
 

 

 

Πάτρα, 7 Μαΐου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Διήμερη εκπαίδευση του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και 
Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πάτρας 

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Πατρών, στο πλαίσιο 

συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, διοργάνωσε εκπαιδευτικό διήμερο σε θέματα 

επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης σε ορεινό και δασικό χώρο. Για τον σκοπό της 

εκπαίδευσης διέθεσε δύναμη 30 εθελοντών, 5 εκπαιδευτών, καθώς και πλήρη 

πρωτοβοηθειακό και διασωστικό εξοπλισμό (σανίδες ακινητοποίησης, φαρμακεία, φορεία 

τύπου basket, κλπ), εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, μέσα ατομικής επιβίωσης και ένα 

ασθενοφόρο. Επιπρόσθετα, αποδεχόμενο την πρόσκληση, στην εκπαίδευση συμμετείχε και το 

Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδας με 2 

εθελοντές Σαμαρείτες. 

Οι εθελοντές μετέβησαν στην περιοχή των Καλαβρύτων, όπου την πρώτη μέρα εκπαιδεύτηκαν 

σε προσανατολισμό, διαχείριση πολυτραυματία σε ορεινό περιβάλλον, στήσιμο σκηνών και 

εγκατάσταση καταυλισμών, εύρεση χώρου διαμόρφωσης ελικοδρομίου στην ύπαιθρο, κ.α. 

Το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας προέβλεπε σενάριο έρευνας και διάσωσης αγνοουμένων 

πεζοπόρων στον ορεινό όγκο των Καλαβρύτων, όπου οι 30 εθελοντές Σαμαρείτες που 

συμμετείχαν τόσο από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Πάτρας, όσο και από το Περιφερειακό 

Τμήμα Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδος έφεραν εις πέρας την επιχείρηση με εξαιρετικά αποτελέσματα. Στο 

χώρο του Κέντρου Κοινότητας Καλαβρύτων στήθηκε Κέντρο Συντονισμού Επιχειρήσεων και 

Τηλεπικοινωνιών, ενώ σε ετοιμότητα βρισκόταν ασθενοφόρο προς διακομιδή τυχόν 

τραυματιών. Επεχείρησαν δύο ομάδες εθελοντών, 7 ατόμων έκαστη ενώ στη συνέχεια τους 



συνέδραμαν άλλες δύο ομάδες συνολικά 12 ατόμων. Κατόπιν συντονισμένων ερευνών 

ανευρέθησαν οι αγνοούμενοι πεζοπόροι, αντιμετωπίστηκαν οι τραυματίες και έγινε 

διαχείριση των πολυτραυματιών με διακομιδή στο Νοσοκομείο 

των Καλαβρύτων αλλά και μεταφορά ακινητοποιημένου 

πολυτραυματία πεζοί.  

Με την ευκαιρία της διήμερης αυτής εκπαίδευσης, παρουσία 

μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου του Τμήματος Ε.Ε.Σ. 

Πατρών, έγινε απονομή τιμητικής πλακέτας από τον Πρόεδρο κ. 

Γεώργιο Νιάρο προς την Διευθύντρια του Νοσοκομείου 

Καλαβρύτων κα Ιωάννα Σφυρή, για την καθοριστική συνδρομή της 

στην παραχώρηση του ασθενοφόρου, από το Νοσοκομείο 

Καλαβρύτων προς το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Πατρών, για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών του.  


