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ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΕΕΣ

1. Αποστολή Τομέα
Αποστολή του Τομέα Εθελοντισμού του ΕΕΣ είναι η προσέλκυση και διατήρηση εθελοντών,
ο συντονισμός των δράσεων και η εκπαίδευση τους σε διάφορες ειδικότητες, η φροντίδα
τους και η εμψύχωσή τους με στόχο την αποτελεσματική συμμετοχή τους στις ανθρωπιστικές
δράσεις του ΕΕΣ τόσο σε καιρό ηρεμίας όσο και στην έκτακτη ανάγκη.

2. Βασικά Καθήκοντα Τομέα





















Συμμετοχή στον σχεδιασμό και υλοποίηση της Πολιτικής Εθελοντισμού του ΕΕΣ.
Προσέλκυση νέων εθελοντών στη βάση των προγραμματικών και των έκτακτων
αναγκών του ΕΕΣ.
Συντονισμός των κατά τόπους Περιφερειακών Γραφείων Εθελοντισμού.
Συντονισμός των Κέντρων Εξειδίκευσης Εθελοντή.
Προαγωγή του εθελοντισμού μέσω εκδηλώσεων και δράσεων.
Χαρτογράφηση εθελοντικού δυναμικού ανά περιφερειακό τμήμα και ειδικότητα.
Ανάλυση του προφίλ των εθελοντών του ΕΕΣ (φύλο, ηλικία, επίπεδο μόρφωσης,
δεξιότητες κτλ.).
Σχεδιασμός του προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης των εθελοντών του ΕΕΣ
με στόχο την ανάπτυξη των γνώσεων και των ικανοτήτων τους για την
αποτελεσματική παρέμβασή τους στο πεδίο.
Συνεργασία με τους Τομείς του ΕΕΣ για την διοργάνωση σχολών ειδικότητας
εθελοντών.
Προετοιμασία και κινητοποίηση εθελοντών σε περιπτώσεις καταστροφών σε
συνεργασία με την Υπηρεσία Προετοιμασίας, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης
Καταστροφών.
Τήρηση αρχείου των ωρών των εθελοντών και θέσπιση κριτηρίων διατήρησης
ενεργού δράσης.
Διασφάλιση της πιστής τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας του Κινήματος για τους
Εθελοντές.
Παρακολούθηση και εφαρμογή των προτύπων του Διεθνούς Κινήματος για τον
Εθελοντισμό.
Ανάπτυξη δράσεων για την ευημερία και ασφάλεια όλων των εθελοντών
συμπεριλαμβανομένης και της νεότητας (πχ. ασφάλιση - θέσπιση κανόνων
ασφαλείας - ψυχοκοινωνική στήριξη μετά από δράσεις με έντονο στρες).
Θέσπιση ενός συστήματος επιβράβευσης των εθελοντών (τιμητικές διακρίσεις,
βραβεία κτλ.) σύμφωνα με το Άρθρο 25, Παράγραφος 4.7 του Καταστατικού του ΕΕΣ
(Κανονισμός ηθικών αμοιβών και διακρίσεων).
Οργάνωση ομάδων διαβούλευσης και συμμετοχής των εθελοντών στη λήψη
αποφάσεων σχετικά με την εθελοντική δράση.
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Καθορισμός ενιαίας πολιτικής αντισταθμισμάτων που θα ζητούνται από τα Π.Τ. σαν
απόρροια από τη συμμετοχή των εθελοντών σε δράσεις που γίνονται σε καιρό
ηρεμίας.
Εκπροσώπηση του ΕΕΣ για θέματα εθελοντισμού, σύναψη σχετικών συμφωνιών.

3. Γραφείο Εθελοντισμού Περιφερειακού Τμήματος
3.1 Διάρθρωση – καθήκοντα
Σε κάθε περιφερειακό τμήμα του ΕΕΣ συστήνεται «Γραφείο Εθελοντισμού» το οποίο
συντονίζεται από τον Τομέα Εθελοντισμού του ΕΕΣ. Επικεφαλής αυτού του γραφείου τίθεται
υπάλληλος του περιφερειακού τμήματος του ΕΕΣ. Μέχρι την τελική ανάπτυξη των γραφείων
αυτών σε όλη την Ελλάδα, το δίκτυο των Γραφείων Εθελοντισμού θα πρέπει να είναι τόσο
ευρύ ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των Π.Τ. Αν σε κάποιο τμήμα υπάρχουν
περισσότερα διαθέσιμα εργαζόμενα στελέχη που μπορούν να υποστηρίξουν το γραφείο
εθελοντισμού τότε δύναται αυτά να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες στελέχωσης του Γραφείου
Εθελοντισμού κοντινού Π.Τ.
Ο υπεύθυνος του γραφείου εθελοντισμού έχει καθήκον:















Να διαχειρίζεται τα αιτήματα εθελοντικής συνδρομής που απευθύνονται στο Π.Τ. και
να κάνει όλες τις σχετικές επικοινωνίες.
Να συμφωνεί, μετά από έγκριση του ΔΣ του Π.Τ. τα αντισταθμίσματα που θα
προσφέρει ο εκάστοτε αιτών την εθελοντική συνδρομή. Να φροντίζει για την έγκαιρη
παραλαβή τους.
Να συντάσσει μηνιαίο πίνακα δράσεων από τον οποίο θα πληροφορούνται οι
εθελοντές για τις διαθέσιμες δράσεις στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν.
Καταγράφει τα αιτήματα συμμετοχής των εθελοντών και συνθέτει τις ομάδες που θα
συμμετέχουν σε κάθε δράση..
Συνεργάζεται με την πενταμελή ομάδα των εθελοντών για κάθε σχετικό θέμα.
Να μεριμνά για την ψυχοκοινωνική στήριξη των εθελοντών τόσο σε καιρό ηρεμίας
όσο και σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.
Να κινητοποιεί εθελοντές σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης σύμφωνα με τον Ενιαίο
Μηχανισμό Αντιμετώπισης Καταστροφών.
Να μεριμνά ώστε να υπάρχει πάντα εξοπλισμός για τις δράσεις του Π.Τ. Κάνει τις
σχετικές αγορές όπου απαιτείται σύμφωνα και με τις εισηγήσεις της 5μελούς
επιτροπής και κατόπιν έγκρισης του ΔΣ του Π.Τ..
Τηρεί αρχείο με τις ώρες συμμετοχής και ενημερώνει το φάκελο με τα προσόντα των
εθελοντών. Ενημερώνει το Μητρώο Εθελοντών.
Επιβλέπει τη σωστή διεξαγωγή όλων των εκπαιδεύσεων (εθελοντών - πολιτών) και
του κέντρου εξειδίκευσης εθελοντών, εφόσον λειτουργεί στο τμήμα του. Συντονίζει
σχετικά όλους τους εκπαιδευτές του Π.Τ.
Συναντιέται τακτικά με την 5μελή επιτροπή εθελοντών και συζητά κάθε σχετικό
θέμα. Επιλύει σχετικά προβλήματα.

3.2 Πενταμελής Επιτροπή Εθελοντών
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Κάθε Γραφείο Εθελοντισμού Π.Τ. συστήνει 5μελή επιτροπή εθελοντισμού η οποία
απαρτίζεται από εθελοντές του οικείου Π.Τ. Η επιτροπή εθελοντισμού μπορεί να δρα σαν
σύνδεσμος – επίκουρος συντονισμού των εθελοντικών δράσεων και εκπαιδεύσεων. Οι
εθελοντές που θα εκλέγονται στην 5μελή επιτροπή θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένα
προσόντα που ορίζονται παρακάτω. Επίσης στη σύνθεση της επιτροπής αυτής θα υπάρχει
ποσόστωση ανάλογα με τις ειδικότητες εθελοντών που υπάρχουν στο Π.Τ.
Η πενταμελής επιτροπή εθελοντών:















βοηθάει και συμβουλεύει το γραφείο εθελοντισμού στο συντονισμό και τη
στελέχωση δράσεων και εκπαιδεύσεων, Για κάθε εθελοντική δράση που διεξάγει το
γραφείο εθελοντισμού θα πρέπει να επιλέγει έναν επικεφαλής πεδίου.
αναζητά και προτείνει στο γραφείο εθελοντισμού εθελοντικές δράσεις με
ανθρωπιστικό περιεχόμενο.
μεριμνά για την προστασία της εθελοντικής ομάδας του Π.Τ. από την έκθεση στο
στρες και την ψυχική κόπωση. Παραπέμπει εθελοντές με συμπτώματα στρες και
ψυχικής κόπωσης στην δομή φροντίδας εθελοντών του Τομέα Εθελοντισμού,
μεριμνά για την οργάνωση και φύλαξη του υλικού και του εξοπλισμού των
εθελοντικών δράσεων (επιχειρησιακού εκπαιδευτικού κτλ.),
συγκαλεί την εβδομαδιαία συνάντηση των εθελοντών του Π.Τ. στην οποία
παρουσιάζει την επικαιρότητα σχετικά με τον ΕΕΣ και το Διεθνές Κίνημα και
οργανώνει σχετικές δράσεις υποστήριξης των εθελοντών,
επικουρεί το γραφείο εθελοντισμού στην επιλογή εθελοντών που θα συμμετέχουν
σε εκπαιδεύσεις ειδικότητας ή ειδικές εκπαιδεύσεις όταν οι υποψήφιοι είναι
περισσότεροι από τις προσφερόμενες θέσεις. Η τελική επιλογή θα πρέπει πάντα να
επικυρώνεται από το γραφείο εθελοντισμού.
συμμετέχει στη διαβούλευση για κάθε θέμα σχετικό με τον εθελοντισμό που
υπάρχει στο περιφερειακό του τμήμα,
καταγράφει και προωθεί συνεχώς τις ιδέες, τις προτάσεις και τα παράπονα των
εθελοντών για διαβούλευση προς τον επικεφαλής του Γραφείου Εθελοντισμού του
Π.Τ. και κατόπιν εκείνος στο ΔΣ του Π.Τ.
προτείνει στο γραφείο εθελοντισμού τον πειθαρχικό έλεγχο των εθελοντών στα
πλαίσια της παραβίασης του Κώδικα Δεοντολογίας (θα συντάσσει γραπτή
αιτιολόγηση).

Tο γραφείο εθελοντισμού συνεδριάζει μαζί με την 5μελή επιτροπή τουλάχιστον μια φορά το
μήνα και δίνει σε αυτό καθοδήγηση και ενημέρωση. Όπου χρειάζεται λήψη αποφάσεων
μεταξύ των μελών της επιτροπής αυτή γίνεται δια πλειοψηφίας μεταξύ των μελών της.
3.3 Εκλογή και επικύρωση Πενταμελούς Επιτροπής Εθελοντών Π.Τ.
Η 5μελής επιτροπή κάθε Π.Τ. διορίζεται από το ΚΔΣ του ΕΕΣ. Η επιλογή των εθελοντών
προκύπτει από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των εθελοντών του Π.Τ. Στην εκλογή αυτή
υποψήφιοι μπορούν να είναι εθελοντές που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια (βλ. § 3.4). Τα
ονόματα που προκύπτουν από τη διαδικασία θα στέλνονται σαν πρόταση στο ΚΔΣ του ΕΕΣ το
οποίο και θα επικυρώνει τη σύνθεση αυτή. Η θητεία της επιτροπής είναι ετήσια. Ένας
εθελοντής μπορεί να συμμετέχει στην επιτροπή αυτή για 3 θητείες το ανώτερο.
Σε προγραμματισμένη εβδομαδιαία συνάντηση του έτους, την οποία θα συντονίζει ο
επικεφαλής του γραφείου εθελοντισμού, θα δίδεται γραπτός απολογισμός από την
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απερχόμενη 5μελή επιτροπή εθελοντισμού καθώς και παρουσίαση των πεπραγμένων της και
στη συνέχεια θα γίνεται μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη της νέας πενταμελούς
επιτροπής εθελοντών του Π.Τ

3.4 Απαραίτητα προσόντα για τη συμμετοχή στην εκλογή της 5μελούς επιτροπής
Η εκλογή για τα μέλη της 5μελούς επιτροπής θα γίνεται ανάμεσα σε εθελοντές οι οποίοι
πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά είναι:


Ο Εθελοντής θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 2 έτη συνεχούς υπηρεσίας
μέχρι τη μέρα της εκλογής,



Ο Εθελοντής θα πρέπει να έχει βαθμό Εθελοντή Β’ Τάξεως και άνω,



Ο Εθελοντής δεν πρέπει να έχει δεχτεί ποινές που αθροίζονται σε παραπάνω από ένα
μήνα

3.5 Εβδομαδιαία Συνάντηση Εθελοντών Π.Τ. ΕΕΣ
Μια φορά την εβδομάδα, σε μη εργάσιμη ώρα, οι εθελοντές των Π.Τ. του ΕΕΣ μπορούν να
προσέρχονται στην προγραμματισμένη μη υποχρεωτική εβδομαδιαία συνάντηση που θα
διεξάγεται στο χώρο του Π.Τ. για να ενημερωθούν για τις επικείμενες εθελοντικές δράσεις,
να πάρουν αποφάσεις για θέματα που τους αφορούν άμεσα, να ενημερωθούν για εξελίξεις
στα εκπαιδευτικά τους αντικείμενα (πχ. για ένα νέο πρωτόκολλο καρδιοαναπνευστικής
αναζωογόνησης) να εκλέξουν τα μέλη της πενταμελούς επιτροπής εθελοντών του Π.Τ. τους,
να συζητήσουν τα νέα του ΕΕΣ και του Διεθνούς Κινήματος, να μοιραστούν με την υπόλοιπη
ομάδα τις εμπειρίες τους από αποστολές και εθελοντικές δράσεις, να παίξουν επιτραπέζια ή
παιχνίδια αποφόρτισης / ενίσχυσης της ομαδικότητας και να οργανώσουν αθλοπαιδιές και
άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις εορτασμού ή ενίσχυσης του δεσμού μεταξύ τους. Η συμμετοχή
στην εβδομαδιαία συνάντηση των εθελοντών θα πρέπει να είναι κόσμια και οι εκφράσεις με
τις οποίες διατυπώνονται οι απόψεις εντός της συνάντησης αυτής ήπιες και σύμφωνες με το
ήθος του ΕΕΣ. Τη συνάντηση αυτή θα συντονίζουν τα μέλη της πενταμελούς επιτροπής ή ο
υπεύθυνος του γραφείου εθελοντισμού του Π.Τ.
3.6 Συντονισμός Δράσεων Εθελοντών Π.Τ.
Το γραφείο εθελοντισμού συντονίζει τις εθελοντικές δράσεις που έχει εγκρίνει το ΔΣ του Π.Τ.
και μεριμνά για την ορθή στελέχωση τους από εθελοντές κατάλληλης ειδικότητας και
εμπειρίας. Δημιουργεί και ενημερώνει τον μηνιαίο πίνακα δράσεων (τόσο σε ηλεκτρονική
όσο και σε έντυπη μορφή) από τον οποίον μπορεί να ενημερώνεται κάθε εθελοντής για τις
επερχόμενες δράσεις στις οποίες μπορεί να συμμετέχει. Το γραφείο εθελοντισμού
καταγράφει τα αιτήματα συμμετοχής των εθελοντών σε δράσεις και αποφασίζει για την
καταλληλότερη σύνθεση της ομάδας που θα συμμετέχει σε μια δεδομένη δράση. Στον
μηνιαίο πίνακα δράσεων που θα εκδίδει το γραφείο θα πρέπει να αναγράφονται η
ημερομηνία και η ώρα της δράσης, η τοποθεσία, η σύνθεση της ομάδας καθώς και ο
εθελοντής συντονιστής της δράσης. Το γραφείο δύναται να λαμβάνει βοήθεια για τις
παραπάνω εργασίες από τις επιτροπές εθελοντών κάθε τμήματος.
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3.7 Διαχείριση αιτημάτων εθελοντικής συνδρομής
Το γραφείο εθελοντισμού είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για κάθε επικοινωνία και λήψη
αποφάσεων σχετικά με αιτήματα εθελοντικής συνδρομής (π.χ. αίτημα κάλυψης πρώτων
βοηθειών σε μια συναυλία που διοργανώνει μια δισκογραφική εταιρεία) που γίνονται σε
καιρό ηρεμίας από φορείς, οργανώσεις, επιχειρήσεις κτλ. Το γραφείο αξιολογεί τα αιτήματα
συμμετοχής και αποφασίζει με κύριο γνώμονα τις έμψυχες και υλικοτεχνικές δυνατότητες
του τμήματος καθώς και σε σχέση με τα θέματα ασφάλειας και δεοντολογίας που πηγάζουν
από τη δράση. Με βάση την ενιαία πολιτική αντισταθμισμάτων του Τομέα Εθελοντισμού και
τις ανάγκες του Π.Τ προτείνει τα αντισταθμίσματα (εξοπλισμός, ειδικός ρουχισμός, σίτιση,
κατάλυμα κτλ.) που θα λαμβάνει το Π.Τ. από τον εκάστοτε αιτούντα τη συμμετοχή των
εθελοντών. Τα αντισταθμίσματα που εισηγείται το γραφείο θα πρέπει να έχουν την έγκριση
του ΔΣ του Π.Τ. Για την ορθή διαχείριση των αιτημάτων και τον προγραμματισμό των
δράσεων θα δημιουργηθεί ειδική φόρμα αιτήματος (έντυπη - ηλεκτρονική) την οποία θα
πρέπει να καταθέτει ο εκάστοτε αιτών τη συνδρομή των εθελοντών του ΕΕΣ τουλάχιστον ένα
μήνα πριν την προγραμματισμένη δράση και να έχουν επιβεβαιωθεί γραπτώς τα
αντισταθμίσματα που θα λάβει ο ΕΕΣ. Η όποια συμφωνία για εθελοντική δράση θα πρέπει
να έχει την έγκριση του ΔΣ του Π.Τ.
3.8 Στελέχωση εθελοντικών δράσεων
Αρμόδιος για τη στελέχωση των εθελοντικών δράσεων ενός Π.Τ. του ΕΕΣ είναι ο επικεφαλής
του γραφείου εθελοντισμού του Π.Τ. Στις εθελοντικές δράσεις του ΕΕΣ μπορεί να αιτηθεί να
συμμετέχει κάθε εθελοντής που διαθέτει την ειδικότητα που ορίζεται για τη δράση αυτή και
δεν τον εμποδίζει κάποια ποινή που του έχει επιβληθεί ή η εκκρεμότητα συμμετοχής του σε
κάποια υποχρεωτική επανεκπαίδευση.

4. Εκπαίδευση Εθελοντών
4.1 Γραφείο Εκπαίδευσης Τομέα Εθελοντισμού
Ο Τομέας Εθελοντισμού θα λειτουργεί Γραφείο Εκπαίδευσης το οποίο θα μεριμνά για τη
διαμόρφωση όλων των βασικών και εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων των
εθελοντών (σε συνεργασία με τον αρμόδιο Τομέα ή Υπηρεσία του ΕΕΣ και σύμφωνα με τα
πρότυπα και τις πρακτικές του Διεθνούς Κινήματος στον τομέα της εκπαίδευσης). Επιπλέον
θα φροντίζει για τον προγραμματισμό και τη ρύθμιση της λειτουργίας των κατά τόπους
Σχολών Βασικής Εκπαίδευσης και των Κέντρων Εκπαίδευσης Εθελοντών. Το γραφείο αυτό θα
μεριμνά επίσης για την εκπαίδευση και τον συντονισμό των εθελοντών εκπαιδευτών και
Εθελοντών Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών που θα καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των
κατά τόπους Γραφείων Εθελοντισμού (τόσο εσωτερικά όσο και για τα προγράμματα
πολιτών). Η στελέχωση του γραφείου αυτού θα πρέπει να γίνει από άτομα με ακαδημαϊκές
σπουδές και εμπειρία στο αντικείμενο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Η δομή και η μεθοδολογία
όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα πρότυπα της
επιστήμης της εκπαίδευσης ενηλίκων. Σε περίπτωση που το ΚΔΣ του ΕΕΣ συστήσει
Επιστημονική Επιτροπή το Γραφείο Εθελοντισμού θα συνεργάζεται μαζί της για όλες τις
παραπάνω αρμοδιότητές του.
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4.2 Βασική Εκπαίδευση Εθελοντών ΕΕΣ
Το γραφείο εθελοντισμού κάθε Π.Τ. διεξάγει σε τακτά χρονικά διαστήματα «Σχολές Βασικής
Εκπαίδευσης Εθελοντών του ΕΕΣ». Τα μαθήματα κάθε Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης θα
γίνονται στους χώρους του Π.Τ. Στη σχολή βασικής εκπαίδευσης γίνονται δεκτά άτομα που
πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Κατά τη διάρκεια των σχολών οι υποψήφιοι
εθελοντές λαμβάνουν τις βασικές θεωρητικές γνώσεις που χρειάζονται σε ένα εθελοντή του
ΕΕΣ (βλ. παρακάτω σχετικά με τα θεωρητικά αντικείμενα).
Επιπλέον οι υποψήφιοι εθελοντές θα αποκτούν πρακτική εμπειρία μέσω της συμμετοχής
τους σε έναν ελάχιστο αριθμό δράσεων του Π.Τ και εξοικειώνονται με το τραύμα και τις
πιεστικές καταστάσεις μέσω συμπλήρωσης ωρών σε ΤΕΠ. Μετά τις τελικές εξετάσεις ο
Υποψήφιος Εθελοντής θα ονομάζεται «Δόκιμος Εθελοντής του ΕΕΣ» και θα ξεκινάει το στάδιο
της Πρακτικής του Άσκησης. Στο διάστημα της άσκησης αυτής, το οποίο θα διαρκεί μέχρι έξι
μήνες, ο Δόκιμος Εθελοντής θα αξιολογείται για τα υπόλοιπα απαραίτητα προσόντα του
(πειθαρχία, ομαδικότητα και βαθμός ενσωμάτωσης στην ομάδα, ενδιαφέρον για την
ανθρωπιστική δράση, αντοχή και αποτελεσματικότητα σε καταστάσεις στρες κτλ.).
Με το πέρας και της πρακτικής άσκησης οι υποψήφιοι εθελοντές θα επιλέγουν μια από τις
βασικές ειδικότητες των Τομέων (Νοσηλευτής, Σαμαρείτης Διασώστης, Εθελοντής
Ψυχοκοινωνικής Στήριξης) και θα παρακολουθούν το αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
σε κέντρο εξειδίκευσης. Οι εθελοντές που ολοκληρώνουν με επιτυχία και την ειδικότητά τους
θα συμμετέχουν σε ειδική τελετή (Τελετή Υπόσχεσης Εθελοντών ΕΕΣ) κατά την οποία θα
δίνουν την καθιερωμένη υπόσχεση και θα τους απονέμεται ο βαθμός του Εθελοντή του ΕΕΣ.
Οι νέοι εθελοντές κατόπιν θα εντάσσονται στη δύναμη του Π.Τ. τους και θα μπορούν να
συμμετέχουν ελεύθερα σε οποιαδήποτε εθελοντική δράση που αφορά στην ειδικότητά τους
καθώς και σε κάθε εκπαίδευση του ΕΕΣ.
4.3 Κριτήρια Εισδοχής στη Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης Εθελοντών
Για να γίνει δεκτός οποιοσδήποτε στη σχολή βασικής εκπαίδευσης θα πρέπει:











Να έχει ηλικία άνω των 18 ετών
Να έχει πρόσφατο πιστοποιητικό από Ιατρό Παθολόγο ή Καρδιολόγο ή Γενικό Ιατρό
στο οποίο θα δηλώνεται ρητά η ικανότητα του να συμμετέχει στις εθελοντικές
δράσεις του ΕΕΣ.
Να έχει πρόσφατο πιστοποιητικό από Ψυχίατρο στο οποίο θα δηλώνεται ρητά η
ικανότητα του να συμμετέχει στις εθελοντικές δράσεις του ΕΕΣ.
Να προσκομίσει αντίγραφο του Ποινικού του Μητρώου. Να μην έχει καταδικαστεί
για υπεξαίρεση ή κλοπή ή για κακούργημα ή οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα σχετικό
με ρατσιστική, ομοφοβική ή έμφυλη βία, καθώς και για ποινικά αδικήματα σχετικά
με την οικογενειακή βία.
Να έχει ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση
Σε περίπτωση υποψηφίου που δεν είναι Έλληνας πολίτης και δεν διαθέτει
απολυτήριο λυκείου ή κάποιον τίτλο σπουδών από ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα
μετά-δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να διαθέτει πτυχίο γνώσης της
Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Β1),
Να μην είναι εκλεγμένος στην τοπική ή περιφερειακή αυτοδιοίκηση ή σε πολιτικό
κόμμα .
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Ειδική πρόνοια θα πρέπει να γίνεται για τους κανόνες προσέλκυσης και εισδοχής στο
εθελοντικό δυναμικό του ΕΕΣ των ΑΜΕΑ και των ατόμων που ανήκουν σε ειδικές
πληθυσμιακές ομάδες. Επίσης το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ομάδων αυτών καθώς και το
εύρος της συμμετοχής τους σε εθελοντικές δράσεις θα τροποποιείται ανάλογα, πάντα όμως
υπέρ της ανοικτής και μαζικής εθελοντικής προσφοράς των παραπάνω ατόμων.
4.4 Συνέντευξη υποψήφιου εθελοντή του ΕΕΣ
Κάθε υποψήφιος που προσκομίσει όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά στο Γραφείο
Εθελοντισμού του Π.Τ. στο οποίο επιθυμεί να εγγραφεί, θα περνάει από επιτροπή
συνέντευξης η οποία θα απαρτίζεται από την 5μελή επιτροπή εθελοντών του Π.Τ. και τον
υπεύθυνο του Γραφείου Εθελοντισμού. Στην συνέντευξη θα αξιολογούνται η προσωπικότητα
του υποψηφίου, η διαθεσιμότητα χρόνου και η ικανότητα δέσμευσης του για όλη τη διάρκεια
της εκπαίδευσης, η τοποθέτησή του πάνω σε τρέχοντα ανθρωπιστικά θέματα, ο τρόπος
έκφρασής του κτλ. Επιπλέον για τη διαμόρφωση καλύτερης γνώμης για τον εκάστοτε
υποψήφιο θα μπορεί να γίνεται χρήση τυποποιημένων ερωτηματολογίων τα οποία θα
εκπονεί ο Τομέας Εθελοντισμού.
4.5 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης Εθελοντών
Σε κάθε Π.Τ. τα θεωρητικά μαθήματα της Σχολής Εθελοντών θα διεξάγονται κάθε Δευτέρα
και Τετάρτη σε μη εργάσιμη ώρα. Κάθε εκπαιδευτική μέρα θα αποτελείται από 2
εκπαιδευτικές ώρες (π.χ. μια τυπική εκπαιδευτική μέρα θα μπορούσε να είναι ώρα 1: 20:00
– 20:55, Διάλειμμα 10 λεπτών, ώρα 2: 21:05 – 22:00). Επιπλέον, όπου απαιτούνται, τα
πρακτικά μαθήματα θα διεξάγονται κάθε Κυριακή από τις 10:00 έως τις 13:00 το αργότερο.
4.6 Θεωρητικά Εκπαιδευτικά Αντικείμενα Σχολής Εθελοντών ΕΕΣ
Υπεύθυνος της Σχολής τίθεται σε κάθε Π.Τ. Εκπαιδευτής ή Εθελοντής Εκπαιδευτής του ΕΕΣ.
Τα θεωρητικά εκπαιδευτικά αντικείμενα της Σχολής Εθελοντών (82 ώρες) είναι τα κάτωθι:













Ιστορία και Αρχές του Κινήματος (6 ώρες),
Κώδικας Δεοντολογίας του Εθελοντισμού (2 ώρες),
Επικοινωνία μέσω Social Media (2 ώρες)
Αντιμετώπιση Καταστροφών (12 ώρες),
Πρώτες Βοήθειες (20 ώρες),
Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας (12 ώρες),
Προστασία Ευάλωτων Ομάδων (4 ώρες),
Δράσεις Ψυχοκοινωνικής Στήριξης (6 ώρες),
Ασφάλεια στο πεδίο (6 ώρες),
Βασικές Αρχές Διανομής και Αποθήκευσης Υλικού Ανθρωπιστικής Βοήθειας (4
ώρες),
Βασικές Αρχές RFL (4 ώρες) και
Βασικές Αρχές Ραδιοεπικοινωνιών (4 ώρες),

4.7 Πρακτική Άσκηση Υποψήφιων Εθελοντών
Με στόχο την εξοικείωση των δόκιμων εθελοντών με την οργανωτική δομή των δράσεων του
ΕΕΣ και με την θέα/αντιμετώπιση του τραύματος και των ψυχοπιεστικών καταστάσεων, κάθε
Δόκιμος Εθελοντής θα πρέπει μετά το τέλος της θεωρητικής εκπαίδευσης:
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να συμμετέχει βοηθητικά σε τουλάχιστον 20 δράσεις μεικτής θεματολογίας (όσο το
δυνατόν περισσότερων ειδικοτήτων) του Π.Τ. (πλην δράσεων αντιμετώπισης
καταστροφών),
να συμμετέχει σε τουλάχιστον 60 ώρες συνδρομής του ιατρό-νοσηλευτικού
προσωπικού στα Τμήματα Επειγόντων (ΤΕΠ) των νοσοκομείων της περιοχής του Π.Τ.
του ή εναλλακτικά να συμμετέχει σε τουλάχιστον 60 ώρες συνδρομής του
επιστημονικού προσωπικού της Κοινωνικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων της
περιοχής του Π.Τ. Αν κάποιος Δόκιμος Εθελοντής το επιθυμεί μπορεί να μοιράσει τις
60 ώρες πρακτικής σε 30 και 30 ώρες από κάθε είδος (30 στα ΤΕΠ και 30 στην
Κοινωνική Υπηρεσία) ώστε να αποκτήσει αντίληψη και για τα δύο είδη
ανθρωπιστικής δράσης.

Σημειώνεται πως η παραπάνω πρακτική άσκηση αποσκοπεί επίσης και στο να βοηθήσει τον
Δόκιμο Εθελοντή να διαμορφώσει αντίληψη και να επιλέξει μια από τις υποχρεωτικές
βασικές ειδικότητες στο επόμενο στάδιο της εκπαίδευσής του. Καθ’ όλη τη διάρκεια της
πρακτικής του κάθε Δόκιμος Εθελοντής θα πρέπει να συνοδεύεται από έναν Εθελοντή του
ΕΕΣ (κατά προτίμηση Εθελοντή Εκπαιδευτή) ο οποίος θα τον καθοδηγεί καλοπροαίρετα και
θα τον εκπαιδεύει επί τω έργω. Μπορεί δε σε αυτό το στάδιο, αν υπάρχει δυνατότητα, να
υιοθετείται το “Buddy System” δηλαδή το να αναλαμβάνει κάθε Εθελοντής έναν Δόκιμο
Εθελοντή και να τον συνοδεύει μέχρι το τέλος της πρακτικής του.
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης σε εθελοντικές δράσεις του Π.Τ καθώς και
κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης εντός των Νοσοκομείων οι Δόκιμοι Εθελοντές
θα φέρουν κόκκινο γιλέκο με τα σήματα του ΕΕΣ και την επιγραφή «Δόκιμος Εθελοντής».
Η παραπάνω βασική πρακτική άσκηση δεν θα προσμετράται στις ώρες πρακτικής που μπορεί
να υπάρχουν για την ολοκλήρωση κάποιας ειδικότητας.
Εθελοντής που έχει αποδεδειγμένη εμπειρία ή εξειδίκευση στα αντικείμενα της παραπάνω
πρακτικής άσκησης (βλ. Παράγραφο 4.9) θα μπορεί αν το θέλει να προσκομίζει αποδεικτικά
έγγραφα της εμπειρίας του και να απαλλάσσεται από αυτή.

4.8 Εξέταση Υποψήφιων Εθελοντών και όροι επιτυχούς εξέτασης
Το ημερολόγιο εξετάσεων κάθε εκπαιδευτικής σειράς θα εκδίδεται από τον Τομέα
Εθελοντισμού και θα ισχύει για όλα τα Π.Τ. Η εξέταση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των
υποψήφιων εθελοντών θα γίνεται ομαδοποιημένα ως εξής:







Ιστορία και Αρχές του Κινήματος και Κώδικας Δεοντολογίας του Εθελοντισμού
(προφορική εξέταση),
Αντιμετώπιση Καταστροφών (γραπτή εξέταση πολλαπλών επιλογών),
Πρώτες Βοήθειες (γραπτή εξέταση 10 ερωτήσεων ανάπτυξης και πρακτική εξέταση 2
σεναρίων πρώτων βοηθειών),
Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας (γραπτή εξέταση πολλαπλών επιλογών και
πρακτική εξέταση ενός σεναρίου)
Προστασία Ευάλωτων Ομάδων και Δράσεις Ψυχοκοινωνικής Στήριξης (προφορική
εξέταση),
Ασφάλεια στο πεδίο και Βασικές Αρχές Διανομής και Αποθήκευσης Υλικού
Ανθρωπιστικής Βοήθειας (γραπτή εξέταση πολλαπλών επιλογών),
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Βασικές Αρχές RFL (γραπτή εξέταση πολλαπλών επιλογών)
Βασικές Αρχές Ραδιοεπικοινωνιών (πρακτική εξέταση χρήσης εξοπλισμού),

Η αξιολόγηση των υποψήφιων εθελοντών στις ανωτέρω εξετάσεις θα γίνεται στην κλίμακα
του 10. Ο ελάχιστος βαθμός επιτυχίας σε κάθε εξέταση θεωρείται το 5 στα 10. Ο τελικός
βαθμός κάθε υποψηφίου είναι ο γενικός μέσος όρος των βαθμολογιών όλων των εξετάσεων
με βαθμό ακριβείας τα 2 δεκαδικά ψηφία. Υποψήφιοι εθελοντές που δεν πέτυχαν τον
ελάχιστο βαθμό στο γενικό μέσο όρο θα μπορούν να δίνουν απεριόριστο αριθμό
επαναληπτικών εξετάσεων στα εκπαιδευτικά αντικείμενα στα οποία έχουν φέρει βαθμό
κάτω από 5 στα 10 και μέχρι το σημείο ο γενικός μέσος όρος τους να υπερβεί το 5 τα 10. Οι
επαναληπτικές εξετάσεις θα δίνονται σε μέρα και ώρα που θα ορίζεται από τον υπεύθυνο
εκπαίδευσης του Π.Τ. Το Π.Τ. οφείλει να διεξάγει το λιγότερο 2 επαναληπτικές εξετάσεις πριν
τη διεξαγωγή της τελικής επιτροπής αξιολόγησης των Υποψήφιων Εθελοντών της
εκπαιδευτικής σειράς. Υποψήφιος που δεν έχει καταφέρει να πετύχει γενικό μέσο όρο πάνω
από 5 στα 10 μέχρι τη διεξαγωγή της τελικής επιτροπής αξιολόγησης θα μπορεί να συνεχίσει
να δίνει εξετάσεις με την επόμενη εκπαιδευτική σειρά.
4.9 Εκπαίδευση Ειδικοτήτων Εθελοντή
Μετά τη βασική του εκπαίδευση κάθε δόκιμος εθελοντής θα παρακολουθεί σχολεία
απόκτησης ειδικότητας στα κέντρα εκπαίδευσης εθελοντών (πχ. νοσηλευτής, σαμαρείτηςδιασώστης, εθελοντής κοινωνικής πρόνοιας, κτλ.). Κάθε Τομέας του ΕΕΣ θα πρέπει να
σχεδιάζει και να υλοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα σχολές ειδικότητας ανάλογα με τις
επιχειρησιακές ανάγκες του ΕΕΣ. Επιπλέον θα μπορεί να καθορίζει τα κριτήρια εισδοχής και
επιτυχούς ολοκλήρωσης των σχολείων αυτών (εξέταση, πρακτική άσκηση κτλ.). Με την
επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης μιας ειδικότητας ο εθελοντής θα λαμβάνει τον τίτλο
της ειδικότητας αυτής και θα μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες ή πιο σύνθετες δράσεις
του ΕΕΣ (εθελοντικές - επιχειρησιακές). Επιπλέον με την απόκτηση μιας ειδικότητας ο
εθελοντής θα δύναται να γίνει δεκτός σε εκπαιδεύσεις, σχηματισμούς και ομάδες του
Μηχανισμού Εκτάκτου Ανάγκης του ΕΕΣ. Κάθε εθελοντής θα πρέπει να συμμετέχει σε
εθελοντικές δράσεις ή αποστολές που απαιτούν την ειδικότητα αυτή, συνολικής διάρκειας
150 ωρών το ελάχιστο, μέχρι να μπορεί να συμμετέχει σε σχολείο άλλης ειδικότητας.
Εθελοντής που διαθέτει επαγγελματικούς ή ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών πάνω σε κάποια
από τις ειδικότητες που εκπαιδεύει ο ΕΕΣ τους Εθελοντές του θα μπορεί να δίνει απευθείας
την εξέταση για την ειδικότητα αυτή (χωρίς παρακολούθηση των μαθημάτων αν δεν το
επιθυμεί) με την προσκόμιση μόνο των κατάλληλων δικαιολογητικών εγγράφων και θα
μπορεί να συμμετέχει σε εθελοντικές δράσεις της ειδικότητας αυτής άμεσα και χωρίς να τον
περιορίζει το όριο των 150 ωρών σαν κριτήριο για τη συμμετοχή σε σχολείο άλλης
ειδικότητας.
Επιπλέον, εθελοντές με αποδεδειγμένες ειδικές επαγγελματικές ή ακαδημαϊκές γνώσεις που
δεν προσφέρει σαν ειδικότητα ο ΕΕΣ μπορούν, μετά το πέρας της βασικής τους εκπαίδευσης
να ονομάζονται Ειδικοί Εθελοντές + την ειδικότητά τους (π.χ. ειδικός εθελοντής ιατρός ή
ειδικός εθελοντής ηλεκτρολόγος, ειδικός εθελοντής τεχνικός υπολογιστών, ειδικός
εθελοντής ψυχολόγος κτλ.). Οι ειδικοί εθελοντές θα αναλαμβάνουν ειδικά καθήκοντα σε
δραστηριότητες του ΕΕΣ που θα ορίζονται κάθε φορά από τον Τομεάρχη Εθελοντισμού.
4.10

Ειδικότητες και Εξειδικεύσεις Εθελοντικής Δράσης
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Με βάση την ιστορική δράση και την υφιστάμενη δομή του ΕΕΣ οι ειδικότητες για τις οποίες
οι Τομείς του ΕΕΣ είναι υπεύθυνοι να εκπονήσουν και να διοργανώνουν εκπαιδευτικό
πρόγραμμα είναι ομαδοποιημένες σε βασικές (εκείνες από τις οποίες θα επιλέγει
υποχρεωτικά κάποιος δόκιμος εθελοντής για να τελειώσει τη σχολή εθελοντών του ΕΕΣ) και
σε δευτερεύουσες (μη υποχρεωτικές ειδικότητες που θα προσφέρονται ανάλογα με τις
ανάγκες του ΕΕΣ). Επιπλέον, εντός των βασικών ή των βοηθητικών ειδικοτήτων μπορεί να
υπάρχουν εξειδικεύσεις (παρακάτω αναγράφονται ενδεικτικά κάποιες):




Βασικές Ειδικότητες:
o Εθελοντής Νοσηλευτικής
o Εθελοντής Σαμαρείτη Διασώστη
o Εθελοντής Κοινωνικής Πρόνοιας
Δευτερεύουσες Ειδικότητες (ενδεικτικά):
o Εθελοντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας
o Εθελοντής Αποκατάστασης Οικογενειακών Δεσμών
o Εθελοντής Τηλεπικοινωνιών – Επιχειρησιακού Κέντρου
o Εθελοντής Προγράμματος Χρηματικής Ενίσχυσης (CTP)
Εξειδικεύσεις (ενδεικτικά):
o

Εθελοντής Ποδηλατιστής Διασώστης

o

Εθελοντής Μοτοσικλετιστής Διασώστης

o

Εθελοντής Ναυαγοσώστης / Διασώστης υγρού στοιχείου

o

Εθελοντής Ορεινός Διασώστης

Κάθε Τομέας, Διεύθυνση ή Υπηρεσία του ΕΕΣ θα μπορεί να προσθέτει, να τροποποιεί ή να
καταργεί ειδικότητες με βάση τις παραπάνω ανάγκες, την ελληνική νομοθεσία, τις εγχώριες
ή διεθνείς συνεργασίες του ΕΕΣ κτλ. Κάθε πράξη από τις παραπάνω θα πρέπει να
επιβεβαιώνεται από το ΚΔΣ του ΕΕΣ, Επίσης κάθε Τομέας, Υπηρεσία ή Διεύθυνση του ΕΕΣ που
ελέγχει μια ειδικότητα ή εξειδίκευση έχουν την υποχρέωση να διαμορφώνουν άρτια και
επικαιροποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης για κάθε εθελοντική ειδικότητα η οποία και
θα πρέπει να αντανακλά και να καλύπτει τις εκάστοτε τρέχουσες ανάγκες του ΕΕΣ. Το
επιστημονικό ή τεχνικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, η εκπαιδευτική μέθοδος, ο τρόπος
εξέτασης και πρακτικής άσκησης κάθε ειδικότητας θα καθορίζονται από τον εκάστοτε τομέα
που έχει εισηγηθεί την ειδικότητα αυτή σε συνεργασία με τον Τομέα Εθελοντισμού.
Επιπλέον, σε περίπτωση που το ΚΔΣ του ΕΕΣ δημιουργήσει επιστημονική επιτροπή εκείνη θα
συνεργάζεται με τους παραπάνω για τον καθορισμό του επιστημονικού περιεχομένου κάθε
ειδικότητας ή εξειδίκευσης.
4.11

Ειδικές Εκπαιδεύσεις Εθελοντών

Για την κάλυψη των αναγκών των εθελοντικών δράσεων του ΕΕΣ σε θέματα διοίκησης πεδίου
και εκπαίδευσης ο Τομέας Εθελοντισμού θα διεξάγει σχετικές ειδικές εκπαιδεύσεις. Μετά τη
βασική του εκπαίδευση κάθε εθελοντής θα μπορεί να παρακολουθεί τα ειδικά σχολεία
διοίκησης-συντονισμού δράσεων πεδίου, εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών, εκπαιδευτή
πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας και εκπαιδευτή αντιμετώπισης καταστροφών. Για το
σχολείο διοίκησης-συντονισμού δράσεων πεδίου ο σχεδιασμός και τα κριτήρια εισδοχής και
επιτυχούς ολοκλήρωσης θα τίθενται από το Γραφείο Εκπαίδευσης του Τομέα Εθελοντισμού,
για την ειδική εκπαίδευση εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών ο Τομέας Νοσηλευτικής από
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κοινού με τον Τομέα Σαμαρειτών για το τρίτο ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας ενώ για το
τέταρτο η Υπηρεσία Προετοιμασίας, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης Καταστροφών. Όσοι
εθελοντές ολοκληρώσουν ένα σχολείο θα λαμβάνουν τον τίτλο του Εθελοντή Εκπαιδευτή του
ΕΕΣ στο αντικείμενο του σχολείου που παρακολούθησαν. Κάθε εθελοντής εκπαιδευτής θα
πρέπει να συμμετέχει σε εκπαιδεύσεις της ειδικότητα αυτής, συνολικής διάρκειας 200 ωρών
το ελάχιστο, μέχρι να μπορεί να συμμετέχει σε σχολείο εκπαιδευτή άλλης ειδικότητας.
4.12

Κέντρα Εξειδίκευσης Εθελοντών

Ο Τομέας Εθελοντισμού θα ιδρύει σε Π.Τ. μεγάλων πληθυσμιακών κέντρων, όπου υπάρχει
δυνατότητα, τα οποία διαθέτουν επαρκείς κτηριακές και υλικοτεχνικές υποδομές, «Κέντρα
Εκπαίδευσης Εθελοντών». Στα κέντρα αυτά θα διεξάγονται οι εκπαιδεύσεις ειδικοτήτων από
τους Τομείς καθώς και άλλες ειδικές εκπαιδεύσεις στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν
εθελοντές βασικής εκπαίδευση από Π.Τ. που βρίσκονται κοντά στην περιοχή λειτουργίας του
κέντρου. Η διασπορά των κέντρων αυτών θα είναι κατά το μέτρο του δυνατού τέτοια ώστε
να καλύπτεται γεωγραφικά όλο το δίκτυο των Π.Τ. του ΕΕΣ και να μη χρειάζεται να κάνουν οι
εθελοντές κάποιου Π.Τ. πολύ μεγάλες αποστάσεις για να συμμετέχουν σε μια εκπαίδευση.
Συντονιστής των δράσεων του κέντρου θα είναι εκπαιδευτής ή εθελοντής εκπαιδευτής ο
οποίος θα αναφέρεται στο συντονιστή του Γραφείου Εθελοντισμού του Π.Τ. στο οποίο
λειτουργεί το κέντρο. Καθήκον του συντονιστή θα είναι η προετοιμασία του κέντρου για την
εκάστοτε εκπαίδευση, η τήρηση της εύρυθμης εκπαιδευτικής διαδικασίας και του ωρολογίου
προγράμματος, η ασφαλής και ορθή αποθήκευση και χρήση του εκπαιδευτικού υλικού κτλ.
4.13
Συμμετοχή Εθελοντών στον Ενιαίο Μηχανισμό Αντιμετώπισης Καταστροφών
του ΕΕΣ
Σε συνεργασία με την Υπηρεσία Προετοιμασίας, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης
Καταστροφών, τα κατά τόπους Γραφεία Εθελοντισμού μπορούν να διοργανώνουν ειδικές
εκπαιδεύσεις αντιμετώπισης καταστροφών για τη δημιουργία Τοπικών Ομάδων
Αντιμετώπισης Καταστροφών ή Τοπικών Μονάδων Εκτάκτου Ανάγκης. Μετά την επιτυχή
παρακολούθηση αυτών των εκπαιδεύσεων οι εθελοντές θα μπορούν να συμμετέχουν σε
ειδικές επιχειρησιακές και συντονιστικές ομάδες αντιμετώπισης καταστροφών. Οι εθελοντές
που έχουν αποκτήσει τουλάχιστον μια ειδικότητα εθελοντή μπορούν να συμμετέχουν σε
ομάδες του Ενιαίου Μηχανισμού Αντιμετώπισης Καταστροφών του ΕΕΣ (συντονισμού –
ΕΟΑΚ, επιχειρησιακές – ΜΥΕΑ κτλ.)
4.14

Εκπαιδεύσεις Πολιτών

Οι εθελοντές εκπαιδευτές του ΕΕΣ ανάλογα με την ειδικότητά τους θα μπορούν να
λαμβάνουν μέρος σε προγραμματισμένες εκπαιδεύσεις πολιτών που διοργανώνει το Π.Τ.
τους στα αντικείμενα της ειδικότητας τους. Τα Π.Τ. θα χρησιμοποιούν τις εκπαιδεύσεις αυτές
και για την απόκτηση οικονομικών πόρων που θα χρησιμοποιούνται για τη στήριξη των
υπολοίπων ανθρωπιστικών δράσεων του Π.Τ.

5. Διοικητικά Θέματα Εθελοντών:
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5.1 Διατήρηση ενεργού ιδιότητας εθελοντή
Κάθε εθελοντής του ΕΕΣ θα πρέπει να προσφέρει το λιγότερο 100 ώρες συμμετοχής σε
ένστολες εθελοντικές δράσεις ή αποστολές του Π.Τ. του ώστε να θεωρείται ενεργός. Στις
δράσεις αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται:






η εβδομαδιαία συνάντηση,
οι υποστηρικτικές εργασίες της 5μελούς επιτροπής,
οι γιορτές και οι παρελάσεις
οι εργασίες καθαριότητας και καλλωπισμού του Π.Τ.
Λιτανείες και θρησκευτικές εκδηλώσεις

Αντιθέτως στις ώρες αυτές συμπεριλαμβάνεται η συντήρηση και οργάνωση του
επιχειρησιακού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού στην αποθήκη του Π.Τ.
Για τη διασφάλιση της ψυχικής και σωματικής υγείας των εθελοντών, οι εθελοντές που
υπερβαίνουν τις 1000 ώρες συμμετοχής ετησίως θα πρέπει αυτομάτως να συμμετέχουν σε
μια συνεδρία με το γραφείο φροντίδας εθελοντών ώστε να επιβεβαιωθεί πως δεν έχουν
εκτεθεί σε ιδιαίτερα μεγάλες ψυχοπιεστικές συνθήκες και μπορούν να συνεχίσουν να
προσφέρουν.
5.2 Υποχρεωτική επανεκπαίδευση – επικαιροποίηση γνώσεων / αναμνηστικές
επανεκπαιδεύσεις
Επιπλέον, κάθε εθελοντής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος οποιαδήποτε υποχρεωτική επανεκπαίδευση – επικαιροποίηση κάποιου
βασικού εκπαιδευτικού αντικειμένου (πχ. ενός νέου πρωτοκόλλου καρδιοαναπνευστικής
αναζωογόνησης) ώστε να διατηρήσει την ενεργό του ιδιότητα. Τις υποχρεωτικές
επανεκπαιδεύσεις τις ορίζει το γραφείο εκπαίδευσης του Τομέα Εθελοντισμού. Ο κάθε
εθελοντής μπορεί να κάνει την επανεκπαίδευση μέσα από ειδικές επανεκπαιδεύσειςενημερώσεις που θα προσφέρονται σε εβδομαδιαία συνάντηση από το Π.Τ. ή
παρακολουθώντας τα μαθήματα της τρέχουσας εκπαιδευτικής σειράς στο Π.Τ. του.
Οπουδήποτε κρίνεται σκόπιμο από γραφείο εκπαίδευσης του τομέα εθελοντισμού η
επανεκπαίδευση – επικαιροποίηση θα συνοδεύεται και από εξέταση. Το γραφείο
Εθελοντισμού του Π.Τ. θα πρέπει σε ετήσια βάση να διοργανώνει αναμνηστικές
επανεκπαιδεύσεις ώστε να μπορούν οι εθελοντές να ανανεώνουν τις γνώσεις τους και να
καλύπτουν απορίες και κενά τους στα βασικά εκπαιδευτικά αντικείμενα. Εθελοντής που
συνειδητά απέχει από τις δράσεις αυτής της παραγράφου χάνει την ενεργό του ιδιότητα
ανεξαρτήτως ωρών συμμετοχής σε εθελοντικές δράσεις.
5.3 Ανενεργοί Εθελοντές
Οποιοσδήποτε εθελοντής δεν πετύχει τα όρια και τα κριτήρια των προηγούμενων
παραγράφων τότε καθίσταται ανενεργός. Για την επανενεργοποίηση ενός ανενεργού
εθελοντή απαιτείται η παρακολούθηση εκ μέρους του όλων των υποχρεωτικών
επανεκπαιδεύσεων που εκδόθηκαν από το χρονικό σημείο που κατέστη ανενεργός και μέχρι
την αίτησή του για επανενεργοποίηση.

5.4 Μητρώο Εθελοντών ΕΕΣ
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Τα κατά τόπους Γραφεία Εθελοντισμού θα συλλέγουν στοιχεία σχετικά με την αξιολόγηση
και συμμετοχή των εθελοντών στις εθελοντικές δράσεις (ώρες - παρουσίες συμμετοχής,
προτάσεις για βράβευση κτλ.). Τα στοιχεία αυτά θα τα στέλνουν στον Τομέα Εθελοντισμού ο
οποίος θα διατηρεί το Εθνικό Μητρώο Εθελοντών του ΕΕΣ. Σε αυτό θα τηρείται πλήρες
βιογραφικό του κάθε εθελοντή, οι σπουδές και οι επαγγελματικές του πιστοποιήσεις, η
γνώση ξένων γλωσσών, το ημερολόγιο με τις δράσεις και τις αποστολές στις οποίες έχει
συμμετάσχει και θα επιβεβαιώνεται η διατήρηση της ενεργού ιδιότητας του.
5.5 Εθελοντής Συντονιστής Δράσης Πεδίου
Για κάθε εθελοντική δράση ενός Π.Τ. θα τίθεται από την 5μελή επιτροπή επικεφαλής του
συντονισμού της στο πεδίο ένας εθελοντής σαν συντονιστής δράσης πεδίου. Ο εθελοντής
αυτός θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την αντίστοιχη εκπαίδευση συντονιστών πεδίου. Ο
εθελοντής συντονιστής δράσης πεδίου θα φροντίζει για:












την ενημέρωση της ομάδας πριν τη δράση σχετικά με το πλάνο ενεργειών, τις
ιδιαιτερότητες και τους πιθανούς κινδύνους της δράσης αυτής
τον κατάλληλο εξοπλισμό της ομάδας που συμμετέχει στη δράση,
την εξασφάλιση της μετάβασης της ομάδας και του εξοπλισμού από και προς το χώρο
της δράσης,
την ασφάλεια και χωροθέτηση της ομάδας κατά τη δράση,
τη σχεδίαση πλάνου επείγουσας εκκένωσης και ενημέρωσης των εθελοντών για αυτό
πριν τη δράση,
την επί τόπου (δηλ. στο χώρο της δράσης) εκπροσώπηση του Π.Τ στο διοργανωτή της
δράσης,
την ασφαλή φύλαξη του εξοπλισμού μετά το πέρας της δράσης
την ενημέρωση/ανατροφοδότηση των εθελοντών που συμμετείχαν στη δράση
σχετικά με την απόδοσή τους και πιθανά λάθη που μπορεί να έγιναν καθώς και για
την καταγραφή των παραπόνων τους,
την καταγραφή των ωρών συμμετοχής στη δράση για κάθε εθελοντή που συμμετείχε
σε αυτή
και γενικά για κάθε θέμα σχετικό με την εύρυθμη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της
δράσης αυτής στο πεδίο.

5.6 Βαθμοί Εθελοντών
Οι Εθελοντές του ΕΕΣ, ανάλογα με τη διαγωγή και τη συμμετοχή τους σε δράσεις και
αποστολές του ΕΕΣ θα δύνανται να λαμβάνουν τιμητικές προαγωγές σύμφωνα με ένα
σύστημα βαθμών. Οι βαθμοί αυτοί μπορούν να αποτελούν κριτήριο εισδοχής για κάποια
σχολή ειδικότητας των εθελοντών του ΕΕΣ ή για τη συμμετοχή τους σε ειδικές δράσεις ή
αποστολές του ΕΕΣ. Οι βαθμοί αυτοί δεν αποτελούν μέτρο ιεράρχησης ανάμεσα στους
εθελοντές αλλά ένα μέτρο επιβράβευσης και αναγνώρισης. Το σύστημα των βαθμών των
εθελοντών του ΕΕΣ είναι το εξής:

Βαθμίδα Ονομασία
1
Δόκιμος Εθελοντής ΕΕΣ

Διακριτικό
Ερυθρός Σταυρός σε μπλε φόντο
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2
3
4
5
6
7

Εθελοντής ΕΕΣ
Εθελοντής Γ’ Τάξεως ΕΕΣ
Εθελοντής Β’ Τάξεως ΕΕΣ
Εθελοντής Α’ Τάξεως ΕΕΣ
Εθελοντής Επιθεωρητής Β’ Τάξης
Εθελοντής Επιθεωρητής Α’ Τάξης

+ 1 λεπτή κόκκινη λωρίδα
+ 2 λεπτές κόκκινες λωρίδες
+ 3 λεπτές κόκκινες λωρίδες
+ φαρδιά κόκκινη λωρίδα
+ φαρδιά κόκκινη λωρίδα και χρυσό αστέρι
+ φαρδιά κόκκινη λωρίδα και 2 χρυσά αστέρια

Τα κριτήρια προαγωγής για κάθε βαθμό θα καθορίζονται με απόφαση του Τομεάρχη
Εθελοντισμού. Πέρα από τα τυπικά κριτήρια ένας εθελοντής μπορεί να λαμβάνει κάποιον
βαθμό τιμής ένεκεν μετά από πρόταση του ΔΣ του περιφερειακού τμήματος στο οποίο ανήκει
και απόφαση του Τομεάρχη. Κάθε βαθμός θα συνοδεύεται και από ειδικά διακριτικά που θα
φοράει ο εθελοντής πάνω στη στολή του.
5.7 Τιμητικές διακρίσεις:
Ο Τομέας Εθελοντισμού του ΕΕΣ δύναται να απονέμει τιμητικές διακρίσεις σε εθελοντές του
οι οποίοι προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στον ΕΕΣ ή διακρίθηκαν για εξαίρετες πράξεις
τους. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι:


Αργυρό Μετάλλιο με 2 Αργυρά Αστέρια και Ένα Χρυσό Αστέρι: Για την εθελοντική
δωρεά αίματος σε 30 αιμοδοσίες ή για την συνεχή εθελοντική προσφορά επί 25 έτη.



Αργυρό Μετάλλιο: Για την εθελοντική δωρεά αίματος σε 20 αιμοδοσίες ή για την
συνεχή εθελοντική προσφορά επί 15 έτη .



Χάλκινο Μετάλλιο: Για την εθελοντική δωρεά αίματος σε 10 αιμοδοσίες ή για την
συνεχή εθελοντική προσφορά επί 7 έτη.



Χρυσός Σταυρός: Απονέμεται σε εθελοντές για την επίτευξη εξαιρετικών ή κρίσιμων
πράξεων ή υπηρεσιών στο πεδίο και πρόβαλλαν τον ΕΕΣ σε εθνικό επίπεδο.



Αργυρός Σταυρός: Απονέμεται σε εθελοντές για την επίτευξη πολύ σημαντικών
πράξεων ή υπηρεσιών στο πεδίο.
Χάλκινος Σταυρός: Απονέμεται σε εθελοντές για την επίτευξη σημαντικών πράξεων
ή υπηρεσιών προς το Περιφερειακό Τμήμα τους.




Αναμνηστικό Μετάλλιο Αποστολής: Μετά από κάθε σημαντική αποστολή του ΕΕΣ
θα δίδεται ειδικό αναμνηστικό μετάλλιο στους εθελοντές που είχαν σημαντική
συμμετοχή σε αυτή. Το είδος του μεταλλίου και τα κριτήρια απονομής του θα
καθορίζονται με απόφαση Τομεάρχη Εθελοντισμού.

5.8 Η στολή εργασίας του Εθελοντή του ΕΕΣ
Η βασική στολή εργασίας του εθελοντή του ΕΕΣ θα πρέπει να είναι άνετη κατά τη δράση και
να προστατεύει από τις κανονικές εποχικές καιρικές συνθήκες. Η στολή θα αποτελείται από:



ένα παντελόνι τύπου cargo και χρώματος κόκκινο με ανακλαστικές λωρίδες,
μια λευκή ή κόκκινη μπλούζα πικέ (μακρυμάνικη ή κοντομάνικη ανάλογα με τις
καιρικές συνθήκες) στο οποίο θα είναι τυπωμένα/κεντημένα όλα τα εμβλήματα
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ορατότητας (Red Cross Visibility) καθώς και αυτά της ειδικότητας με την οποία
βρίσκεται στο πεδίο και του βαθμού του Εθελοντή,
ζώνη μαύρη στρατιωτικού τύπου με το έμβλημα του ΕΕΣ,
ελαφρύ χιτώνιο ή αντιανεμικό χρώματος κόκκινου που θα προσφέρει προστασία
έναντι βροχής (αδιάβροχο) και κρύου στο οποίο θα είναι τυπωμένα/κεντημένα όλα
τα εμβλήματα ορατότητας καθώς και αυτά της ειδικότητας με την οποία βρίσκεται
στο πεδίο και του βαθμού του Εθελοντή
καπέλο χρώματος κόκκινου με το έμβλημα του ΕΕΣ και του επιχειρησιακού
σχηματισμού στον οποίο ανήκει και
Υποδήματα ασφαλείας ή τεχνικά χρώματος μαύρου
Κάθε εθελοντής θα μπορεί να φέρει στη στολή του τα διακριτικά (σήματα – θυρεούς
κτλ.) της ειδικότητας ή των ειδικοτήτων τους με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς
των Τομέων στους οποίους υπάγεται κάθε ειδικότητα.
Επιτρεπτός συνοδευτικός εξοπλισμός στολής: φακός κεφαλής, πολύ-εργαλείο,
αντισηπτικό τζελ, γάντια λάτεξ μιας χρήσης, αναπτήρας και μικρά διαγνωστικά
εργαλεία (πχ. οξύμετρο, ακουστικά ακρόασης κτλ.)

Πέραν της βασικής στολής οι εθελοντές θα μπορούν να φορούν ειδικό εξοπλισμό, διακριτικά
ή ρουχισμό που αφορά στην ειδικότητά τους ο οποίος θα καθορίζεται με κανονισμούς από
τους αντίστοιχους τομείς στους οποίους υπάγεται η ειδικότητα ή ο επιχειρησιακός
σχηματισμός.
Οι εθελοντές του ΕΕΣ είναι υποχρεωμένοι να φορούν τη στολή τους (επίσημη ή εργασίας
ανάλογα με την περίσταση) σε κάθε εθελοντική δραστηριότητα του ΕΕΣ στην οποία
συμμετέχουν ή κάθε φορά που εκπροσωπούν τον ΕΕΣ σε κάποια συνάντηση (πχ. Συνάντηση
Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας). Απαγορεύεται αυστηρά κάθε χρήση της στολής
για λόγους πέρα από τους υπηρεσιακούς. Σε περιπτώσεις που η συμμετοχή σε κάποια δράση
του ΕΕΣ προϋποθέτει πολιτική περιβολή τότε αυτή οφείλει να είναι ευπρεπής και
αξιοπρεπής, σύμφωνα με το ήθος και τις αξίες του ΕΕΣ.
5.9 Μεταβατική περίοδος αλλαγής της στολής εργασίας
Κύριος στόχος του ΕΕΣ είναι να έχει πάντα την ικανότητα να διαθέτει δωρεάν τη βασική στολή
εργασίας σε όλους τους εθελοντές του. Οι εθελοντές που έχουν αγοράσει τη στολή εργασίας
της ειδικότητας τους θα μπορούν να φορούν τη στολή τους αυτή για ένα μεταβατικό
διάστημα 3 ετών το ανώτερο (πλην εξαιρέσεων που μπορεί να ορίσουν οι Τομείς στους
κανονισμούς των επιμέρους ειδικοτήτων τους). Στο διάστημα αυτό θα πρέπει να έχουν
αντικαταστήσει την παλιά τους στολή με τη νέα.
5.10

Η επίσημη στολή του εθελοντή του ΕΕΣ

Για ιστορικούς λόγους οι επίσημες στολές των ειδικοτήτων θα παραμείνουν οι ίδιες με αυτές
που είχαν οι Τομείς στο παρελθόν. Οι επίσημες στολές είναι προαιρετικές για τους εθελοντές
και η χρήση τους θα ρυθμίζεται από τους επιμέρους κανονισμούς των Τομέων. Εθελοντές
χωρίς ειδικότητα ή με ειδικότητα που πριν δεν είχε επίσημη στολή θα μπορούν να φορούν
σκούρο μπλε υφασμάτινο παντελόνι, πουκάμισο στρατιωτικού τύπου (με επωμίδες)
χρώματος γαλάζιου (με τα διακριτικά του ΕΕΣ και των ειδικοτήτων τους), ζώνη μαύρη
δερμάτινη, κάλτσες υφασμάτινες χρώματος σκούρο μπλε και μαύρα σκαρπίνια.
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5.11

Γραφείο Φροντίδας Εθελοντών ΕΕΣ

Ο Τομέας Εθελοντισμού ΕΕΣ θα λειτουργεί γραφείο φροντίδας εθελοντών. Το γραφείο αυτό
θα στελεχώνεται από κοινωνικούς λειτουργούς ή/και ψυχολόγους του ΕΕΣ. Η αποστολή του
γραφείου θα είναι η ψυχοκοινωνική φροντίδα των εθελοντών, ο προγραμματισμός δράσεων
αποφόρτισης μετά από δράσεις και αποστολές υψηλού στρες, δράσεις αναγνώρισης,
βράβευσης και στήριξης των εθελοντών του ΕΕΣ και η διεξαγωγή συνεδριών με εθελοντές
που έχουν εκτεθεί σε ψυχικό στρες και χρειάζονται υποστήριξη. Σε αυτό το γραφείο θα
μπορεί να καταφεύγει κάθε εθελοντής που νιώθει πως χρειάζεται στήριξη ή κάθε εθελοντής
που θέλει να μιλήσει για θέματα που αφορούν τον εθελοντισμό στον ΕΕΣ. Για την υποστήριξη
του εν λόγω γραφείου δύναται να δημιουργηθεί ειδική τηλεφωνική γραμμή (hotline) στην
οποία μπορούν να υπηρετούν κατόπιν εισήγησης Τομεάρχη Εθελοντισμού και απόφασης
ΚΔΣ, επικουρικά, ειδικοί εθελοντές ψυχολόγοι/ κοινωνικοί λειτουργοί.

6. Τροποποιήσεις Κανονισμού
Ο παρών κανονισμός σχεδιάστηκε για να προσφέρει ένα δίκαιο, λειτουργικό και σταθερό
υπηρεσιακό/θεσμικό περιβάλλον για την ανάπτυξη και αναβάθμιση της εθελοντικής
προσφοράς. Είναι στηριγμένος πάνω στις απαιτήσεις και τις πολιτικές της ΔΟΕΣ για τον
εθελοντισμό καθώς και στις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές που υπάρχουν στο Κίνημα.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, εφόσον χρειάζεται, θα
πρέπει να γίνεται μέσω θεσμοθετημένης διαδικασίας η οποία θα διεξάγεται σε τακτά
χρονικά διαστήματα (ανά πενταετία). Οι όποιες αλλαγές στον κανονισμό θα πρέπει να
γίνονται μόνον εφόσον υπάρχει σημαντική ανάγκη επικαιροποίησης του ώστε να συμβαδίζει
με νέα δεδομένα (πολιτικές της ΔΟΕΣ, εθνικές ή διεθνείς νομοθεσίες κτλ.) καθώς και με το
καταστατικό του Εθνικού Συλλόγου. Οι τελικές εγκρίσεις στις προτεινόμενες αλλαγές θα
πρέπει να επιβεβαιώνονται με απόφαση ΚΔΣ. Συνάγεται λογικά από τα παραπάνω δε πως η
ύπαρξη ενός τέτοιου ενιαίου και σταθερού κανονισμού καθιστά απαγορευτική την πρακτική
της αλλαγής των άρθρων του κανονισμού με τη μορφή συνεχώς εκδιδόμενων εγκυκλίων
καθώς αυτές στο παρελθόν έχουν προκαλέσει σύγχυση και σύγκρουση ανάμεσα στους
εθελοντές και επιτρέπουν την καταχρηστική τους χρήση.

7. Κώδικας Δεοντολογίας Εθελοντών ΕΕΣ
Ο εθελοντής του ΕΕΣ θα πρέπει πάντα να ενεργεί κάτω από ένα σύστημα αξιών και αρχών οι
οποίες εκφράζουν διαχρονικά το Διεθνές Κίνημα και τον Εθνικό Σύλλογο. Το σύστημα αυτό
κωδικοποιείται ως εξής:
Άρθρο 1
Ο εθελοντής του ΕΕΣ θεωρείται λειτουργός και εκπρόσωπος της Ερυθροσταυρικής
Ιδεολογίας και των αξιών και του ήθους που απορρέουν από αυτή. Θα πρέπει σε κάθε
δημόσια έκφραση της ζωής του να ενεργεί και να εκφράζεται με βάση την ιδεολογία αυτή.
Δεν νοείται εθελοντής του ΕΕΣ που δρα ή εκφράζεται με ήθος, ύφος ή αξίες που αντίκεινται
σε αυτά του Κινήματος.

Άρθρο 2
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Ο εθελοντής του ΕΕΣ βάζει πάντα πρώτη την ανθρωπιστική του αποστολή. Κάνει ό,τι μπορεί,
στα μέτρα του ασφαλούς και του εφικτού, με όσα υλικοτεχνικά μέσα και γνώσεις διαθέτει,
για να προστατέψει την ανθρώπινη ζωή και να απαλύνει τον ψυχικό και σωματικό πόνο του
πάσχοντος συνανθρώπου.
Άρθρο 3
Ο εθελοντής του ΕΕΣ σέβεται και προστατεύει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Κατά την
προσφορά οποιουδήποτε είδους βοήθειας προς κάποιον πάσχοντα συνάνθρωπο τον
αναγνωρίζει σαν ίσο. Προσφέρει τη βοήθειά του με τρόπο που διαφυλάττει και ενισχύει την
αξιοπρέπεια του πάσχοντος.
Άρθρο 4
Ο εθελοντής του ΕΕΣ σέβεται την πολιτισμική διαφορά. Προσφέρει τη βοήθειά του με τρόπο
που στον πάσχοντα είναι οικείος και αποδεκτός και δεν προσβάλει τα ήθη και τα έθιμά του.
Δεν προσπαθεί μέσα από την προσφερόμενη βοήθεια να προβάλει τα δικά του πολιτισμικά
και ηθικά πρότυπα.
Άρθρο 5
Ο εθελοντής του ΕΕΣ επικοινωνεί με τον πάσχοντα συνάνθρωπο με σεβασμό. Εξηγεί πάντοτε
στον πάσχοντα το λόγο και τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί και προσπαθεί καλοπροαίρετα να
δώσει τις κατάλληλες πληροφορίες στον παραλήπτη της βοήθειας. Κατά την επικοινωνία
είναι πάντα ευγενικός, προσιτός και πρόθυμος για να προσφέρει βοήθεια.
Άρθρο 6
Ο εθελοντής του ΕΕΣ οφείλει να συνεργάζεται άριστα με κάθε στέλεχος των Αρχών στα
πλαίσια του ρόλου του σαν αρωγός των κρατικών υπηρεσιών. Σεβόμενος τα όρια της Αρχής
της Ανεξαρτησίας, κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει τις κρατικές αρχές στο έργο τους.
Άρθρο 7
Ο εθελοντής του ΕΕΣ οφείλει να συνεργάζεται άριστα με κάθε εργαζόμενο του ΕΕΣ ή μέλος
του ΔΣ των Π.Τ. του ΕΕΣ ή μέλος του ΚΔΣ του ΕΕΣ ή εκπρόσωπο του Διεθνούς Κινήματος.
Αναγνωρίζει τη συμβολή όλων των ανωτέρω στο ανθρωπιστικό έργο του ΕΕΣ και
συνεργάζεται αρμονικά μαζί τους προς επίτευξη της κοινής ανθρωπιστικής τους αποστολής.
Άρθρο 8
Ο εθελοντής του ΕΕΣ οφείλει να συνεργάζεται άριστα με κάθε άλλο εθελοντή του ΕΕΣ
ανεξαρτήτως παλαιότητας ή ειδικότητας και να αναγνωρίζει τους αδελφικούς δεσμούς με
τους οποίους τους ενώνει η κοινή Ερυθροσταυρική Ιδεολογία και το ανθρωπιστικό τους
όραμα.
Άρθρο 9
Ο εθελοντής του ΕΕΣ σέβεται τους κανονισμούς που αφορούν στη χρήση του εμβλήματος και
κάνει ό,τι μπορεί για την προστασία του από κακή χρήση.
a
Άρθρο 10
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Ο εθελοντής του ΕΕΣ οφείλει να δείχνει εχεμύθεια σχετικά με τις πληροφορίες που λαμβάνει.
Προστατεύει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να διαχειριστεί και αποτρέπει
ενεργά κάθε διαρροή κρίσιμων ή ευαίσθητων πληροφοριών.
Άρθρο 11
Ο εθελοντής του ΕΕΣ χρησιμοποιεί τις επίσημες υπηρεσιακές οδούς για να εκφράζει τη
γνώμη, τις ιδέες ή τα παράπονά του επώνυμα, καλοπροαίρετα, ελεύθερα και σύμφωνα με το
Ερυθροσταυρικό ύφος και ήθος.
Άρθρο 12
Ο εθελοντής του ΕΕΣ προστατεύει τη φήμη του Κινήματος. Αναγνωρίζει πως η ανώνυμη
διασπορά ειδήσεων θίγει και πλήττει την εικόνα του Κινήματος και στοχεύει στη
χειραγώγηση. Απέχει ενεργά από κάθε τέτοια ενέργεια η οποία μπορεί να πλήξει τη φήμη ή
την εικόνα του ΕΕΣ και του Κινήματος.
Άρθρο 13
Ο εθελοντής του ΕΕΣ ενεργεί πάντα με ασφάλεια και χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα
προστατευτικά μέσα. Απέχει ενεργά από κάθε απόφαση, ενέργεια ή χειρισμό που μπορούν
να θέσουν σε κίνδυνο τον πάσχοντα συνάνθρωπο, τον εαυτό του ή την ομάδα του.
Άρθρο 14
Ο Εθελοντής του ΕΕΣ ενεργεί με μοναδικό του γνώμονα την ανιδιοτελή ανθρωπιστική δράση.
Δεν χρησιμοποιεί τη οποιαδήποτε θέση του μέσα στον ΕΕΣ για την επίτευξη κέρδους,
δημοσιότητας ή την εκλογή του σε αιρετές θέσεις.
Άρθρο 15
Ο Εθελοντής του ΕΕΣ δεν χρησιμοποιεί τη συμμετοχή του στις δράσεις του ΕΕΣ για να
προβάλει/προπαγανδίσει τις θρησκευτικές ή πολιτικές του θέσεις. Δεν επιτρέπεται σε
κανένα εθελοντή η συζήτηση πολιτικών ή θρησκευτικών θεμάτων ενώ συμμετέχει σε
οποιασδήποτε φύσεως δράση του ΕΕΣ.
Άρθρο 16
Ο Εθελοντής του ΕΕΣ θα πρέπει να έχει πάντα άψογη υπηρεσιακή εμφάνιση. Θα πρέπει να
φέρει πάντα καθαρή στολή (στο μέτρο που το επιτρέπει η αποστολή του στο πεδίο) ενώ θα
πρέπει να τηρεί σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής και με την παρουσία του να εμπνέει
σεβασμό και να μην δημιουργεί σχόλια ή προκλήσεις. Η στάση του θα πρέπει να είναι κόσμια
και να εμπνέει αξιοπιστία. Άνδρες και γυναίκες με μακριά μαλλιά θα πρέπει να τα έχουν
προσεκτικά πιασμένα προς τα πίσω καθ’ όλη την ώρα της υπηρεσίας. Άνδρες και Γυναίκες θα
πρέπει να διατηρούν πάντα καθαρά χέρια και κοντά νύχια.
Άρθρο 17
Ο Εθελοντής του ΕΕΣ αναγνωρίζει πως στο σύγχρονο περιβάλλον των ΜΜΕ και των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης η διαχείριση της εικόνας και των δημοσίων σχέσεων του ΕΕΣ είναι
ευαίσθητο θέμα και επηρεάζεται από πιθανές δικές του αναρτήσεις. Δεν επιτρέπεται η λήψη
και ανάρτηση φωτογραφιών ή άλλου οπτικοακουστικού υλικού εκ μέρους των εθελοντών,
από οποιαδήποτε δράση του ΕΕΣ, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του γραφείου
εθελοντισμού στο οποίο αυτός υπάγεται και του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του ΕΕΣ.
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Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση συνεντεύξεων ή σχολιασμού σε οποιοδήποτε
δημοσιογραφικό μέσον χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας
του ΕΕΣ.
Άρθρο 18
Ο Εθελοντής του ΕΕΣ αποδέχεται την υφιστάμενη ιεραρχία στο Περιφερειακό του Τμήμα και
στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΕΣ και καταβάλει κάθε προσπάθεια να συνεργάζεται
με αυτές για την επίτευξη του κοινού ανθρωπιστικού τους στόχου.

8. Πειθαρχική Διαδικασία Εθελοντών
Κάθε εθελοντής οφείλει να τηρεί επακριβώς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και του
Κώδικα Δεοντολογίας των Εθελοντών του ΕΕΣ. Σε περιπτώσεις που η συμπεριφορά κάποιου
εθελοντή αποκλίνει από την αναμενόμενη τότε αυτή η συμπεριφορά θα πρέπει να ελέγχεται
πειθαρχικά. Αρμόδιο όργανο για τον πειθαρχικό έλεγχο (και την πιθανή επιβολή ποινών)
στους εθελοντές είναι η Επιτροπή Δεοντολογίας του ΕΕΣ.
Η πειθαρχική διαδικασία ορίζεται ως εξής:
Κάθε εθελοντής (ή ομάδα εθελοντών) ο οποίος θίγεται από την αποκλίνουσα συμπεριφορά
ενός εθελοντή (ή ομάδας εθελοντών) ή θεωρεί πως η συμπεριφορά αυτή παραβιάζει τον
παρόντα κανονισμό και τον κώδικα δεοντολογίας του θα πρέπει να ενημερώνει γραπτώς και
ενυπόγραφα την 5μελή επιτροπή του Π.Τ. στο οποίο ανήκει ο εν λόγω εθελοντής η οποία με
τη σειρά της αρχικά θα προσπαθεί να επιλύσει φιλικά την κατάσταση (όπου αυτό είναι
δυνατόν/σχετικό), ενώ αν αυτό δεν είναι δυνατόν/σχετικό θα οφείλει να ενημερώσει
γραπτώς τον εθελοντή που κατηγορείται για τις κατηγορίες εναντίον του και εντός
ημερολογιακής εβδομάδας να συντάξει γραπτή και ενυπόγραφη αναφορά στην οποία θα
περιγράφει/περιλαμβάνει:
1. την αναφερόμενη συμπεριφορά (τη γραπτή ενημέρωση από τον διαμαρτυρόμενο
εθελοντή),
2. τα πλαίσια αναφοράς στα οποία εκδηλώθηκε (π.χ. χρονική στιγμή, αν έγινε στην
υπηρεσία ή σε άλλη περίσταση) με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια,
3. τα αποτελέσματά της συμπεριφοράς αυτής και τα πιθανά άρθρα του Κώδικα
Δεοντολογίας που παραβίασε καθώς και
4. την γραπτή άποψη της πλευράς του εθελοντή που κατηγορείται για αυτή (αν αυτός
επιθυμεί να παρέχει γραπτές εξηγήσεις).
Ο κατηγορούμενος εθελοντής έχει δικαίωμα εντός 5 ημερολογιακών ημερών από τη μέρα
που ενημερώθηκε γραπτώς να συντάξει και να αποστείλει γραπτώς την δική του
άποψη/θέση για τις εν λόγω κατηγορίες.
Η αναφορά της 5μελούς επιτροπής θα στέλνεται υπηρεσιακώς μέσω του γραφείου
εθελοντισμού στο ΔΣ του Π.Τ. στο οποίο ανήκει ο εθελοντής και κατόπιν θετικής αποφάσεως
του ΔΣ θα στέλνεται η αναφορά στην Επιτροπή Δεοντολογίας.
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Προτάσεις Προέδρου ΕΕΣ σχετικά με το Προσχέδιο
Στο άρθρο 3.4 ο Πρόεδρος του ΕΕΣ προτείνει αντί της εκλογής 5 ατόμων για την Επιτροπή
Εθελοντισμού του Π.Τ. οι εθελοντές να εκλέγουν δέκα άτομα και εξ αυτών να επιλέγει το
ΚΔΣ του ΕΕΣ τα 5 εκείνα τα οποία κρίνει πως θα υπηρετήσουν καλύτερα την αποστολή
τους.
.

21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΕΣ
1. ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
2. ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΕΣ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ & ΝΑΥΓΟΣΩΣΤΕΣ
3. ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
4. ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ
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1. ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΟΜΕΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Ιστορικά στοιχεία
Σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσης του ΕΕΣ, το Σώμα των ‘’Ελληνίδων Αδελφών’’, ιδρύθηκε
σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού του για την παροχή συνδρομής:
α. στο έργο της Υγειονομικής Στρατιωτικής Υπηρεσίας, τη θεραπεία και περίθαλψη των
τραυματιών , ή ασθενών, μελών των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας, σε περίοδο πολέμου.
β. για τη μέριμνα και προστασία των αιχμαλώτων και προσφύγων.
γ. τη βοήθεια του άμαχου πληθυσμού, των θυμάτων πολέμου, και την υποστήριξη θυμάτων
θεομηνιών ή επιδημιών σε καιρό ειρήνης.

Κριτήρια Επιλογής
Οι υποψήφιοι Εθελοντές Νοσηλευτικής γίνονται δεκτοί κατόπιν αιτήσεώς τους και
προσωπικής συνέντευξης, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Απολυτήριο Λυκείου
2. Ισότιμο απολυτήριο, νόμιμη άδεια παραμονής και επάρκεια ελληνικής γλώσσας για τους
αλλοδαπούς υποψηφίους
3. Ηλικία από 18 έως 65 ετών
4. Σωματική και ψυχική υγεία
5. Αποδοχή του σκοπού και των Θεμελιωδών Αρχών του Ερυθρού Σταυρού
6. Επιθυμία για εθελοντική προσφορά

Ο ρόλος των εθελοντών
Οι Εθελοντές Νοσηλευτικής εκπαιδεύονται, κινητοποιούνται και εποπτεύονται από τους
Νοσηλευτές της Αθήνας και των Περιφερειακών Τμημάτων.
Οι εθελοντές δραστηριοποιούνται στις Υπηρεσίες Π.Φ.Υ του Τομέα Νοσηλευτικής,
Νοσοκομεία, Γηροκομεία, Κέντρα Φροντίδας και Αποκατάστασης Χρονίως Πασχόντων,
23

Ειδικές κατασκηνώσεις, Καμπάνιες υγείας, Αιμοδοσίες, Δράσεις προβολής του έργου του
ΕΕΣ, Υγειονομικές καλύψεις αθλητικών & πολιτιστικών διοργανώσεων και στις επιχειρήσεις
ανταπόκρισης του ΕΕΣ στην έκτακτη ανάγκη.

Εκπαίδευση Εθελοντών Νοσηλευτικής/ Περιεχόμενο εκπαιδευτικού προγράμματος

Α. Θεωρία

1.

Ώρες Διδασκαλίας

Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού.

4

Ιστορία του ΕΕΣ και του Τομέα Νοσηλευτικής
Θεμελιώδεις Αρχές του Κινήματος
2.

Δεοντολογία Εθελοντών

4

3.

Δεξιότητες επικοινωνίας

4

Αρχές Ψυχοκοινωνικής Στήριξης
Διαχείριση stress
4.

Νοσηλευτική Φροντίδα (θεωρία – εργαστήριο)

40

5.

Προστασία και ασφάλεια του εθελοντή

2

6.

Έγερση, κινητοποίηση ασθενούς, ορθή χρήση βοηθητικών

4

μέσων
7.

Πρώτες Βοήθειες με πιστοποίηση (EFAC)

16

8.

Στοιχεία Ανατομίας

8

και Φυσιολογίας του ανθρώπινου

σώματος
9.

Υγιεινή Διατροφή και Ειδικές Δίαιτες

2

10.

Στοιχεία Παθολογίας & Χειρουργικής

13
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11.

Προετοιμασία και Ανταπόκριση στην έκτακτη ανάγκη. Ο

6

ρόλος των εθελοντών
12.

Προαγωγή της Υγιεινής

2

13.

Βασικές Αρχές Προστασίας Ευάλωτων Πληθυσμών

2

14.

Αποκατάσταση Οικογενειακών Δεσμών

2

Σύνολο ωρών διδασκαλίας

109

Β. Κλινική Άσκηση
Παθολογικό Τμήμα

20 ώρες

Χειρουργικό Τμήμα

20 ώρες

Εξωτερικά Ιατρεία

20 ώρες

Υπηρεσίες ΠΦΥ του Τομέα Νοσηλευτικής ΕΕΣ
Σύνολο Κλινικής Άσκησης

20 ώρες
80 ώρες

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση
Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των εθελοντών και ανάλογα με τον τομέα
δράσης που έχουν επιλέξει, οι εθελοντές νοσηλευτικής, σε ετήσια βάση, παρακολουθούν
επιμορφωτικά σεμινάρια, που οργανώνονται από τον Τομέα Νοσηλευτικής ή και τις
Νοσηλευτικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Τμημάτων ΕΕΣ.
Μέθοδος εκπαίδευσης. Η θεωρητική εκπαίδευση των εθελοντών γίνεται με διαδραστικό
τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. Χρησιμοποιείται

σύγχρονο

οπτικοακουστικό και εποπτικό υλικό, ενεργητικές βιωματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες,
προσομοιώσεις, σενάρια και τεχνική των επιδείξεων.
Η πρακτική εκπαίδευση πραγματοποιείται στο σύνολό της με τη επίβλεψη των νοσηλευτών
εκπαιδευτών τους.
25

Αρμοδιότητες Εθελοντών στο νοσοκομείο
 Υποδοχή ασθενών στα Ε.Ι., παροχή βοήθειας, διευκόλυνση αλλοδαπών ασθενών
 Παροχή πληροφοριών
 Διευκόλυνση ασθενούς στις διοικητικές διαδικασίες
 Συνοδεία στα εργαστήρια
 Λήψη ατομικών στοιχείων
 Λήψη ζωτικών σημείων και καταγραφή στο διάγραμμα του ασθενούς
 Βοήθεια στην ατομική υγιεινή
 Στρώσιμο κρεβατιού
 Σίτιση
 Πρόληψη κατακλίσεων
 Ψυχοκοινωνική στήριξη σε ασθενείς και συνοδούς
 Παροχή Πρώτων Βοηθειών

Αρμοδιότητες Εθελοντών σε Υπηρεσίες ΠΦΥ ΕΕΣ στην κοινότητα
 Παροχή πληροφοριών, ενημερώσεις
 Συνοδεία στο νοσοκομείο, για εξετάσεις ή σε Υπηρεσίες
 Φροντίδα ατομικής υγιεινής ασθενούς στο σπίτι
 Ψυχοκοινωνική στήριξη σε ασθενείς και συγγενείς
 Συμμετοχή σε προγράμματα προληπτικού ελέγχου υγείας


Συμμετοχή σε καμπάνιες υγείας, ανθρωπιστικές δράσεις



Δημιουργική απασχόληση παιδιών



Συμμετοχή στην Έκτακτη Ανάγκη. Παροχή πρώτων βοηθειών και πρώτων βοηθειών

ψυχικής υγείας, βοήθεια στην κλινική παροχής βασικών υπηρεσιών υγείας, οδηγίες κανόνων
υγιεινής.
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2. ΤΟΜΕΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ
Σχολή Σαμαρειτών και Διασωστών ΕΕΣ
Αποστολή του Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού είναι η παροχή πρώτων βοηθειών, καθώς και υπηρεσιών διάσωσης,
ναυαγοσωστικής και αντιμετώπισης καταστροφών. Ο Εθελοντής Σαμαρείτης αποτελεί τη
βάση του Σώματος στα αντικείμενα των πρώτων βοηθειών, της διάσωσης και της
αντιμετώπισης καταστροφών. Μέσα στα πλαίσια της αποστολής του Τομέα, η αποστολή του
Εθελοντή είναι διπλή. Περιλαμβάνει πρώτον την παροχή πρώτων βοηθειών και την
επείγουσα μεταφορά τραυματιών και ασθενών σε υγειονομικές καλύψεις αλλά και έκτακτες
ανάγκες και καταστροφές. Επιπλέον, η αποστολή του Εθελοντή Σαμαρείτη σε περιπτώσεις
καταστροφών στο εσωτερικό της χώρας έγκειται στην υλοποίηση δράσεων πολιτικής
προστασίας, όπως η αντιμετώπιση συμβάντων μαζικών απωλειών υγείας, η ελαφρά αστική
έρευνα και διάσωση, καθώς και η διοικητική μέριμνα πληγέντων. Μέσα στα πλαίσια της
αυτής της αποστολής του, σκοπός του προγράμματος εκπαίδευσης Δοκίμων Εθελοντών
Σαμαρειτών είναι η προετοιμασία του Εθελοντή Σαμαρείτη για την εκτέλεση των καθηκόντων
που προκύπτουν από την αποστολή του.
Αναλυτικά:
Συνολικά, η βασική εκπαίδευση έχει διάρκεια 15 μήνες – 500 ωρών, που εκτός από τα
μαθήματα (θεωρητικά και πρακτικά), οι εκπαιδευόμενοι εξασκούνται στα Τ.Ε.Π. των οικίων
δημόσιων νοσοκομείων ή Κέντρων Υγείας και παράλληλα συμμετέχουν και στις δράσεις του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (καλύψεις, αποστολές κ.α.) με σκοπό την απόκτηση εμπειρίας.
Δικαίωμα
οι

άνδρες

εγγραφής
και

στη

γυναίκες,

με

Σχολή

Σαμαρειτών

έντονη

τη

-

διάθεση

Διασωστών
Εθελοντικής

έχουν

όλοι

Προσφοράς,

που διαμένουν νόμιμα στη χώρα και είναι ηλικίας 17 έως 45 ετών, χωρίς προβλήματα υγείας
που θα αποτρέψουν την παρακολούθηση της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.
Για τη συμμετοχή ανήλικων υποψηφίων, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των γονέων,
ενώ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και η συμμετοχή σε δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού προσαρμόζονται ανάλογα μέχρι την ενηλικίωσή του.
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Ειδικότερα τα μαθήματα σχετικά με την εκπαίδευση των Δοκίμων Σαμαρειτών,
Διασωστών και τις σχολές ειδικοτήτων του Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών ορίζονται
παρακάτω ως εξής:
Σχολή Δοκίμων Σαμαρειτών, Διασωστών (θεωρητικά μαθήματα)
Ιστορία Ερυθρού Σταυρού - 7 Θεμελιώδεις Αρχές, Κώδικας Δεοντολογίας:10 ώρες
Πρώτες Βοήθειες : 40 ώρες
Διοίκηση και λειτουργία Τμήματος ΕΕΣ: 4 ώρες
Δεξιότητες ακινητοποίησης και μεταφοράς : 16 ώρες
Επικοινωνίες Χρήση Ασυρμάτου : 4 ώρες
Διασωστικά μαθήματα και ενημέρωση ειδικοτήτων: 12 ώρες
Σχολή Δοκίμων Σαμαρειτών, Διασωστών (πρακτικά μαθήματα)
Πρώτες Βοήθειες : 10 ώρες
Δεξιότητες ακινητοποίησης και μεταφοράς: 20 ώρες
Επικοινωνίες Χρήση Ασυρμάτου: 4 ώρες
Διασωστικά μαθήματα: 16 ώρες
Πρακτική εξάσκηση δεξιοτήτων: 96 ώρες
Εξετάσεις: 20 ώρες
Πρακτική στο ΤΕΠ Νοσοκομείου ή στο ΕΚΑΒ: 100 ώρες
Πρακτική εξάσκηση σε υπηρεσίες ΕΕΣ: 150 ώρες

Σχολή Εκπαιδευτών
Οι Εκπαιδευτές όλων των ειδικοτήτων του ΕΕΣ/ΤΣΔΝ εκπαιδεύουν και πιστοποιούν
πολίτες και Εθελοντές του ΕΕΣ στα γνωστικά αντικείμενα των Πρώτων Βοηθειών,
Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση, Έρευνα και Διάσωση, Ναυαγοσωστική, Διάσωση στο
Υγρό Στοιχείο, Αντιμετώπιση Καταστροφών κ.α.
Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει 3 φάσεις:
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Α Φάση: Ο Εθελοντής που επιθυμεί να γίνει εκπαιδευττής ονομάζται εκπαιδευτής
προ-αξιολογείται από την εθελοντική διοίκηση και τους εκπαδευτές του
Περιφερειακού Τμήματος βάση καθορισμένων κριτηρίων. Στη συνέχεια ονομάζεται
Υποψήφιος Εκπαιδευτής και ανατίθεται η επίβλεψη της προετοιμασίας του σε
Εκπαιδευτή ή Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών.
Β. Φάση: Ο Υποψήφιος Εκπαιδευτής, προετοιμάζεται μέσω ατομικής μελέτης και
παρακολουθώντας εκπαιδεύσεις εμπειρότερων.
Γ. Φάση: η τελική αξιολόγηση, με σκοπό την συμμετοχή του σε Εκπαίδευση
Ανάδειξης Εκπαιδευτών του ΕΕΣ/ΤΣΔΝ στο Περιφερειακό Τμήμα από την Εθελοντική
Διοίκηση και Εκπαιδευτή της αντίστοιχης ειδικότητας ή Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών.
Τα κριτήρια για την εισαγωγή του σε αυτήν είναι:
1. Απολυτήριο Λυκείου
2. Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Εθελοντή
3. Τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσίας ως ενεργός Εθελοντής της αντίστοιχης ειδίκευσης
4. Άριστη γνώση του αντικειμένου της ειδικότητας του Εκπαιδευτή
5. Ικανότητα χρήσης Η/Υ
6. Επικοινωνιακή ικανότητα και σαφήνεια προφορικού και γραπτού λόγου
7. Να διαθέτει: Πειθαρχία, ομαδικότητα, πνεύμα συνεργασίας, εργατικότητα,
υπευθυνότητα, ήθος, σεμνότητα, υπομονή και ευγένεια.
8. Να μην του έχει ασκηθεί πειθαρχική ποινή μεγαλύτερη του ενός μήνα
9. Δήλωση επιθυμίας για την αντίστοιχη ειδικότητα Εκπαιδευτή
10. Χρόνο για την επιτυχή ολοκλήρωση της Εκπαίδευσης Ανάδειξης Εκπαιδευτών

Σχολή Διασωστών Υγρού Στοιχείου

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Επιχειρήσεις Διάσωσης στο Υγρό Στοιχείο» έχει
εκπονηθεί από τον Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού, τα μαθησιακά του αποτελέσματα αντιστοιχούν στο επίπεδο 2 του
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Ικανοτήτων (European Qualification Framework – EQF), και η
πιστοποίησή του έχει αντιστοιχηθεί με την πιστοποίηση Διεθνή Εθελοντή Ναυαγοσώστη της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστικής (ILS International Lifesaver)
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Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος και της νέας ειδικότητας είναι η παροχή
υπηρεσιών διάσωσης και πρώτων βοηθειών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να

εφαρμοστεί σε ολόκληρη την Ελλάδα χωρίς να περιορίζονται οι δυνατότητες εξάπλωσης του.
Ο Διασώστης Υγρού Στοιχείου μετά το πέρας της Εκπαίδευσης του θα μπορεί να λάβει μέρος
σε τακτική βάση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (έρευνα αγνοουμένου παράκτια, ή στο
νερό, πλημμύρες, μεταναστευτικές ροές) σε διασωστικές καλύψεις

σε κολυμβητικές

δεξαμενές, και να συμμετέχει ως τακτικό πλήρωμα σε αποστολές ναυαγοσωστικών/
μηχανοκίνητων σκαφών του ΕΕΣ.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να παρακολουθήσει ο Εθελοντής ΣαμαρείτηςΔιασώστης που έχει ολοκληρώσει τα προβλεπόμενα μαθήματα της Σχολής Σαμαρειτών –
Διασωστών και κατόπιν θα υποβάλει αίτηση για την εξειδίκευση του Διασώστη Υγρού
Στοιχείου.
Ο Διασώστης Υγρού Στοιχείου δικαιούται της λήψης του Πτυχίου International Lifesaver της
ILS.

Ποδηλατική Ομάδα

Αποστολή
Η Ποδηλατική Ομάδα του Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών
του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εξυπηρετεί τους εξής σκοπούς:



Να παρέχει Πρώτες Βοήθειες προς τους πολίτες



Να χρησιμεύει σε έκτακτες ανάγκες όπου δεν μπορεί να γίνει μετακίνηση με



άλλα μέσα μεταφοράς.



Να συμμετέχει ενεργά στην διάδοση του έργου και των αρχών του Ερυθρού



Σταυρού.



Να συμμετέχει σε αποστολές κοινωνικού χαρακτήρα.



Να δηλώνει την δυναμική της παρουσία στο κοινωνικό σύνολο μέσα από τις



δράσεις της.
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Επιλογή Μέλους
Η συμμετοχή στην Ομάδα είναι ανοικτή σε κάθε Εθελοντή Σαμαρείτη - Διασώ
στη
που είναι πρόθυμος να μάθει, να συμμετέχει και να εξασκείται. Η ένταξη Δόκιμων
Σαμαρειτών - Διασωστών μπορεί να γίνει έπειτα από την ολοκλήρωση του πρώτου
κύκλου Τ.Ε.Π. και εφόσον έχει περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις της σχολής. Όσον
αφορά τη συμμετοχή Δόκιμων Σαμαρειτών στις αποστολές αυτή γίνεται έπειτα απ
ό
τη σύμφωνη γνώμη του Υπεύθυνου της Ποδηλατικής Ομάδας και του Αρχηγού
Σώματος.
Επειδή η Ποδηλατική Ομάδα είναι απαιτητική και μπορεί να έχει κινδύνους,
χρειάζεται μέλη με υψηλό κίνητρο και καλή φυσική κατάσταση για να τη
στελεχώσουν. Ανεξάρτητα από την τρέχουσα φυσική κατάσταση και ικανότητα,
ο καθένας αναμένεται να βελτιωθεί. Δυνητικά νέα μέλη θα πρέπει να εξετάσουν
κατά πόσον είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν το χρόνο και την προσπάθεια που
απαιτείται για να ενταχθούν επιτυχώς στην Ομάδα. Η φύση των αποστολών στις
οποίες η Ποδηλατική Ομάδα θα κληθεί να συμμετάσχει συχνά απαιτούν αρκετές
ώρες σε ποδήλατο, σε όλων των ειδών τις καιρικές συνθήκες. Μπορεί να είναι
ψυχική και σωματική πρόκληση. Κάθε υποψήφιο μέλος καλείται να αφιερώσει χρόνο
στα μαθήματα εξάσκησης με τρέχοντα μέλη.
Τα επιλεγμένα μέλη προωθούν την Ποδηλατική Ομάδα στο Σώμα και το κοινό με την
συμπεριφορά, τις δραστηριότητες, και τα επιτεύγματά τους. Τα μέλη αυτά
αποτελούν θεμέλιο για τη συνεχή ενδυνάμωση της Ομάδας.
Αφού επιλεγούν, τα μέλη θα αξιολογούνται συνεχώς με διάφορα κριτήρια:


Υποχρεωτική

ολοκλήρωση

της

Εκπαίδευσης

Χρήσης

Ποδηλάτου

EMS,
εγκεκριμένη από τον Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών και το
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Τμήμα Εκπαίδευσης, βασισμένη στην εκπαίδευση του IPMBA (International Police
Mountain Bike Association και συγκεκριμένα την εγκύκλιο με θέμα Ποδηλάτης
Επείγουσας Ιατρικής Υπηρεσίας).


Δυνατότητα λειτουργίας και οδήγησης του ποδηλάτου με ασφάλεια και
ικανότητα ώστε να μην θέτουν σε κίνδυνο τους ίδιους ή τους γύρω τους.



Σωματική ικανότητα να αντέχουν μεγάλες περιόδους και αποστάσεις με το
ποδήλατο, και ακόμα να εκτελούν τα καθήκοντά τους σωστά.



Συμμόρφωση με τα προγράμματα κατάρτισης.



Ικανότητα να λειτουργούν αποτελεσματικά ως μέλη μιας ομάδας.



Ενεργός συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα ποδηλάτου.



Το επίπεδο στις Πρώτες Βοήθειες πρέπει να διασφαλίζεται από τις εκάστοτε
οδηγίες του Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών και του
Τμήματος Εκπαίδευσης.

Αρμοδιότητες:


Καταγραφή του εξοπλισμού της Ποδηλατικής Ομάδας



Έρευνα της αγοράς και πρόταση στη Διοίκηση του Σώματος για την αγορά νέ
ου εξοπλισμού.



Συχνός έλεγχος της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού.



Προγραμματισμένη ή έκτακτη επισκευή του εξοπλισμού.



Διερεύνηση του επιπέδου φυσικής κατάστασης των μελών της Ομάδας και
παρότρυνσή τους για τη διατήρηση αυτού σε υψηλό επίπεδο. Προτείνουμε
συνεργασία με Εθελοντή ή εξωτερικό συνεργάτη που έχει τις κατάλληλες
γνώσεις στον τομέα αυτό.



Εκπαίδευση των μελών της ομάδας (σε συνεργασία με τον

Υπεύθυνο

Εκπαίδευσης του Σώματος) όπως αυτή προτείνεται στην επόμενη ενότητα.


Συνεργασία με τον Υπεύθυνο Αποστολών σε δράσεις που συμμετέχει η
Ποδηλατική Ομάδα.



Κινητοποίηση της Ποδηλατικής Ομάδας και πρόταση προς τη Διοίκηση για νέο
υ
τύπου αποστολές (περιπολία σε πάρκα, πλατείες ή άλλους χώρους ανάλογα μ
ε
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τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας) με στόχο να γίνει ευρέως γνωστή η ύπαρξ
η της Ομάδας.


Συνεργασία και συνεκπαίδευση με άλλες ομάδες ή φορείς που σχετίζονται με
την ποδηλασία (Ελληνική Ποδηλατική Ομοσπονδία, Ποδηλατικές Ομάδες της
Αστυνομίας κ.α.).

Επανεκπαίδευση
Ο κάθε ποδηλάτης πρέπει να έχει καλή φυσική κατάσταση και να αφιερώνει
χρόνο για την προπόνησή του.
κάθε Εθελοντής πριν την ένταξή του στην Ποδηλατική Ομάδα θα πρέπει να έχει
συμμετάσχει σε:
Αξιολόγηση της φυσικής του κατάστασης. Οι αξιολογήσεις δεν γίνονται με στόχοτην α
πόρριψη ενός ατόμου αλλά ως οδηγός για την βελτίωσή του.

Βασική Εκπαίδευση


Κίνηση στο δρόμο / Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (βλέπε Παράρτημα 5)



Επιλογή σωστού μεγέθους ποδηλάτου



Ρύθμιση της σέλας (ύψος, κλίση, εμπρός-πίσω)



Ρύθμιση τιμονιού (ύψος, κλίση)



Αλλαγές ταχυτήτων (πότε, πως, γιατί)



Επισκευή ή αλλαγή και αντικατάσταση αεροθαλάμου (σαμπρέλας)



Σωστή θέση του ποδηλάτη πάνω στο ποδήλατο (χέρια, πόδια, μέση)



Καθαρισμός και συντήρηση ποδηλάτων (αλυσίδα, γρανάζια, σκελετός)



Σωστή ρύθμιση φρένων

Ειδική Εκπαίδευση


Αποφυγή εμποδίων



Απότομες ανηφόρες και κατηφόρες και με απότομες στροφές μετά από αυτές



Σκύψιμο / χαμήλωμα ποδηλάτη κάτω από εμπόδιο ύψους



Ανέβασμα και κατέβασμα από σκαλοπάτι (πεζοδρόμιο)



Απότομο φρενάρισμα
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Γρήγορη αποβίβαση από ποδήλατο εν κινήσει

Γενικές Διαδικασίες
1) Η Ποδηλατική Ομάδα θα εκτελεί εργασίες που της έχουν ανατεθεί από τον
Υπεύθυνο Ποδηλατικής Ομάδας ή / και από τον Συντονιστή Αποστολών με την
έγκριση του Αρχηγού Τμήματος.
2) Κάθε μέλος που δηλώνει συμμετοχή σε μια αποστολή και δεν είναι σε θέση να
εκπληρώσει την υποχρέωσή του, θα πρέπει να ενημερώσει τον Υπεύθυνο
Ποδηλατικής Ομάδας ή τον Υπεύθυνο Αποστολής όχι λιγότερο από 24 ώρες πριν από
την αποστολή.
3) Η Ποδηλατική Ομάδα θα αποφεύγει να κινητοποιείται σε αντίξοες καιρικές
συνθήκες (π.χ. πολύ κρύο, βροχή, δυνατός άνεμος, κλπ.). Θα πρέπει να ενημερωθεί ο
Υπεύθυνος Ποδηλατικής Ομάδας και ο Υπεύθυνος Αποστολών το συντομότερο
δυνατόν εάν η αποστολή ακυρώνεται.
4) Δεν επιτρέπεται να οδηγεί το ποδήλατο του Τμήματος όποιος δεν είναι μέλος της
Ποδηλατικής Ομάδας, χωρίς να έχει την έγκριση του Υπευθύνου Ποδηλατικής
Ομάδας ή του Συντονιστή Αποστολών.
5) Όπως και σε κάθε αποστολή, θα πρέπει και ο ποδηλάτης να έχει καθαρή στολή,
σωστά φορεμένη.

Κυνοφιλική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης

Κύριος σκοπός της είναι η παροχή υπηρεσιών από κατάλληλα εκπαιδευμένους
σκύλους στο νευραλγικό κομμάτι της Έρευνας και Διάσωσης αγνοουμένων και όχι μόνο.
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Το έμβλημα της Κυνοφιλικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού, περιλαμβάνει στο εσωτερικό το Έμβλημα του Ερυθρού Σταυρού με τα αρχικά Ε.Ε.Σ.
(Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός) εκατέρωθεν αυτού.
Την ονομασία Κυνοφιλική Ομάδα Έρευνα και Διάσωση καθώς και την φιγούρα ενός
Λευκού Σκύλου απροσδιόριστης φυλής σε στάση επιφυλακής με τα εξής βασικά
χαρακτηριστικά:


Μάτια ορθάνοιχτα



Οι Μύες των αυτιών τα κρατάνε μπροστά



Η ουρά του είναι σε ευθεία με την σπονδυλική του στήλη αλλά όχι ακίνητη



Το τρίχωμα του στην σπονδυλική στήλη φαίνεται «περιποιημένο»



Η έκφραση του είναι ήρεμη

Το σύνολο της Εκπαίδευσης καθώς και της Πιστοποίησης του προσωπικού της
Κυνοφιλικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης, πραγματοποιείται με την ευθύνη του Τμήματος
Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Σώματος Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Όλοι οι σκύλοι Έρευνας και Διάσωσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, βρίσκονται υπό
την κατοχή του ιδιοκτήτη τους. Η έδρα της Κυνοφιλικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης είναι
η Αθήνα.
Εγκαταστάσεις Εκπαίδευσης υπάρχουν στον Νομό της Ξάνθης.
Η Κυνοφιλική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης,ε ίναι το σύνολο των Ανθρώπων και των Σκύλων
που αποτελούν την ομάδα

αυτή, με κύριο μέλημα την Έρευνα και την Διάσωση

αγνοούμενων.
Η Κυνοφιλική Μονάδα είναι το αναπόσπαστο κομμάτι της σχέσης μεταξύ
Χειριστή και Σκύλου (Διασώστης με τα 6 (έξι) πόδια). Ο χειριστής Σκύλου Έρευνας και
Διάσωσης είναι εκείνος ο Εθελοντής Σαμαρείτης - Διασώστης, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί
κατάλληλα και στην συνέχεια έχει πιστοποιηθεί ώστε να μπορεί να χειρίζεται κατάλληλα τον
Σκύλο (συνιστάται ο ιδιοκτήτης να είναι ο Χειριστής του Σκύλου). Ο φροντιστής Σκύλου
Έρευνας και Διάσωσης είναι εκείνος ο Εθελοντής Σαμαρείτης - Διασώστης, ο οποίος δεν έχει
στην κατοχή του σκύλο αλλά ως βασικό μέλημά του είναι η οργάνωση και η φροντίδα για
όλα τα θέματα που αφορούν την επιβίωση, την εκπαίδευση του σκύλου αλλά την οργάνωση
μιας επιχείρησης ή εκπαίδευσης. Η σχέση ΧΕΙΡΙΣΤΗ και ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ πρέπει να είναι άρτια
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καθώς σε κάθε επιχείρηση πρέπει να βρίσκονται μαζί στο πεδίο. Ο Εκπαιδευτής Θύμα
Αναζήτησης Κυνοφιλικών Ομάδων είναι ο Εθελοντής Σαμαρείτης - Διασώστης, ο οποίος δεν
έχει στην κατοχή του σκύλο αλλά έχει κύριο ρόλο στην εκπαίδευση του σκύλου με την
υποστηρικτική του λειτουργία σαν «αντικείμενο έρευνας - λουκάνικο». Είναι ο πιο
σημαντικός βοηθός του ΧΕΙΡΙΣΤΗ και η πιο απαραίτητη φιγούρα για όλη την περίοδο της
εκπαίδευσης. Η σχέση ΧΕΙΡΙΣΤΗ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΘΥΜΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ πρέπει να είναι άρτια
καθώς σε κάθε επιχείρηση πρέπει να βρίσκονται μαζί στο πεδίο.
Όλα τα μέλη τις Κυνοφιλικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης, είναι υποχρεωμένοι να
υπακούν την Ελληνική Νομοθεσία και συγκεκριμένα τα άρθρα του Νόμου 4039/2012 και τις
τροποποιήσεις αυτού.

Σαν κατώτερο όριο ηλικίας για τους Σκύλους ορίζονται οι 4 μήνες και σαν ανώτερο
όριο ηλικίας ένταξης στην ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΔΙΑΣΩΣΗΣ του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού ορίζεται το 5ο έτος.
Σκύλος όπου προορίζεται για Έρευνα και Διάσωση αλλά και σε περιορισμένους
χώρους, βασική προϋπόθεση είναι το βάρος τους, από την ηλικία των 24 μηνών και μετά, να
είναι τουλάχιστον 30 κιλά.
Σαν κατώτερο όριο ηλικίας για τους Σκύλους για συμμετοχή στις εξετάσεις
πιστοποίησης ορίζονται οι 18 μήνες και σαν ανώτερο όριο ηλικίας το 4ο έτος.
Όλοι οι Σκύλοι της Κυνοφιλικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού, με ευθύνη του ιδιοκτήτη, θα πρέπει να έχουν τοποθετημένο MICROCHIP
(με αποδεδειγμένη ενημέρωση του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου), να είναι σε ισχύ
και ενημερωμένο το Διεθνές Βιβλιάριο Υγείας τους. Το MICROCHIP είναι υποχρεωτικό βάση
του Νόμου 3170/2003 αλλά και την αναθεωρημένη αυτού με τον Νόμο 4039/2012.
Οποιοσδήποτε Σκύλος (εκπαιδευόμενος ή επιχειρησιακός) της Κυνοφιλικής Ομάδας
Έρευνας

και

Διάσωσης

του

Ελληνικού

Ερυθρού

Σταυρού,

αν σε οποιαδήποτε στιγμή και με οποιονδήποτε τρόπο, επιτεθεί ή επιδείξει επιθετική
συμπεριφορά σε άνθρωπο ή άλλο ζώο θα αποκλείεται αυτόματα από κάθε υπηρεσιακή
δράση για ένα διάστημα 6 μηνών.
Εάν η επίθεση του Σκύλου της Κυνοφιλικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προκαλέσει τραυματισμό ή και το θάνατο ανθρώπου ή άλλου
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ζώου, τότε θα αποκλείεται αυτόματα από κάθε υπηρεσιακή δράση δια βίου και διαγράφεται
από το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Μελών τις Διεύθυνσης Σώματος Σαμαρειτών,
Διασωστών
και Ναυαγοσωστών.
Προϋποθέσεις ένταξης Εθελοντών Σαμαρειτών στην Κυνοφιλική Ομάδα Έρευνας και
Διάσωσης
Να έχει τριετή θητεία ως ενεργός Εθελοντής Σαμαρείτης στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του
Να διακατέχεται από έντονα φιλοζωικά συναισθήματα
Να είναι δεκτικός στην Εκπαίδευσή του
Φυλές ένταξης στην Κυνοφιλική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης
Στην ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
μπορούν να ενταχτούν σκύλοι οποιασδήποτε φυλής των παρακάτω κατηγοριών κατά F.C.I.
χωρίς

βέβαια

να

αποκλείονται

και

άλλες

φυλές

ή ημίαιμοι σκύλοι εφόσον μπορούν να ανταπεξέλθουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και να
αποδειχτεί η επιχειρησιακή τους ικανότητα όπως επίσης εάν εγκριθεί από τον Εκπαιδευτή
Κυνοφιλικών Μονάδων.

ΟΜΑΔΑ 1
ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΠΟΥΒΙΕ (ΕΚΤΟΣ ΕΛΒΕΤΙΚΩΝ ΜΠΟΥΒΙΕ)
• ΒΕΛΓΙΚΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ - ΓΚΡΕΝΕΝΤΑΛ (15)

• ΒΕΛΓΙΚΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ - ΛΑΚΕΝΟΥΑ (15)

• ΒΕΛΓΙΚΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ - ΜΑΛΙΝΟΥΑ (15)

• ΒΕΛΓΙΚΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ - ΤΕΡΒΥΡΕΝ (15)

• ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ (166)

• ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΚΟ ΛΥΚΟΣΚΥΛΟ (332)

ΟΜΑΔΑ 2
ΠΙΝΣΕΡ, ΣΝΑΟΥΤΣΕΡ, ΜΟΛΟΣΣΟΕΙΔΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΒΕΤΙΚΟΙ ΜΠΟΥΒΙΕ
• ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΜΟΛΟΣΣΟΣ (235)

• ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΜΠΟΞΕΡ (14)
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• ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΠΙΝΣΕΡ (184)

• ΝΕΑΣ ΓΗΣ (50)

• ΝΤΟΓΚΟ ΑΡΤΖΕΝΤΙΝΟ (292)

ΟΜΑΔΑ 6
ΣΚΥΛΟΙ ΔΙΩΞΕΩΣ ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΛΑΓΩΝΙΚΩΝ)
• ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΦΟΞΧΑΟΥΝΤ (303)

• ΑΡΙΕΓΗΣ Η ΑΡΙΕΖΟΥΑ (20)

• ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΜΠΡΑΚΕ (299)

• ΓΚΡΙΦΟΝ ΒΜΠΕ ΤΗΣ ΓΑΣΚΩΝΗΣ (32)

• ΓΚΡΙΦΟΝ ΝΙΒΕΡΝΑΙ (17)

• ΥΠΟΞΑΝΘΟ ΓΚΡΙΦΟΝ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΗΣ (66)

• ΔΑΛΜΑΤΙΑΣ (153)

• ΕΛΒΕΤΙΚΟΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ (59)

• ΕΛΒΕΤΙΚΟΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ (ΓΙΟΥΡΑ ΜΠΡΟΥΝΟ) (59)

•

ΕΛΒΕΤΙΚΟΣ

ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ

(ΛΟΥΚΕΡΝΗΣ) (59)
• ΕΛΒΕΤΙΚΟΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ (ΣΒΥΤΣ) (59)

• ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ (214)

• ΜΠΑΣΕ ΧΑΟΥΝΤ (163)

• ΜΠΗΓΚΛ (160)

• ΜΠΗΓΚΛ ΧΑΡΙΕΡ (290)

• ΜΠΙΓΥ (25)

• ΣΛΟΒΑΚΙΚΟΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ (244)

• ΦΙΛΑΝΔΙΚΟΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ (51)

• ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΛΑΓΩΝΙΚΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΚΡΙΦΟΝ ΤΗΣ ΒΑΝΔΕΑΣ) (282)
• ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ - ΣΕΓΚΟΥΤΣΙΟ (ΣΚΛΗΡΟΤΡΑΧΗΛΟΣ) (198)
• ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ - ΣΕΓΚΟΥΤΣΙΟ (ΚΟΝΤΟΤΡΙΧΟΣ) (337)

Στην Κυνοφιλική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης δεν μπορούν να λάβουν μέρος Σκυλιά
όπου έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς για αισθησιακούς λόγους, έχουν εκπαιδευτή για
φύλαξη, σωματοφυλακή, κυνήγι ή σε οποιαδήποτε άλλη εργασία, που θα μπορούσε να
προκαλέσει κολλήματα ως προς την εκπαίδευσης της Έρευνας και Διάσωσης.

Ειδικότητες
Ειδικότητες Εθελοντών Σαμαρειτών - Διασωστών
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Χειριστής Σκύλου Έρευνας και Διάσωσης



Φροντιστής Σκύλου Έρευνας και Διάσωσης



Εκπαιδευτής Θύμα Αναζήτησης Κυνοφιλικών Ομάδων



Εκπαιδευτής Σκύλων Έρευνας και Διάσωσης



Εκπαιδευτής Κυνοφιλικών Ομάδων



Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Κυνοφιλικών Ομάδων



Εθελοντής Κτηνίατρος

Ειδικότητες Σκύλων


Σκύλος Έρευνας Αγνοουμένων



Σκύλος Έρευνας σε ερείπια και τούνελ (περιορισμένου χώρου)

Προκαταρκτική Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού
Εθελοντών Σαμαρειτών - Διασωστών


Ιστορικά στοιχεία



Παρουσίαση του παρόντος Καταστατικού



Νομοθεσία



Βασικές Αρχές Έρευνας και Διάσωσης με Κυνοφιλική Υποστήριξη



Παρουσίαση δυνατοτήτων, μεθόδου εκπαίδευσης και τρόπου εργασίας των
Κυνοφιλικών Μονάδων



Ψυχολογία των σκύλων



Επαφή με επιχειρησιακούς σκύλους



Βασικές Αρχές Κτηνιατρικής και Φροντίδας του σκύλου



Παρουσίαση στους εκπαιδευομένους μιας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
σε σενάριο έρευνας αγνοουμένου



Συνέντευξη και αξιολόγηση εκπαιδευομένων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ συνολικής διάρκειας
20 ωρών, οι εκπαιδευόμενοι γνωρίζοντας πλέον τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του
αντικειμένου και με τη βοήθεια των Εκπαιδευτών επιλέγουν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
που θέλουν να ακολουθήσουν βάσει των δυνατοτήτων τους και της ψυχολογίας του.
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Η συμβίωση με ένα σκύλο σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο, η κοινή εκπαίδευση, οι κοινοί
στόχοι, η αλληλεξάρτηση, και το πιο σημαντικό, η δημιουργία κώδικα - γλώσσας
επικοινωνίας, δεν πετυχαίνεται απλά και μόνο με την παρακολούθηση ενός Εκπαιδευτικού
Κύκλου και ούτε επισφραγίζεται με την απόκτηση ενός πτυχίου - ειδικότητας.
Είναι μια πολύ σημαντική απόφαση που θα επηρεάσει τη ζωή του Εθελοντή Σαμαρείτη Διασώστη για τουλάχιστον μια 10ετία!

Εκπαίδευση Φροντιστή Σκυλού Έρευνας και Διάσωσης
Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η κατάρτιση του Εθελοντή Σαμαρείτη - Διασώστη,
ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίζει την όλη εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθεί ο
Υποψήφιος Χειριστής Σκύλου Έρευνας και Διάσωσης, ο εκπαιδευόμενος σκύλος αλλά και ο
Εκπαιδευτής Θύμα Αναζήτησης.
Επίσης του δίνει τα απαραίτητα εφόδια και γνώσεις ώστε να υποστηρίζει ενεργά σε
ότι αφορά τις υλικοτεχνικές ανάγκες μια επιχειρησιακής Κυνοφιλικής Μονάδας στο πεδίο της
Έρευνας.
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 20 ώρες Θεωρητικών Μαθημάτων και 80 ώρες
Πρακτικής Εξάσκησης με Επιχειρησιακούς

- Εκπαιδευόμενους Σκύλους Έρευνας και

Διάσωσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης:


Ψυχολογία των Σκύλων



Επαφή με Επιχειρησιακούς Σκύλους



Πρώτες Βοήθειες και Φροντίδα Σκύλων



Υποστήριξη Κυνοφιλικών Μονάδων (Εκπαίδευση και Επιχείρηση)



Βασικές Αρχές Έρευνας και Διάσωσης με Κυνοφιλική Υποστήριξη

Εκπαίδευση Κυνοφιλικής Μονάδας
Εκπαίδευση
Χειριστή Σκύλου Έρευνας και Διάσωσης


Εκπαιδευτή Θύμα Αναζήτησης
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Σκύλος Έρευνας Αγνοούμενων

Ο σκοπός είναι η εκπαίδευση ενός Χειριστή και ενός Σκύλου ώστε να συγκροτηθεί μια
επιχειρησιακή Κυνοφιλική Μονάδα με μια ή περισσότερες ειδικότητες.
Το βασικό πρόγραμμα ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ έχει διάρκεια 120 ώρες από τις οποίες
οι 40 ώρες είναι Θεωρητικά Μαθήματα που πρέπει να γίνουν σε διάστημα 6 μηνών από τον
Εκπαιδευτή Κυνοφιλικών Μονάδων και Εκπαιδευτή Σκύλων Έρευνας και Διάσωσης στα
παρακάτω αντικείμενα.
80 ώρες αφιερώνονται στην Πρακτική Εκπαίδευση του Χειριστή με τον Εκπαιδευτή Θύμα
Αναζήτησης και τον Σκύλο, με άμεση εποπτεία και βοήθεια του Εκπαιδευτή Κυνοφιλικών
Μονάδων.

Θεωρητικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης:


Ψυχολογία των Σκύλων



Ψυχολογία και προφίλ αγνοουμένων



Φροντίδα Σκύλων



Πρώτες Βοήθειες και Κτηνιατρική



Βασικές Αρχές Έρευνας και Διάσωσης με Κυνοφιλική Υποστήριξη



Οργάνωση Επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης Αγνοουμένων, Μεθοδολογία



Ειδικότητες και Τεχνικές Διάσωσης με Σκύλους

Πρακτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης:


Βασική Υπακοή



Διέλευση Εμποδίων - Είσοδος σε περιορισμένους χώρους



Έρευνα Αγνοουμένων

Γενικές Προϋποθέσεις - Οδηγίες
Όλοι οι Επιχειρησιακοί Σκύλοι ανεξαρτήτως ειδικότητας θα πρέπει να είναι
απόλυτα

κοινωνικοποιημένοι

τόσο

στην

και στην επαφή τους με άλλα ζώα.
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επαφή

τους

με

ανθρώπους

όσο



Οι Χειριστές δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν ή να εκπαιδεύουν σε καμία περίπτωση
τους σκύλους τους για άλλες εργασίες όπως φύλαξη, σωματοφυλακή, κυνήγι κ.α.



Οι θηλυκοί σκύλοι θα πρέπει να απέχουν από όλες τις δράσεις της Κυνοφιλικής
Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης κατά τη διάρκεια του οίστρου τους.



Η αναπαραγωγή των σκύλων και η διάθεση ή πώληση των κουταβιών είναι
αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών.



Οι

σκύλοι

που

βρίσκονται

σε

διαδικασία

αναπαραγωγής

θα

πρέπει

να απέχουν από όλες τις δράσεις της Κυνοφιλικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης
κατά τη διάρκεια κύησης και γαλουχίας.


Οι απαραίτητες προδιαγραφές για τους χώρους φιλοξενίας των σκύλων στα Κέντρα
Εκπαίδευσης της Κυνοφιλικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού είναι:
1. Χώρος

διαστάσεων

3

Χ

2,5

Χ

3

μέτρα

στο

εσωτερικό

του

και εξωτερικό προαύλιο με διαστάσεις 3 Χ 2,5 μέτρα με κλίση δαπέδου προς
τα έξω, για κάθε σκύλο.
2. Παροχή τρεχούμενου – πόσιμου νερού
3. Ηχομόνωση
4. Φυσική ή τεχνική σκίαση


Η επιλογή της τροφής είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη, αλλά σε κάθε περίπτωση θα
πρέπει να συνιστάται από τον κτηνίατρο που παρακολουθεί τον σκύλο.



Οι Πιστοποιημένες Κυνοφιλικές Μονάδες που θα διατηρούν ενημερωμένα τα Δελτία
Επιχειρησιακής

Ικανότητας

να

και

συμμετέχουν

σε

(PAY
πιθανή

BOOK)
σύσταση

E.R.U.

θα

μπορούν

-

EMERGENCY

RESPONSE UNIT (Μονάδας Άμεσης Επέμβασης για Διεθνείς Αποστολές)
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Πιστοποιήσεις - Πτυχία - Ταυτότητες

Όλα τα Πτυχία, Πιστοποιήσεις και Ταυτότητες της Κυνοφιλικής Ομάδας Έρευνας και
Διάσωσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έχουν 5ετή ισχύ.

Οι Πιστοποιημένες Κυνοφιλικές Μονάδες θα πρέπει 2 φορές το χρόνο να
συμμετέχουν σε άσκηση Έρευνας Αγνοουμένου, ανάλογα με την ειδικότητά τους, η οποία θα
διοργανώνεται από τον υπεύθυνο Εκπαιδευτή Κυνοφιλικών Μονάδων και ο οποίος θα
42

συμπληρώνει και το αντίστοιχο Δελτίο Επιχειρησιακής Ικανότητας (PAY BOOK) της
Κυνοφιλικής Μονάδας.
Ομάδα Ορεινής Διάσωσης

Σχολή Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης “Σχολή Αυτοδυτών Ναυαγοσωστών”
Η Σχολή αυτή είναι επαγγελματική. Δια θέτει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το ΠΔ
23/2000 και η λειτουργία της συνεχίζει σύμφωνα με το ΠΔ 31/2018.
Σε γενικές γραμμές για την λειτουργία της Σχολής ιδιοκτησίας ΕΕΣ, ο ιδιοκτήτης είναι ο ΕΕΣ
και υπάρχει καθορισμένος εκπρόσωπος ενώπιων των Αρχών (ο Προέδρος του ΚΔΣ σύμφωνα
με το καταστατικό ή κάποιο άλλο άτομο εφόσον παραχωρηθεί από το ΚΔΣ αυτή η
αρμοδιότητα). Η Σχολή διαθέτει Διευθυντή τα προσόντα του οποίου καθορίζονται από το ΠΔ
και είναι απαραιτήτως απόφοιτος ΤΕΦΑΑ με κατάλληλη ειδικότητα. Το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα της σχολής (σύμφωνα με το ΠΔ χωρίζεται σε πέντε (5) μέρη:
-

Θεωρία Ναυαγοσωστικής (εκπαιδευτής αποκλειστικά απόφοιτος ΤΕΦΑΑ κατάλληλης
ειδικότητας ή ο Διευθυντής της Σχολής) 20 ώρες
Πρακτική Ναυαγοσωστικής (εκπαιδευτής αποκλειστικά απόφοιτος ΤΕΦΑΑ
κατάλληλης ειδικότητας ή ο Διευθυντής της Σχολής) 72 ώρες
Πρώτες Βοήθειες (εκπαιδευτής αποκλειστικά ιατρός) 20 ώρες
Ξένη Γλώσσα – Αγγλικά (εκπαιδευτής με κατάλληλο πιστοποιητικό σύμφωνα με τη
νομοθεσία περί εκπαιδευτικής επάρκειας για την ξένη γλώσσα) 8 ώρες
Εξετάσεις (γραπτές και πρακτικές) 8 ώρες

Αναλυτικά:
Α. Ναυαγοσωστική

1. Γενικά περί ναυαγοσωστικής
 Ιστορία της ναυαγοσωστικής
 Εκπαίδευση ναυαγοσώστη
 Οργάνωση λουτρικής εγκατάστασης
 Νομοθεσία
2. Ο Ναυαγοσώστης και η Ναυαγοσωστική Ομάδα
 Ο ρόλος του ναυαγοσώστη
 Προστασία από τον ήλιο
 Μέτρα ασφαλείας του ναυαγοσώστη
 Κολύμβηση και ελεύθερη κατάδυση
 Φυσική κατάσταση και εξάσκηση
 Αυτοδιάσωση
 Η ναυαγοσωστική ομάδα
 Καταστροφές στη θάλασσα
 Αγνοούμενοι
3. Το θαλάσσιο περιβάλλον και οι κίνδυνοι που απορρέουν από αυτό
 Κύματα
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Ρεύματα
Παλίρροια
Θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα
Καιρικές συνθήκες

4. Παρακολούθηση του χώρου ευθύνης
 Ομάδες υψηλού κινδύνου
 Παρακολούθηση κολυμβητών
 Μέθοδοι παρακολούθησης
5. Προληπτική ναυαγοσωστική
 Σχέση μεταξύ πρόληψης και αντιμετώπισης
 Μέτρα ασφαλείας σε παραλίες
 Προληπτικές πράξεις
 Επικοινωνία με το κοινό
6. Διάσωση στο νερό
 Αναγνώριση
 Επιλογή εξοπλισμού
 Είσοδος στο νερό
 Προσέγγιση και σταθεροποίηση
 Ρυμούλκηση
 Λαβές απεγκλωβισμού
 Έξοδος από το νερό
 Αναφορά περιστατικού
7. Ναυαγοσωστικός εξοπλισμός
 Βασικός και εξειδικευμένος εξοπλισμός Ναυαγοσωστικής, Πρώτων
Βοηθειών, Επικοινωνιών κ.λ.π.
 Φροντίδα και συντήρηση εξοπλισμού
8. Ειδικές διασώσεις
 Ρεύματα επιστροφής
 Πολλαπλά θύματα
 Διάσωση wind – surfer
 Διάσωση δυτών
 Διάσωση τραυματιών
 Διάσωση τη νύχτα και με ομίχλη
 Διάσωση σε βράχια και προβλήτες
 Διάσωση σε ορμητικά νερά
 Αυτοκινητιστικά ατυχήμτα στο νερό
 Διάσωση με ελικόπτερο
 Διάσωση με ναυαγοσωστικό σκάφος
 Διάσωση με ναυαγοσωστική σανίδα
 Διάσωση με ναυαγοσωστικό κανό
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9. Επικοινωνίες
 Βασικές αρχές επικοινωνιών
 Βασική χρήση ασυρμάτου
 Αρχές ραδιοεπικοινωνιών
 Σήματα με τα χέρια
 Σήματα με ναυαγοσωστικό σωσίβιο
 Σήματα με σφυρίχτρα
Β. Πρώτες Βοήθειες
1. Βασικές αρχές Πρώτων Βοηθειών
 Γενικά για τις Πρώτες Βοήθειες
 Ασφάλεια και προστασία
 Πρωτογενής εκτίμηση
 Ζωτικά σημεία
 Δευτερογενής εκτίμηση
2. Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
 Ανατομία και φυσιολογία
 Αεραγωγός (έκταση κεφαλής – ανύψωση της κάτω γνάθου, ανάσπαση της
κάτω γνάθου, ανάσπαση της κάτω γνάθου σε τραυματίες, χρήση
στοματοφαρυγγικού αεραγωγού, αναρρόφηση)
 Αερισμός (στόμα με στόμα, στόμα με μύτη, μάσκα εμφυσήσεων, ασκός
αμπού, χορήγηση οξυγόνου)
 ΚΑΑ ενηλίκου
 ΚΑΑ παιδιού
 ΚΑΑ βρέφους
 Αντιμετώπιση απόφραξης σε ενήλικες, παιδιά και βρέφη
3. Ζωτικά σημεία και μέτρησή τους
 Ανατομία και φυσιολογία
 Σφυγμός
 Αναπνοή
 Αρτηριακή πίεση
4. Πνιγμός
 Ανατομία και φυσιολογία
 Στάδια του πνιγμού
 Παθοφυσιολογία του πνιγμού
 Αντιμετώπιση πνιγμού
5. Αιμορραγγίες – Τραύματα
 Ανατομία και φυσιολογία
 Παθοφυσιολογία υποογκαιμικού σοκ
 Αντιμετώπιση αιμορραγιών και τραυμάτων
 Αντιμετώπιση υποογκαιμικού σοκ
 Αντιμετώπιση διατιτραινόντων αντικειμένων
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6. Μυοσκελετικές κακώσεις
 Ανατομία και φυσιολογία
 Παθοφυσιολογία διατρεμμάτων, καταγμάτων, εξαρθρώσεων,
ακρωτηριασμών
 Αντιμετώπιση μυοσκελετικών κακώσεων
7. Κακώσεις κεφαλής και σπονδυλικής στήλης
 Ανατομία και φυσιολογία
 Μηχανισμός κάκωσης
 Αναγνώριση κακώσεων
 Αντικετώπιση κακώσεων κεφαλής και σπονδυλικής στήλης σε ξηρά και
θάλασσα
8. Θερμικό τραύμα
 Ανατομία και φυσιολογία
 Εγκαύματα
 Θερμική εξάντληση
 Θερμοπληξία
 Υποθερμία
9. Αλλεργίες – Τοξικολογία
 Ανατομία και φυσιολογία
 Αλλεργικές αντιδράσεις
 Αντιμετώπιση δηγμάτων
 Δηλητηριάσεις
10. Επείγοντα Ιατρικά Περιστατικά






Άσθμα
Στηθάγχη
Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου
Απώλεια συνείδησης
Επιληψία

11. Βασική καταδυτική ιατρική



Πνευμονικό βαρότραυμα
Νόσος αποσυμπίεσης

Γ. Ξένες γλώσσες


Αγγλική ορολογία

Δ. Πρακτική στην πισίνα και τη θάλασσα
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1. Κολύμβηση
 Ελεύθερο (με οπτική επαφή του κινδυνεύοντος)
 Πρόσθιο (με οπτική επαφή του κινδυνεύοντος)
 Πλάγιο
 Ναυαγοσωστικό ύπτιο
2. Ελεύθερη κατάδυση
 Χρήση μάσκας, αναπνευστήρα και πεδίλων
3. Είσοδος στο νερό
 Είσοδος σε πισίνα
 Είσοδος στην παραλία
 Είσοδος από ύψος
 Απαλλαγή από τα ρούχα στο νερό
4. Προσεγγίσεις θυμάτων
 Προσέγγιση από πίσω
 Προσέγγιση από μπροστά
 Προσέγγιση αναίσθητου θύματος
 Προσέγγιση με ναυαγοσωστικό σωσίβιο
5. Λαβές απεγκλωβισμού
 Λαβή θανάτου
 Λαβή από τη μέση
 Λαβή από το λαιμό
 Λαβή από μπροστά
 Λαβή από τον καρπό
6. Τεχνικές ρυμούλκησης
 Από το σαγόνι
 Από τα μαλλιά
 Από το στήθος
 Από το στήθος κάτω από τα χέρια
 Από τις μασχάλες
 Αντίδραση σε πανικό του θύματος

7. Έξοδος από το νερό
 Στην παραλία
 Στην πισίνα
 Σε ναυαγοσωστικό σκάφος
8. Χρήση ναυαγοσωστικού εξοπλισμού
 Ναυαγοσωστικό σωσίβιο τύπου rescue tube
 Ναυαγοσωστικό σωσίβιο τύπου rescue can
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Ναυαγοσωστική σανίδα
Ναυαγοσωστικό κανώ
Διάσωση από ναυαγοσωστικό σκάφος

9. Ειδικές διασώσεις
 Διάσωση από ρεύματα επιστροφής
 Διάσωση πολλαπλών θυμάτων
 Διάσωση wind – surfer
 Διάσωση δυτών
 Διάσωση τραυματιών
 Διάσωση σε βράχια και προβλήτες
 Έρευνα βυθού
 Αντιμετώπιση κακώσεων σπονδυλικής στήλης στο νερό (πισίνα και
θάλασσα)
10. Πρακτικά σενάρια διάσωσης



Σε πισίνα
Σε παραλία

Ε. Εξετάσεις
1. Γραπτό διαγώνισμα πάνω σε όλη τη διδακτέα ύλη
2. Δεξιότητες Πρώτων Βοηθειών
 Δεξιότητες αεραγωγού και αερισμού
 ΚΑΑ
 Αντιμετώπιση αιμορραγιών και τραυμάτων
 Αντιμετώπιση μυοσκελετικών κακώσεων
 Αντιμετώπιση κακώσεων σπονδυλικής στήλης
3. Πρακτικές εξετάσεις (σε πισίνα και θάλασσα)
 100μ ελεύθερο
 100μ πρόσθιο
 100μ ύπτιο
 100μ πλάγιο
 400μ κολύμβηση στη θάλασσα σε λιγότερο των 8 λεπτών και 30
δευτερολέπτων
 100μ κολύμβηση με οπτική επαφή του κινδυνεύοντος σε λιγότερο από 100
δευτερόλεπτα
 25μ υποβρύχια κολύμβηση
 25μ υποβρύχια κολύμβηση με ανάσυρση 3 αντικειμένων που βρίσκονται σε
απόσταση τουλάχιστον 5μ μεταξύ τους
 Μεταφορά ασθενούς 30μ στην ξηρά με κατάλληλη μέθοδο
 Διάσωση από ναυαγοσωστικό σκάφος
 Διάσωση με σχοινί και κυκλικό σωσίβιο ενός ατόμνου που βρίσκεται
τουλάχιστον 10μ από την ακτή
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2 σενάρια διάσωσης (σε ένα από τα οποία ο εκπαιδευόμενος πρέπει να
κάνει μια δάσωση ενός ατόμου που βρίσκεται τουλάχιστον 100μ μακριά
από την ακτή)

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα της σχολής καλύπτει τα ελάχιστα μαθησιακά
αποτελέσματα του International Beach/Open Water Lifeguard της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Ναυαγοσωστικής (ILS) και το πιστοποιητικό του Ναυαγοσώστη της Σχολής έχει αντιστοιχηθεί
με το αντίστοιχο πιστοποιητικό της ILS.
Ο εξοπλισμός της Σχολής πρέπει να καλύπτει τις νέες ανάγκες του ΠΔ. Το νέο ΠΔ είναι
πιο ελαστικό και δίνει τη δυνατότητα παροχής πιστοποιητικών διαφορετικών ειδικοτήτων
ναυαγοσωστικής στη Σχολή.

Καθώς η εμβέλεια της οποιαδήποτε επαγγελματικής Σχολής Ναυαγοσωστικής είναι
τοπική (Καθορισμένος χώρος εκπαίδευσης/ασφαλιστική κάλυψη αποκλειστικά τοπικά),
δημιουργήθηκε η ειδικότητα του Διασώστη Υγρού Στοιχείου (ΔΥΣ), ώστε να καλύψει τις
ανάγκες του ΕΕΣ για διάσωση στο υγρό στοιχείο. Η εκπαίδευση της ειδικότητας αυτής
καλύπτει τα ελάχιστα μαθησιακά αποτελέσματα του International Lifesaver της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστικής (ILS) και το πιστοποιητικό του εκπαιδευτικού προγράμματος
έχει αντιστοιχηθεί με το αντίστοιχο πιστοποιητικό της ILS.
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3. ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΕΣ

Στο Σώμα Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ εντάσσονται άτομα που πληρούν τις
παρακάτω προϋποθέσεις:

 Είναι απόφοιτοι Β/θμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον
 Προσκομίζουν απόσπασμα ποινικού μητρώου, αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής
Ταυτότητας ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο αποδεικνύει την ταυτότητά τους, δύο
(2) συστατικές επιστολές, σύντομο βιογραφικό σημείωμα & δύο (2) φωτογραφίες
 Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι το 65ο. Σε ειδικές
περιπτώσεις, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 17
 Διαθέτουν καλή κατάσταση υγείας
 Δεσμεύονται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους βάσει των Θεμελιωδών Αρχών και των
κατευθυντήριων γραμμών της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού
και Ερυθράς Ημισελήνου, του Καταστατικού του ΕΕΣ, καθώς και του Κώδικα
Δεοντολογίας των εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ, με απόλυτο σεβασμό στην
ανθρώπινη αξιοπρέπεια
 Δεσμεύονται από τις ισχύουσες πολιτικές του ΕΕΣ για την προστασία των ευάλωτων
πληθυσμιακών ομάδων
 Διαθέτουν ευελιξία και ικανότητα προσαρμογής στους στόχους και το έργο των
κοινωνικών υπηρεσιών

Οι υποψήφιοι εθελοντές προσέρχονται αυτοπροσώπως στις κατά τόπους Κοινωνικές
Υπηρεσίες του ΕΕΣ προκειμένου να υποβάλλουν, κατόπιν συνέντευξης από τον υπεύθυνο
εκπαίδευσης κοινωνικό λειτουργό, την αίτηση εγγραφής τους.

Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ, αφού ενημερωθεί για τις αιτήσεις των υποψηφίων
εθελοντών, μετά από εισήγηση του υπεύθυνου εκπαίδευσης κοινωνικού λειτουργού,
εγκρίνει ή απορρίπτει, επαρκώς αιτιολογημένα, την εγγραφή τους για την παρακολούθηση
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της εκπαίδευσης. Ο υπεύθυνος για την εκπαίδευση κοινωνικός λειτουργός ενημερώνει τους
υποψήφιους για τους λόγους που απορρίφθηκε η αίτησή τους.
Ο υπεύθυνος για την εκπαίδευση κοινωνικός λειτουργός, έχει την ευθύνη για την οργάνωση
και υλοποίηση του προγράμματος «Βασική Εκπαίδευση Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας
ΕΕΣ» το οποίο συνίσταται σε θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση των υποψηφίων
εθελοντών. Οι λόγοι για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η εκπαίδευση είναι οι εξής:
 Να γνωρίσουν τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Οργανισμού στον οποίο
εντάσσονται και να αποδεχθούν τις αρχές του
 Να ενημερωθούν και να αποδεχθούν τις Βασικές Αρχές Εθελοντικής Εργασίας, τον
Κώδικα Δεοντολογίας και τον Κανονισμό του Σώματος

Εθελοντών Κοινωνικής

Πρόνοιας ΕΕΣ
 Να ευαισθητοποιηθούν σε ότι αφορά στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και
τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα
 Να γνωρίσουν τον ρόλο του εθελοντή και ότι αυτό συνεπάγεται (υποχρεώσεις –
δικαιώματα)
 Να συνειδητοποιήσουν και να ελέγξουν τα κίνητρα και τις προκαταλήψεις που
ενδεχομένως θα επηρεάσουν αρνητικά στην προσφορά τους

Η παρακολούθηση του προγράμματος εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική για τους υποψήφιους
εθελοντές, με δικαίωμα απουσίας από τη θεωρητική κατάρτιση σε ποσοστό που δεν θα
υπερβαίνει το 10% επί του συνόλου των διδακτικών ωρών. Οι θεματικές ενότητες
αναπτύσσονται από κοινωνικούς

λειτουργούς, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, νομικούς,

εκπροσώπους κρατικών φορέων και ΜΚΟ καθώς και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας με
εμπειρία στον εθελοντισμό.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές θεματικές ενότητες:
 Διεθνές Ερυθροσταυρικό Κίνημα - Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (ICRC),
Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC), Εθνικοί
Σύλλογοι ΕΣ/ΕΗ. Η συμβολή του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου στο
Παγκόσμιο Κίνημα του ΕΣ/ΕΗ
 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός/Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ: Προγράμματα και
δράσεις
 Θεμελιώδεις Ανθρωπιστικές Αρχές και Αξίες του Ερυθρού Σταυρού
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 Κώδικας Δεοντολογίας Εθελοντή Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ / Βασικές Αρχές της
Εθελοντικής Εργασίας/ Κανονισμός του Σώματος Εθελοντών Κοινωνικής
Πρόνοιας ΕΕΣ
 Αρχές της προστασίας. Η εφαρμογή της στα προγράμματα ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης & στις έκτακτες ανάγκες
 Πολιτική προστασίας για το παιδί – Κώδικας δεοντολογίας στην εργασία με
ανηλίκους
 Δομή και λειτουργία των Εθελοντικών Ομάδων. Δράσεις των Εθελοντών
Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ. σε δομές Κοινωνικής Φροντίδας


Πρώτες Ψυχολογικές Βοήθειες ( PFA ) / Διαχείριση του στρες σε καταστάσεις
κρίσης

 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε καταστάσεις κρίσης (PSS)
 Ο ρόλος του Κινήματος στη διαχείριση καταστάσεων κρίσης / Η συμβολή του
Εθελοντή Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ
 Βασικές αρχές στη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας
 Αποκατάσταση οικογενειακών δεσμών (RFL)
 Συμμετοχικότητα, Επικοινωνία και Δέσμευση (CEA)
 Εξειδίκευση στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και του τρόπου προσέγγισής τους
από τους Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ
 Πρώτες Βοήθειες
Μετά τη λήξη της θεωρητικής εκπαίδευσης, οι εθελοντές που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη
θεωρητική κατάρτιση υποβάλλονται σε γραπτές ή προφορικές εξετάσεις επί της
διδαχθείσας ύλης.
Εξετάσεις: Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους για την
εκπαίδευση κοινωνικούς λειτουργούς, καθορίζει το περιεχόμενο της ύλης στο οποίο θα
εξεταστούν οι υποψήφιοι, τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων (προφορικό ή γραπτό).
Σε περίπτωση αποτυχίας, δίνεται η δυνατότητα στους υποψήφιους να επαναλάβουν τις
εξετάσεις.
Τις γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ακολουθεί πρακτική άσκηση.
Πρακτική Άσκηση: Περιλαμβάνει 30 τρίωρες παρουσίες (90 ώρες) και παρέχεται

σε

Κοινωνικές Υπηρεσίες του ΕΕΣ ή άλλων Φορέων, υπό την εποπτεία των κοινωνικών
λειτουργών του ΕΕΣ, ανάλογα με τις προσωπικές επιθυμίες, την κατάρτιση και τις δεξιότητες
των υποψηφίων, καθώς και τις υπάρχουσες ανάγκες των πλαισίων πρακτικής άσκησης.
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Γενικότερα, η θεωρητική κατάρτιση διαθέτει τον ανωτέρω βασικό κορμό ο οποίος
εμπλουτίζεται με επιπλέον θεματικές ενότητες σύμφωνα με τις διαπιστωμένες κοινωνικές
ανάγκες, το υφιστάμενο δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο, τις
προτεραιότητες και την Πολιτική του Τομέα.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος (θεωρητική κατάρτιση και
πρακτική άσκηση) ακολουθεί η απονομή του τίτλου ''Εθελοντής Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ''
με την αντίστοιχη βεβαίωση. Σε περιπτώσεις μερικής παρακολούθησης, δε χορηγούνται
βεβαιώσεις ή άλλα πιστοποιητικά.

Ταυτότητα εθελοντή Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ
Κάθε εθελοντής Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ θα φέρει ταυτότητα, όπου θα υπάρχει
φωτογραφία, θα αναγράφεται σε αυτή το ονοματεπώνυμο, το έτος εκπαίδευσης, το πλαίσιο
απασχόλησης και θα έχει διετή ισχύ. Σε εθελοντή που δεν θα εκπληρώνει την ετήσια
υποχρέωσή του σε παρουσίες βάσει Κανονισμού (άρθρο 12), δεν θα ανανεώνεται η
ταυτότητά του.
Ο τίτλος του «Εθελοντή Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ», όπως καθορίζεται στο άρθρο 4, δε
σχετίζεται με την επαγγελματική ιδιότητα των κοινωνικών λειτουργών (ΦΕΚ 163/61 Βασιλ.
Διάταγμα Ν. 690). Αποτελεί τιμή και πρέπει να χρησιμοποιείται και να εφαρμόζεται σωστά.
Οι τίτλοι «Κοινωνικός λειτουργός» ή «Εθελοντής κοινωνικός λειτουργός» δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιούνται από εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ.

Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση του
εθελοντικού δυναμικού του και αξιολογώντας τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, οργανώνει
σεμινάρια εξειδίκευσης ανά τομέα απασχόλησης καθώς και ημερίδες, επιμορφωτικές
διαλέξεις και συνέδρια.
Μετά τη βασική εκπαίδευση, οι εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ εξειδικεύονται σε
διάφορους τομείς εθελοντικής προσφοράς όπως:
-

Ψυχοκοινωνική στήριξη ατόμων και οικογενειών

-

Παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας

-

Διαχείριση κρίσεων – έκτακτες ανάγκες

-

Επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις κατά την άσκηση του εθελοντικού έργου

-

Δημιουργική απασχόληση – εμψύχωση ευάλωτων ομάδων πληθυσμού
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Αρχές εθελοντικής εργασίας του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ

Οι εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας του ΕΕΣ οφείλουν:
-

να δρουν σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις Θεμελιώδεις Αρχές και τις
ανθρωπιστικές αξίες του Ερυθροσταυρικού Κινήματος σεβόμενοι την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια

-

ως ειδικότερη έκφραση της αρχής της αμεροληψίας, να προσφέρουν το έργο που
τους ανατίθεται αποφεύγοντας κάθε είδους διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου,
θρησκευτικών πεποιθήσεων, κοινωνικής τάξης, πολιτικών απόψεων.

-

να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των κοινοτήτων, τα ήθη, τα έθιμα, τις
συνήθειες και τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις και να αποφεύγουν κάθε
συμπεριφορά που δεν αρμόζει σε αυτές.

-

να διασφαλίζουν το σεβασμό στην αξιοπρέπεια των προσώπων που βοηθούν και να
αναγνωρίζουν τις προσωπικές τους ικανότητες

-

να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να αποφεύγονται ενέργειες που
θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως κατάχρηση εξουσίας, διάκριση ή εκμετάλλευση
των ευάλωτων ομάδων

-

να ολοκληρώνουν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται με γνώμονα το συμφέρον
του ΕΕΣ και των ευάλωτων ομάδων.

-

ως ειδικότερη έκφραση της αρχής της ανεξαρτησίας, οι εθελοντές δε θα πρέπει να
δέχονται οδηγίες από κυβερνήσεις ή άλλες αρχές εκτός του ΕΕΣ Λογοδοτούν μόνο
στον Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας και τη Διοίκηση του ΕΕΣ

-

ως ειδικότερη έκφραση της αρχής της ουδετερότητας, να μην εκφράζονται δημόσια
για γεγονότα που αφορούν πολιτικά ζητήματα, ούτε να συμμετέχουν σε πολιτικές
δράσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την αμεροληψία, την
ουδετερότητα και την ανεξαρτησία του ΕΕΣ

-

να μην αποδέχονται θέσεις που περιλαμβάνουν την άσκηση δημόσιας εξουσίας ή
δράσης που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ασύμβατη προς τις θεμελιώδεις αρχές,
ούτε να συμμετέχουν σε δράσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύγκρουση
συμφερόντων.

-

να σέβονται το δικαίωμα του ατόμου για αυτενέργεια και αυτοδιάθεση.

-

να είναι εχέμυθοι όσον αφορά πληροφορίες ωφελουμένων

-

να είναι συνεπείς και υπεύθυνοι κατά την άσκηση του εθελοντικού έργου

-

να λειτουργούν σύμφωνα με την αρχή της ενότητας κατά την άσκηση της
εθελοντικής εργασίας. Στις δομές που δραστηριοποιούνται, οι εθελοντές
Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ δε μπορούν να ενεργούν αυτόνομα.
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-

να αποδέχονται τη δομή και να εφαρμόζουν τους κανόνες λειτουργίας των ομάδων
εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας

-

να ενημερώνουν και να συνεργάζονται με τον υπεύθυνο εθελοντή της ομάδας τους
και τον υπεύθυνο κοινωνικό λειτουργό για τον προγραμματισμό, την οργάνωση της
εργασίας τους και την αξιολόγηση του έργου τους.

Οι εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ, ανάλογα με τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντά τους και
τις υπάρχουσες ανάγκες των Κοινωνικών Υπηρεσιών, επιλέγουν σε συνεργασία με τους
υπεύθυνους για την εκπαίδευση και την εποπτεία κοινωνικούς λειτουργούς, το πλαίσιο και
την ομάδα απασχόλησής τους.
Ενδεικτικά αναφέρονται υπηρεσίες που παρέχουν οι εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ σε
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού:
 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη & κινητοποίηση
 Διάθεση ανθρωπιστικής βοήθειας
 Διευκόλυνση στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας
 Κάλυψη πρακτικών ζητημάτων
 Οργάνωση ομάδων δημιουργικής απασχόλησης
 Οργάνωση εκπαιδευτικών – πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων
 Ενισχυτική διδασκαλία, μαθήματα ξένων γλωσσών, Η/Υ, σε μαθητές & ενήλικες
 Οργάνωση διαπολιτισμικών εκδηλώσεων
 Διαμεσολάβηση – διασύνδεση με φορείς
 Οργάνωση εκδηλώσεων για την εξεύρεση πόρων
 Ομάδες εργασίας με αστέγους
 Συμμετοχή σε δράσεις για την προβολή του Εθελοντισμού
 Συμμετοχή σε έκτακτες δράσεις του Τομέα, άλλων Διευθύνσεων

του ΕΕΣ και

συνεργαζόμενων φορέων

Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, μέσα στο γενικότερο πλαίσιο σχεδιασμού του ΕΕΣ για την
αντιμετώπιση κρίσεων, οι εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ συμμετέχουν στις ομάδες
ταχείας παρέμβασης του ΕΕΣ για την υποστήριξη των πληγέντων, ανάλογα με τις ικανότητες,
τις δυνατότητές τους και την εκπαίδευση που έχουν λάβει.
Το έργο των εθελοντών εποπτεύεται από τον Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ και συνίσταται
σε:
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 Ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού στην διαχείριση καταστάσεων κρίσης
 Παροχή Α΄ Βοηθειών Ψυχικής Υγείας
 Οργάνωση χώρων καταφυγής και διαχείριση των καταυλισμών για την προσωρινή
στέγαση των πληγέντων
 Παροχή άμεσης ανθρωπιστικής βοήθειας σε άτομα και οικογένειες για την κάλυψη
των βασικών αναγκών τους
 Εξακρίβωση και καταγραφή αναγκών με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες
 Συναισθηματική στήριξη συγγενών εγκλωβισμένων θυμάτων
 Αναζήτηση αγνοουμένων & αποκατάσταση οικογενειακών δεσμών
 Ενημέρωση των πληγέντων σε θέματα αυτοπροστασίας, δικαιωμάτων και
διασύνδεσή τους με υπηρεσίες της κοινότητας και άλλες πηγές βοήθειας
 Υλοποίηση προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των ευάλωτων ομάδων
πληθυσμού
 Συμμετοχή σε προγράμματα αποκατάστασης πληγέντων

Ο εθελοντής Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ φέρει στολή με τα διακριτικά σήματα του ΕΕΣ μόνο
κατά τη διάρκεια άσκησης του εθελοντικού έργου. Η στολή τον διακρίνει από τους
υπόλοιπους εργαζόμενους σε μία υπηρεσία και προβάλλει το έργο της ομάδας του και του
εθελοντισμού στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Ταυτόχρονα, αναπτύσσεται το αίσθημα του
«ανήκειν» σε έναν Παγκόσμιο Ανθρωπιστικό Οργανισμό.

Η στολή διακρίνεται σε στολή εξόδου / τελετών και σε στολή εργασίας. Η δαπάνη της
επιβαρύνει τον εθελοντή.

A.

Η στολή εξόδου – τελετών και τα σήματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού φέρονται
μόνο σε επίσημες εκδηλώσεις ή σε ειδικές περιπτώσεις

B.

Η στολή εργασίας/έκτακτης ανάγκης φέρεται μόνο κατά τη διάρκεια της απασχόλησης
του εθελοντή

Η στολή εξόδου - τελετών και η στολή εργασίας έχουν καθορισμένο σχέδιο και χρώμα. Η
προσεγμένη ένδυση και εμφάνιση του εθελοντή συμβάλλουν στην καλύτερη προβολή του
ανθρωπιστικού έργου του ΕΕΣ.
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4. ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ
ΣΚΟΠΟΙ ΚΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Παράλληλα με τη γενική στόχευση της ενθάρρυνσης συμμετοχής παιδιών και νέων στις
δραστηριότητες του ΕΕΣ και την ενίσχυση του συνολικού έργου του ΕΕΣ, η Νεότητα έχει τους
εξής σκοπούς:











Εκπαίδευση των μελών της σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο
Προώθηση της αλληλεγγύης του Ανθρωπισμού και του πνεύματος ειρήνης στους νέους
Διάδοση των Θεμελιωδών Αρχών του Ερυθρού Σταυρού και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού
Δικαίου στους Νέους
Προώθηση του εθελοντισμού (στο πλαίσιο ενεργού κοινωνικής συμμετοχής)
Προστασία της υγείας και της ζωής με την οργάνωση μαθημάτων αγωγής υγείας,
πρόληψης ατυχημάτων και πρώτων βοηθειών
Εφαρμογή προγραμμάτων ευαισθητοποίησης για την κοινωνική αποδοχή διαφορετικών
πληθυσμιακών ομάδων
Προώθηση του πνεύματος σεβασμού της διαφορετικότητας και της συνεργασίας
ανάμεσα σε νέους διαφορετικών χωρών
Ευαισθητοποίηση και εφαρμογή προγραμμάτων Προστασίας Περιβάλλοντος
Προώθηση του ιδεώδους του «ευ αγωνίζεσθαι»
Νέοι και Πολιτισμός (μουσειακή αγωγή, ενίσχυση βιβλιοθηκών, δημιουργία δικτύου
σύνδεσης με ηλεκτρονικούς υπολογιστές)

ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΕΣ







Μέλη της Νεότητας ΕΕΣ εγγράφονται παιδιά και νέοι, ηλικίας 8 έως 28 ετών, που
κατοικούν στην Ελληνική επικράτεια και τα οποία αποδέχονται τις Θεμελιώδεις Αρχές
του Ερυθρού Σταυρού και τον παρόντα Κανονισμό
Κάθε Περιφερειακό Τμήμα ΕΕΣ, φροντίζει για τη συγκρότηση « Τμήματος Νεότητας».
Για τους σκοπούς του Άρθρου 1, σε κάθε Τοπικό Τμήμα συγκροτείται Συμβούλιο
Νεότητας αποτελούμενο από 5-9 μέλη. Ο Πρόεδρος κάθε Τοπικού Συμβουλίου Νεότητας
μπορεί να προέρχεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τοπικού Τμήματος
ΕΕΣ (χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό και σίγουρα να μην αναλάβει ως πρόεδρος
Νεότητας ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος) ενώ είναι θεμιτό επαγγελματικά να
έχει σχέση με παιδιά και Νέους (εκπαιδευτικός, εικαστικός, ψυχολόγος, κ.ά)
Τα Τμήματα Νεότητας ΕΕΣ ενημερώνουν και λαμβάνουν έγκριση για την κάθε
δραστηριότητά τους από το Περιφερειακό Τμήμα και στη συνέχεια από τη Διεύθυνση
Νεότητας ΕΕΣ, στην οποία και υποβάλλουν έκθεση δραστηριοτήτων ανά εξάμηνο.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΕΣ
Κάθε παιδί και νέος ηλικίας 8 έως 28 ετών, που κατοικεί στην Ελλάδα, μπορεί να γίνει μέλος
της Νεότητας ΕΕΣ. Η εγγραφή κάθε νέου ως μέλους μπορεί να γίνεται ατομικά ή συλλογικά
σε σχολικές ομάδες, ως εξής:
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3.1. Με την υποβολή ειδικής έντυπης αίτησης στο Τοπικό Τμήμα της περιοχής του ή στη
Διεύθυνση Νεότητας ΕΕΣ. Η ειδική έντυπη αίτηση παρότι αποτελεί τμήμα του παρόντος
Κανονισμού, είναι δυνατόν να αναθεωρείται/τροποποιείται ανεξάρτητα από τον
Κανονισμό. Στην περίπτωση αυτή θα αντικαθίσταται το σχετικό παράρτημα του
Κανονισμού.
3.2 Οι αιτήσεις εγγραφής μελών και η αποδοχή τους θα αποστέλλονται στη Διεύθυνση
Νεότητας ΕΕΣ.
3.3. Οι υποβάλλοντες αίτηση και εγκρινόμενης της αίτησής τους, αποδέχονται αυτόματα
και τον παρόντα Κανονισμό. Για τους ανηλίκους απαιτείται υπογραφή γονέα ή κηδεμόνα.
3.4 Ουδεμία οικονομική επιβάρυνση έχουν όσοι εγγράφονται μέλη Νεότητας ΕΕΣ

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ








5.1 Η λήξη της ιδιότητας μέλους γίνεται αυτόματα, με τη συμπλήρωση του 28ου έτους της
ηλικίας τους. Μέλη τα οποία επιθυμούν να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους και πέραν του 28ου έτους της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επιδείξει
ιδιαίτερη προθυμία κατά τη διάρκεια της θητείας τους, μπορούν να παραμείνουν ως
επίτιμα μέλη Νεότητας. Ο αριθμός τους δεν μπορεί να ξεπερνά το 10% του συνολικού
αριθμού των μελών του Τμήματος Νεότητας.
5.2 Η λήξη της ιδιότητας μέλους μπορεί να γίνει πριν τη συμπλήρωση του 28 ου έτους,
εφόσον το επιθυμεί το μέλος και παύει να εκπληρώνει τις προβλεπόμενες από τον
παρόντα Κανονισμό υποχρεώσεις.
5.3 Η λήξη της ιδιότητας μέλους για λόγους διαφορετικούς από τις παραγράφους 5.1 και
5.2 μπορεί να γίνει μόνο στην περίπτωση που το μέλος έχει προβεί σε πράξεις αντίθετες
με τις Θεμελιώδεις Αρχές ή σε πράξεις που θίγουν το κύρος του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού. Στην περίπτωση αυτή το μέλος διαγράφεται κατόπιν αποφάσεως του
αντίστοιχου Τοπικού, Τμήματος Νεότητας ΕΕΣ και μετά από σύμφωνη γνώμη της
Διεύθυνσης Νεότητας ΕΕΣ.
5.4 Η εγγραφή ενός μέλους Νεότητας σε εθελοντική δύναμη ενός (και μόνο) εκ των
άλλων τριών εθελοντικών σωμάτων ΕΕΣ, δε συνιστά λόγο λήξης της ιδιότητας μέλους,
εφόσον το μέλος εξακολουθεί να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του ως μέλος Νεότητας
ΕΕΣ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΕΣ





Ανάπτυξη δραστηριοτήτων με βάση το άρθρο 1
6.1.1. Η εκπαίδευση που αφορά στους σκοπούς της Νεότητας ΕΕΣ μπορεί να γίνεται από
τα μέλη των Συμβουλίων Νεότητας, από παλαιά μέλη Νεότητας επιλεγμένα από τα
Συμβούλια, από εκπαιδευμένους εθελοντές άλλων σωμάτων ή από συνεργαζόμενους
ειδικούς, επίσης επιλεγμένους από τα Συμβούλια.. Ο τόπος και ο χρόνος εκπαίδευσης θα
καθορίζεται από τα Συμβούλια Νεότητας.
6.1.2. Οι δραστηριότητες που αφορούν την παράγραφο 1.5. θα πρέπει να γίνονται σε
συνεργασία με τους Διευθυντές των Σχολείων και τους Εκπαιδευτικούς. Για την
πραγματοποίησή τους, θα πρέπει να ζητείται η συμβολή των Εθελοντικών Σωμάτων
Νοσηλευτικής και Σαμαρειτών της περιοχής. Η Διεύθυνση Νεότητας ΕΕΣ είναι
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υποχρεωμένη να εξασφαλίζει άδεια εισόδου στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
6.1.3. Οι δραστηριότητες που αφορούν σε περιβαλλοντικά θέματα θα γίνονται σε
συνεργασία με τις Εκπαιδευτικές, Δημοτικές και Δασικές Αρχές για δενδροφύτευση,
αναδάσωση περιοχών, καθαρισμό ακτών κ.λ.π.
6.1.4. Οι αθλητικές δραστηριότητες θα πρέπει να γίνονται σε συνεργασία με τις
Εκπαιδευτικές, Δημοτικές Αρχές και Αθλητικούς Συλλόγους.
6.1.5. Οι διεθνείς δραστηριότητες θα πρέπει να γίνονται σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση
Νεότητας ΕΕΣ
6.1.6. Πραγματοποίηση εκδηλώσεων . Κάθε χρόνο διοργανώνονται δύο μεγάλες
εκδηλώσεις σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Η μία θα πρέπει να γίνεται κατά τους μήνες
Οκτώβριο - Νοέμβριο και η άλλη κατά τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο. Ο χαρακτήρας των
εκδηλώσεων θα είναι πολιτιστικός, αθλητικός , περιβαλλοντικός ή και κοινωνικός. Κατά
τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα απονέμονται και τιμητικές διακρίσεις.

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΕΣ




7.1. Μπλούζα ή φούτερ και καπελάκι κόκκινο με διακριτικά της Νεότητας ΕΕΣ, τα οποία
θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων ΕΕΣ.
7.2. Τα ενδύματα καθορίζονται από τη Διεύθυνση Νεότητας ΕΕΣ, ενώ η κατασκευή τους
χρηματοδοτείται και από χορηγούς αλλά και από έσοδα των Τμημάτων Νεότητας ΕΕΣ.
7.3. Η αναθεώρηση και τροποποίηση των διακριτικών θα γίνεται με απόφαση του
Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου ΕΕΣ κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Νεότητας ΕΕΣ.

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Ή ΟΜΑΔΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΕΣ


8.1. Τα Τοπικά, Τμήματα Νεότητας ΕΕΣ θα μπορούν να απονέμουν τιμητικές διακρίσεις
σε μέλη ή ομάδες μελών Νεότητας ΕΕΣ κατόπιν συγκεκριμένης διακεκριμένης
δραστηριότητας. Τα Τοπικά, Τμήματα Νεότητας ΕΕΣ θα είναι υπεύθυνα για την τήρηση
συγκεντρωτικών καταστάσεων εθελοντικών ωρών προσφοράς των μελών τους. Οι
τιμητικές διακρίσεις θα απονέμονται κατόπιν συμπλήρωσης συγκεκριμένου αριθμού
ωρών προσφοράς.
8.2. Σε κεντρικό επίπεδο: Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΣ, κατόπιν εισηγήσεων της
Δ/νσης Νεότητας ΕΕΣ ( οι οποίες θα βασίζονται σε συλλογή προτάσεων από τα Τμήματα
Νεότητας ΕΕΣ) , θα απονέμει τιμητικές διακρίσεις σε ένα έως τρία μέλη ή ομάδες μελών
Νεότητας ΕΕΣ κάθε δύο χρόνια. Η απονομή θα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια
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