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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΟΜΑΔΑ ΣΠΗΛΑΙΟΔΙΑΣΩΣΗΣ 
 

Η ιστορία της ΟΜΑΔΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΔΙΑΣΩΣΗΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ξεκινά από την δεκαετία του’70, όταν τα πρώτα μέλη της εκπαιδεύτηκαν στην 
Αυστρία. Στα μέσα της δεκαετίας του ’80, δημιουργήθηκε αξιόμαχη Ομάδα που 
εκπαιδεύτηκε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό από ιταλούς σπηλαιολόγους. 
 
Σήμερα η ΟΜΑΔΑ ΣΠΗΛΑΙΟΔΙΑΣΩΣΗΣ, ανασυγκροτείται και οργανώνεται σε νέες 
βάσεις, συνεχίζοντας να πρωτοπορεί, όπως επιβάλλει η μακρόχρονη ιστορία της Ε.Σ.Ε.. 
 
 
ΣΚΟΠΟΙ της ΟΜΑΔΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΔΙΑΣΩΣΗΣ της Ε.Σ.Ε. είναι: 
 

• Να συμβάλλει αποφασιστικά σε περίπτωση ατυχήματος σε  σπήλαιο σε 
συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς.  

 
• Να προάγει την ασφάλεια όλων των σπηλαιολόγων, παρέχοντας εκπαίδευση και 

πληροφόρηση. 
 
 
Για την επίτευξη των σκοπών της, η ΟΜΑΔΑ ΣΠΗΛΑΙΟΔΙΑΣΩΣΗΣ της Ε.Σ.Ε., 
 

• Εκπαιδεύει τα μέλη της στις σύγχρονες τεχνικές σπηλαιοδιάσωσης και στις πρώτες 
βοήθειες, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. 

 
• Συγκεντρώνει τον απαραίτητο για την διεξαγωγή επιχειρήσεων σπηλαιοδιάσωσης 

τεχνικό εξοπλισμό. 
 

• Συνεργάζεται με τα ΤΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ της Ε.Σ.Ε. και όλους τους 
σπηλαιολογικούς συλλόγους, για τον καθορισμό κοινού σχεδίου δράσης σε 
περιπτώσεις ατυχημάτων και την πραγματοποίηση ασκήσεων σπηλαιοδιάσωσης. 

 
Υπεύθυνη για την λειτουργία της ΟΜΑΔΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΔΙΑΣΩΣΗΣ της Ε.Σ.Ε., είναι 
Τριμελής Συντονιστική Επιτροπή που εκλέγεται κάθε χρόνο από τα μέλη της ΟΜΑΔΑΣ. 
 
Στην ΟΜΑΔΑ ΣΠΗΛΑΙΟΔΙΑΣΩΣΗΣ της Ε.Σ.Ε. μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι 
σπηλαιολόγοι που επιθυμούν να προσφέρουν τον χρόνο και τις δυνάμεις τους για την 
ασφάλεια όλων όσων ασκούν την δραστηριότητα της Σπηλαιολογίας. 
 
Η διεύθυνση επικοινωνίας της ΟΜΑΔΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΔΙΑΣΩΣΗΣ της Ε.Σ.Ε. είναι: 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(για την Ομάδα Σπηλαιοδιάσωσης) 
ΣΙΝΑ 32, 106 72 ΑΘΗΝΑ 
 
Τηλέφωνο: 210 3617824 - Τηλεομοιότυπο: 210 3643476 
 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: esediasosi@yahoo.gr 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ: 6973 390223 (Σταμάτης Κίρδης)                                              

6944 152616 (Στέφανος Γώγος) 
6973 016885 (Παναγιώτης Πλέσσιας) 
6932 995640 (Φάνης Έλληνας)           
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ΔΟΜΗ 
 

Αρχηγός + Ομάδα Σε Εθνικό Επίπεδο 
 
Διοικητικό Μέρος   Τεχνικό Μέρος  
 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ 
 Σπουδαίο είναι τα μέλη της ομάδας να γνωρίζονται και να χρησιμοποιούν της ίδιες 
τεχνικές. 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
Πρέπει να υπάρχουν πάντοτε διαθέσιμα υλικά και σε καλή κατάσταση καθώς και 
στοιχεία για τα σπηλαία όπως χάρτες, περιγραφές και  κατηγορίες επικινδυνότητας. 

 

ΡΟΛΟΣ ΟΜΑΔΩΝ – ΠΡΟΦΙΛ 
 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΡΧΗΓΟΣ 
Συντονίζει την επιχείρηση σε συνεργασία με τον αρχηγό της ομάδας σπηλαίου, 
επικοινωνεί με τους διασώστες, επιλύνει προβλήματα, προβλέπει για την 
αντικατάσταση των μελών. Πρόκειται για έμπειρο σπηλαιολόγο όχι απαραίτητα 
ενεργό που γνωρίζει άριστα οργάνωση και τεχνική διάσωσης. 
 
ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  
Οργανώνει την κατασκήνωση βάσης (οριοθέτηση χώρου, καταλύματα 
σπηλαιολόγων, αντίσκηνα, φαγητό.) Άτομα τουλάχιστον 4 που δεν χρειάζεται να 
έχουν γνώσεις διάσωσης. 
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Καταγράφει το ιστορικό της επιχείρησης, αναλαμβάνει ρόλους αναλoγα με τις 
ανάγκες επικοινωνεί με άλλες ομάδες διάσωσης. Πρέπει να γνωρίζει διάσωση 
τουλάχιστον σε οργανωτικό επίπεδο. 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΥ 
Συνεργάζεται με τον τύπο, τις αρχές, και τους συγγενείς που πιθανόν να 
καταφθάσουν στο τόπο του ατυχήματος. Πρέπει να γνωρίζει διάσωση τουλάχιστον 
σε οργανωτικό επίπεδο. 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
Καθορίζει λίστα υλικών, φροντίζει για την καλή κατάσταση των υλικών, τα ανανεώνει 
κάθε 3 χρόνια, οργανώνει την αποθήκη υλικών στην κατασκήνωση βάσης. Πρόκειται 
για έμπειρο σπηλαιολόγο όχι απαραίτητα ενεργό. 
 



ΟΜΑΔΕΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 
 
ΑΡΧΗΓΟΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΡΧΗΓΟΣ  
Συντονίζει την τεχνική οργάνωση μέσα στο εσωτερικό του σπηλαίου, συνεργάζεται 
με τον γενικό αρχηγό της επιχείρησης, συντονίζει τους διασωστες, επιλύνει 
προβλήματα και προβλέπει για την αντικατάσταση των μελών. Πρόκειται για έμπειρο 
σπηλαιολόγο ενεργό που γνωρίζει άριστα οργάνωση και τεχνική διάσωσης. 
 
 
ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 
Μπαίνει πρώτη στο σπηλαίο, ελέγχει τις αγκυρώσεις και τα σχοινιά, μαθαίνει τον 
λόγο της καθυστέρησης ή του ατυχήματος και αναφέρει έξω. Σημειώνει πιθανές 
δυσκολίες (π.χ. στενώματα, λίμνες, σιφόνια κ.λ.π.) Προσφέρει στους 
εγκλωβισμένους πρώτες βοήθειες, νερό, φαγητό, φως. Τα μέλη της πρέπει να είναι 
γρήγορα, να ξέρουν το σπηλαίο εάν είναι δυνατόν. Άτομα 3-4 από τους οποίους 
ένας τουλάχιστον είναι γιατρός. 
 
ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
Αναλαμβάνει την εγκατάσταση γραμμής τηλεφώνου η ασύρματης επικοινωνίας. Εάν 
αυτό δεν είναι δυνατό, τα μέλη της ομάδας αναλαμβάνουν ρόλο αγγελιοφόρου. 
Ενισχύουν άλλες ομάδες όπου υπάρχει ανάγκη. Άτομα 2-3 καλοί σπηλαιολόγοι όχι 
απαραίτητα διασώστες. 
 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
Παρέχει άμεση ιατρική βοήθεια. Αποφασίζει για την μεταφορά ή όχι του τραυματία, 
καθοδηγεί τους διασωστες, συνοδεύει τον τραυματία κατά την μεταφορά. Ατομα2-3. 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
Συνήθως με αυτήν μπαίνει στο σπηλαίο και ο αρχηγός της ομάδας. Εξασφαλίζει την 
ασφαλή μεταφορά του φορείου. Άτομα. 10-12. Καλοί γνωστές των τεχνικών 
διάσωσης. 
 
ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΣΤΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
Καλοί σπηλαιολόγοι. Άτομα 2-3. Ενισχύουν άλλες ομάδες μετά το τέλος της 
αποστολής τους. 

 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
Όπως δύτες, διάνοιξης στενωμάτων,  ανατινάξεις. Άτομα 2-3. Ενισχύουν άλλες 
ομάδες μετά το τέλος της αποστολής τους. 
 
OΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Προμηθεύουν εάν χρειαστεί φαγητό, νερό, φάρμακα, ασετιλίνη και αλλά υλικά. 
Άτομα 2-3. 
 
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
Την αποτελούν όλοι οι διαθέσιμοι σπηλαιολόγοι μετά το πέρας της αποστολής για 
την περισυλλογή των υλικών. 



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΔΙΑΣΩΣΗΣ 
 

ΚΛΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
 
Τηλεφωνικό κέντρο γνωστό στους σπηλαιολόγους και στις αρχές. Θα 
μπορούσε π.χ. να είναι το τηλέφωνο του κέντρου πολιτικής  
προστασίας, και το οποίο θα καλούσε την ομάδα σπηλαιοδιάσωσης η 
το 199 της πυροσβεστικής υπηρεσίας .    
 

Επικοινωνία του κέντρου με την 
ΟΜΑΔΑ ΣΠΗΛΑΙΟΔΙΑΣΩΣΗΣ 
 

ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
(Του κέντρου προς αυτόν που καλεί) 

 
1. Όνομα σπηλαίου; 
2. Που βρίσκεται – τρόπος προσπέλασης; 
3. Υπάρχουν τραυματίες, νεκροί, αγνοούμενοι, και πόσοι; 
4. Πως έγινε και τι ώρα. Τι είδος ατύχημα είναι;  
5. Σε ποιο σημείο και σε ποια απόσταση από την είσοδο;  
6. Πως είναι αρματωμένη η σπηλιά (π.χ. σχοινιά, σκάλες, οριζόντια); 
7. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες ( π.χ. σιφόνια, στενώματα, σάρες κ.λ.π.); 
8. Στον τραυματία δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες ; έμεινε κανείς μαζί 

του; 
9. Στοιχεία για τον τραυματία (ες),  

α)  ονοματεπώνυμο;  
β)  έχει τις αισθήσεις του;  
γ)  χάνει αίμα;  
δ)  υποπτευόμαστε κατάγματα η εσωτερικές  αιμορραγίες;  
ε)  την ηλικία;  
ζ)  τι υπόλοιπο προμηθειών υπάρχει π. χ. τρόφιμα, φωτισμός. 

10. Ποιος τηλεφωνά και από πού;  
 τηλέφωνο επικοινωνίας;  
 κατάσταση καιρού ;  

 

 

Επέμβαση της ομάδας 

Σπηλαιοδιάσωσης 
 



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΔΙΑΣΩΣΗΣ 
Ε.Σ.Ε. 

 

 

ΣΥΜΒΑΝ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΕΠΕΜΒΑΣΗ   

ΝΑΙ   ΟΧΙ   ΑΝΑΜΟΝΗ 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ 
(ΓΡΑΦΕΙΑ Ε.Σ.Ε.) 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 

ΑΦΙΞΗ ΣΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ (ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ) 
 

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΛΗΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ & ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 
 

1ος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΟΜΑΔΑΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ &   
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 


