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Ομιλητής:  
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Πρόεδρος 
Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Κρίσεων              
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Λόγω των συνεχών εξελισσόμενων κλιματικών 
αλλαγών (βλ. φαινομένο του θερμοκηπίου 
κ.λ.π.), εκδηλώνονται ακραία καιρικά 
φαινόμενα, τα οποία μάλιστα επιδεινώνονται, 
εξαιτίας της ανθρώπινης παρέμβασης.  

 

 



Πρόσφατα παραδείγματα: 
•Πλημμύρες 
     (Μάνδρα Αττικής, Μαντούδι Ευβοίας)  

•Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές 
     (Κινέττα, Μάτι Νέας Μάκρης) 

 













Σε αυτές τις περιπτώσεις το κράτος, 
κινητοποιεί την πυροσβεστική, την αστυνομία 
και τους δήμους, δυνάμεις οι οποίες σε 
τέτοιου είδους ακραία περιστατικά πολλές 
φορές δεν επαρκούν. 

 



Τι θα μπορούσε να γίνει όμως γι’αυτό; 
 
Οι λύσεις είναι δυο:  
1) Πρόσληψη επιπλέον προσωπικού 
     (όμως, με μεγάλο οικονομικό κόστος) 

 



2) Η οργάνωση και σωστή εκπαίδευση όλων 
των εθελοντών δημοτών, ανά Δήμο. 

 



Ποια είναι τα οφέλη της 2ης λύσης: 
  
1) Ανεξάντλητη πηγή προσωπικού, από 

συνειδητοποιημένους δημότες, που θέλουν 
και μπορούν να συνδράμουν.  

2) Μικρό οικονομικό κόστος. 
 

 



Γιατί μικρό οικονομικό κόστος; 

Διότι, α) η εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν, από 
κρατικούς φορείς και την Ε.Δ.Ο.Κ. & 

           β) Εξασφάλιση μόνο του Βασικού Ατομικού 
και Ομαδικού εξοπλισμού εθελοντών (που 
μπορεί να γίνει μέσω αγοράς, ή χορηγιών)  

 

 



Από το 2013 μέχρι σήμερα, μέσω της 
συνεργασίας Ε.Δ.Ο.Κ. και  Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ., 
πλήθος πολιτών, σε πάνω από 90 δήμους σε 
όλη την Ελλάδα, έχει εκπαιδευτεί στην 
ΚΑΡ.Π.Α. και στις Βασικές Πρώτες Βοήθειες.  

 

 



Ακολουθούν κάποιες 

ενδεικτικές φωτογραφίες 

 















 

Αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής, είναι η 
δημιουργία νέων εθελοντικών διασωστικών 
ομάδων, όπως είναι η Ε.Δ.Ο.Κ. Αμοργού και η 
νεοσύστατη Ε.Δ.Ο.Κ. Αγ. Βαρβάρας. 

 













Διαδικασία δημιουργίας 
Εθελοντικών Διασωστικών 

Ομάδων στους Δήμους 

 



Ο ενδιαφερόμενος Δήμος, θα  πρέπει αρχικά να 
στείλει γραπτώς την εκδήλωση ενδιαφέροντός 
του, είτε στο email: info@eddyppy.gr ή στο 
fax:2106105641 και στη συνέχεια, να 
ακολουθήσει τρία στάδια:  
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Δεύτερο στάδιο 
Συνεννόηση με το ΕΔΔΥΠΠΥ για προγραμματισμό συνάντησης με την ΕΔΟΚ, για την 
οργάνωση του τρόπου λειτουργίας και εκπαίδευσης της Δημοτικής Εθελοντικής Ομάδας 
Προστασίας του Πολίτη (Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί δωρεάν από την ΕΔΟΚ). 

Τρίτο στάδιο  
Εξασφάλιση στολών και ατομικού εξοπλισμού για τους εθελοντές της Δημοτικής Ομάδας 
και μέριμνα εξόδων για τους εκπαιδευτές της Ε.Δ.Ο.Κ. (διαμονή-σίτιση για τους Δήμους 
εκτός Αττικής). 

Πρώτο στάδιο 
Εξασφάλιση χώρου στέγασης της ομάδος ( τρείς αίθουσες συνολικού εμβαδού 80τ.μ.) και 
να εξασφαλίσει τη συμμετοχή τουλάχιστον είκοσι 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. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 



 

Σας ευχαριστούμε! 
 

(Ακολουθούν αναλυτικές πληροφορίες). 



Επιλογές Τρόπου λειτουργίας:   
o Δημοτική ομάδα, με καταστατικό λειτουργίας. 
o Δυνατότητα να ενταχθεί στην Ε.Δ.Ο.Κ., ως παράρτημά της.  
 

Έναρξη λειτουργίας: 
1. Καταστατικό. 
2. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. 
3. Αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο. 
4. Μέλη. 
Για χώρους στέγασης και απόκτησης εξοπλισμού οι ομάδες στηρίζονται στους Δήμους και 
σε χορηγίες από ιδιώτες.  

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 



 

Μέσω του Δ.Σ η ομάδα είναι σε επαφή με: 
  Δήμο 
  Συνεργαζόμενους Φορείς 
  Συλλόγους 
  Τοπικές Αρχές (π.χ. Πυροσβεστική) 
 
Η ομάδα πραγματοποιεί :  
o Εβδομαδιαίες συναντήσεις για συνεχιζόμενη εκπαίδευση.  
o Εξάσκηση και ενημέρωση για τυχόν προγραμματισμένες δραστηριότητες.  



Α)   Στις Α’  βοήθειες  περιέχεται: 
 

          Ασφαλής Προσέγγιση ασθενούς – έλεγχος ζωτικών. 
          Αναγνώριση και  αντιμετώπιση  τραύματος ή πάθησης. 
          Ακινητοποίηση  & μεταφορά τραυματία. 
          Αντιμετώπιση  πνιγμονής. 
          Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) 
          Triage (διαλογή) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 



 

Β)   Στην Ορεινή Διάσωση περιέχεται: 
 
       Ανάγνωση  χάρτη – Προσανατολισμός. 
       Κίνηση στην ύπαιθρο. 
       Τεχνικές Έρευνας και εντοπισμού αγνοούμενου.  
       Εκμάθηση Βασικών κόμπων και συνδεσμολογίας. 
       Καταρρίχηση & Αναρρίχηση με χρήση ορειβατικού εξοπλισμού. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 



 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Γ) Στην Αστική Διάσωση, η οποία χωρίζεται σε 2 μέρη:  
 
1. Τροχαίο Ατύχημα, το οποίο περιέχει: 
 Ασφάλεια σκηνής τροχαίου ατυχήματος 
 Απεγκλωβισμό θύματος με χρήση διασωστικού εξοπλισμού 
 
2. Σεισμό, ο οποίος περιέχει: 
 Ενέργειες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το σεισμό  
 Έρευνα κατεστραμμένου κτιρίου 
 Εντοπισμό θύματος 
 Τρόποι απεγκλωβισμού με χρήση διασωστικού εξοπλισμού 
 Οργάνωση και λειτουργία  χώρων καταφυγής 
 Οργάνωση και λειτουργία καταυλισμών  



 

Δ) Στην Πυρόσβεση, περιέχεται: 
Η Πυροπροστασία – Πυρόσβεση, προβλέπεται να γίνεται από τους κατά 
τόπους πυροσβεστικούς σταθμούς. 
 

 Ε) Στη Διάσωση σε Υγρό Στοιχείο, περιέχεται: 
         Τεχνικές Έρευνας και Εντοπισμού Αγνοούμενου  
          Διάσωση Αγνοούμενου με χρήση διασωστικού εξοπλισμού 
          Ναυαγοσωστική 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
































