ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ (Ε.Ο.Δ.)
Θεσσαλονίκη, 3 Σεπτεμβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκπαιδευτική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για προστασία από φυσικές
καταστροφές με ελεύθερη είσοδο

Εκπαιδευτική εκδήλωση για την προστασία από φυσικές καταστροφές πραγματοποιεί την Τρίτη 10
Σεπτεμβρίου, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, με την ευγενική
υποστήριξη της εταιρείας Παπαστράτος, στο πλαίσιο του προγράμματος “Act to Protect”. Η είσοδος
θα είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες της ΔΕΘ, με την επίδειξη του εισιτηρίου τους.
Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στην αίθουσα Α’ (1ος όροφος) του Συνεδριακού Κέντρου «Νικόλαος
Γερμανός» στο περίπτερο 8 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με ώρα έναρξης 18.00, θα έχει
διάρκεια δυο ώρες και θα είναι ανοιχτή για όλους τους πολίτες, που επιθυμούν να ενημερωθούν
για τους σωστούς τρόπους πρόληψης, διαχείρισης μίας έκτακτης ανάγκης και αντιμετώπισης των
επιπτώσεων μετά από μία φυσική καταστροφή, όπως η πυρκαγιά, ο σεισμός και η πλημμύρα.
Συγχρόνως, θα υπάρχει θεματική ενότητα με οδηγίες για την παροχή Πρώτων Βοηθειών σε
περιπτώσεις τραυματισμού.
Στόχος της εκπαιδευτικής αυτής δράσης είναι η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών
στον τομέα της πρόληψης, προκειμένου να μειωθούν στο μέτρο του δυνατού οι ανθρωπογενείς
καταστροφές που συχνά πλήττουν την χώρα μας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, στην προσπάθειά της να κάνει κοινωνούς του
έργου της και να ενημερώσει τους συνανθρώπους μας με ειδικές ανάγκες, μερίμνησε, ώστε στην
ημερίδα να υπάρχει και διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα.
Την εκδήλωση υποστηρίζει, εκτός από την Παπαστράτος, η ΔΕΘ-HELEXPO και το Εθνικό Ίδρυμα
Κωφών.

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα “Act to Protect”
Το“Act to Protect” είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιείται από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης με την
ευγενική υποστήριξη της Παπαστράτος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την διεξαγωγή 25
ενημερωτικών ανοιχτών ημερίδων, ενώ η διάρκειά του είναι επτά μήνες, με έναρξη τον Μάιο.
Από τον Μάιο του 2019 η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και η Παπαστράτος «ταξιδεύουν» σε όλη
σχεδόν την Ελλάδα, με πρώτο σταθμό τα Νέα Μουδανιά της Χαλκιδικής και τελευταίο σταθμό κατά
την ολοκλήρωση του προγράμματος τη Σιθωνία Χαλκιδικής. Άλλες περιοχές στις οποίες θα
υλοποιηθεί η εκπαιδευτική ημερίδα είναι η Θεσσαλονίκη (2 ημερίδες), η Αθήνα (5 ημερίδες), η
Σάμος, η Χίος, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος, η Κεφαλλονιά, η Χαλκίδα, το Ηράκλειο, τα Χανιά, η
Σπάρτη, η Καλαμάτα, το Ναύπλιο, η Κόρινθος, ο Πύργος και η Τρίπολη.
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Οι ημερίδες είναι 4ωρες και εισηγητές είναι έμπειροι εκπαιδευτές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Κεντρική Διοίκηση: Κηφισίας 13, 54655, Θεσ/νίκη - Τ: 2310 310 649 (24 ώρες), F: 2310 888 702
e-mail: inform@hrt.org.gr, www.hrt.org.gr

