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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

INTERAMERICAN και Ελληνική Ομάδα Διάσωσης μαζί στον αγώνα για τη διάσωση και 

ανακούφιση των προσφύγων   
 

 

Μαζί στον αγώνα για τη διάσωση και την ανακούφιση των προσφύγων τάσσονται η INTERAMERICAN και η 

Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, με την μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία να στηρίζει οικονομικά το έργο της ΕΟΔ, 

προκειμένου να ενισχύσει την επιχειρησιακή της ικανότητα στη θαλάσσια διάσωση και να προσφέρει 

ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσφυγες.  

 

Πρόκειται για μια έκτακτη χορηγική δράση της INTERAMERICAN, που προέκυψε από τις αυξημένες ανάγκες 

της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης σε επιχειρήσεις θαλάσσιας διάσωσης στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου 

και, συγκεκριμένα, στις περιοχές όπου υπάρχουν παραρτήματα της Οργάνωσης, δηλαδή στη Λέσβο, τη Σάμο, 

τη Χίο και την Κω. Η χορηγική ενέργεια έχει ως στόχο, επίσης, την υποστήριξη της Οργάνωσης στο πλαίσιο της 

δράσης της στους καταυλισμούς των προσφύγων που βρίσκονται σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπως 

στην Ειδομένη και το Χέρσο. Με τη χορηγία αυτή, η ΕΟΔ κατάφερε να εξοπλίσει με αρκετά διασωστικά μέσα 

τόσο τα σκάφη της, όσο και τους εθελοντές που από την πρώτη στιγμή της προσφυγικής κρίσης δεν 

σταμάτησαν να ανταποκρίνονται σε κάθε έκκληση για βοήθεια είτε στη θάλασσα, δίνοντάς τους τη 

δυνατότητα να επιχειρούν πιο αποτελεσματικά σε κάθε συμβάν.  

 

Υπενθυμίζεται ότι η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης επιχειρεί στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου με επτά 

διασωστικά σκάφη και 100 συνολικά εθελοντές, εκπαιδευμένους τόσο σε διαδικασίες θαλάσσιας διάσωσης 

όσο και σε Α’ Βοήθειες.  

 

Η INTERAMERICAN και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο 

προβλέπει τη συνδρομή της εταιρείας στις διασωστικές και λοιπές δράσεις της ΕΟΔ με παροχή υπηρεσιών 

άμεσης ιατρικής βοήθειας, καθώς και την υποστήριξη από την ομάδα κοινωνικών πρωτοβουλιών της 

INTERAMERICAN στον τομέα πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων. Από την πλευρά της, η ΕΟΔ υποστηρίζει 

με εθελοντές – μέλη της τις δράσεις στις οποίες συμμετέχει η INTERAMERICAN. 

 

Ευχαριστούμε θερμά την INTERAMERICAN για την διαχρονική και πολύτιμη συνδρομή της στο έργο μας! 

 

 

 

 


