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Η ΕΟΔ είναι µέλος των:

Για επικοινωνία µε την ΕΟΔ:
Γραµµατεία: Αµαλίας 4 Θεσσαλονίκη
Τηλ 2310888702  inform@hrt.org.gr
Δ/νση Επιχειρήσεων:
Τηλ: 2310310649   ops@hrt.org.grΤελευταία νέα - επιχειρήσεις, δράσεις

Νέα επιτυχία - αναγνώριση της ΕΟΔ

H ΕΟΔ εντάχθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2006,  ως πλήρες µέλος  στην  Διεθνή Επιτροπή Ορεινής
Διάσωσης  ICAR (International Commision for Alpine Rescue) ή IKAR-CISA.Η IΚAR είναι ο
σηµαντικότερος διεθνής οργανισµός του οποίου Αντικειµενική επιδίωξη είναι  βελτίωση της
τεχνογνωσίας στην  Ορεινή Διάσωση (Επίγεια Ορεινή Διάσωση, Αεροδιάσωση, Αλπική Ιατρική,
Διάσωση από χιονοστιβάδες).Μέλη της είναι οι ENSA (FR), BERGWACHT (DE), CAI (IT), MRA (USA),
HRA (NEPAL) και πολλοί  άλλοι σηµαντικοί, επαγγελµατικοί  ή εθελοντικοί  οργανισµοί Ορεινής
Διάσωσης. Επίσης, συνεργάζεται στενά µε την Διεθνή Οµοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης UIAA
(Union Internationale Des Associations D'Alpinisme), µε Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα, Ερευνητικά
κέντρα  κ.α για την βελτίωση της  ασφάλειας στο ορεινό πεδίο. Η ΕΟΔ  ως οργανισµός ο οποίος
καλύπτει  την Ορεινή Διάσωση σε ολόκληρη την  Ελληνική Ορεινή επικράτεια, έχει  δικαίωµα µιας
ψήφου στην Γενική Συνέλευση των µελών και δικαίωµα ψήφου στις επιτροπές που συµµετέχει.    Η
ενεργή συµµετοχή της ΕΟΔ στα πλάισια της IΚAR, εξυπηρετεί  την σταθερή επιδίωξή µας για συνεχή
ανάπτυξη της τεχνογνωσίας µας, αλλά και της ασφάλειας στην Ορεινή Διάσωση.

Από 11 έως 15 Οκτωβρίου πραγµατοποιήθηκε το ετήσιο συνέδριο της IKAR-CISA στη Σλοβενία, όπου
η ΕΟΔ εκπροσωπήθηκε από 8µελή αποστολή.

Σχολείο βασικών γνώσεων της ΕΟΔ
Συνεχίζεται µε µεγάλη επιτυχία το 12ο σχολείο
βασικών γνώσεων της ΕΟΔ για νέους εθελοντές
που επιθυµούν να ενταχθούν στην ενεργή
δύναµη της.
Μέχρι στιγµής εκτός των θεωρητικών
µαθηµάτων (Δευτέρα  & Τετάρτη)
πραγµατοποιήθηκαν 4 εκπαιδευτικές εκδροµές
σε Χορτιάτη, Παγγαίο, Αριδαία και Σινιάτσικο.
Τα µαθήµατα θα ολοκληρωθούν στα µέσα
Δεκεµβρίου µε τις τελικές εξετάσεις.
Αποκλειστικός χορηγός του σχολείου είναι η
εταιρία ROBORENT ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Όρος Παγγαίο - Διαδικασίες αερογέφυρας

ROBORENT  ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ - Αποκλειστικός
χορηγός του σχολείου βασικής εκπαίδευσης νέων
εθελοντών της ΕΟΔ.
Τηλ. επικοινωνίας: 2310789000
email: info@roborent.gr



Εγκαίνια  παραρτηµάτων Αργολίδας και Λακωνίας
Δύο νέα παραρτήµατα της Ελληνικής Οµάδας Διάσωσης εγκαινιάστηκαν πρόσφατα στην περιφέρεια
της Πελοπονήσσου.
Στις 8 Οκτωβρίου πραγµατοποιήθηκε η τελετή εγκαινίων της ΕΟΔ Αργολίδας, ενώ την 1η Νοεµβρίου
της ΕΟΔ Λακωνίας.
Στις τελετές παρευρέθησαν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και υποστηρικτές της οργάνωσης.
Οι Εθελοντές των δύο αυτών παραρτηµάτων έχουν επιδείξει αξιοζήλευτη δράση τόσο από πλευράς
πραγµατικών επιχειρ'ησεων, όσο και από πλευράς ασκήσεων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΟΔ
Η Κεντρική Διοίκηση της ΕΟΔ προχώρησε πλέον στην υλοποίηση ενός στόχου που είχε τεθεί από
τα µέλη της κατά τη διάρκεια του πρόσφατου παρελθόντος. Από τον Νοέµβριο του 2006
λειτουργεί πλέον το εκπαιδευτικό κέντρο της ΕΟΔ που παρέχει πιστοποιηµένες εκπαιδεύσεις
στους εκπαιδευόµενους. Σε πρώτη φάση λειτουργεί για εκπαιδεύσεις πρώτων βοηθειών σε
συνεργασία µε το διεθνή φορέα MEDIC FIRST AID. Η ΕΟΔ διαθέτει πιστοποιηµένους εκπαιδευτές
στην παροχή πρώτων βοηθειών και αναλαµβάνει την εκπαίδευση διαφόρων φορέων ή και
µεµονοµένων πολιτών που επιθυµούν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις παροχής πρώτων
βοηθειών. Όσοι επιθυµούν περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθυνθούν στα τηλέφωνα
επικοινωνίας της ΕΟΔ.

Αναβάθµιση της ιστοσελίδας της ΕΟΔ
Στα πλαίσια αναβάθµισης της ιστοσελίδας της
κεντρικής διοίκησης της ΕΟΔ, λειτουργεί σελίδα
µετεωρολογικών δεδοµένων. Στην εν λόγο σελίδα
υπάρχουν συγκεντρωµένα τα περισσότερα site
µετεωρολογικών προγνώσεων. Στόχος του
τµήµατος έρευνας και τεχνολιγίας είναι να
υπάρχουν συγκεντρωµένα όλα τα απαραίτητα
στοιχεία για τον ενδιαφερόµενο, έτσι ώστε να
ελαχιστοποιείται ο χρόνος κατά την αναζήτηση
µετεωρολογικών στοιχείων. Στην κεντρική σελίδα
υπάρχει σχετικός σύνδεσµος (link) µε τίτλο
"µετεωρολογικά δεδοµένα".Η Βάση - γραφεία της ΕΟΔ Αργολίδας
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Νέα επιτυχία - αναγνώριση της ΕΟΔ
H ΕΟΔ εντάχθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2006,  ως πλήρες μέλος  στην  Διεθνή Επιτροπή Ορεινής Διάσωσης  ICAR (International Commision for Alpine Rescue) ή IKAR-CISA.Η IΚAR είναι ο σημαντικότερος διεθνής οργανισμός του οποίου Αντικειμενική επιδίωξη είναι  βελτίωση της τεχνογνωσίας στην  Ορεινή Διάσωση (Επίγεια Ορεινή Διάσωση, Αεροδιάσωση, Αλπική Ιατρική, Διάσωση από χιονοστιβάδες).Μέλη της είναι οι ENSA (FR), BERGWACHT (DE), CAI (IT), MRA (USA), HRA (NEPAL) και πολλοί  άλλοι σημαντικοί, επαγγελματικοί  ή εθελοντικοί  οργανισμοί Ορεινής Διάσωσης. Επίσης, συνεργάζεται στενά με την Διεθνή Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης UIAA (Union Internationale Des Associations D'Alpinisme), με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Ερευνητικά κέντρα  κ.α για την βελτίωση της  ασφάλειας στο ορεινό πεδίο. Η ΕΟΔ  ως οργανισμός ο οποίος  καλύπτει  την Ορεινή Διάσωση σε ολόκληρη την  Ελληνική Ορεινή επικράτεια, έχει  δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μελών και δικαίωμα ψήφου στις επιτροπές που συμμετέχει.    Η ενεργή συμμετοχή της ΕΟΔ στα πλάισια της IΚAR, εξυπηρετεί  την σταθερή επιδίωξή μας για συνεχή ανάπτυξη της τεχνογνωσίας μας, αλλά και της ασφάλειας στην Ορεινή Διάσωση.   
Από 11 έως 15 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε το ετήσιο συνέδριο της IKAR-CISA στη Σλοβενία, όπου η ΕΟΔ εκπροσωπήθηκε από 8μελή αποστολή.
Σχολείο βασικών γνώσεων της ΕΟΔ
Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία το 12ο σχολείο βασικών γνώσεων της ΕΟΔ για νέους εθελοντές που επιθυμούν να ενταχθούν στην ενεργή δύναμη της. 
Μέχρι στιγμής εκτός των θεωρητικών μαθημάτων (Δευτέρα  & Τετάρτη) πραγματοποιήθηκαν 4 εκπαιδευτικές εκδρομές σε Χορτιάτη, Παγγαίο, Αριδαία και Σινιάτσικο. 
Τα μαθήματα θα ολοκληρωθούν στα μέσα Δεκεμβρίου με τις τελικές εξετάσεις.
Αποκλειστικός χορηγός του σχολείου είναι η εταιρία ROBORENT ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
Όρος Παγγαίο - Διαδικασίες αερογέφυρας
ROBORENT  ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ - Αποκλειστικός χορηγός του σχολείου βασικής εκπαίδευσης νέων εθελοντών της ΕΟΔ.
Τηλ. επικοινωνίας: 2310789000
email: info@roborent.gr
Εγκαίνια  παραρτημάτων Αργολίδας και Λακωνίας
Δύο νέα παραρτήματα της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης εγκαινιάστηκαν πρόσφατα στην περιφέρεια της Πελοπονήσσου.
Στις 8 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η τελετή εγκαινίων της ΕΟΔ Αργολίδας, ενώ την 1η Νοεμβρίου της ΕΟΔ Λακωνίας. 
Στις τελετές παρευρέθησαν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και υποστηρικτές της οργάνωσης.
Οι Εθελοντές των δύο αυτών παραρτημάτων έχουν επιδείξει αξιοζήλευτη δράση τόσο από πλευράς πραγματικών επιχειρ'ησεων, όσο και από πλευράς ασκήσεων.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΟΔ
Η Κεντρική Διοίκηση της ΕΟΔ προχώρησε πλέον στην υλοποίηση ενός στόχου που είχε τεθεί από τα μέλη της κατά τη διάρκεια του πρόσφατου παρελθόντος. Από τον Νοέμβριο του 2006 λειτουργεί πλέον το εκπαιδευτικό κέντρο της ΕΟΔ που παρέχει πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις στους εκπαιδευόμενους. Σε πρώτη φάση λειτουργεί για εκπαιδεύσεις πρώτων βοηθειών σε συνεργασία με το διεθνή φορέα MEDIC FIRST AID. Η ΕΟΔ διαθέτει πιστοποιημένους εκπαιδευτές στην παροχή πρώτων βοηθειών και αναλαμβάνει την εκπαίδευση διαφόρων φορέων ή και μεμονομένων πολιτών που επιθυμούν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών. Όσοι επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθυνθούν στα τηλέφωνα επικοινωνίας της ΕΟΔ.
Αναβάθμιση της ιστοσελίδας της ΕΟΔ
Στα πλαίσια αναβάθμισης της ιστοσελίδας της κεντρικής διοίκησης της ΕΟΔ, λειτουργεί σελίδα μετεωρολογικών δεδομένων. Στην εν λόγο σελίδα υπάρχουν συγκεντρωμένα τα περισσότερα site μετεωρολογικών προγνώσεων. Στόχος του τμήματος έρευνας και τεχνολιγίας είναι να υπάρχουν συγκεντρωμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον ενδιαφερόμενο, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος κατά την αναζήτηση μετεωρολογικών στοιχείων. Στην κεντρική σελίδα υπάρχει σχετικός σύνδεσμος (link) με τίτλο "μετεωρολογικά δεδομένα".
Η Βάση - γραφεία της ΕΟΔ Αργολίδας

