσό των 3,00€ για κάθε 
συµµετέχοντα. Η ΠΝΑΙ δεν καθόρισε το ποσό που διαθέτει για το σκοπό της 
εκγύµνασης 
Κωδ. 11-23:  δώδεκα -12- των έξι ατόµων, δύο -2- πτυσσόµενες, µία -1- τέντα. 
♦ ∆ιαστάσεις σκηνών: Πλήρη ανάπτυξη εξωτερικά: 8,00 µ Χ 7,50 µ 
      Εσωτερικά: 3,50 µ Χ 4,5 µ 
Κωδ. 11-26: Έχουν διατεθεί: Φορτηγό µε δεξαµενή 300 κυβ.µετρ. (ΕΟ∆) 
  Ηµιφορτηγό µε αντλίες και δεξαµενή 550 Λιτρων (ΕΘΟΜΑΚ) 
  Ηµιφορτηγό µε αντλίες και δεξαµενή 1000 Λιτρων (ΕΘ.ΠΥΡ) 
Κωδ. 11-43: Μόνο τα καύσιµα δεν είχαν ιδιαίτερη σήµανση 
Κωδ. 11-45: Κρέας, πατάτες, σαλάτα, ψωµί, ζυµαρικά, ρύζι, γλυκό και δεκατιανό 
ψωµί µε γαλοπούλα και τυρί (συνδυασµός για κάθε ηµέρα) 
Κωδ. 12-53:  
ΣΤΗΣΙΜΟ   

MIN (λεπτά) ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
(λεπτά) 

MO (λεπτά) 

8 26 25 
 19  
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12-54:   
♦ ∆ηλώθηκαν για συµµετοχή εκατόν δώδεκα άτοµα και συµµετείχαν  εξήντα τρία 
άτοµα (ΜΟ)  
Ποσοστό συµµετοχής εθελοντών: 55% 
♦ ∆ηλώθηκαν για συµµετοχή εννέα οµάδες και συµµετείχαν οι οκτώ 
Ποσοστό συµµετοχής εθελοντών: 89% 
12-55: Ανάλυση του κόστους του γυµνασίου  
α/ Κόστος καυσίµου: 80 λίτρα Χ 1,55€/λίτρο = 124,00€ (ΠΝΑΙ) 
β/ Κόστος φαγητού: 280,00 (ΕΘ.ΟΜ, Χορηγίες 100,00€) 
γ/ Κινήσεις: 30,00€ (ΕΘ.ΟΜ) 
δ/ Κόστος εργασίας: 63 άτοµα (ΜΟ) Χ 26,50€ ( ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη) 
Χ  2 (ηµέρες) = 3.339,00 € (ΕΘ.ΟΜ) 
ε/ Κόστος επισκευής σκηνών: ∆ΕΝ ∆ΗΛΩΘΗΚΕ (ΠΝΑΙ) 
στ/ Κόστος φωτοαντιγράφων ερωτηµατολογίων: 7,00€ (ΠΝΑΙ) 

Σύνολο= 3.780,00 € 
 

Ειδικές παρατηρήσεις 
 
♦ ∆εν παρουσιάστηκε η Οµαδάρχης Β’ και δεν αντικαταστάθηκε από άλλο-η 
συµµετέχοντα-ουσα 
♦ Οι καταστάσεις δεν συµπληρώθηκαν έγκαιρα από όλους.  
Επίσης, µέρος των καταστάσεων διαβιβάστηκαν στο Γραφείο Εθελοντισµού της 
Περιφέρειας αλλά δεν κοινοποιήθηκαν στον ∆ιοικητή του καταυλισµού. 
♦ Η ΕΘΟΜΑΚ Σαλάκου προσήλθε καθυστερηµένα στις 08:15 
♦ Εισήλθε όχηµα (λευκό βαν) στο χώρο εκγύµνασης χωρίς να γνωρίζεται ο ρόλος 
του. 
♦ ∆εν γινόταν η ενδεδειγµένη φύλαξη του χώρου εκγύµνασης γεγονός που 
επέτρεπε σε πολίτες µε συνοδεία οικόσιτων ζώων να περιφέρονται στο χώρο 
εκγύµνασης 
♦ Τα πασαλάκια στήριξης των σκηνών  δεν ενταφιάστηκαν λόγω απαγόρευσης 
από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. 
♦ Έγινε µια συνεδρίαση µε τους επικεφαλής των οµάδων για λήψη απόφασης 
σχετικά µε τη µεταβολή του προγράµµατος και την αύξηση καταβολής τροφείων 
κατά ένα 1,00€. 
♦ Έγινε αλλαγή ρυθµιστή υψηλής πίεσης στη φιάλη του  µαγειρείου. 

MIN (λεπτά) ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
(λεπτά) 

MO (λεπτά) 

 30  
 25  

   
MAZEMA   

MIN (λεπτά) ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ   
 5 λ 41''  
 5 λ 42''  
   
   



Προσοµοίωση δηµιουργίας καταυλισµού σεισµοπλήκτων στη Ρόδο, 3 και 4 ∆εκεµβρίου 2016 
 

 11 Σελίδα 

♦ Όχηµα µε προσωπικό της ∆νσης Ασφάλειας (ΕΛ.ΑΣ) προσέγγισε και ρώτησε 
στην πύλη για το είδος της δραστηριότητας που τελείτε. 
♦ ∆εν δηµιουργήθηκαν χάνδακες αποστράγγισης λόγω απαγόρευσης από την 
Αρχαιολογική Υπηρεσία. 
 

Στοιχεία αποτίµησης συµµετεχόντων 
 
Μετά το πέρας των δραστηριοτήτων του γυµνασίου διανεµήθηκε στους 

συµµετέχοντες Έντυπο Αξιολόγησης, το οποίο κλήθηκαν να συµπληρώσουν 
ατοµικά και να το επιστρέψουν στον αξιολογητή. Η συµπλήρωση των εντύπων 
έπρεπε να γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή καθόσον µπορεί να προσφέρει πολλές 
χρήσιµες πληροφορίες. 

 
Κλίµακα βαθµολόγησης µε άριστα το δέκα (10) 
♦ Άριστα από 8.6 έως 10 
♦ Πολύ Καλά από 5 έως 8.5 
♦ Καλά από 2.5 έως 5 
♦ Μέτρια από 0 έως 2.5 
 
 
Ακολουθεί η ανάλυση των ερωτήσεων: 
 

0%

3%

14%

49%

34%

ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ

ΜΕΤΡΙΟ

ΠΟΛΎ ΚΑΛΟ

1.Το επίπεδο του γυµνασίου ήταν σε γενικές γραµµές

Αριθµός σχολίων

 
Σχόλια και παρατηρήσεις: Πολύ καλά µε µέσο όρο αξιολόγησης 8,30 
 Σε γενικές γραµµές το επίπεδο της άσκησης κινήθηκε σε πολύ καλό 
επίπεδο και τα σχόλια που καταγράφηκαν  ήταν θετικά, πλην ελαχίστων 
εξαιρέσεων σε ποσοστό 3% 
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2. Η ενηµέρωσή σας από τους υπεύθυνους της Εθελοντικής Οµάδας που ανήκετε ήταν

 
Βαθµός ΜΟ : 8.99 
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3. Η δοµή και η µεθοδολογία του γυµνασίου ήταν

 
Βαθµός ΜΟ : 8,08 
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Μη ρεαλιστικό

4. Το σενάριο του γυµνασίου ήταν

 
Βαθµός ΜΟ: 7,84 
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5. Η επιλογή των επιπέδων διοίκησης και η κατανοµή των συµµετεχόντων µε 
βάση τους γενικούς και ειδικούς στόχους του εµπλεκόµενου ήταν

 
Βαθµός ΜΟ : 7,92 
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6. Ο συντονισµός του γυµνασίου ήταν σε γενικές γραµµές

 
Σχόλια και παρατηρήσεις: Πολύ καλά µε µέσο όρο αξιολόγησης 7,75 
 Σε ποσοστό 79% ο συντονισµός του γυµνασίου βαθµολογήθηκε άνω του 
µετρίου. Επίσης κρίθηκε ουσιώδεις ο  ρόλος του υπεύθυνου συντονισµού των 
εθελοντικών οµάδων καθώς και ο ρόλος του ∆ιοικητή του καταυλισµού. 
Παράλληλα σηµειώθηκε η ανάγκη βελτίωσης της δοµής. 
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7. Η συνεργασία µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων ήταν

 
Βαθµός ΜΟ: 8,49 
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8. Η συνεργασία µεταξύ των εθελοντικών οµάδων  ήταν

 
Βαθµός ΜΟ : 8,11 
 

38%

62%

ΝΑΙ

ΌΧΙ

9. Είχατε ανάλογη εµπειρία από συµµετοχή σε προσοµοίωση δηµιουργίας 
καταυλισµού σεισµοπλήκτων;

 
Βαθµός: δεν βαθµολογείται 
 



Προσοµοίωση δηµιουργίας καταυλισµού σεισµοπλήκτων στη Ρόδο, 3 και 4 ∆εκεµβρίου 2016 
 

 16 Σελίδα 

47%
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1%

Βελτιώθηκαν σηµαντικά 

Βελτιώθηκαν µερικώς 

∆εν διαφοροποιήθηκαν καθόλου

Επιδεινώθηκαν 

10. Κατά τη διάρκεια του γυµνασίου οι σχέσεις µε τους εµπλεκόµενους

6ΣΧΟΛΙΑ

 
Σχόλια και παρατηρήσεις: Πολύ καλά µε µέσο όρο αξιολόγησης 7,95 
 Η γενική εικόνα είναι η σηµαντική βελτίωση των σχέσεων µεταξύ των 
οµάδων, ενώ δόθηκε η ευκαιρία για τον εντοπισµό αδυναµιών. 
 

26

1

36

0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Καινοτόµο

Πολύπλοκη 

Απλή 

Τετριµµένη 

11. Πώς κρίνετε την σηµερινή διαδικασία, ως προς τη διεξαγωγή της, σε 
σύγκριση µε την εµπειρία σας:

 
Σχόλια και παρατηρήσεις: Πολύ καλά µε µέσο όρο αξιολόγησης 7,33 
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 Οι απαντήσεις στηρίχθηκαν κυρίως στην µέχρι σήµερα εµπειρία των 
συµµετεχόντων, δεδοµένου ότι η πλειοψηφία δεν είχε ανάλογη εµπειρία σε 
σενάριο δηµιουργίας και διαµονής σε καταυλισµό. Έγινε αντιληπτή ως απλή στην 
εφαρµογή  της µε καινοτόµες δραστηριότητες (ύπαρξη σχεδίου και µεθοδολογία 
αξιολόγησης) 
 
Ερώτηση 12: Αναφέρατε τρία σηµαντικότερα θέµατα που απαιτούν βελτίωση στο 
πλαίσιο δοκιµαζόµενων λειτουργιών, όπως περιγράφονται στο κείµενο σχεδίου 
του γυµνασίου. 
 Οι παρατηρήσεις που καταγράφηκαν κινήθηκαν κυρίως στο γενικό 
πλαίσιο των προβληµάτων που υπάρχουν στη σχέση µεταξύ των οµάδων και 
των φορέων καθώς  και σε προτάσεις µελλοντικών δράσεων και όχι στο 
περιεχόµενο του σχεδίου. Περιληπτικά  οι παρατηρήσεις ήταν: 
α/ Απαίτηση για καλύτερη συνεργασία µεταξύ των εθελοντών β/ Βελτίωση του 
χώρου εκγύµνασης γ/ Εµπλουτισµό του γυµνασίου µε ανάπτυξη θεµατικών δ/ 
Ρεαλιστικότερο σενάριο ε/ Καλύτερη ενηµέρωση κοινού στ/ Περισσότερη 
πειθαρχία ζ/ Εµπλουτισµό του προγράµµατος µε περισσότερα σενάρια η/ 
Έλεγχο αποκτηθέντων γνώσεων θ/ Μεγαλύτερη συµµετοχή µελών των οµάδων ι/ 
Μεγαλύτερη εξοικείωση σε ασκήσεις στησίµατος κατασκηνωτικού υλικού ια/ 
Μεγαλύτερη στήριξη από κρατικούς φορείς ιβ/ Τα υλικά που διατέθηκαν για τις 
ανάγκες του γυµνασίου δεν ήταν σε καλή κατάσταση ιγ/ Βελτίωση των ευκολιών 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ιδ/ Καλύτερη τήρηση του προγράµµατος ιε/ 
Έλλειψη εξοπλισµού ιστ/ Πληµµελείς καθαριότητα σκευών προετοιµασίας 
φαγητού ιζ/ Αναγκαιότητα ύπαρξης ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού στον 
καταυλισµό ιη/ Καλύτερη γραµµατειακή υποστήριξη ιθ/ Έγκαιρη δήλωση 
συµµετοχής κ/ Παρατηρήθηκε µη τήρηση των κανόνων διαβίωσης  κα/ Καλύτερο 
διαχωρισµό – κατανοµή αρµοδιοτήτων και ρόλων κάθε εµπλεκόµενου κβ/ Πιο 
σωστή κατανοµή των χώρων κγ/ ∆ιαγράµµιση του εδάφους κδ/ Πρόνοια για 
χώρους ΑΜΕΑ και ασθενών 
  
Ερώτηση 13: Ποιες ήταν οι προσδοκίες σας/ στόχοι  από τη συµµετοχή σας στο 
γυµνάσιο; 
(ιεραρχείστε τα παραπάνω θέµατα µε βάση τον βαθµό προτεραιότητάς τους) 
 Οι προσδοκίες και στόχοι που καταγράφηκαν ήταν: α/ Απόκτηση ειδικών 
και γενικών γνώσεων σχετικά µε τη δηµιουργία καταυλισµού ανακούφισης 
πληγέντων β/ Απόκτηση εµπειριών γ/ Απόκτηση ιδεών δ/ Ευχαρίστηση από τη 
συµµετοχή σε κοινή δράση ε/ Σύσφιξη σχέσεων µεταξύ των µελών των 
εθελοντικών οµάδων στ/ Έλεγχο της πολιτείας σχετικά µε την δυνατότητα της να 
προσεγγίσει τους εθελοντές και να στηρίξει τη προσπάθεια τους. 
 
Ερώτηση 14: Ποιες από τις  παραπάνω προσδοκίες/ στόχους δεν 
ικανοποιήθηκαν και τι αλλαγές θα προτείνατε για την βελτίωση του γυµνασίου µε 
βάση τις προσδοκίες / στόχους σας από την συµµετοχή σας; 
(ιεραρχείστε τα παραπάνω θέµατα µε βάση τον βαθµό προτεραιότητάς τους) 
 ∆εν καταγράφηκαν παρατηρήσεις σχετικά µε την µη επίτευξη των στόχων, 
σε σχέση µε αυτά που ανέµεναν. ∆όθηκαν όµως οι ακόλουθες προτάσεις 
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βελτίωσης: α/ Ανάπτυξη µεγαλύτερου αριθµού δράσεων για τη βελτίωση των 
σχέσεων µεταξύ των εθελοντικών οµάδων β/  ∆ηµιουργία περισσότερων 
εγκαταστάσεων ( πιθανόν για ανάγκες εκγύµνασης) γ/ Περισσότερη εξάσκηση 
στο στήσιµο σκηνών δ/ Μεγαλύτερη συµµετοχή φορέων ε/ Επανάληψη 
γυµνασίου σε άλλο χώρο στ/ Πρόσκληση σχολείων κ.α, για παρουσίαση της 
δράσης ζ/ Εµπλουτισµό του προγράµµατος µε πραγµατικά γεγονότα για 
καλύτερη εκπαίδευση η/ Περιορισµό του ελεύθερου χρόνου  θ/ ∆ηµιουργία 
µεικτών οµάδων για τις ανάγκες των δράσεων ι/ Περισσότερη ενηµέρωση των 
πολιτών µε τη χρήση του διαδικτύου και των ΜΜΕ ια/ Επεξηγήσεις – ερµηνεία για 
τις ανάγκες ενός καταυλισµού ιβ/ Σαφέστερη µεθοδολογία ιβ/ Βελτίωση της 
υλικοτεχνικής υποστήριξης της ΠΝΑΙ ιγ/ Βελτίωση της ετοιµότητας της ΠΝΑΙ ιδ/ 
∆ηµιουργία και κοινοποίηση των σχεδίων της ΠΝΑΙ για την αντιµετώπιση τέτοιων 
καταστάσεων. 
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ΜΕΤΡΙΟ

ΠΟΛΎ ΚΑΛΟ

 
Σχόλια και παρατηρήσεις: Πολύ καλά µε µέσο όρο αξιολόγησης 8 
 
 Σε σχετικό σχόλιο ζητήθηκε ο εµπλουτισµός του ερωτηµατολογίου µε 
ερώτηση σχετικά µε την αξιολόγηση του φαγητού (ποιότητα, ποσότητα κλπ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Το έντυπο αξιολόγησης του γυµνασίου είναι 
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Συγκεντρωτική παράθεση βαθµολογιών 
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Μέσος όρος βαθµολογίας συµµετεχόντων-ουσών: 8,07 Πολύ Καλά 
 
Συµπληρωµατικά στοιχεία 
 

♦ Τον καταυλισµό επισκέφθηκαν κατά τη διάρκεια του επισκεπτηρίου 
σαράντα οκτώ πολίτες, στις 4 ∆εκ, από 09:00 έως 13:00 που άρχισε και η 
αναδίπλωση. 

♦  Η συµµετοχή ανδρών και γυναικών ανά οµάδα, που δηλώθηκαν και 
τελικά συµµετείχε στο γυµνάσιο, καταγράφηκε ως: 
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ΑΝ∆ΡΕΣ ∆/Σ
ΑΝ∆ΡΕΣ Σ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ∆/Σ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ Σ

 
∆/Σ: ∆ήλωσαν Συµµετοχή Σ: Συµµετείχαν  
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♦  Η αναλογία ανδρών και γυναικών που έλαβαν µέρος στο γυµνάσιο 
ήταν: 
 

73%

27%

ΑΝ∆ΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 
Συµπεράσµατα  

 
Έχοντας υπόψη τα στοιχεία από την αξιολόγηση καθώς και τους τεθέντες 

στόχους , γενικούς και ειδικούς του γυµνασίου, όπως αυτή εξελίχθηκε, χωρίς 
ιδιαίτερα προβλήµατα, χαρακτηρίζεται ως ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ, ικανοποιώντας το 
σύνολο των στόχων. 
 
Εισηγήσεις 
 

♦ Κρίνεται απαραίτητος ο ακριβής  καθορισµός των χώρων συγκέντρωσης 
του πληθυσµού και η αποτύπωσή τους σε κατάλληλους χάρτες προκειµένου να 
δηµοσιευθούν ώστε, να λάβουν γνώση οι πολίτες (ιστοσελίδες ΟΤΑ, ΓΓΠΠ και 
αλλού). 

♦ Η κάλυψη ηλεκτρικής ενέργειες έγινε µε τη χρήση γεννητριών. Όµως, ο 
χώρος διαθέτει δίκτυο δηµοτικού φωτισµού και ως εκ τούτου η δηµιουργία 
υποδοµής για µελλοντική χρήση θα εξασφάλιζε τις ανάγκες του καταυλισµού σε 
ηλεκτρική ενέργεια µε χαµηλότερο κόστος. 

♦ Η κατασκευή φορητού ηλεκτρινού πίνακα διανοµής, µε κατάλληλες 
διατάξεις προφύλαξης, θα εξασφάλιζε την αποτελεσµατικότερη και ασφαλέστερη 
χρήση των γεννητριών ή άλλης ηλεκτρικής πηγής, από τους διαµένοντες στον 
καταυλισµό. 

♦ Η προµήθεια µιας γεννήτριας ρεύµατος, αθόρυβη κλειστού τύπου 
30KVA 220V  

♦ Υπογραφή µνηµονίων συνεργασίας µε επαγγελµατίες παροχής 
υπηρεσιών και διάθεσης προϊόντων (πχ διάθεση χηµικών τουαλετών, πρώτες 
ύλες παρασκευής φαγητού, ειδών υγιεινής, µεταφοράς και διάθεσης πόσιµου 
νερού κλπ), γεγονός που θα εξασφάλιζε την µείωση του κόστους σε περίπτωση 
ανάγκης ενώ θα δηµιουργούσε µια βάση επαγγελµατιών οι οποίοι µπορούν να 
συνεισφέρουν σε καταστάσεις ανάγκης. 
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 ♦ Συγκεκριµενοποίηση και αξιολόγηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων 
των εθελοντικών οµάδων καθώς και τη διασαφήνιση - καθορισµό του ρόλου τους, 
στο σχεδιασµό της πολιτικής προστασίας, από κάθε εµπλεκόµενο. 
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Παράρτηµα «Α» , Συµµετέχοντες 
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Σηµειώσεις: 
Η: ήρθε Α: αναχώρησε ΑΝΑΦ: αναφορά Υ/∆: Υπεύθυνες δηλώσεις 
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Παράρτηµα «Β», Έντυπο Αξιολόγησης Γυµνασίου Αξιολογητή 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Τίτλος Γυµνασίου: Προσοµοίωση δηµιουργίας καταυλισµού 

σεισµοπλήκτων 

Θέση: Ρόδος. Όρια Αρχαίου σταδίου πόλεως Ρόδου 

Περίοδος: 3 – 4 ∆εκεµβρίου 2016 

Συµµετέχοντες φορείς, οµάδες: 

 

ΦΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

 

10-1: Υπήρχε κατάλληλο προϋπάρχον σχέδιο για την διεξαγωγή  του 

γυµνασίου; 

10-2: Έχουν συµπεριληφθεί όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς ; 

10-3: Έχουν συµφωνηθεί οι στόχοι και έχουν γνωστοποιηθεί στους 

εµπλεκόµενους; 

10-4: Έχει συµφωνηθεί το σχέδιο του γυµνασίου και έχει γνωστοποιηθεί 

στους εµπλεκόµενους; 

10-5: Έχει εξασφαλισθεί  η µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή; 

10-6: Έχει καθοριστεί τρόπος παρακολούθησης για κάθε δραστηριότητα; 

10-7: Έχει καθοριστεί χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των απαιτούµενων 

ενεργειών µε ξεκάθαρο ρόλο; Εάν, ναι, έχει ακολουθηθεί; 

10-8: Έχει προβλεφθεί τρόπος αξιολόγησης της δράσης; 

10-9: Έχει διερευνηθεί η καταλληλότητα του χώρου δράσης; 

10-10: Έχουν ληφθεί οι απαραίτητες άδειες από τους ιδιοκτήτες ή 

διαχειριστικούς φορείς του χώρου εκγύµνασης; 

10-11: Έχουν ορισθεί οι οδοί πρόσβασης; Υπάρχει δυνατότητα 

πρόσβασης µεγάλων οχηµάτων (φορτηγών κλπ); 

10-12: Έχει εξασφαλισθεί  και συµφωνηθεί ο τρόπος ανεφοδιασµού σε 

τροφή, νερό; 
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10-13: Έχουν προβλεφθεί  ευκολίες υγιεινής, σε κατάλληλο αριθµό και 

τρόπο διαχείρισης τους; 

10-14:  Έχει καθορισθεί η ακριβής θέση των ευκολιών και το είδος ανάγκης 

που κάθε µια θα εξυπηρετεί; 

10-15: Έχει προβλεφθεί τρόπος αναβάθµισης του καταυλισµού και τυχόν 

ανάπτυξή του; 

10-16: Έχουν προσδιορισθεί  και ενηµερωθεί οι κατάλληλοι υποστηρικτές 

της δράσης; 

10-17: Έχουν ενηµερωθεί όλοι οι εµπλεκόµενοι στη δράση και έχει 

εξασφαλισθεί η σύµφωνη γνώµη τους; 

10-18: Έχουν καθορισθεί λεπτοµερώς οι ανάγκες χρηµατοδότησης και 

έχουν εξασφαλισθεί τα απαιτούµενα κονδύλια; 

10-19: Έχει συνταχθεί αναλυτική λίστα απαιτούµενων υλικών και 

εξοπλισµού; Έχει συµφωνηθεί ο µηχανισµός διακίνησης (παράδοσης – 

παραλαβής) όταν απαιτηθούν; 

10-20: Έχει προβλεφθεί  η απαιτούµενη δυναµικότητα φιλοξενίας για το 

σύνολο των συµµετεχόντων; 

 

ΦΑΣΗ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ 

 

11-21: Ποιος ο αριθµός των φιλοξενούµενων; 

11-22: Ποια η συνολική επιφάνεια κάλυψης του καταυλισµού; 

11-23: Πόσες σκηνές έχουν τοποθετηθεί; 

11-24: Έχει ληφθεί υπόψη η ελάχιστη επιφάνεια στον καταυλισµό για κάθε 

σκηνή, ώστε αυτή να  µην είναι µικρότερη των (30τ.µ) ; (UNHCR, 2007, 

standards) 

11-25: Έχει ληφθεί υπόψη η ελάχιστη κάλυψη (3,5 τ.µ) ανά άτοµο στην 

σκηνή ; (UNHCR, 2007, standards, in warm climate) 



Προσοµοίωση δηµιουργίας καταυλισµού σεισµοπλήκτων στη Ρόδο, 3 και 4 ∆εκεµβρίου 2016 
 

 29 Σελίδα 

11-26: Έχουν προβλεφθεί ικανοποιητικός αριθµός εξοπλισµού για ανάγκες 

πυρασφάλειας; (αναλυτική καταγραφή τους) 

11-27: Η ελάχιστη απόσταση µεταξύ των σκηνών είναι το διπλάσιο του 

ύψους της σκηνής; (UNHCR, 2007, standards) 

11-28: Έχει προβλεφθεί ως ελάχιστη ποσότητα νερού για κάθε 

φιλοξενούµενο, τα 15 λίτρα; (UNHCR, 2007, standards) 

11-29: Έχει εξασφαλισθεί η ποιότητα του πόσιµου νερού; 

11-30: Έχει προβλεφθεί εναλλακτική πηγή προµήθειας πόσιµου νερού; 

11-31: Πόσες τουαλέτες έχουν τεθεί στην διάθεση των φιλοξενουµένων του 

καταυλισµού; 

11-32: Έχει ληφθεί υπόψη ο περιορισµός του µέγιστου αριθµού χρήσης 

µιας τουαλέτας (είκοσι -20- ατόµων ανά τουαλέτα) για τους 

φιλοξενούµενους; (UNHCR, 2007, standards) 

11-33: Ποια η ελάχιστη απόσταση των ευκολιών υγιεινής από τις σκηνές; 

(max 50m, UNHCR, 2007, standards) 

11-34: Ποια η απόσταση των ευκολιών υγιεινής από τους χώρους 

εστίασης; (min 30m, UNHCR, 2007, standards) 

11-35: Έχει προβλεφθεί η ανάγκη κάλυψης των φιλοξενουµένων σε 

πρώτες βοήθειες; 

11-36:  Έχουν ληφθεί µέτρα περιορισµού φαινοµένων διάβρωσης του 

εδάφους; 

11-37: Έχουν ληφθεί µέτρα ασφαλείας για την πρόσβαση ανθρώπων και 

οχηµάτων στον καταυλισµό; 

11-38: Υπάρχει ιατρείο µε κατάλληλα στελεχωµένο και εκπαιδευµένο 

προσωπικό; Είναι κατάλληλα εξοπλισµένο; 

11-39: Το ιατρείο διαθέτει: 

♦ χώρο υποδοχής και αναµονής 

♦ δωµάτιο εξέτασης 

♦ δωµάτιο-α ανάρρωσης 
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♦ τουαλέτα-ες και ξεχωριστούς χώρους πλύσεως χεριών 

♦ συνεχή εφοδιασµό µε νερό 

♦ φαρµακείο 

♦ ξεχωριστή δυνατότητα πρόσβασης µηχανοκίνητων οχηµάτων 

11-40: Έχει προβλεφθεί κατάλληλος χώρος αποθήκευσης υλικών, ανάλογα 

µε το είδος τους; (ψυγεία για τρόφιµα, φάρµακα, ειδικός χώρος για καύσιµα 

κλπ) 

11-41: Ο χώρος αποθήκευσης παρέχει δυνατότητα πρόσβασης µεγάλου 

οχήµατος για ανάγκες φόρτωσης – εκφόρτωσης; 

11-42: Ο χώρος αποθήκευσης ασφαλίζεται ούτως ώστε να έχουν 

πρόσβαση µόνο όσοι εργάζονται σε αυτόν; 

11-43: Έχει γίνει κατάλληλη σήµανση των εγκαταστάσεων του 

καταυλισµού ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιµες; 

11-44: Έχουν καθορισθεί κανόνες διαβίωσης των φιλοξενουµένων; 

11-45: Έχει ληφθεί υπόψη ότι οι προσλαµβανόµενες θερµίδες ανά άτοµο 

την ηµέρα θα πρέπει να είναι 2100Kcal; 

11-46: Οι συµµετέχοντες έφεραν τον συµφωνηθέντα εξοπλισµό τους; 

11-47: Σε τι βαθµό επιτεύχθηκαν οι γενικοί και οι ειδικοί σκοποί; 

11-48: Καταγράφηκαν οι δείκτες µέτρησης; 

11-49: Προέκυψε ανάγκη συνεδρίασης του πειθαρχικού συµβουλίου; 

11-50: Σε τι βαθµό τηρήθηκαν τα συµφωνηθέντα στο σχέδιο εκγύµνασης; 

11-51: Συµπληρώθηκε ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης από τους 

συµµετέχοντες; Εάν ναι , ποιο το ποσοστό συµµετοχής; 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

12-52: Χρόνος φόρτωσης ,µεταφοράς και εκφόρτωσης 

υλικών________________ 

12-53:  Χρόνος στησίµατος σκηνής ______________ 
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15-54: Χρόνος πλήρους διαµόρφωσης καταυλισµού__________________ 

 

 

Αριθµός εθελοντών που συµµετείχαν(              ) 

Εθελοντών = ---------------------------------------------------------- ------ ---- - - 100= 

Συνολικός αριθµός εγγεγραµµένων εθελοντών (             ) 

 

 

Αριθµός οµάδων που συµµετείχαν (            ) 

ΕΘ.ΟΜ = ----------------------------------------------------------- -------- ------Χ 100= 

Συνολικός αριθµός εγγεγραµµένων ΕΘ.ΟΜ (             ) 

 

12-55: Συνολικό κόστος  
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Παράρτηµα «Γ», Έντυπο Αξιολόγησης Γυµνασίου Συµµετέχοντα 
 
Ονοµατεπώνυµο Συµµετέχοντος (προαιρετικά) 
 
 
Εθελοντική οµάδα: 
 
1. Το επίπεδο του γυµνασίου ήταν σε γενικές γραµµές: 
 
Ανεπαρκές                                       Μέτριο                                Πολύ καλό 
        1                         2                         3                    4                         5 
 
Σχόλια και παρατηρήσεις: 
 
 
 
 
2. Η ενηµέρωσή σας από τους υπεύθυνους της Εθελοντικής Οµάδας που ανήκετε 
ήταν: 
 
Ανεπαρκής                                       Μέτρια                                Πολύ καλή 
          1                       2                         3                    4                         5 
 
3. Η δοµή και η µεθοδολογία του γυµνασίου ήταν: 
 
Ανεπαρκής                                       Μέτρια                                Πολύ καλή 
        1                         2                         3                    4                         5 
 
4. Το σενάριο του γυµνασίου ήταν: 
 
Πλήρως ρεαλιστικό                                 □ 
 
Με µικρές παραλήψεις                           □ 
 
Με µεγάλες παραλήψεις                         □ 
 
Μη ρεαλιστικό                                        □ 
 
5. Η επιλογή των επιπέδων διοίκησης και η κατανοµή των συµµετεχόντων µε βάση 
τους γενικούς και ειδικούς στόχους του εµπλεκόµενου ήταν: 
 
Ανεπαρκής         Ικανοποιητικός          Μέτριος       Επιτυχής         Άριστος 
        1                            2                         3                    4                         5 
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6. Ο συντονισµός του γυµνασίου ήταν σε γενικές γραµµές: 
 
Ανεπαρκής         Ικανοποιητικός          Μέτριος       Επιτυχής         Άριστος 
        1                            2                         3                    4                         5 
 
 
Σχόλια και παρατηρήσεις: 
 
 
 
 
 
 
7. Η συνεργασία µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων ήταν: 
 
 
Ανεπαρκής                                       Μέτρια                                Πολύ καλή 
        1                         2                         3                    4                         5 
 
8. Η συνεργασία µεταξύ των εθελοντικών οµάδων  ήταν: 
 
 
Ανεπαρκής                                       Μέτρια                                Πολύ καλή 
        1                         2                         3                    4                         5 
 
9. Είχατε ανάλογη εµπειρία από συµµετοχή σε προσοµοίωση δηµιουργίας 
καταυλισµού σεισµοπλήκτων; 
 
 
ΝΑΙ               □                   ΟΧΙ      □ 
 
10. Κατά τη διάρκεια του γυµνασίου οι σχέσεις µε τους εµπλεκόµενους: 
 
Βελτιώθηκαν σηµαντικά                      □ 
 
Βελτιώθηκαν µερικώς                          □ 
 
∆εν διαφοροποιήθηκαν καθόλου         □ 
 
Επιδεινώθηκαν                                     □ 
 
Σχόλια και παρατηρήσεις: 
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11. Πώς κρίνετε την σηµερινή διαδικασία, ως προς τη διεξαγωγή της, σε σύγκριση 
µε την εµπειρία σας: 
 
Καινοτόµο           □ 
 
Πολύπλοκη          □ 
 
Απλή                    □ 
 
Τετριµµένη           □ 
 
 
Σχόλια και παρατηρήσεις: 
 
 
 
12. Αναφέρατε τρία σηµαντικότερα θέµατα που απαιτούν βελτίωση στο πλαίσιο 
δοκιµαζόµενων λειτουργιών, όπως περιγράφονται στο κείµενο σχεδίου του γυµνασίου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Ποιες ήταν οι προσδοκίες σας/ στόχοι  από τη συµµετοχή σας στο γυµνάσιο; 
(ιεραρχείστε τα παραπάνω θέµατα µε βάση τον βαθµό προτεραιότητάς τους) 
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14. Ποιες από τις  παραπάνω προσδοκίες/ στόχους δεν ικανοποιήθηκαν και τι 
αλλαγές θα προτείνατε για την βελτίωση του γυµνασίου µε βάση τις προσδοκίες / 
στόχους σας από την συµµετοχή σας; 
(ιεραρχείστε τα παραπάνω θέµατα µε βάση τον βαθµό προτεραιότητάς τους) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Το έντυπο αξιολόγησης του γυµνασίου είναι: 
 
Ανεπαρκές                                       Μέτριο                                Πολύ καλό 
        1                         2                         3                    4                         5 
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Παράρτηµα «∆», Φωτογραφίες γυµνασίου 

 
Καθαρισµός πεδίου 

 
Έλεγχος σκηνών 
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Έναρξη διεργασιών στο πεδίο -1 

 
Έναρξη διεργασιών στο πεδίο -2 
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Εκφόρτωση σκηνικού υλικού 

 
Έναρξη στησίµατος σκηνών 
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Μερική άποψη του καταυλισµού 

 
Τουαλέτες χηµικές 
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Σηµείο υδροληψίας 

 
Εστιατόριο  
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Προσκλητήριο 

 
Τραπεζαρίες – Μαγειρείο 
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Υποστήριξη χορηγού 

 
Απογευµατινή εκπαίδευση 
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Νυχτερινή εκπαίδευση 

 
Η οµάδα που κέρδισε σε διαγωνισµό µαζέµατος σκηνής , χρόνος: 5 λ 41’’ 
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Αναδίπλωση 

 
Υποστολή σηµαίας 
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Παράρτηµα «Ε» 
   Χορηγοί 
 

• Κασέρης, διάθεση χηµικών τουαλετών 
• Posto  γωνία καφέ, ειδικές τιµές -50% του κόστους στις παραγγελίες των 

συµµετεχόντων 
• Πολιτιστικός σύλλογος Μαλώνας, διάθεση καρεκλών 
• Discovery Μαλώνα, διάθεση τραπεζιών 
• Pane Di Capo, διάθεση τραπεζιών 
• Ευστρατίου Χρήστος (Εντεταλµένος Σύµβουλος Πολιτικής Προστασίας 

ΠΝΑΙ), προσφορά γλυκών αξίας 100,00€  και 100,00€ µετρητά  
• Σοφία Μανιά, προσφορά γλυκών (τούρτες) 
• ∆ωδεκανησιακός Σύλλογος 4Χ4 Ρόδου, 200 τµχ Φιάλες νερού των 500ml 

κόστους 24,00€ 
• Σαµαρείτες- Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Φιάλη υγραερίου για τις 

ανάγκες του µαγειρείου κόστους 19,00€ 
• Οσµαντικ Ζαδε Μεχµέτ, ηλεκτρολογικές εργασίες και διάθεση 

ηλεκτρολογικού υλικού 
• Μπαρτατήλας Νικόλαος, φορτηγά οχήµατα και µεταφορά, σκηνικού υλικού 

και για ανάγκες πυρασφάλειας 
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