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Αγαπητοί φίλοι, 

 

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης είναι η παλαιότερη και πολυπληθέστερη Μη Κυβερνητική Οργάνωση 

(ΜΚΟ) Έρευνας και Διάσωσης, τα μέλη της οποίας συμμετέχουν εθελοντικά σε επιχειρήσεις από το 

1978. Η Κεντρική Διοίκηση έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, ενώ η Οργάνωση διαθέτει 34 παραρτήματα σε 

όλη την Ελλάδα. Στους κόλπους της δραστηριοποιούνται πάνω από 2.500 εθελοντές, οι οποίοι 

συμμετέχουν σε επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και μαζικών 

καταστροφών, οπουδήποτε λαμβάνουν χώρα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

 

Από το 1978, που ξεκίνησε την πορεία της μέχρι και σήμερα, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης έχει 

συμμετάσχει σε πολυάριθμες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό. Πλούσια δράση έχει αναπτύξει, επίσης, στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας σε 

περιπτώσεις κρίσεων σε οποιοδήποτε σημείο χρειάστηκε ανά τον κόσμο. Αποστολή των εθελοντών της 

Οργάνωσης είναι η παροχή βοήθειας σε συνανθρώπους μας, που αντιμετωπίζουν κίνδυνο για τη ζωή 

τους, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, σε όλα τα φυσικά ή μη πεδία, εντός και εκτός Ελλάδας. 

Πρωταρχικός μας στόχος είναι να είμαστε παντού και πάντοτε. Να είμαστε οι πρώτοι που θα 

φτάσουμε εκεί και οι τελευταίοι που θα το εγκαταλείψουμε. 

 

Αυτό ακριβώς έκαναν τα μέλη της Οργάνωσης κι όταν συμμετείχαν στο φονικό σεισμό της Αϊτής το 

2010, όταν κατάφεραν να βρουν και να σώσουν τον 23χρονο Εξάντους, τη στιγμή που όλα τα άλλα 

σωστικά συνεργεία είχαν σταματήσει να ψάχνουν για επιζώντες.  

 

Τότε, τα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης έκαναν περήφανους όλους τους Έλληνες, ενώ η δράση 

της Οργάνωσης ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα, καθώς τα μεγαλύτερα παγκόσμια τηλεοπτικά δίκτυα 

έκαναν εκτενή ρεπορτάζ και αφιερώματα στους Έλληνες διασώστες και οι εθελοντές μας τιμήθηκαν 

τόσο από την Ελληνική Πολιτεία, όσο και από ιδιωτικούς φορείς και οργανώσεις.  

 

Τα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης έχουν συμμετάσχει και σε πολλές άλλες περιπτώσεις 

φυσικών καταστροφών που έχουν συμβεί τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό. Συμμετείχαν στο 

μεγάλο σεισμό του Αιγίου το 1995, όπου οι διασώστες μας  κατάφεραν να σώσουν τη ζωή του μικρού 

Ανδρέα μετά από τρεις μέρες δουλειάς μέσα στα χαλάσματα, στον καταστροφικό σεισμό της Αθήνας 

το 1999, αλλά και στο σεισμό της Τουρκίας το 1999.  

 

Στην τελευταία, μάλιστα, περίπτωση η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης έφτασε πριν ακόμα κινητοποιηθεί 

επισήμως η κρατική μηχανή της Τουρκίας.  
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Επίσης, η Οργάνωση έχει συμμετάσχει με αποστολή ομάδων διάσωσης στους σεισμούς της Αλγερίας 

(2003), του Μαρόκο (2004), του Ιράν (2004), της Ινδονησίας (2005) - όπου εστάλη πλήρης εξοπλισμός 

για τη λειτουργία ενός κέντρου προνοσοκομειακής φροντίδας για 10.000 άτομα για δύο μήνες - του 

Πακιστάν (2005) και στην κρίση του Λιβάνου, όπου απέστειλε 23,5 τόνους τροφίμων και 

φαρμακευτικών προϊόντων, που συγκεντρώθηκαν μέσω του δικτύου της. 

 

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης καταφέρνει ακόμα και σήμερα και παρά τη δύσκολη οικονομική 

συγκυρία, να ενημερώνεται για τις εξελίξεις που αφορούν την έρευνα και τη διάσωση σε παγκόσμιο 

επίπεδο, να ανεβάζει τον πήχη της εκπαίδευσής της, να οργανώνεται και να δραστηριοποιείται 

εθελοντικά. Πολλές φορές, μάλιστα, οι εθελοντές, πληρώνουν οι ίδιοι για να εκπαιδευτούν, όχι γιατί 

είναι η δουλειά τους, αλλά γιατί τους αρέσει και είναι ταγμένοι επαγγελματικά σε αυτό που κάνουν 

εθελοντικά. 

 

Προκειμένου, ωστόσο, οι εθελοντές της Οργάνωσης να συνεχίσουν επιτυχώς το έργο τους, 

προσφέροντας βοήθεια άμεσα και αποτελεσματικά σε όλες τις περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, αλλά 

και προλαμβάνοντας ατυχήματα, είναι πολύτιμη η συνδρομή όσων φορέων, επιχειρήσεων και 

ιδιωτών είναι σε θέση να συνεισφέρουν στην προσπάθειά μας, παρέχοντάς μας υλικοτεχνικό 

εξοπλισμό, υπηρεσίες ή οικονομική ενίσχυση.  

 

 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 
Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης έχει μεγάλες ανάγκες, καθώς και προτάσεις για κοινές δράσεις και 

εκδηλώσεις, για τις οποίες αναζητά συνέργιες με εταιρείες, οργανισμούς και φορείς.  

 

 

Οι ανάγκες αυτές παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

 

- Radar εντοπισμού επιζώντων σε χαλάσματα στις περιπτώσεις μεγάλων σεισμών. Το radar 

αυτό ονομάζεται Life Detector, υπάρχουν ελάχιστα σε όλο τον κόσμο και είναι εξαιρετικά 

αποτελεσματικό. Το κόστος του ανέρχεται στα 65.000 ευρώ. 

 

- Πυροσβεστικά οχήματα για τα παραρτήματα όλης της Ελλάδας και κάλυψη των παγίων 

εξόδων τους – καύσιμα και service - σε ετήσια βάση   

 

- Διασωστική υδραυλική σειρά (διαστολείς – κόφτες), η οποία χρησιμοποιείται από το 

Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών της Οργάνωσης 

 

- Πυράντοχες στολές και κράνη 

 

- Οχήματα μεταφοράς μελών - εθελοντών διαφόρων τύπων  

 

- Κάλυψη εξόδων εκπαίδευσης μελών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και συμμετοχής σε 

διεθνείς ασκήσεις και συνέδρια στο εξωτερικό 

 

- Έκδοση λευκώματος με θέμα την ιστορία της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης  

 

- Έκδοση εγχειριδίου με θέμα τις Α’ Βοήθειες 
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- Έκδοση παιδικού παραμυθιού με θέμα την ιστορία της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, στο 

οποίο θα περιλαμβάνονται επίσης απλές συμβουλές για τα ατυχήματα (πρόληψη και 

αντιμετώπιση)  

 

- Εκτύπωση συγκεκριμένου αριθμού ετήσιων ημερολογίων έτους 2014 για εταιρείες και 

οργανισμούς. Στο κοινό αυτό (Ελληνική Ομάδα Διάσωσης – Χορηγός) επετειακό ημερολόγιο 

θα προβάλλεται σε ειδικό χώρο η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη του χορηγού με τη δράση του 

μέσα στο 2013 και θα αναφέρεται ότι με την αγορά του ημερολογίου ενισχύεται η δράση 

της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.  

 

- Στήριξη του Τμήματος Α’ Βοηθειών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης για την αγορά 

εξοπλισμού και, συγκεκριμένα, αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών, φορείων, φιαλών 

οξυγόνου, αναλώσιμων υλικών Α’ Βοηθειών, εξοπλισμού διασωστών 

 

- Κάλυψη αναγκών για τις εκδηλώσεις (συνέδρια, εκδηλώσεις, ημερίδες) της Ελληνικής 

Ομάδας Διάσωσης. Οι ανάγκες αφορούν εκτυπώσεις έντυπου υλικού (φάκελοι, folder, 

προσκλήσεις), εκτυπώσεις T-shirt συνέδρων και αναμνηστικών δώρων.  
Η Οργάνωση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διοργάνωση ανοικτών ημερίδων για το κοινό, με 

στόχο την ευαισθητοποίηση του κόσμου σε θέματα που αφορούν την πρόληψη και την 

αντιμετώπιση των ατυχημάτων, ενώ σε ετήσια βάση διοργανώνει πανελλήνια συνέδρια, 

που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον όλων όσοι ασχολούνται με την έρευνα, τη διάσωση, 

αλλά και τις Πρώτες Βοήθειες. Το τελευταίο μάλιστα εξάμηνο διοργάνωσε δύο ανοιχτές 

ημερίδες στη Θεσσαλονίκη, μία με θέμα τα τροχαία ατυχήματα και τα παιδιά και μία 

δεύτερη με θέμα τους μύθους και τις αλήθειες στις Πρώτες Βοήθειες, ενώ τον Μάιο 

πραγματοποίησε το 8
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Ορεινής Διάσωσης.  

 

Επιπλέον, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης είναι σε θέση να παρέχει σε οργανισμούς και εταιρείες 

επιτοίχια ή επιτραπέζια ημερολόγια του έτους 2014, καθώς επίσης και ατζέντες ή άλλα εποχιακά 

δώρα, που μπορούν να διανεμηθούν σε συνεργάτες ή το προσωπικό. Τόσο στα ημερολόγια όσο και 

στις ατζέντες, αλλά και τα εποχιακά δώρα μπορεί να τυπωθεί το λογότυπο του χορηγού και να 

προβάλλεται σε ειδικό χώρο η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη του.  

 

Τέλος, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης είναι σε θέση να εκπαιδεύσει ιδιώτες ή το προσωπικό εταιρειών 

και οργανισμών στην παροχή Α’ Βοηθειών. Οι εκπαιδευόμενοι πιστοποιούνται σε γνώσεις επιπέδου 

B.L.S. (Basic Life Support) και χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή με διεθνή αναγνώριση. Η 

εκπαίδευση γίνεται με διαδραστικό τρόπο και όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να 

εφαρμόσουν τις τεχνικές με σκοπό την καλύτερη αφομοίωση. Εξάλλου, η ύπαρξη πιστοποιημένων 

ατόμων στην παροχή Α’ βοηθειών σε κάθε επιχείρηση είναι υποχρεωτική και κρίνεται επιβεβλημένη 

ιδίως σε καταστάσεις άμεσης ανάγκης. Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνα, το 45% των ατόμων που 

πεθαίνουν από ατυχήματα θα μπορούσε να διασωθεί και το 25% των αναπήρων από ατυχήματα θα 

μπορούσε να είχε διασωθεί εάν τους είχαν παρασχεθεί οι Πρώτες Βοήθειες.  

 

Επισημαίνουμε ότι η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία σεμινάρια 

παροχής Α’ Βοηθειών σε μεγάλες εταιρείες και δημόσιους οργανισμούς και στο παρελθόν, μεταξύ 

των οποίων η Cosmote, η Interamerican, αλλά και κλιμάκια της Ελληνικής Αστυνομίας. 
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Εκτός, όμως, από την παροχή Α’ Βοηθειών, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης μπορεί να πραγματοποιήσει 

εκπαιδεύσεις που αφορούν διαδικασίες απεγκλωβισμού σε περιβάλλον αυξημένης επικινδυνότητας, 

σε εργασίες που γίνονται σε ύψη ή σε στενούς χώρους, αλλά και εκπαιδεύσεις σε πυρασφάλεια. 

 

Παρόμοιες εκπαιδεύσεις έχουν πραγματοποιηθεί πρόσφατα σε στελέχη των Ελληνικών Πετρελαίων 

και της Aegean Airlines.  

 

Εφόσον προκύψει συνεργασία, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης θα φροντίσει ώστε η χορηγική ενέργεια 

να προβληθεί όσο το δυνατόν περισσότερο από όλα τα κανάλια επικοινωνίας που έχει στη διάθεσή 

σας και ανάλογα, φυσικά, με το ύψος της χορηγίας. Επιπλέον, η χορηγική ενέργεια μπορεί να 

προβληθεί στο πλαίσιο ανοιχτής εκδήλωσης για το κοινό, η οποία θα μπορούσε να έχει θεματική 

σχετική με τη χορηγία, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κόσμου.  

 

Εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον συνεργασίας μαζί μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2310 

310649 (Κεντρική Διοίκηση) ή ηλεκτρονικά στο inform@hrt.org.gr, ώστε να συζητήσουμε διεξοδικά 

για τις προτάσεις μας και να διερευνήσουμε κι άλλους τρόπους συνεργασίας.  

 

Ευελπιστώντας σε συνεργασία, βρισκόμαστε στη διάθεσή σας. 

 

 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση 
Γιώργος Καλογερόπουλος 

Πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης 

 

 
 

 

 


