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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης παρούσα στο συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Θαλάσσιας Διάσωσης 

 
 

Παρούσα και στο φετινό συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Θαλάσσιας Διάσωσης (International 
Maritime Rescue Federation/IMRF) που πραγματοποιήθηκε στο Βανκούβερ του Καναδά από τις 15 
έως τις 18 Ιουνίου ήταν η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, που εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο της 
οργάνωσης, Γιώργο Καλογερόπουλο, και τα μέλη της, Οδυσσέα Τομπουλίδη και Απόστολο Δέδα. 
  
Το συνέδριο διεξήχθη στο εντυπωσιακό Convention Canada Center στο λιμάνι του Βανκούβερ και 

φιλοξενήθηκε από την οργάνωση Royal Canadian Marine Search and Rescue, που είναι μέλος του 
IMRF. Οι θεματικές του επικεντρώθηκαν στο παρόν και το μέλλον των επιχειρήσεων έρευνας και 
διάσωσης στη θάλασσα, την ανταλλαγή εμπειριών, διαδικασιών και τακτικών διάσωσης, στη 
συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων και την βιώσιμη ανάπτυξή τους, όπως επίσης και στη διάσωση 
στους ωκεανούς. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν case studies επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, 
έγιναν εισηγήσεις για τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις καινοτόμες εφαρμογές και δόθηκε έμφαση 
στις επιχειρήσεις μαζικής διάσωσης. 

  
Το συνέδριο ξεκίνησε το Σάββατο 15 Ιουνίου με μια επίδειξη θαλάσσιας διάσωσης που διοργανώθηκε 
από την Royal Canadian Marine Search and Rescue με συμμετοχή τόσο της ομώνυμης οργάνωσης 
όσο και σκαφών της Ακτοφυλακής του Βανκούβερ και των Ηνωμένων Πολιτειών και των Λιμενικών 
Αρχών του Βανκούβερ. Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα με την Γενική Συνέλευση και την εκλογή του 
νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. 

  
Η παρουσίαση της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη της οργάνωσης, 
ειδικά στον τομέα της θαλάσσιας έρευνας και διάσωσης, από το 2015 έως και σήμερα μέσα από το 
πρίσμα των χιλιάδων επιχειρήσεων, στις οποίες συμμετείχε στη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης 
στην περιοχή του ανατολικού Αιγαίου, και μέσα από την μεγάλη υποστήριξη που δέχτηκε από πέντε 
μεγάλες οργανώσεις, μέλη του IMRF, την νορβηγική RS, την σουηδική RS, την γερμανική DGZRS, 
τη βρετανική RNLI και την ολλανδική KNRM. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε η ανοδική πορεία 

ανάπτυξης της ΕΟΔ στον τομέα της επιχειρησιακής ικανότητας και το πώς αυτή «χτίστηκε» τόσο 
μέσα από τα τακτικά εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποίησαν οι ξένοι εταίροι μας όσο και μέσω 
των διασωστικών σκαφών και του εξοπλισμού που δωρήθηκαν στην ομάδα από τις πέντε παραπάνω 

οργανώσεις. 
  
Να σημειωθεί ότι η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης διαθέτει αυτή τη στιγμή 22 διασωστικά πλήρως 
εξοπλισμένα πλωτά μέσα που καλύπτουν επιχειρησιακά μεγάλο μέρος της επικράτειας. 
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