Ε.Δ.ΟΜ.Α.Κ
(Εθελοντική Διαςωςτική Ομάδα Αντιμετώπιςησ Καταςτροφών)
Η Δζεινληηθή Γηαζσζηηθή Οκάδα Αληηκεηώπηζεο
Καηαζηξνθώλ (Δ.Γ.ΟΜ.Α.Κ) ηδξύζεθε άηππα κεηά
από κηα θσηηά ζην έηρ-νπ ην 1992 θαη ηππηθά κε
θαηαζηαηηθό ην 1996. Δίλαη εγγεγξακκέλε ζην
Μεηξών Δζεινληηθώλ Οκάδσλ ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε Αξηζκό
Μεηξώνπ 17/2001 θαη απνηειεί ηδξπηηθό κέινο ηεο
Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Δζεινληηθώλ Οξγαλώζεσλ
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. (Δ.Ο.Π.Π).
Γηαζέηεη 199 εγγεγξακκέλα κέιε ηα νπνία είλαη
εθπαηδεπκέλα ζε δαζηθέο θσηηέο, πξώηεο βνήζεηεο
θαη θάπνηα απ’ απηά είλαη εθπαηδεπκέλα θαη ζηνλ απεγθισβηζκό ζπκάησλ από ζεηζκό θαη
δηάζσζε βνπλνύ.
Γηαζέηεη, κεηά από παξαρώξεζε ηνπ δήκνπ Νεάπνιεο-πθεώλ, δύν (2) ππξνζβεζηηθά
νρήκαηα 5 ηόλσλ θαη έλαλ δόηε 8 ηόλσλ. Όια ηα νρήκαηα είλαη εληαγκέλα ζηνλ αληηππξηθό
ζρεδηαζκό ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο.
Δράσεις στις οποίες έτει σσμμετάστει:
Από ην 1997 θαζεκεξηλά εθηειεί πεξηπνιίεο ζην πεξηαζηηθό δάζνο ηνπ έηρ-νπ.
1997: πκκεηνρή ζηε κεγάιε ππξθαγηά ηνπ έηρ-νπ.
1998: πκκεηνρή ζηελ αλεύξεζε ηνπ Γηάθνβιεθ ζηα Πηέξηα Όξε.
1999: πκκεηνρή ζηε δηάζσζε αγλννύκελνπ ζην όξνο Κατκάθηζαιαλ.
1999: πκκεηνρή ζηε δηάζσζε
εγθισβηζκέλσλ ζπκάησλ κεηά ην ζεηζκό ηεο
Αζήλαο θαη ζπκκεηνρή ζηε κεγάιε θσηηά
ηεο Υαιθηδηθήο πνπ θαηέθαςε ζρεδόλ ηα
πξώην πόδη.
πκκεηνρή ζε δεθάδεο άιιεο κηθξόηεξεο,
αιιά εμίζνπ ζεκαληηθέο, ππξθαγηέο ζηνπο
λνκνύο Θεζζαινλίθεο, Υαιθηδηθήο, Πηεξίαο,
Κηιθίο, κε ηειεπηαία ζπκκεηνρή ζηελ
ππξθαγηά ηνπ έηρ-νπ ζηηο 14/07/2012
ζηελ πεξηνρή Κακέλν.

πκκεηνρή ζε όιεο ηηο αζθήζεηο πνπ έρνπλ δηνξγαλσζεί από ηελ Ππξνζβεζηηθή
Τπεξεζία ή από άιιεο νκάδεο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.
Δράσεις τοσ Τμήματος Πρώτων Βοηθειών:
Σν Σκήκα Πξώησλ Βνεζεηώλ θαιύπηεη κε δηαζώζηεο δηεζλείο αζιεηηθέο εθδειώζεηο,
κεηαμύ ησλ νπνίσλ:
Κάιπςε ηνπ 1νπ Γηεζλνύο ηνπξλνπά ΣΑΔΚ-ΒΟ-ΝΣΟ, JUDO.
Απνθιεηζηηθή θάιπςε ησλ αγώλσλ πνπ ζπκκεηέρεη ν «Α. Καξάηε Μαθεδνλίαο».
Τγεηνλνκηθή θάιπςε όισλ ησλ πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ ηνπ δήκνπ Νεάπνιεοπθεώλ.
Απνθιεηζηηθή θάιπςε ηνπ δξόκνπ πγείαο ηνπ εξγνζηαζίνπ ΣΙΣΑΝ Θεζζαινλίθεο.
Κάιπςε ηνπ ηξηάζινπ ΑΜΔΑ ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο.
πκβνιή ζηε δηάζεζε πξντόλησλ ρσξίο κεζάδνληεο ζην Γήκν Νεάπνιεο-πθεώλ κε
αλζξώπηλν δπλακηθό.
Κάιπςε ηνπ πνδειαηηθνύ αγώλα «DOWNHILL RUNAWAY-ΑΠΟΓΡΑΗ ΑΠΟ
ΣΟ ΓΔΝΣΙ ΚΟΤΛΔ».
INFO:
-ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ: Γήπεδν «Κεξαπλνύ», Γ.Δ. Αγ.Παύινπ
-ΣΑΥ/ΚΗ Γ/ΝΗ: Σπξλάβνπ 4, Θεζζαινλίθε, Σ.Κ.: 566 25
- ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Σει.: 6951.940218 – 23940.25741
-e-mail: edomakrescue@gmail.com
-e-mail Γξακκαηείαο: edomakgramatia@gmail.com
-e-mail πξνέδξνπ: sv.edomak@gmail.com

