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Μέρος Πρώτο 
 

Τύπος Συμβάντος 
Είναι είδος καταστροφής; σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα, έκρηξη, … 

Είναι είδος ατυχήματος; οδικό, σιδηροδρομικό, ναυάγιο, εργατικό, … 

Είναι εξαφάνιση ατόμου; παιδί, ενήλικας, ηλικιωμένος, άτομο με 
άνοια, Α.μ.Ε.Α., …  

Είναι είδος τρομοκρατικής ενέργειας; πυροβολισμοί, βομβιστική επίθεση, 
διασπορά αερίου, ομηρία, …  

Τόπος Συμβάντος 
Ποιος  είναι  ο  τόπος του συμβάντος; περιβάλλον αστικό, ορεινό, θαλάσσιο, 

παραποτάμιο, ελώδες, οδική αρτηρία, 
τούνελ, σπήλαιο, υποδομές ζωτικής 
σημασίας, … 

Υπάρχουν  κίνδυνοι  στον  τόπο του 
συμβάντος; 

μετασεισμοί, κατολισθήσεις, υψηλή τάση, 
θαλάσσια ρεύματα, κύματα, θυελλώδεις 
άνεμοι, … 

Υπάρχουν  άλλοι πιθανοί κίνδυνοι  
που  πρέπει να προσεχθούν; 

κίνηση  οχημάτων ή σκαφών, διερχόμενοι 
πολίτες, κοπάδια, άγρια ζώα, …  

Χρόνος Εκδήλωσης Συμβάντος 
Ποια η εποχή  του  χρόνου; καλοκαίρι,  χειμώνας, … 

Ποια η ημερομηνία και η ώρα; αρχή ή τέλος της εβδομάδος, πρωινή ή 
βραδινή ώρα, … 

Είναι εργάσιμη  μέρα, είναι αργία, 
είναι  Σαββατοκύριακο; 

ημιαργία, αργίες Χριστουγέννων, 
καλοκαιρινές διακοπές σχολείων, …  

Καιρικές Συνθήκες Συμβάντος 
Ποιες  οι  καιρικές  συνθήκες  στον  
τόπο  του  συμβάντος  αυτή  τη  
στιγμή; 

βροχή, κρύο, παγετός, ζέστη, καύσωνας, … 

Ποιες οι καιρικές συνθήκες κατά την 
διαδρομή έως τον τόπο του 
συμβάντος; 

βροχή, κρύο, παγετός, ζέστη, καύσωνας, 
εναλλαγή καιρικών συνθηκών, … 

Αναμένεται  βελτίωση  ή  επιδείνωση  
των  καιρικών  συνθηκών; 

έπειτα από πόσο χρόνο, … 

Ποιος ο χρόνος διαδρομής έως την 
άφιξη στον τόπο του συμβάντος; 

λίγα λεπτά, ώρες, ημέρες, … 

Δυνατότητες Επιχειρησιακής Ομάδος Διάσωσης 
Ποια η εκτιμώμενη διάρκεια της 
επιχείρησης διάσωσης;  

ώρες, ημέρες, εβδομάδες, μήνες, … 



Τι προσωπικό χρειάζομαι και πόσο; ειδικότητες, εξειδικεύσεις, προσωπικό 
ανάληψης δράσης, προσωπικό εφεδρείας, 
συνολική δύναμη, …  

Θα διατίθεται έμμισθο προσωπικό; 
Θα διατίθεται εθελοντικό προσωπικό; 

πόσο έμμισθο προσωπικό, τι ειδικότητες; 
πόσο εθελοντικό προσωπικό, τι ειδικότητες;  

Ποιο  το  επίπεδο  εκπαίδευσης  και 
εξειδίκευσης του προσωπικού; 

ιατροί, τεχνικοί και παραϊατρικοί διασώστες, 
πληρώματα ασθενοφόρων, ψυχολόγοι, 
ναυαγοσώστες, δύτες, διοικητικής μέριμνας 
προσωπικό, τεχνικών εργασιών 
προσωπικό, … 

Τι δύναμη πρώτης αποστολής έχω; συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που 
κινητοποιούνται προς αναχώρηση, των 
ατόμων που ενεργοποιούν την 
κινητοποίηση, … 

Τι δύναμη εφεδρείας έχω; συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που θα 
αναχωρήσουν σε δεύτερο χρόνο, των 
ατόμων που ενεργοποιούν την 
κινητοποίηση, … 

Ποια η οργάνωση της ηγεσίας; πως είναι η ιεραρχία, ποιος δίνει εντολές, 
ποιος τίθεται επικεφαλής της πρώτης 
αποστολής διάσωσης, ποιος τίθεται 
επικεφαλής στα «μετόπισθεν», ποιοι τίθενται 
επικεφαλής στην δεύτερη αποστολή, … 

Ποια η οργάνωση της επιχειρησιακής 
ομάδας διάσωσης; 

ποιος τίθεται επικεφαλής, ποιοι ορίζονται 
βοηθοί, πως δίδονται οι εντολές, ποιοι 
εκτελούν συνεργασίες με τρίτους, … 

Που αναφέρεται η επιχειρησιακή 
ομάδα διάσωσης στον τόπο του 
συμβάντος; 

εντάσσεται στον κρατικό σχεδιασμό, 
λειτουργεί αυτόνομα, ενημερώνει κρατικό 
λειτουργό, … 

Τι μέσα διαθέτω για την διοίκηση της 
επιχειρησιακής ομάδας διάσωσης; 

ασυρμάτους, κινητά τηλέφωνα, τηλεβόα, 
ταχυδρόμους, φορητό υπολογιστή, 
σημειωματάρια, στυλό, … 

Τι  εξοπλισμό διαθέτω για την 
επιχειρησιακή ομάδα διάσωσης; 

οχήματα, μοτοσυκλέτες, ποδήλατα, 
ταχύπλοα σκάφη, ειδικά ραντάρ, τεχνικό 
διασωστικό εξοπλισμό, φαρμακεία, φορεία, 
υγειονομικό εξοπλισμό, αναλώσιμα, …  

Τι  εξοπλισμό διαθέτω για την 
διοικητική μέριμνα; 

σκηνές, πτυσσόμενα γραφεία, καρέκλες, 
κρεβάτια, στρώματα, κλινοσκεπάσματα, 
μαγειρικά σκεύη, ξηρά τροφή, εμφιαλωμένο 
νερό, ειδικές άδειες, έγγραφα, φορτιστές, 
κάμερες, φορητούς υπολογιστές, μπαταρίες, 
αναλώσιμα, χρήματα, … 

Πηγές Διαρκούς Πληροφόρησης  
Ποιες οι αξιόπιστες πηγές 
πληροφόρησης για το συμβάν; 

τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο, κινητό 
τηλέφωνο, τηλεφωνική επικοινωνία με 
κρατικές υπηρεσίες, ασύρματο, … 

Ποιες οι αξιόπιστες πηγές 
πληροφόρησης κατά την διάρκεια της 
διαδρομής; 

ραδιόφωνο, κινητό τηλέφωνο, τηλεφωνική 
επικοινωνία με κρατικές υπηρεσίες, 
διαδίκτυο, ασύρματο, … 



Ασφάλεια Επιχείρησης Διάσωσης 
Είναι ασφαλισμένο το προσωπικό 
που συμμετέχει σε επιχείρηση 
διάσωσης για ασθένεια, τραυματισμό, 
θάνατο; 

κρατικός ασφαλιστικός φορέας, ιδιωτική 
ασφαλιστική εταιρεία, ειδικό ομαδικό 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, καλύψεις, λήξη 
συμβολαίου, … 

Είναι ασφαλισμένα όλα τα οχήματα 
και κάθε μέσο μετακίνησης που θα 
χρησιμοποιήσω; 

ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, καλύψεις, 
λήξη συμβολαίων, … 

Είναι ασφαλισμένο το προσωπικό 
που συμμετέχει σε επιχείρηση 
διάσωσης για αστική ευθύνη; 

Ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, καλύψεις, 
λήξη συμβολαίου, … 

Κόστος Επιχείρησης Διάσωσης 
Υπάρχει επάρκεια ίδιων πόρων; κάλυψη στο 100% της επιχείρησης, … 

Υπάρχει η δυνατότητα 
χρηματοδότησης από κρατικούς 
πόρους; 

κάλυψη στο 100% της επιχείρησης, τι 
έγγραφα απαιτούνται, σε πόσο χρόνο θα 
εκταμιευθεί το ποσό, … 

Υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης 
χρηματοδότη συμπληρωματικά; 

κάλυψη έως ποιού ποσού, τι έγγραφα 
απαιτούνται, τι παραστατικά, σε πόσο χρόνο 
θα εκταμιευθεί το ποσό, … 

Υπάρχει η δυνατότητα οικονομικής 
υποστήριξης των συμμετεχόντων; 

κάλυψη έως ποιού ποσού, τι θα 
περιλαμβάνει η ίδια συμμετοχή, … 

Ψυχολογία 

Είναι το προσωπικό σε αρίστη 
ψυχολογική κατάσταση; 

υπάρχει ένταση μεταξύ των μελών, πενθεί 
κάποιος, βιώνεται αρρώστια ή χωρισμός ή 
κατάσχεση από κάποιο μέλος, … 

Ποιοι  γνωρίζουμε ή πιθανολογείται 
ότι είναι  οι  τραυματίες;   

νέοι, παιδιά, ηλικιωμένοι, μαθητές σχολείου, 
εργάτες, … 

Πόσοι γνωρίζουμε ή πιθανολογείται 
ότι είναι οι τραυματίες; 

1, 2, 3, δεκάδες, πολλοί, … 

Είναι  κάποιοι από τους τραυματίες / 
αγνοούμενους / θανόντες,  
προσωπικά  γνωστοί  με κάποια από 
τα μέλη της ομάδας διάσωσης; 

ναι / όχι, κατάλληλοι αντιμετώπιση στα μέλη 
της ομάδας διάσωσης  

Πόσο χρόνο αγνοείται ο 
αγνοούμενος; 

ώρες, ημέρες, εβδομάδες, . . .  

Έχει προβλεφθεί ψυχολογική 
υποστήριξη των μελών της ομάδας 
διάσωσης; 

ναι / όχι, κατάλληλη αντιμετώπιση στα μέλη 
της ομάδας διάσωσης 

Έχει προβλεφθεί ψυχολογική 
υποστήριξη των θυμάτων και των 
συγγενών των θυμάτων; 

ναι / όχι, κατάλληλη αντιμετώπιση στα 
θύματα και στους συγγενείς 

Λήξη Επιχείρησης Διάσωσης 
Δημιουργείται πλήρης αναφορά και 
ιστορικό της επιχείρησης εγγράφως; 

αρχειοθέτηση, υποβολή σε κρατική 
υπηρεσία, δημοσιοποίηση, υλικό 
εκπαίδευσης, ιστορικό επιχειρήσεων, … 

Γίνεται αποτίμηση της επιχείρησης και 
ενημέρωση με / σε όλη την ομάδα 
διάσωσης; 

Καταγραφή απόψεων, παρατηρήσεων, 
διόρθωση σχεδιασμού και αποφάσεων, 
συναισθηματική εκτόνωση, … 



Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται εκατοντάδες εθελοντικές διασωστικές 
οργανώσεις και ομάδες, με την νομική μορφή κυρίως των Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων, με τίτλους επωνυμίας που παραπέμπουν στην τελειότερη 
οργάνωση και διοίκηση, με τα τελειότερα μηχανήματα και εξοπλισμό, με τους 
τελειότερους επαγγελματίες και εθελοντές και την τελειότερη αντιμετώπιση  και 
παροχή βοήθειας. 
 
Όταν όμως χτυπά η καταστροφή, σχεδόν στο σύνολό τους είναι ανέτοιμες για 
να αναλάβουν δράση, πολύ δε περισσότερο για να διαχειριστούν την 
οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η κινητοποίησή τους είναι 
προβληματική, οι ελλείψεις τους είναι εμφανείς από την πρώτη στιγμή, η 
εκπαίδευση ελάχιστη και η ανυπακοή κυριαρχεί. 
 
Ελάχιστες, ίσως λιγότερες από 10 σε όλη τη χώρα, έχουν την υποδομή και 
την δυναμική να ανταποκριθούν άμεσα και αποτελεσματικά μόνες τους ή έστω 
με ελάχιστη υποστήριξη και βεβαίως με περιορισμένες δυνατότητες. 
 
Η καλή οργάνωση, ο σωστός σχεδιασμός, η έγκαιρη προετοιμασία, 
αποτελούν βασικούς πυλώνες της ανταπόκρισης με αποτελεσματικότητα. 
 
Το αιφνίδιο γεγονός δεν έχει ούτε τόπο, ούτε χρόνο, ούτε χρώμα, ούτε 
γλώσσα, ούτε αριθμό θυμάτων, ούτε μέγεθος υλικών ζημιών, ούτε διάρκεια 
διαχείρισης. 
 
Γι αυτό πρέπει να βρει έτοιμη την όποια εθελοντική διασωστική οργάνωση ή 
ομάδα, ώστε η ανταπόκριση και η βοήθεια να είναι σωτήριες για τα θύματα και 
να περιορίσουν τις υλικές ζημιές. 
 
Δεν είναι λίγα στην χώρα μας τα κραυγαλέα εκείνα περιστατικά όπου έπειτα 
από αιφνίδιο καταστρεπτικό γεγονός, εθελοντικές οργανώσεις δηλώνουν 
έτοιμες να επέμβουν προς πάση περιοχή του πλανήτη ή της χώρας, αλλά 
καθηλώνονται στο αεροδρόμιο ή στα γραφεία τους, αναμένοντας κυρίως 
χρηματοδότηση για την μετακίνηση, μεταφορικό μέσον για την αναχώρηση, 
έγγραφα και άδειες, εξοπλισμό, ακόμη και εθελοντές για την στελέχωση. 
 
Ο ανωτέρω Πίνακας διευκολύνει στην Προετοιμασία Επιχείρησης Διάσωσης, 
δίνοντας εξ αρχής συμπληρωμένος, τόσο την πραγματική εικόνα της 
κατάστασης του συμβάντος, όσο και την πραγματική εικόνα της 
επιχειρησιακής δράσης που θα αναληφθεί.  

 



Τύπος Συμβάντος 
Το πιο καθοριστικό στοιχείο. Ξεκαθαρίζεται εάν πρόκειται για καταστροφή, 
για ατύχημα, για τρομοκρατική ενέργεια, για εξαφάνιση προσώπου ή 
συνδυασμό συμβάντων.  Οι επιμέρους κατηγορίες είναι πάρα πολλές. Το 
στοιχείο αυτό θα καθορίσει, το προσωπικό ανά ειδικότητα που θα επέμβει, 
τον εξοπλισμό και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, τις αναμενόμενες 
φάσεις της επιδείνωσης, τον χρόνο διαχείρισης, τον όγκο σε ανθρώπινο 
δυναμικό και εξοπλισμό.  
 
Τόπος Συμβάντος 
Το αμέσως επόμενο καθοριστικό στοιχείο. Διευκρινίζει τον τόπο και το 
τοπίο που θα αναπτυχθεί η επιχείρηση διάσωσης. Πληροφορεί για τους 
υπάρχοντες αλλά και τους αναμενόμενους κινδύνους στον χώρο ή στην 
περιοχή του συμβάντος ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα 
ασφάλειας. Πληροφορεί για την απόσταση και την διάρκεια της άφιξης. 
Πολλές φορές δε, μας δηλώνει και το επίπεδο της ανταπόκρισης του κρατικού 
μηχανισμού βοήθειας. 
 
Χρόνος Εκδήλωσης Συμβάντος 
Σημαντικό στοιχείο. Σε συνδυασμό με τον τύπο και τον τόπο του συμβάντος 
μας δηλώνει τις πιθανές απώλειες, τις δυσκολίες στην αντιμετώπιση, την 
επάρκεια της ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, τις πιθανές δυσχέρειες 
στην διαχείριση των θυμάτων. 
 
Καιρικές Συνθήκες Συμβάντος 
Σημαντικό στοιχείο. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ένδυση του 
προσωπικού, τις πιθανές δυσκολίες στην εργασία στην ύπαιθρο. Γι αυτό είναι 
εξίσου σημαντικό να γνωρίζουμε ή να πληροφορούμαστε διαρκώς τις 
καταστάσεις βελτίωσης ή επιδείνωσης των επικρατουσών καιρικών 
συνθηκών. 
 
Δυνατότητες Επιχειρησιακής Ομάδας 
Η εξασφάλιση της άμεσης κινητοποίηση, η εξασφάλιση της επάρκειας σε 
προσωπικό, η εξασφάλιση της επάρκειας σε οικονομικούς πόρους, η 
εξασφάλιση της επάρκειας σε εξοπλισμό, μέσα, αναλώσιμα, η εξασφάλιση 
μέσων μετακίνησης, η εξασφάλιση απαραίτητων εγγράφων, η εξασφάλιση 
διευκολύνσεων και συνεργασιών με τρίτους, η εξασφάλιση της συνέχειας της 
ηγεσίας, η εξασφάλιση της διοικητικής μέριμνας, είναι παράγοντες 
καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της επιχειρησιακής δράσης, εκ των 
προτέρων σχεδιασμένοι & οριστικοποιημένοι. 
 
Την ώρα που χτυπά η καταστροφή, τα πάντα πρέπει να είναι καταγεγραμμένα 
και διευθετημένα και να λειτουργεί το μνημόνιο ενεργειών. Όλο το προσωπικό, 
είτε έμμισθο είτε εθελοντικό, πρέπει να είναι ενήμεροι, εκπαιδευμένοι και να 
έχουν συμμετάσχει σε εσωτερικές ασκήσεις κινητοποίησης. Έτσι, μειώνεται ο 
χρόνος ανταπόκρισης, που είναι τόσο ζωτικής σημασίας για τα θύματα του 
συμβάντος. 
 
Πηγές Διαρκούς Πληροφόρησης 
Μόνο αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης πρέπει να αποτελούν την βάση της 
διαρκούς ενημέρωσης για το αιφνίδιο γεγονός. Πρέπει να γίνεται διαρκώς 



αξιολόγηση της κάθε πληροφορίας και ει δυνατόν διασταύρωσή της, ώστε να 
μην σπαταλάτε χρόνος άσκοπα και υπερτίμηση ή υποτίμηση της υπάρχουσας 
κατάστασης. 
 
Ασφάλεια Επιχείρησης Διάσωσης 
«Ρώσικη Ρουλέτα» είναι η αποστολή προσωπικού σε επιχειρήσεις διάσωσης, 
αντιμετώπισης καταστροφών, παροχής υγειονομικών υπηρεσιών ή γενικότερα 
σε επιχειρήσεις ανθρωπιστικού χαρακτήρα υψηλού κινδύνου για την ζωή 
τους, εφόσον ο κίνδυνος είναι υπαρκτός καθ όλη την διάρκεια της επιχείρησης 
και πολλές φορές εξελισσόμενος, χωρίς την  ασφαλιστική κάλυψη κάθε 
συμμετέχοντα για τραυματισμό, ασθένεια, αναπηρία, θάνατο, απώλεια 
εισοδήματος και αστικής ευθύνης. Είναι βασική υποχρέωση κάθε εθελοντικής 
διασωστικής οργάνωσης ή ομάδας η ασφαλιστική κάλυψη και φροντίδα κάθε 
έμμισθου και κάθε εθελοντή, στις επιχειρήσεις κάθε μορφής της οργάνωσης.  
 
Κόστος Επιχείρησης Διάσωσης 
Οι εθελοντικές οργανώσεις διάσωσης δεν είναι δυνατόν να διαθέτουν 
ταμειακά αποθέματα ώστε να είναι σε θέση να καλύπτουν κάθε επιχειρησιακή 
τους δράση, πολύ δε περισσότερο όταν μιλάμε για καταστάσεις εκτάκτου 
ανάγκης μεγάλης κλίμακας, όπου οι δυνάμεις που απαιτούνται, τα μέσα και οι 
χρόνοι, ως μεγέθη είναι μεγάλα. 
 
Γι αυτό πρέπει να έχουν εξασφαλίσει την εκ των προτέρων χρηματοδότησή 
τους για τις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις κινητοποίησης και επέμβασης σε 
αιφνίδιο γεγονός μεγάλης κλίμακας. Η εξασφάλιση αυτή μπορεί να γίνει είτε με 
κρατική συνεργασία απ’ ευθείας μέσω συγκεκριμένων και νόμιμων 
διαδικασιών, είτε με απ’ ευθείας συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση Α’ και 
Β’ βαθμού, είτε με συνεργασία με επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής, είτε 
μέσω συνεργασιών με άλλη παρόμοια εύρωστη εθελοντική οργάνωση, είτε 
συνδυαστικά αυτών, είτε μέσω προγραμμάτων της ευρωπαϊκής ένωσης. 
 
Αυτό που είναι αντιδεοντολογικό σε κάθε περίπτωση είναι, την ώρα της 
καταστροφής, την ώρα της κινητοποίησης, να καλείται είτε ο έμμισθος είτε ο 
εθελοντής να πληρώσει ο ίδιος ή η οικογένειά του για την μετακίνησή του, για 
τον εξοπλισμό του, για την διατροφή του, για την βοήθεια που θα προσφέρει 
με κίνδυνο της ζωής του.  
 
Ψυχολογία 
Πρόκειται για μια αναγκαία παράμετρο σε κάθε επιχείρηση και σε κάθε 
οργάνωση ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Από τον σχεδιασμό των επιχειρήσεων 
διάσωσης, πρέπει να προβλέπεται ο παράγοντας της ψυχολογίας των 
διασωστών τουλάχιστον, ως ένδειξη μέριμνας για το ηθικό και συναισθηματικό 
φορτίο που φέρει σε κάθε επιχείρηση, κάθε εμπλεκόμενος της εθελοντικής 
οργάνωσης. 
 
Λήξη Επιχείρησης Διάσωσης 
Η καταγραφή του ιστορικού της επιχείρησης διάσωσης, αποτελεί την 
καταγεγραμμένη ιστορία της εθελοντικής οργάνωσης διάσωσης, πολύτιμο 
υλικό εκπαίδευσης, αφορμή υιοθέτησης αλλαγών ή διορθωτικών κινήσεων  
και χρυσή ευκαιρία συναισθηματικής εκτόνωσης. 
 



 
 
Χρήσιμες Πληροφορίες κατά τον Σχεδιασμό των Επιχειρήσεων 
 
Βασικό στοιχείο της προετοιμασίας της επιχείρησης διάσωσης, αποτελεί η 
γνώση της επιτρεπόμενης προσβασιμότητας στο συμβάν ή στην περιοχή, 
διότι π.χ. στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή υποδομές ζωτικής σημασίας, μπορεί 
να απαγορεύουν την πρόσβαση, νομοθετικά κατοχυρωμένη, για λόγους 
εθνικής ασφάλειας (στρατιωτικές εγκαταστάσεις), για λόγους περιορισμού της 
απειλής (πυρηνικό εργαστήριο - φυλακές), για λόγους αποτροπής διεύρυνσης 
ατυχημάτων προσωπικού.  
 
Καμία εθελοντική οργάνωση διάσωσης, δεν επιτρέπεται στον χώρο του 
συμβάντος να λειτουργεί αυτόνομα και χωρίς έλεγχο. Αυτό θέτει σε άμεσο 
κίνδυνο την υγεία και την ζωή των εμπλεκομένων μελών της εθελοντικής 
οργάνωσης, των επιχειρησιακών κρατικών λειτουργών και των θυμάτων. 
Κάθε εθελοντική οργάνωση διάσωσης, πρέπει να αναφέρεται στον 
Επικεφαλής των Επιχειρήσεων Διάσωσης της περιοχής του συμβάντος. Από 
αυτόν λαμβάνει εντολές και σε αυτόν λογοδοτεί. Η αμοιβαία συνεργασία και 
εμπιστοσύνη είναι απαραίτητη. 
 
Καταγεγραμμένη πλήρη λίστα με τα ονοματεπώνυμα και κινητά τηλέφωνα του 
προσωπικού που συμμετέχει στην όποια επιχείρηση, πρέπει να ευρίσκεται 
στην έδρα της εθελοντικής οργάνωσης διάσωσης, σε πρώτη ζήτηση, 
συμπεριλαμβανομένων και των ονοματεπωνύμων και κινητών τηλεφώνων της 
οικογένειας κάθε ενός από τους συμμετέχοντες. Στην ίδια λίστα πρέπει να 
αναγράφονται υποχρεωτικά και η ομάδα αίματος του καθενός. 
 
Σε μια επιχείρηση διάσωσης μπορεί τα θύματα να είναι παιδιά, οπότε 
φορτίζονται συναισθηματικά περισσότερο τα μέλη της ομάδας διάσωσης. Η 
ύπαρξη στην αποστολή ειδικού ψυχολόγου, βοηθά το αξιόμαχο όλης της 
ομάδος.  
 
Ο ανωτέρω Πίνακας, πρέπει να αποτελεί τον οδηγό κάθε εθελοντικής 
διασωστικής οργάνωσης, για την Προετοιμασία Επιχείρησης Διάσωσης, 
χωρίς να είναι δεσμευτικός όσον αφορά τις κατηγορίες και τα βήματα που 
πρέπει να γίνουν και να προετοιμαστούν.  
 
Πάτρα, 20.09.16 


