
           

Παράρτημα 

Ειδικότητες Εθελοντών  

Ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες, οι ομάδες μπορούν να έχουν μια η περισσότερες ειδικότητες. 

Σε μια εθελοντική διασωστική ομάδα, μπορούν να δημιουργηθούν οι εξής ειδικότητες: 

 

 ‘Α Βοηθειών 

 Ορεινής διάσωσης 

 Αστικής διάσωσης (τροχαίο – σεισμός) 

 Διάσωση από υγρό στοιχείο (Θάλασσα – ποτάμι – λίμνη) 

 Πυρόσβεση 

Η μόνη ειδικότητα που θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε ομάδα και μάλιστα να θεωρείται 
προϋπόθεση για τις άλλες, είναι αυτή των Α’ Βοηθειών. 

Η εκπαίδευση χωρίζεται σε δυο στάδια, το βασικό και το προχωρημένο για κάθε ειδικότητα. 

Το βασικό στάδιο κάθε ειδικότητας πλην των Α’ Βοηθειών πραγματοποιείται με τριήμερα 5ωρων 
ανά ημέρα  εκπαιδεύσεων  (στην αστική διάσωση είναι χωριστό τριήμερο για το τροχαίο και 
χωριστό για το σεισμό κ.ο.κ.) .  

Οι Α’ Βοήθειες πραγματοποιούνται σε 5 ημέρες και θα πρέπει να προηγούνται των υπολοίπων. 
Οι μισές εκπαιδευτικές ώρες είναι θεωρία και οι υπόλοιπες πρακτική εξάσκηση. Αναλόγως είναι 
και το προχωρημένο στάδιο. 

Εκπαιδευτικό εξοπλισμό θα διαθέτει η ομάδα της ΕΔΟΚ  πλην ορισμένων υλικών που θα είναι 
ευκολότερο να βρεθούν επί τόπου ( π.χ. Παλιά αυτοκίνητα) 

Πριν την έναρξη των μαθημάτων, θα έχει αποσταλεί η ύλη της κάθε ενότητας, ώστε να υπάρξει 
μια πρώτη επαφή εκ  μέρους των εκπαιδευομένων. 

Ο Δήμος αναλαμβάνει την κάλυψη των εξόδων διαμονής-διατροφής των εκπαιδευτών της ΕΔΟΚ, 
ενώ το ΕΔΔΥΠΠΥ καλύπτει τα μεταφορικά έξοδα των εκπαιδευτών της ΕΔΟΚ. Η εκπαίδευση 
πραγματοποιείται δωρεάν από την ΕΔΟΚ.  

 

Λειτουργία εθελοντικής ομάδας 

Όσον αφορά τη λειτουργία της εθελοντικής ομάδας, εξαρτάται από το καταστατικό και τον 
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της κάθε μιας.   Σε γενικές γραμμές, υπάρχει το αιρετό 
διοικητικό συμβούλιο και τα μέλη της ομάδας. Μέσω του Δ.Σ η ομάδα είναι σε επαφή με τις αρχές 
του τόπου και τους συλλόγους με τους οποίους συνεργάζεται  (π.χ. με την πυροσβεστική αν έχει 
τμήμα πυρόσβεσης, με το Δήμο για την υγειονομική κάλυψη αθλητικών ή πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, μαθήματα σε σχολεία κ.α.). Υπάρχουν εβδομαδιαίες συνήθως συναντήσεις, για 
συνεχιζόμενη εκπαίδευση, εξάσκηση και ενημέρωση για τυχόν προγραμματισμένες 
δραστηριότητες. Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα να ενταχθεί στην ΕΔΟΚ ως παράρτημα της.          

Σε έκτακτα γεγονότα (πχ φωτιά, ή αγνοούμενος) υπάρχει προσυμφωνημένος τρόπος 
επικοινωνίας και ειδοποίησης. 

Για χώρους στέγασης και απόκτηση εξοπλισμού οι ομάδες στηρίζονται στους Δήμους και σε 
χορηγίες από ιδιώτες. 

 

 

 



Ακολουθεί η συνοπτική ύλη κάθε ειδικότητας 

Στις Α’  βοήθειες  περιέχεται: 

·         Ασφαλής Προσέγγιση ασθενούς – έλεγχος ζωτικών 

·         Αναγνώριση και  αντιμετώπιση  τραύματος ή πάθησης 

·         Ακινητοποίηση  & μεταφορά τραυματία 

·         Αντιμετώπιση  πνιγμονής 

·         Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση 

·         Triage 

 Στην Ορεινή Διάσωση περιέχεται: 

·         Ανάγνωση  χάρτη – Προσανατολισμός 

·         Κίνηση στην ύπαιθρο 

·         Τεχνικές Έρευνας και εντοπισμού αγνοούμενου  

·         Εκμάθηση Βασικών κόμπων και συνδεσμολογίας 

·         Καταρρίχηση &  Αναρρίχηση  με τη βοήθεια ορειβατικού εξοπλισμού 

Πυρόσβεση : 

Η Πυροπροστασία – Πυρόσβεση, προβλέπεται να γίνεται από τους κατά τόπους πυροσβεστικούς 
σταθμούς. 

 Η Διάσωση σε Υγρό Στοιχείο περιέχει: 

·         Τεχνικές Έρευνας και Εντοπισμού Αγνοούμενου  

·         Διάσωση Αγνοούμενου με χρήση διασωστικού εξοπλισμού 

·         Ναυαγοσωστική 

Η Αστική Διάσωση χωρίζεται σε 2 μέρη:  

1.Τροχαίο Ατύχημα το οποίο περιέχει: 

·         Ασφάλεια σκηνής τροχαίου ατυχήματος 

·         Απεγκλωβισμός θύματος με χρήση διασωστικού εξοπλισμού 

2.Σεισμό ο οποίος περιέχει: 

·         Ενέργειες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το σεισμό  

·         Έρευνα κατεστραμμένου κτιρίου 

·         Εντοπισμός θύματος 

·         Τρόποι απεγκλωβισμού με χρήση διασωστικού εξοπλισμού 

·         Οργάνωση και λειτουργία  χώρων καταφυγής 

·         Οργάνωση και λειτουργία καταυλισμών  


