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1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

 

Αυτός ο Κανονισμός καθορίζει τη διάρθρωση, λειτουργία και διοικητική διαίρεση των ΟΕΑ-ΕΕΡ (παράγραφος 
Γ16.3 του Ειδικού Κανονισμού της ΕΕΡ) και τη διαδικασία χειρισμού των θεμάτων, που τις αφορούν, από την 
Επιτροπή Κάλυψης Εκτάκτων Αναγκών- Ε.Κ.Ε.ΑΝ. της ΕΕΡ 
 
Ταυτόχρονα περιλαμβάνει τα σε ισχύ ειδικά επιχειρησιακά σχέδια δράσης των ΟΕΑ-ΕΕΡ και τις σχετικές 
κατευθυντήριες οδηγίες προς τα μέλη των ΟΕΑ. 
 
2. H ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ OEA-ΕΕΡ 

 

Η αποστολή των Ομάδων Έκτακτης Ανάγκης της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών (ΟΕΑ-ΕΕΡ) είναι η 
εθελοντική προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. 
 
Είναι εναρμονισμένη με τον ορισμό του σκοπού της "Υπηρεσίας ερασιτέχνη" ή "υπηρεσίας 
ραδιοερασιτέχνη", όπως αυτός έχει θεσμοθετηθεί με την Υ.Α 38200/1136, ΦΕΚ 1969Β/2011, αρθ.2, παρ.3 . 
 
Ταυτόχρονα εξειδικεύεται, όσον αφορά το αντικείμενο δράσης των ΟΕΑ-ΕΕΡ, από τα προβλεπόμενα στο 
Καταστατικό και τον Ειδικό Κανονισμό (ΕΚ) της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών και συγκεκριμένα:

• Στο 2 o  άρθρο  του Καταστατικού, όπου στο σκοπό λειτουργίας του Συλλόγου περιλαμβάνεται και η 
εγκατάσταση δικτύων ραδιοεπικοινωνίας για την παροχή τηλεπικοινωνιακής κάλυψης σε περίπτωση 
καταστροφών, θεομηνιών και εκτάκτων αναγκών ως προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο και αγαθοεργία.
• Από την παράγραφο Β.3 του Ειδικού Κανονισμού, όπου η Ένωση με την ιδιότητα μέλους της 
IARU διοργανώνει αποστολές έκτακτης ανάγκης διεθνούς, τοπικού ή μικτού χαρακτήρα.
• Από την παράγραφο Γ16.3 του Ειδικού Κανονισμού, όπου οι ΟΕΑ-ΕΕΡ ορίζονται ως ομάδες που 
συγκροτούνται από αδειούχους ραδιοερασιτέχνες με χειρισμό από την Επιτροπή Κάλυψης Εκτάκτων 
Αναγκών (Ε.Κ.Ε.ΑΝ.) και έχουν ως σκοπό την τηλεπικοινωνιακή κάλυψη και προσφορά βοήθειας προς το 
κοινωνικό σύνολο σε περιπτώσεις καταστροφών, θεομηνιών και έκτακτης ανάγκης. 
 
 
3. Η ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΕΑ-ΕΕΡ 

 

Το αντικείμενο της δράσης των ΟΕΑ-ΕΕΡ περιλαμβάνει:

• την οργανωμένη λειτουργία και τη διατήρηση υψηλού βαθμού ετοιμότητας κάτω από συγκεκριμένη 

διοικητική διάρθρωση, η οποία καθορίζεται στο Κεφάλαιο 4 του Κανονισμού. 

• την εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων τηλεπικοινωνιακής κάλυψης αυτόνομα ή σε συνεργασία με 
φορείς του Δημοσίου, συλλόγους ή/και ειδικούς συνεργάτες. 

• τη σύσταση, υποστήριξη και λειτουργία προσωρινών ή/και μόνιμων ειδικών ραδιοδικτύων αυτόνομα ή 
σε συνεργασία με φορείς του Δημοσίου, συλλόγους η/και ειδικούς συνεργάτες. 

• την  τηλεπικοινωνιακή  υποστήριξη  (περιλαμβάνει  και  την  τεχνική  υποστήριξη  υποδομών  και 
εξοπλισμού) φορέων του Δημοσίου αλλά και ομάδων ατόμων η συλλόγων. 

• τη διοργάνωση ή/και συμμετοχή σε εκδηλώσεις. συνέδρια, ημερίδες, εκπαιδεύσεις και ασκήσεις αυτόνομα 
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ή σε συνεργασία με φορείς του Δημοσίου, συλλόγους ή/και ειδικούς συνεργάτες. 

• την παροχή βοήθειας, με κάθε πρόσφορο τρόπο, προς το κοινωνικό σύνολο. 
 
Το πεδίο εφαρμογής αυτής της δράσης περιορίζεται αποκλειστικά στην πρόληψη και αντιμετώπιση:

• Γεγονότων που αφορούν κίνδυνο για τη ζωή, την υγεία και την περιουσία των πολιτών από φυσικές 

(ταχείας  ή  βραδείας  εξέλιξης),  τεχνολογικές  (συμπεριλαμβανομένων  βιολογικών,  χημικών  και 
πυρηνικών συμβάντων) και λοιπές καταστροφές, που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης κατά 
τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου. 

• Γεγονότων που αφορούν κίνδυνο για τη ζωή και την υγεία μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων, ως 
αποτέλεσμα ατυχημάτων και δηλωμένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εξαφανίσεων. 

 

• Η χρονική εξέλιξη της δράσης ακολουθεί το πρότυπο των φάσεων του Συστήματος Κινητοποίησης 
Πολιτικής Προστασίας, συγκεκριμένα: 

 

Φάση 1
η
, Συνήθης Ετοιμότητα:  Οργάνωση εσωτερικής λειτουργίας των ΟΕΑ, αποτίμηση και αξιολόγηση 

δράσεων, οργάνωση και συντήρηση εξοπλισμού και μόνιμων ραδιοδικτύων, επικαιροποίηση επιχειρησιακών 
σχεδίων και Κανονισμού, μνημόνια συνεργασίας και ενεργειών, εκπαιδεύσεις και ασκήσεις, δράσεις που 
αφορούν την πρόληψη και το σχεδιασμό. 
 

Φάση 2
η
, Αυξημένη Ετοιμότητα: Ενεργοποίηση του συστήματος ροής πληροφοριών, που αφορά το γεγονός 

- καταστροφή ή κίνδυνο - σε εξέλιξη, εξασφάλιση της ετοιμότητας των επιχειρησιακά διαθέσιμων πόρων 
(ανθρώπινου δυναμικού και υλικών πόρων), ενεργοποίηση των σταθμών των μόνιμων ραδιοδικτύων, 
έναρξη των προβλεπόμενων ενεργειών από τα ειδικά επιχειρησιακά σχέδια και μνημόνια συνεργασίας. 
 

Φάση 3
η
, Αντιμετώπιση: εφαρμογή των κατά περίπτωση επιχειρησιακών σχεδίων. 

 

Φάση 4
η
, Βραχεία Αποκατάσταση: Υποστήριξη των αρμόδιων φορέων στο έργο της καταγραφής των 

απωλειών και ζημιών και της άμεσης αρωγής στους πληγέντες. 
 

Το πλαίσιο λειτουργίας των ραδιοερασιτεχνικών σταθμών κατά τη διάρκεια εκτάκτων αναγκών ορίζεται στο 
άρθρο 17 της Υ.Α 38200/1136, ΦΕΚ 1969Β/2011. Ταυτόχρονα, στην ίδια απόφαση (άρθρο 18) προβλέπεται 
η ένταξη των ραδιοερασιτεχνών στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας. 
 
Η Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών είναι ενταγμένη στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας από το έτος 2001, Αριθμός Μητρώου: 2001/05. 
 
Τα μέλη των ΟΕΑ-ΕΕΡ είναι ενταγμένα στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας ως μέλη ενταγμένου στα Μητρώα ραδιοερασιτεχνικών συλλόγων (Ν.3013/2002, ΦΕΚ 102

Α
/1-

5-2002, άρθρο 14) και, ως εντεταλμένες από τον σύλλογο Ομάδες μελών του, εντάσσονται στο δυναμικό 
και στα μέσα Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με το ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
(Συνθηματική λέξη: «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»), Υ.Α. 1299, ΦΕΚ 423Β/10-4-2003 άρθρο 2, παρ. Β3. 
 
Στον διαδικτυακό χώρο της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών: http://www.raag.org διατηρείται, με 
ευθύνη της Ε.Κ.Ε.ΑΝ.-ΕΕΡ, ο ιστότοπος των Ομάδων Έκτακτης Ανάγκης – ΕΕΡ με το ιστορικό των 
δράσεων, ανακοινώσεις και χρήσιμες οδηγίες. 
 
 
4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΕΑ-ΕΡ 

 

Προβλέπεται συνολικά η συγκρότηση 13 Ομάδων Έκτακτης Ανάγκης - ΕΕΡ στις 13 Περιφέρειες του 
Ελληνικού κράτους. 
 

http://www.raag.org/
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Οι Περιφέρειες με τις θεσμοθετημένες Περιφερειακές τους Ενότητες παρουσιάζονται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 
 

α.α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμας, ‘Έβρου, Θάσου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης 

 

2 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, 
Χαλκιδικής. 

3 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας. 

4 ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας. 

5 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Σποράδων, Τρικάλων. 
6 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθου, Ιθάκης, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Λευκάδας. 

7 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας. 

8 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας. 

 

9 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Βορείου Τομέα, Δυτικού Τομέα, Κεντρικού Τομέα, Νοτίου 
Τομέα, Πειραιώς, Νήσων, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής 
Αττικής. 

10 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας. 

11 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ικαρίας, Λέσβου, Λήμνου, Σάμου, Χίου. 

 

12 

 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Άνδρου, Θήρας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κέας-Κύθνου, 
Κω, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Ρόδου, Σύρου, 
Τήνου. 

13 ΚΡΗΤΗΣ Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης, Χανίων. 
 
 
4.1 ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
 
Σε κάθε Περιφέρεια διορίζεται από την Ε.Κ.Ε.ΑΝ. - ΕΕΡ με απόφαση και ευθύνη του Εφόρου Ε.Κ.Ε.ΑΝ. 
και του Δ.Σ. της ΕΕΡ, ένας Περιφεριακός Συντονιστής (Π.Σ.) με τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτόν 
τον Κανονισμό. 
 
Ο διορισμός του Π.Σ. προϋποθέτει τη δυνατότητα συγκρότησης τουλάχιστον 5μελούς ομάδας ΟΕΑ-ΕΕΡ 
στην Περιφέρεια. 
 
Ο Περιφεριακός Συντονιστής:

• Εκπροσωπεί την Ε.Κ.Ε.ΑΝ. και το Δ.Σ. της ΕΕΡ στα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία και την 

επιχείρηση των ΟΕΑ-ΕΕΡ στην Περιφέρεια ευθύνης του. 
• Δέχεται και προωθεί προς την ΕΚΕΑν αιτήσεις για την ένταξη μελών στις ΟΕΑ-ΕΕΡ της περιφέρειάς 

του. 

• Διατηρεί ενημερωμένο το Μητρώο μελών των ΟΕΑ-ΕΕΡ στον τομέα ευθύνης του. 

• Διατηρεί την προβλεπόμενη αλληλογραφία και επικοινωνία με τον Έφορο Ε.Κ.Ε.Αν. της ΕΕΡ. 

• Είναι υπεύθυνος και υπόλογος απέναντι στον Έφορο Ε.Κ.Ε.ΑΝ. και το Δ.Σ. της ΕΕΡ για όλα τα θέματα 
που σχετίζονται με την εσωτερική λειτουργία και τη δράση των ΟΕΑ-ΕΕΡ στον τομέα ευθύνης του, σε 
όλες τις φάσεις ετοιμότητας. 

• Είναι υπεύθυνος και υπόλογος απέναντι στον Έφορο Ε.Κ.Ε.ΑΝ. και το Δ.Σ. της ΕΕΡ για την ορθή και 
ακριβή εφαρμογή αυτού του Κανονισμού και των Παραρτημάτων του. 

 
Για να διοριστεί κάποιος ως Περιφερειακός Συντονιστής ΟΕΑ-ΕΕΡ σε μια από τις 13 Περιφέρειες του 
Ελληνικού κράτους οφείλει:
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• να είναι Έλληνας πολίτης, 

• να έχει συμπληρώσει το 30ό έτος της ηλικίας του και άδεια σε ισχύ τουλάχιστον 5 χρόνια τάξεως SV. 

• να είναι μόνιμος κάτοικος στη συγκεκριμένη Περιφέρεια πάνω από 5 χρόνια και να αποτελεί τον τόπο 
δήλωσης της μόνιμης θέσης του σταθμού του, 

• να είναι ταμειακά ενήμερο μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών, 

• να διαθέτει άδεια λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου σε ισχύ, 

• να διαθέτει ανεπτυγμένες ικανότητες διοίκησης, διαχείρισης, επικοινωνίας και συνεργασίας. 
• να έχει ανεπτυγμένο το αίσθημα της αυθόρμητης, υπεύθυνης, ενσυνείδητης και ανιδιοτελούς προσφοράς 

προς το κοινωνικό σύνολο. 
 

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η ραδιοερασιτέχνης υποβάλλει την ειδική αίτηση με τίτλο: «Αίτηση Διορισμού Π.Σ. των 
ΟΕΑ-ΕΕΡ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, ΕΝΤΥΠΟ Α-01) στον Έφορο Ε.Κ.Ε.Αν. - ΕΕΡ.  
 
Η αίτηση υποβάλλεται με κάθε πρόσφορο τρόπο. 
 
O Έφορος Ε.Κ.Ε.Αν.-ΕΕΡ εξετάζει το αίτημα και μέσα σε διάστημα 90 ημερολογιακών ημερών υποχρεούται 
να απαντήσει στο αίτημα με τον ίδιο τρόπο που του υπεβλήθη αποστέλλοντας το έντυπο "Απάντηση σε 
αίτηση Διορισμού Π.Σ. των ΟΕΑ-ΕΕΡ" (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, ΕΝΤΥΠΟ Α-02). Τυχόν διευκρινίσεις και πρόσθετα 
στοιχεία οφείλουν να ζητηθούν από τον ενδιαφερόμενο και να εξεταστούν μέσα σε αυτό το διάστημα των 90 
ημερών. 
 
Η ευθύνη της έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης βαρύνει αποκλειστικά τον Έφορο Ε.Κ.Ε.Αν. και το Δ.Σ. 
της ΕΕΡ και δεν επιδέχεται ενστάσεις. 
 
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επανυποβάλει το αίτημά του μετά την παρέλευση 24 μηνών από την 
προηγούμενη αίτηση. 
 
Ο Έφορος Ε.Κ.Ε.Αν. για την προστασία της προσωπικότητας του αιτούντα, δεν είναι υποχρεωμένος να 
κοινοποιήσει δημόσια τους λόγους της αρνητικής απόφασής του. Υποχρεούται όμως να τους κοινοποιήσει 
στον ενδιαφερόμενο με τον τρόπο που εκείνος επιλέξει. 
 
Ανά πάσα στιγμή ο Έφορος Ε.Κ.Ε.Αν., με έγκριση του Δ.Σ. της ΕΕΡ, μπορεί να παύσει τον Συντονιστή μιας 
Περιφέρειας από τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του. 
 
Η απόφαση αυτή είναι οριστική και δεν επιδέχεται ενστάσεις, κοινοποιείται δε στον Π.Σ. που αφορά, στα 
μέλη των ΟΕΑ-ΕΕΡ της συγκεκριμένης Περιφέρειας, στους φορείς που οι ΟΕΑ-ΕΕΡ έχουν μνημόνιο 
συνεργασίας στη συγκεκριμένη Περιφέρεια, στο γραφείο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και στους 
Π.Σ. των υπόλοιπων Περιφερειών. 
 
Ο Έφορος Ε.Κ.Ε.Αν. για την προστασία της προσωπικότητας του προς παύση Π.Σ., δεν είναι 
υποχρεωμένος να κοινοποιήσει δημόσια τους λόγους της απόφασής του. Υποχρεούται όμως να τους 
κοινοποιήσει στον ενδιαφερόμενο με τον τρόπο που εκείνος θα επιλέξει. 
 
Η ως άνω διαδικασία κοινοποίησης τηρείται και στην περίπτωση παραίτησης ή απλής αντικατάστασης του 
Π.Σ. των ΟΕΑ-ΕΕΡ της Περιφέρειας. 
 
Σε περίπτωση, που προκύψει για οποιοσδήποτε λόγο κενή η θέση του Περιφερειακού Συντονιστή -Π.Σ., τα 
μέλη των ΟΕΑ-ΕΕΡ προσκολλώνται, με απόφαση του Εφόρου Ε.Κ.Ε.Αν.-ΕΕΡ προσωρινά στο ανθρώπινο 
δυναμικό των ΟΕΑ-ΕΕΡ της πλησιέστερης Περιφέρειας. Τα σε ισχύ μνημόνια συνεργασίας και δράσεων 
εξυπηρετούνται από τις ΟΕΑ-ΕΕΡ της ίδιας Περιφέρειας. 
 
 
4.2 ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΟΕΑ-ΕΕΡ 
Για να ενταχθεί κάποιος στις Ομάδες Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕΡ οφείλει:
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• να είναι Έλληνας πολίτης, 

• να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του, 

• να διαθέτει άδεια λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου σε ισχύ, 

• να διαθέτει ανεπτυγμένες ικανότητες προσαρμογής, επικοινωνίας και συνεργασίας, 

• να έχει ανεπτυγμένο το αίσθημα της αυθόρμητης, υπεύθυνης, ενσυνείδητης και ανιδιοτελούς προσφοράς 
προς το κοινωνικό σύνολο. 

 
Ο/Η ενδιαφερόμενος/η ραδιοερασιτέχνης υποβάλλει την ειδική αίτηση με τίτλο: «Αίτηση Ένταξης στις ΟΕΑ- 
ΕΕΡ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, ΕΝΤΥΠΟ Α-03) στον Τοπικό Συντονιστή (Π.Σ.) της Περιφέρειας, στην οποία είναι 
δηλωμένη η μόνιμη θέση του σταθμού του, ή, αν δεν είναι ενεργοποιημένες οι ΟΕΑ-ΕΕΡ στη συγκεκριμένη 
Περιφέρεια, στον Π.Σ. της Περιφέρειας που βρίσκεται πλησιέστερα στη μόνιμη θέση του σταθμού του. 
 
Ο Π.Σ. της Περιφέρειας εξετάζει το αίτημα και μέσα σε διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών υποχρεούται 
να απαντήσει, με τον ίδιο τρόπο που του υπεβλήθη, αποστέλλοντας το έντυπο "Απάντηση σε Αίτηση 
Ένταξης στις ΟΕΑ-ΕΕΡ" (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, ΕΝΤΥΠΟ Α-04). 
 
Ο Π.Σ. το τελευταίο πενθήμερο κάθε δεύτερου μήνα (ζυγού), είτε το αίτημα έγινε δεκτό, είτε απορρίφθηκε, 
αποστέλλει στην Ε.Κ.Ε.ΑΝ. - ΕΕΡ το έντυπο "Ενημέρωση Μητρώου Ομάδων Έκτακτης Ανάγκης - ΕΕΡ" 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, ΕΝΤΥΠΟ Α-05). 
 
Σε περίπτωση που συγκροτηθούν οι ΟΕΑ-ΕΕΡ σε μια Περιφέρεια, όλα τα υφιστάμενα μέλη των ΟΕΑ-ΕΕΡ 
με δηλωμένη ως μόνιμη θέση του σταθμού τους στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας, εντάσσονται αυτόματα 
στο ανθρώπινο δυναμικό των ΟΕΑ-ΕΕΡ της Περιφέρειας κάτω από το χειρισμό του αρμόδιου Π.Σ. 
 
Το μέλος των ΟΕΑ-ΕΕΡ: 
 
Οφείλει  
• να ενημερώνεται και να παρακολουθεί τις εκπαιδεύσεις και δράσεις της ΟΕΑ κατά το περισσότερο 

δυνατό. 
• να γνωρίζει τη σύσταση της ΕΚΕΑν καθώς και τον Π.Σ. της περιφέρειας του ή και τον Υ.Δ. όπου 

απαιτείται. Να γνωστοποιεί στον Π.Σ. τυχόν αλλαγές των στοιχείων επικοινωνίας του. 

• να διατηρεί τον εξοπλισμό του σε καλή κατάσταση (φόρτιση μπαταριών, λειτουργία πομποδεκτών 
κλπ). Να γνωρίζει τον κανονισμό λειτουργίας-σχέδιο δράσης της ΟΕΑ-ΕΕΡ. 

 
Το μέλος των ΟΕΑ/ΕΕΡ μπορεί είτε να παραιτηθεί με έγγραφη επιστολή του στον Π.Σ. της ομάδας που ανήκει 
είτε να απενταχθεί από το ανθρώπινο δυναμικό των ΟΕΑ-ΕΕΡ με απόφαση της Ε.Κ.Ε.Αν. μετά από 
εισήγηση του Π.Σ. της Περιφέρειας, η οποία και του κοινοποιείται ανάλογα. 
 
Ο Π.Σ. οφείλει να αποστείλει στην Ε.Κ.Ε.ΑΝ. - ΕΕΡ εμπιστευτικό ενημερωτικό σημείωμα, στο οποίο θα 
αναφέρονται περιληπτικά οι λόγοι που τον οδήγησαν στην εισήγησή του, ώστε να διαγραφεί το μέλος από 
το Μητρώο μελών των ΟΕΑ-ΕΕΡ. 
 
Οι αναφερόμενες στο παρόν Αιτήσεις και τα έντυπα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτού του Κανονισμού 
και τα αναφερόμενα σε αυτές, περιλαμβανομένων των επεξηγηματικών οδηγιών, αλλά και η απαίτηση 
των απαραίτητων συνημμένων στοιχείων και εγγράφων έχουν την ισχύ κανονιστικών διατάξεων. 
 
4.3 ΘΕΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΕΑ-ΕΕΡ 
Ο Περιφερειακός Συντονιστής σε συνεργασία με τα μέλη των ΟΕΑ-ΕΕΡ στην Περιφέρειά τους 
προγραμματίζουν τη δράση των ΟΕΑ-ΕΕΡ στη Φάση 1, Συνήθης Ετοιμότητα με συγκεκριμένες 
προγραμματισμένες δράσεις που αφορούν:

• Τη διενέργεια θεωρητικών και πρακτικών ασκήσεων όσον αφορά την εφαρμογή των αναφερόμενων σε 

αυτό τον Κανονισμό, τα επιχειρησιακά σχέδια και τις οδηγίες. 

• Τη διενέργεια κοινών ασκήσεων με φορείς ή συλλόγους και ομάδες με μνημόνιο συνεργασίας και 
δράσεων σε ισχύ. 

• Την προβολή του έργου των ΟΕΑ-ΕΕΡ και την επίτευξη μνημονίων συνεργασίας και δράσεων. 
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• Τη δοκιμή, εκσυγχρονισμό και συντήρηση των επικοινωνιακών δικτύων της ομάδας. 

• Την επεξεργασία και τον εκσυγχρονισμό επιχειρησιακών σχεδίων. 
• Τη συμμετοχή των ΟΕΑ-ΕΕΡ σε ασκήσεις σε διεθνές, εθνικό ή δια-Περιφερειακό επίπεδο, που 

διοργανώνει η Ε.Κ.Ε.ΑΝ. –ΕΕΡ. 
 
Ο Περιφερειακός Συντονιστής αναθέτει κατά την κρίση του συγκεκριμένες αρμοδιότητες στα μέλη των ΟΕΑ- 
ΕΕΡ καθορίζοντας άτυπα την εσωτερική «Διοικητική Διάρθρωση» της ομάδας, απαραίτητη ειδικά στις 
Περιφέρειες με μεγάλη έκταση και πολλές Περιφερειακές Ενότητες. 
 
Τηρεί το βιβλίο Αλληλογραφίας, το Μητρώο μελών και το βιβλίο Συμβάντων της ομάδας του (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Α’, ΕΝΤΥΠΟ Α-06). 
 
Μεριμνεί σε όλα τα έγγραφα και την αλληλογραφία που αφορούν τη δράση της ομάδας ΟΕΑ-ΕΕΡ να 
αναγράφεται το λογότυπο και ο τίτλος της ΕΕΡ σύμφωνα με το υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, ΕΝΤΥΠΟ Α- 
06). 
 
Τα μνημόνια συνεργασίας και δράσεων συνυπογράφονται από τον ‘Εφορο ΕΚΕΑν και τονΠρόεδρο του 
Δ.Σ. της ΕΕΡ σύμφωνα με το καταστατικό της ‘Ενωσης. 
 
Ο Περιφερειακός Συντονιστής μπορεί να θέσει τα μέλη των ΟΕΑ-ΕΕΡ στην Περιφέρεια σε: Φάση 2: 
Αυξημένη Ετοιμότητα αλλά ΔΕΝ μπορεί να επιτρέψει να ενεργήσουν οι ΟΕΑ στις Φάσεις 3 και 4 χωρίς 
εντολή του Εφόρου Ε.Κ.Ε.ΑΝ. ή του Προέδρου της ΕΕΡ. 
 
Οι ομάδες ΟΕΑ-ΕΕΡ δεν διαθέτουν Ταμείο, ούτε δύνανται να εισπράξουν χρηματική ή υλική βοήθεια για 
υποστήριξη του έργου τους ή άλλη αιτία (βραβεία, έπαινοι κλπ). Οποιασδήποτε μορφής χρηματική ή υλική 
ενίσχυση, από όπου και να προέρχεται, αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της ΕΕΡ και η λήψη ή/και διαχείρισή 
της γίνεται σύμφωνα από τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών από το 
Διοικητικό Συμβούλιο, όπως ισχύει. 
 
Οι ομάδες ΟΕΑ-ΕΕΡ διαθέτουν ομαδικό υλικό και αποθήκη υλικού. Τα μέλη των ΟΕΑ-ΕΕΡ δύνανται να 
χρεώνονται επικοινωνιακό ή άλλο υλικό για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα από την αποθήκη υλικού της 
Ε.Κ.Ε.ΑΝ.-ΕΕΡ ανάλογα τις ανάγκες και τη διαθεσιμότητα, ύστερα από έγκριση του Εφόρου της επιτροπής. 
 
Δύο φορές ετησίως, (τέλος Σεπτεμβρίου και τέλος Μαρτίου) ο Περιφερειακός Συντονιστής, μετά από 
συνάντηση και συζήτηση με τα μέλη των ΟΕΑ-ΕΕΡ στην Περιφέρειά του, συμπληρώνει και αποστέλλει 
στην Ε.Κ.Ε.ΑΝ.-ΕΕΡ συνοπτική αναφορά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, ΕΝΤΥΠΟ Α-07) με τον προγραμματισμό των 
επόμενων έξι μηνών και τις πιθανές απαιτήσεις σε χρηματική ή υλική ενίσχυση από την Ε.Κ.Ε.ΑΝ.-ΕΕΡ. 

 

 

4.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΕΑ-ΕΕΡ 
 
Την ένταξη την αιτούνται στον Π.Σ. της Περιφέρειας, ο οποίος οφείλει να την κάνει δεκτή μετά από έλεγχο 
ότι ο σταθμός πληροί τις βασικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα Γ’ αυτού του 
Κανονισμού. Μετά τον έλεγχο συμπληρώνεται ανάλογα το βιβλίο Συμβάντων και ο σταθμός θεωρείται 
επίσημα σταθμός του δικτύου επικοινωνιών των ΟΕΑ-ΕΕΡ. 
 
Οι σταθεροί σταθμοί που ανήκουν στο δίκτυο επικοινωνιών ΟΕΑ-ΕΕΡ λαμβάνουν υποχρεωτικά μέρος στις 
τακτικές εβδομαδιαίες ή μηνιαίες ασκήσεις επικοινωνιών σε εθνικό επίπεδο. Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να 
συμμετέχουν σε αυτές με το σύνολο του τηλεπικοινωνιακού υλικού που έχουν δηλώσει ότι διαθέτουν, 
ανάλογα με τις απαιτήσεις και το σενάριο της άσκησης. 
 
Ταυτόχρονα, οι σταθεροί σταθμοί που ανήκουν στο δίκτυο επικοινωνιών ΟΕΑ-ΕΕΡ μπορούν να διενεργούν 
σύσταση επικοινωνιακών δικτύων ελεύθερα, κατά βούληση, με σκοπό τη διενέργεια δοκιμών. Στις δοκιμές 
αυτές οι σταθμοί αυτοί χρησιμοποιούν το ραδιοερασιτεχνικό διακριτικό τους. Στην έναρξη και το πέρας 
λειτουργίας του δικτύου αναφέρεται ότι πρόκειται για δοκιμαστική λειτουργία σταθμών των ΟΕΑ -ΕΕΡ. Η 
ανταπόκριση περιορίζεται αυστηρά στα τεχνικά στοιχεία που αφορούν τις δοκιμές και θέματα των ΟΕΑ - 
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ΕΕΡ. Η λειτουργία του δικτύου έχει τη συνήθη προτεραιότητα και οι χειριστές οφείλουν να λειτουργούν το 
σταθμό τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σε ισχύ Νομοθεσία, τα προβλεπόμενα από την IARU και τις 
οδηγίες της ΕΕΡ. Η λειτουργία του σταθμού ως σταθμός δικτύου των ΟΕΑ σημειώνεται ανάλογα στο 
ημερολόγιο λειτουργίας του σταθμού. Τυχόν συμβάντα παρεμβολών διαβιβάζονται στην Επιτροπή 
Επιτήρησης Ραδιοσυχνοτήτων της ΕΕΡ για δικές τους ενέργειες. 
 
 
4.5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
Ο υψηλός βαθμός ετοιμότητας και η επιχειρησιακή ικανότητα των ΟΕΑ-ΕΕΡ επιτυγχάνεται από το 
διαμορφωμένο πλαίσιο συνεχούς εκπαίδευσης των μελών τους. Με τη συμμετοχή στις εκπαιδεύσεις και τις 
ασκήσεις ενισχύεται η συνοχή και η εσωτερική οργάνωση της ομάδας ενώ, ταυτόχρονα, ο εθελοντής 
αποκτάει τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία ώστε να επιχειρεί στον τομέα των επικοινωνιών στο 
επιχειρησιακό αντικείμενο των φορέων πολιτικής προστασίας που υποστηρίζει. Παράλληλα ενισχύει τις 
ικανότητές του όσον αφορά τις ενέργειες αλλά και τη χρήση των μέσων αυτοπροστασίας. 
 
Στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης περιλαμβάνονται οι Εκπαιδεύσεις και οι Ασκήσεις. 
 
4.5.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ 
Διακρίνονται σε: 
 

• Εκπαιδεύσεις που διοργανώνονται από τους φορείς πολιτικής προστασίας με σκοπό την επιμόρφωση 
και πιστοποίηση των μελών φορέων πολιτικής προστασίας, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. 

• Εκπαιδεύσεις και σεμινάρια που διοργανώνονται από ομάδες ή φορείς πολιτικής προστασίας 
εξειδικευμένες σε διάφορα αντικείμενα για την καλύτερη συνεργασία μεταξύ τους σε Περιφερειακό 
επίπεδο. 

• Εκπαιδεύσεις που διοργανώνονται από την Ε.Κ.Ε.Αν.-ΕΕΡ σε εθνικό ή Περιφερειακό επίπεδο. 

• Εκπαιδεύσεις και σεμινάρια που διοργανώνονται από τον Π.Σ. και τις ΟΕΑ-ΕΕΡ σε Περιφερειακό 
επίπεδο. 

 
Λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την αναγνωρισμένη ειδικότητα ή/και επιστημονική ιδιότητα και εμπειρία 
των Εκπαιδευτών, ώστε να ενισχύεται το επίπεδο και η ποιότητα τόσο των εκπαιδεύσεων όσο και της 
εμπιστοσύνης και του βαθμού ανταπόκρισης των μελών σε αυτές. Ενδεικτικά τα θέματα των εκπαιδεύσεων 
μπορούν να αφορούν: την εφαρμογή αυτού του Κανονισμού, τα επιχειρησιακά σχέδια και τη λειτουργία της 
ΓΓΠΠ, τον οδηγό εκτάκτων αναγκών της IARU, Πρώτες Βοήθειες, θέματα κίνησης στην ύπαιθρο και 
επιβίωσης, χειρισμό ειδικού εξοπλισμού (π.χ. γεννήτριες), θέματα υποστήριξης και οργάνωσης 
καταυλισμών, εδικά θέματα τηλεπικοινωνιών ,κ.α. Με το πέρας κάθε εκπαίδευσης ενημερώνεται το βιβλίο 
Συμβάντων της Περιφέρειας με το θέμα της εκπαίδευσης, τα στοιχεία του εκπαιδευτή και τα στοιχεία των 
μελών ΟΕΑ-ΕΕΡ που συμμετείχαν. Τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται και στην Ε.Κ.Ε.ΑΝ. – ΕΕΡ με την 
εξαμηνιαία αναφορά του Π.Σ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, ΕΝΤΥΠΟ Α-07). Ο ελάχιστος αριθμός αυτών των 
εκπαιδεύσεων καθορίζεται από την Ε.Κ.Ε.Αν. 
 
4.5.2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
Διακρίνονται σε: 
 
4.5.2.1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 
 

• Ασκήσεις, που διοργανώνονται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ή άλλους φορείς σε 
εθνικό, διαπεριφερειακό ή Περιφερειακό επίπεδο. Ο σχεδιασμός και το θεσμικό πλαίσιο των ασκήσεων 
περιγράφεται αναλυτικά στο εγχειρίδιο της ΓΓΠΠ με τίτλο «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ – Εγχειρίδιο 
σχεδιασμού, διεξαγωγής και αποτίμησης ασκήσεων πολιτικής προστασίας» . 

• Ασκήσεις θεωρίας, «προσανατολισμού» και «επί χάρτου», που διοργανώνονται από την Ε.Κ.Ε.Αν ή τον 
Π.Σ. της Περιφέρειας σε τοπικό επίπεδο για τον έλεγχο και τη δοκιμασία των σχεδίων και των μνημονίων 
αλλά και την εκπαίδευση των μελών ΟΕΑ-ΕΕΡ. Ενδεικτικά τα σενάρια των ασκήσεων μπορούν να 
περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και επεξεργασία ιδεών και ενεργειών, όσον αφορά τη διακίνηση των 
πληροφοριών, την κινητοποίηση των φορέων της πολιτικής προστασίας, την εμπλοκή των ΟΕΑ-ΕΕΡ, 
την ανάπτυξη προσωπικού και υλικού και εναλλακτικά σενάρια εξέλιξης του συμβάντος σε μια 
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συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή της Περιφέρειας. Με το πέρας της άσκησης ακολουθεί αξιολόγηση 
των σεναρίων και της συμμετοχής των εθελοντών. Για κάθε άσκηση ενημερώνεται το βιβλίο Συμβάντων 
της Περιφέρειας με το θέμα της άσκησης, τα στοιχεία των μελών ΟΕΑ-ΕΕΡ που συμμετείχαν και μια 
περίληψη της αξιολόγησης. Τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται και στην Ε.Κ.Ε.ΑΝ. – ΕΕΡ με την 
εξαμηνιαία αναφορά του Π.Σ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, ΕΝΤΥΠΟ Α-07). Καθορίζεται ως ελάχιστος αριθμός 
αυτών των ασκήσεων οι 2 ασκήσεις επί χάρτου κάθε ημερολογιακό έτος. 

 
4.5.2.2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
 

• Ασκήσεις που διοργανώνονται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ή άλλους φορείς σε 
εθνικό, διαπεριφερειακό ή Περιφερειακό επίπεδο. Ο σχεδιασμός και το θεσμικό πλαίσιο των ασκήσεων 
περιγράφεται αναλυτικά στο εγχειρίδιο της ΓΓΠΠ με τίτλο «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ – Εγχειρίδιο 
σχεδιασμού, διεξαγωγής και αποτίμησης ασκήσεων πολιτικής προστασίας» . 

• Ασκήσεις που διοργανώνονται ή συντονίζονται σε διεθνές (GlobalSET), εθνικό ή διαπεριφερειακό 
επίπεδο από την Ε.Κ.Ε.Αν.-ΕΕΡ. Μπορεί να απαιτούν την μετακίνηση των μελών ή να περιορίζονται 
στην ενεργοποίηση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων των ΟΕΑ-ΕΕΡ. 

• Ασκήσεις που διοργανώνονται από τον Π.Σ. της Περιφέρειας σε τοπικό επίπεδο για τον έλεγχο και τη 
δοκιμασία των σχεδίων και των μνημονίων αλλά και την εκπαίδευση των μελών ΟΕΑ-ΕΕΡ. Ενδεικτικά τα 
σενάρια των ασκήσεων μπορούν να περιλαμβάνουν την ενεργοποίηση των δικτύων τηλεπικοινωνιών, την 
ανάπτυξη των ΟΕΑ-ΕΕΡ στην ύπαιθρο ή /και σε χώρους ευθύνης, δοκιμές κινητοποίησης και 
ετοιμότητας, δοκιμές των επιχειρησιακών σχεδίων κάτω από την εξομοίωση πραγματικών συνθηκών. Οι 
ασκήσεις μπορεί να διενεργούνται με τη συνεργασία άλλων φορέων της πολιτικής προστασίας, 
εθελοντικές ομάδες, συλλόγους ή ειδικούς συνεργάτες. Για την διεξαγωγή πρακτικής άσκησης ο Π.Σ. 
οφείλει να ενημερώσει τον ‘Έφορο Ε.Κ.Ε.ΑΝ.-ΕΕΡ με την περίληψη του σεναρίου της άσκησης και των 
εμπλεκόμενων άλλων φορέων ή ομάδων ή εθελοντών τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την οριζόμενη ημέρα 
διεξαγωγής. Η άσκηση οφείλει να εκτελεστεί μετά τη σύμφωνη γνώμη και με τις συμπληρωματικές ειδικές 
οδηγίες της Ε.Κ.Ε.ΑΝ.-ΕΕΡ. Με το πέρας της άσκησης ακολουθεί αξιολόγηση των ενεργειών και της 
συμμετοχής των εθελοντών. Για κάθε άσκηση ενημερώνεται το βιβλίο Συμβάντων της Περιφέρειας με 
το θέμα της άσκησης, τα στοιχεία των άλλων φορέων ή ατόμων και τα στοιχεία των μελών ΟΕΑ-ΕΕΡ 
που συμμετείχαν καθώς και μια περίληψη της αξιολόγησης. Τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται και στην 
Ε.Κ.Ε.ΑΝ. – ΕΕΡ με την εξαμηνιαία αναφορά του Π.Σ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, ΕΝΤΥΠΟ Α-07). Σε όλες τις 
φάσεις και ενέργειες των ασκήσεων οι ΟΕΑ-ΕΕΡ λειτουργούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτόν τον 
Κανονισμό. Καθορίζεται ως ελάχιστος αριθμός αυτών των ασκήσεων οι 2 ασκήσεις πεδίου σε κάθε 
ημερολογιακό έτος. 

 
 
5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

5.1 ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Από τη μέχρι σήμερα αξιολόγηση των συμβάντων διακρίνουμε 3 κατηγορίες κινητοποίησης: 
 
5.1.1 Την άμεση κινητοποίηση (ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ)  
 
Η ανάγκη της άμεσης κινητοποίησης προκύπτει από ένα συμβάν με ταχεία εξέλιξη, που απαιτεί άμεσες 
ενέργειες. 
 
Παράδειγμα τέτοιου συμβάντος είναι π.χ. η εξαφάνιση ενός παιδιού σε μια αγροτική περιοχή. Η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ. οργανώνει ομάδες έρευνας και ζητά την υποστήριξη των ΟΕΑ- 
ΕΕΡ στις επικοινωνίες στη διάρκειά της. Σε αυτή την κατηγορία συμβάντων ο χρόνος παίζει ιδιαίτερα 
σημαντικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση της επιχείρησης και απαιτείται άμεση κινητοποίηση των διαθέσιμων 
πόρων ανθρώπινου δυναμικού και υλικού. 
 
Οι ενέργειες για την άμεση κινητοποίηση είναι οι ακόλουθες:

• Ο Π.Σ. ενημερώνεται για το συμβάν σε εξέλιξη και τον τόπο που αναμένονται οι δυνάμεις των ΟΕΑ -
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ΕΕΡ. 

• Ενημερώνει τηλεφωνικά τον Έφορο Ε.Κ.Ε.Αν.-ΕΕΡ και ζητά τη γραπτή εντολή του για εμπλοκή των 
ΟΕΑ-ΕΕΡ στο συμβάν. Αν δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον Έφορο της Ε.Κ.Ε.Αν. αναζητεί τον 
Πρόεδρο της ΕΕΡ. Μόλις λάβει την εντολή για εμπλοκή, ενημερώνει ανάλογα τον φορέα ή την ομάδα 
από την οποία έλαβε το αίτημα για εμπλοκή των ΟΕΑ-ΕΕΡ. Κατά την αναμονή μπορεί, αν το κρίνει 
αναγκαίο, να στείλει το σήμα της «ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ» στα μέλη των ΟΕΑ-ΕΕΡ. Ταυτόχρονα διορίζει τον 
ραδιοερασιτέχνη που θα αναλάβει ως «Υπεύθυνος Δράσης» (Υ.Δ.) την κινητοποίηση και την διοίκηση 
των ΟΕΑ-ΕΕΡ στη συγκεκριμένη δράση. 

• Ο Υπεύθυνος Δράσης (Υ.Δ.) στέλνει στα μέλη των ΟΕΑ-ΕΕΡ με τη χρήση οποιαδήποτε μέσου 
θεωρήσει ταχύτερο, (πχ. της κινητής τηλεφωνίας), μήνυμα που αφορά την άμεση κινητοποίηση. 

 
Αν ο Υπεύθυνος Δράσης το κρίνει απαραίτητο ή αναγκαίο, μπορεί να μεταδώσει το ίδιο σήμα άμεσης 
κινητοποίησης και από το σύστημα Αναμεταδοτών που εξυπηρετούν την Περιφέρεια.

Τα μέλη των ΟΕΑ-ΕΕΡ, που μπορούν να ανταποκριθούν στην κλήση άμεσης κινητοποίησης: 
 

• αν έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες όπως π.χ. την επάνδρωση ενός κέντρου επικοινωνιών σε 
Δημόσιο κτίριο ή την επάνδρωση ενός σταθμού του δικτύου επικοινωνιών των ΟΕΑ-ΕΕΡ ή τη 
λειτουργία συνδέσμου με ένα φορέα του Δημοσίου, μεταβαίνουν άμεσα στο χώρο ευθύνης τους και 
επικοινωνούν με τον Υ.Δ. για περαιτέρω ειδικές οδηγίες και κατευθύνσεις. 

• Αλλιώς αναλαμβάνουν τον ατομικό εξοπλισμό τους και με την κατάλληλη ένδυση (ο εξοπλισμός και η 
ένδυση περιγράφονται στο Παράρτημα Β’ αυτού του Κανονισμού) μεταβαίνουν με κάθε πρόσφορο μέσο 
στο κοντινότερο προσυμφωνημένο χώρο συγκέντρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων, που  
αναφέρονται στο μήνυμα της άμεσης κινητοποίησης. Αν αναφέρονται συντεταγμένες, μεταβαίνουν στο 
σημείο συγκέντρωσης που αντιστοιχούν. 

 
Κατά τη μετακίνησή τους τα μέλη κινούνται με ασφάλεια και σύνεση σεβόμενοι των Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας και δεν κάνουν χρήση οπτικών ή ηχητικών σημάτων (σειρήνες – φάροι). 
 
5.1.2 Την κατάσταση υψηλού βαθμού ετοιμότητας (ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ)  
 
Η κατάσταση υψηλού βαθμού ετοιμότητας προκύπτει, όταν ο Π.Σ. της Περιφέρειας έχει πληροφορηθεί την 
εξέλιξη ή την πιθανότητα συμβάντος, αλλά δεν κρίνεται ακόμα αναγκαία ή δυνατή η δράση των ΟΕΑ-ΕΕΡ. 
 
Οι ενέργειες στην κατάσταση υψηλού βαθμού ετοιμότητας είναι οι ακόλουθες:

• Ο Π.Σ. ενημερώνεται για το συμβάν σε εξέλιξη, αποφασίζει τον τρόπο και τη διαδικασία εμπλοκής των 

• ΟΕΑ-ΕΕΡ και διορίζει τον κατάλληλο Υπεύθυνο Δράσης (Υ.Δ.). 
• Ο Π.Σ. ενημερώνει τον Έφορο Ε.Κ.Ε.Αν.-ΕΕΡ και ζητά την εντολή του για εμπλοκή των ΟΕΑ-ΕΕΡ στο 

συμβάν όταν και αν προκύψει ανάγκη ή αίτημα. Αν δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον Έφορο της 
Ε.Κ.Ε.Αν., αναζητεί τον Πρόεδρο της ΕΕΡ. 

• Ο Υπεύθυνος Δράσης (Υ.Δ.)  στέλνει στα μέλη των ΟΕΑ-ΕΕΡ με τη χρήση πρόσφορου μέσου που 
αφορά την κατάσταση υψηλού βαθμού ετοιμότητας. 
Αν ο Υπεύθυνος Δράσης το κρίνει απαραίτητο ή αναγκαίο, μπορεί να μεταδώσει το ίδιο σήμα 
κατάσταση υψηλού βαθμού ετοιμότητας και από το σύστημα Αναμεταδοτών που εξυπηρετούν την 
Περιφέρεια. 

• Ο Υπεύθυνος Δράσης οργανώνει το κατάλληλο δίκτυο πληροφόρησης, ώστε να είναι συνεχώς 
ενημερωμένος για το συμβάν σε εξέλιξη. 

• Με τη λήψη του μηνύματος τα μέλη των ΟΕΑ-ΕΕΡ που έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες όπως π.χ. 
την επάνδρωση ενός κέντρου επικοινωνιών σε Δημόσιο κτίριο ή την επάνδρωση ενός σταθμού του 
δικτύου επικοινωνιών ΟΕΑ-ΕΕΡ ή τη λειτουργία συνδέσμου με ένα φορέα του Δημοσίου, επικοινωνούν 
άμεσα με τον Υπεύθυνο Δράσης για περεταίρω ειδικές οδηγίες και κατευθύνσεις σχετικά με την ανάγκη 
να επανδρώσουν ή όχι, το χώρο ευθύνης τους. 

• Με τη λήψη της εντολής τα υπόλοιπα μέλη των ΟΕΑ-ΕΕΡ: 
o Προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλεια της οικογένειάς τους και της περιουσίας 
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τους κατά τη διάρκεια της πιθανής απουσίας τους. 
o Ενημερώνουν τον εργοδότη τους και τακτοποιούν τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, ώστε να 

είναι δυνατή η απουσία τους σε περίπτωση κινητοποίησης. 
o Φροντίζουν το όχημα τους να είναι πλήρες καυσίμων και οι μπαταρίες του κινητού τους τηλεφώνου 

φορτισμένες. 
o Ελέγχουν τον ατομικό εξοπλισμό τους και την ένδυση (ο εξοπλισμός και η ένδυση περιγράφονται 

στο Παράρτημα Β’ αυτού του Κανονισμού) και τα μεταφέρουν μαζί τους στις μετακινήσεις τους. 
o Παραμένουν σε συνεχή ακρόαση στους τοπικούς αναμεταδότες για περισσότερες πληροφορίες. 
o Αναμένουν το σήμα κινητοπο ίησης μετά από κατάσταση υψηλού βαθμού ετοιμότητας. 
o ΔΕΝ επικοινωνούν άσκοπα με τον Υπεύθυνο Δράσης. 
o ΔΕΝ επιβαρύνουν τους αναμεταδότες στη διάρκεια της ετοιμότητας. 
o ΔΕΝ μεταδίδουν πληροφορίες, φήμες, σχόλια που αφορούν πιθανό συμβάν σε εξέλιξη και την 

κατάσταση ετοιμότητας. 

 

• Με το πέρας της ανάγκης για κατάσταση υψηλού βαθμού ετοιμότητας και εφόσον δεν προέκυψε 
συμβάν, ο Υπεύθυνος Δράσης (Υ.Δ.), αφού συζητήσει την απόφασή του με τον Π.Σ., ενημερώνει τα 
μέλη των ΟΕΑ-ΕΕΡ για τη λήξη κατάστασης υψηλού βαθμού ετοιμότητας. 

 
Αν ο Υπεύθυνος Δράσης το κρίνει απαραίτητο ή αναγκαίο, μπορεί να μεταδώσει το ίδιο σήμα λήξης 
κατάστασης υψηλού βαθμού ετοιμότητας και από το σύστημα αναμεταδοτών που εξυπηρετούν την 
Περιφέρεια. 
 

 Την κινητοποίηση μετά από κατάσταση υψηλού βαθμού ετοιμότητας (ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ) 
 
Στην κατάσταση αυτή ο Π.Σ. έχει ήδη την άδεια του Δ.Σ. της ΕΕΡ για εμπλοκή των ΟΕΑ στο συμβάν και 
έχει ήδη διοριστεί ο Υπεύθυνος Δράσης. Τα μέλη των ΟΕΑ-ΕΕΡ με ειδικές αρμοδιότητες έχουν αναλάβει 
έργο στο χώρο ευθύνης τους. Τα υπόλοιπα μέλη βρίσκονται σε κατάσταση υψηλού βαθμού ετοιμότητας. Ο 
Υπεύθυνος Δράσης είχε το χρόνο να επικοινωνήσει με τα μέλη, να δώσει ειδικές οδηγίες κατά περίπτωση 
και να εκτιμήσει το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό και υλικό. 
 

Για να κινητοποιηθούν τα μέλη των ΟΕΑ-ΕΕΡ, που δεν επιχειρούν ήδη από κάποιο ειδικό χώρο 
ευθύνης, ο Υπεύθυνος Δράσης (Υ.Δ.) στέλνει στα μέλη των ΟΕΑ-ΕΕΡ με τη χρήση πρόσφορου μέσου 
Ενημέρωση, που αφορά Την κινητοποίηση μετά από κατάσταση υψηλού βαθμού ετοιμότητας 
 
Αυτή είναι μια γενική κλήση, τα μέλη που έχουν πάρει ειδικές οδηγίες, την αγνοούν και παραμένουν στο 
χώρο ευθύνης τους. 
 
Αν ο Υπεύθυνος Δράσης το κρίνει απαραίτητο ή αναγκαίο, μπορεί να μεταδώσει το ίδιο σήμα κινητοποίησης 
και από το σύστημα Αναμεταδοτών που εξυπηρετούν την Περιφέρεια. 
 

Με τη λήψη του μηνύματος τα μέλη των ΟΕΑ-ΕΕΡ αναλαμβάνουν τον ατομικό εξοπλισμό τους και με την 
κατάλληλη ένδυση (ο εξοπλισμός και η ένδυση περιγράφονται στο Παράρτημα Β’ αυτού του Κανονισμού) 
μεταβαίνουν με κάθε πρόσφορο μέσο στο κοντινότερο προσυμφωνημένο χώρο συγκέντρωσης των 
Περιφερειακών Ενοτήτων που αναφέρονται στο μήνυμα. Αν αναφέρονται συντεταγμένες, μεταβαίνουν στο 
σημείο συγκέντρωσης που αντιστοιχούν. 
 
Κατά τη μετακίνησή τους τα μέλη κινούνται με ασφάλεια και σύνεση σεβόμενοι των Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας και δεν κάνουν χρήση οπτικών ή ηχητικών σημάτων (σειρήνες – φάροι). 
 
Το μήνυμα που αφορά την κινητοποίηση μετά από κατάσταση υψηλού βαθμού ετοιμότητας, δεν επιτρέπεται 
να μεταδοθεί σε συνθήκες ασκήσεως χωρίς το πρόθεμα «ΑΣΚΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ». 
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Σχηματικό διάγραμμα συσχέτισης της χρονικής εξέλιξης της δράσης των ΟΕΑ-ΕΕΡ με τις διαδικασίες 
κινητοποίησης. 
 
Σε όλες τις περιπτώσεις κινητοποίησης ο έφορος Ε.Κ.Ε.Αν.-ΕΕΡ ενημερώνει τον Γ.Γ. του Δ.Σ. ο οποίος 
ενημερώνει και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. με κάθε πρόσφορο τρόπο για την σοβαρότητα της κατάστασης / 
κινητοποίησης. 
 

5.2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 
Οι κύριες, κατά κανόνα, επιπτώσεις που μπορούν να προκληθούν από φυσικά καταστροφικά φαινόμενα, 
αναφέρονται στο Γενικό Σχέδιο «Ξενοκράτης» (ΥΑ 1299/7-4-2003, ΦΕΚ 423Β/2003). 
 
Η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 
εκδίδει εγκυκλίους που αφορούν το σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση 
των κινδύνων από αυτά τα φαινόμενα. Στις εγκυκλίους περιγράφεται ο τρόπος και οι λεπτομέρειες της 
κινητοποίησης και δράσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε επίπεδο Εθνικό, Περιφερειακό και Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 
 
Με ευθύνη του Π.Σ. κάθε Περιφέρειας όλα τα μέλη των ΟΕΑ-ΕΕΡ οφείλουν να έχουν γνώση αυτών των 
εγκυκλίων και των αναθεωρήσεών τους. Αντικείμενο των Ασκήσεων Θεωρίας των ΟΕΑ-ΕΕΡ της Περιφέρειας 
οφείλει να είναι και η βασική κατανόηση από όλα τα μέλη των ΟΕΑ του ειδικού σχεδιασμού της ΓΓΠΠ για 
κάθε εκδήλωση φαινομένου, της βασικής διοικητικής διάρθρωσης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των 
εμπλεκόμενων φορέων. Ταυτόχρονα οι ομάδες ΟΕΑ-ΕΕΡ οφείλουν να διατηρούν μια συνεχώς 
επικαιροποιημένη γνώση της ετοιμότητας και ύπαρξης σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και Δήμων, 
των προβλεπόμενων από τα σχέδια αυτά μηχανισμών δράσης και των αρμόδιων Διευθύνσεων, Γραφείων 
και προσώπων. 
 
Στις εγκυκλίους προβλέπεται ότι οι εθελοντικές οργανώσεις, που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών μπορούν να αναλαμβάνουν δράσεις 
πολιτικής προστασίας προς υποβοήθηση του έργου των Περιφερειών και των Δήμων (υποστήριξη 
ραδιοεπικοινωνιών, ανάπτυξη σκηνικού υλικού στους χώρους καταυλισμού κλπ). 
 
Ταυτόχρονα τονίζεται ότι οι χώροι δράσης των εθελοντικών οργανώσεων, που είναι ενταγμένες στο μητρώο 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθορίζονται στην απόφαση ένταξής τους και ότι για να 
είναι ουσιαστική η προσφορά τους, πρέπει οι δράσεις που αναλαμβάνουν να αποτελούν μέρος των 
επιχειρησιακών αναγκών που καθορίζονται μέσα από τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας 
(ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων ή τα Συντονιστικά Τοπικά ‘Όργανα (ΣΤΟ) των Δήμων. (πηγή: 
ΓΓΠΠ). 
 
Ο ρόλος των ραδιοερασιτεχνών στην υποστήριξη των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών είναι η υποστήριξη των τηλεπικοινωνιών. 
 

Ο συγκεκριμένος ρόλος, πέρα από τις ιδιαίτερα εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις που απαιτεί, θέτει τον 
ραδιοερασιτέχνη παρόντα σε όλες τις πιθανές θέσεις δράσης σε όλες τις φάσεις των επιχειρήσεων. 
Ταυτόχρονα, έχοντας σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση και συντήρηση του δικτύου των διακινούμενων 
πληροφοριών και εντολών η συμβολή του, εκτός από ουσιαστική, είναι και ιδιαίτερα κρίσιμη, τόσο όσον 
αφορά την επιτυχία των επιχειρήσεων όσο και την ασφάλεια όλων των εμπλεκόμενων και των πολιτών. 
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Για αυτούς τους λόγους είναι ιδιαίτερα σημαντική η υιοθέτηση επιχειρησιακών σχεδίων από τις ομάδες 
ΟΕΑ-ΕΕΡ κάθε Περιφέρειας, που συμβαδίζουν σε ακραία ρεαλιστικό βαθμό με τις ικανότητες, την εμπειρία, 
τη συνοχή και την οργάνωση των ομάδων. 
 
Σε αυτό το κεφάλαιο του Κανονισμού παραθέτουμε έναν αριθμό ενδεικτικών επιχειρησιακών σχεδίων, που 
αφορούν φυσικά φαινόμενα που οδηγούν σε καταστροφές και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Το έργο των 
ΟΕΑ-ΕΕΡ κάθε Περιφέρειας στη Φάση 1

η
: Συνήθης Ετοιμότητα αφορά την επεξεργασία και την προσαρμογή 

αυτών των σχεδίων στις δυνατότητές τους με την επίτευξη κατάλληλων  μνημονίων συνεργασίας και 
δράσεων, τη συνεχή εκπαίδευση και τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς πολιτικής προστασίας. 

 

5.2.1 ΣΕΙΣΜΟΣ  
Οι σεισμοί εντάσσονται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών (ΥΑ 1299/2003, ΦΕΚ 423

Α
/2003) και 

μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή και την περιουσία των ανθρώπων και να προκαλέσουν καταστροφές 
στην οικονομία και τις υποδομές της χώρας (Πηγή: ΓΓΠΠ). 
 
5.2.1.1 Αυξημένη σεισμική δραστηριότητα στην Περιφέρεια: 
 

Ο Π.Σ. θέτει τις ΟΕΑ-ΕΕΡ σε κατάσταση Φάση 2
η
: Αυξημένη Ετοιμότητα. 

Ενεργοποιεί ένα σύστημα πληροφόρησης σχετικά με τη σεισμική ακολουθία και την έκταση των πιθανών 
ζημιών. Επικοινωνεί με τους αρμόδιους φορείς και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και διοργανώνει τη 
συμβολή στις επιχειρήσεις των ΟΕΑ-ΕΕΡ στην περίπτωση καταστροφικού σεισμού. Ενεργοποιεί τα δίκτυα 
επικοινωνίας με τα κέντρα αποφάσεων. Ενεργοποιεί τους σταθμούς του επικοινωνιακού δικτύου των ΟΕΑ-
ΕΕΡ. Εξετάζει τη διαθεσιμότητα σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικό. Αναθέτει αρμοδιότητες ανάλογα με 
την αναμενόμενη δράση των ΟΕΑ-ΕΕΡ στην περίπτωση καταστροφικού γεγονότος. Επικαιροποιεί τους 
καταλόγους με τα χρήσιμα τηλέφωνα Δημόσιων υπηρεσιών και συνδέσμων, τα κέντρα συγκέντρωσης 
πληθυσμού και τους καταλόγους των μελών των ΟΕΑ-ΕΕΡ. Ενεργοποιεί ή θέτει σε ετοιμότητα άμεσης 
ενεργοποίησης τα κέντρα επικοινωνιών σε Δημόσια κτίρια. 
 
5.2.1.2 Καταστροφικός Σεισμός: 
 
Ο Π.Σ. διορίζει τον Υπεύθυνο Δράσης (Υ.Δ.) και εκκινεί τη διαδικασία αποστολής του σήματος κατάσταση 
υψηλού βαθμού ετοιμότητας στα μέλη των ΟΕΑ-ΕΕΡ, ενώ αιτείται και αναμένει την εντολή της Ε.Κ.Ε.ΑΝ.-

ΕΕΡ για να θέσει τις ΟΕΑ σε Φάση 3
η
: Αντιμετώπιση . 

 
Ενδεικτικά οι τομείς, που πιθανά θα δράσουν οι ΟΕΑ-ΕΕΡ ανάλογα τα μνημόνια συνεργασίας και 
δράσεων, είναι: 
 

• Λειτουργία κέντρων επικοινωνιών για το συντονισμό της δράσης των αρμόδιων φορέων Πολιτικής 
Προστασίας. 

• Υποστήριξη επικοινωνιών στις ομάδες USAR. 

• Υποστήριξη επικοινωνιών στα συνεργεία αποκατάστασης υποδομών σε επίπεδο Περιφέρειας ή Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

• Υποστήριξη επικοινωνιών στα κέντρα συγκέντρωσης πληθυσμού (χώροι καταφυγής) και στους χώρους 
καταυλισμών. 

• Υποστήριξη επικοινωνιών των Νοσοκομείων με τις κινητές υγειονομικές μονάδες και την κεντρική 
διοίκηση. 

• Συνοδεία και υποστήριξη επικοινωνιών στις μεταφορές νοσηλευτικού υλικού και εφοδίων. 

• Οργάνωση διανομής φυλλαδίων ή/και ραδιοφωνικών εκπομπών για την άμεση ενημέρωση του κοινού. 

• Ενημέρωση του κοινού από τα κοινωνικά δίκτυα (αν υφίστανται). 
 
Στην περίπτωση που μια Περιφέρεια τεθεί στη Φάση 3η,

 
Αντιμετώπιση, οι ΟΕΑ-ΕΕΡ στις όμορες 

Περιφέρειες τίθενται αυτόματα σε Αυξημένη Ετοιμότητα: Φάση 2η

, 

Αυξημένη Ετοιμότητα. 
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5.2.1.3 Βραχεία αποκατάσταση 
Μετά από την έγκριση της Ε.Κ.Ε.ΑΝ.-ΕΕΡ οι ΟΕΑ-ΕΕΡ συνεχίζουν να επιχειρούν υποστηρίζοντας τους 
αρμόδιους φορείς Πολιτικής Προστασίας στο έργο της καταγραφής των θυμάτων και των ζημιών και στην 
άμεση ανακούφιση των πληγέντων. 
 
5.2.2 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΣ 
 
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που εκδηλώνονται με την μορφή Χιονόπτωσης – Χιονοθύελλας, Παγετού και 
Δριμέως Ψύχους, είναι φαινόμενα που εντάσσονται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών και δύναται 
να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή ζωή των κατοίκων των πόλεων και της υπαίθρου. Οι 
κύριες κατά κανόνα επιπτώσεις που μπορεί να προκληθούν από τα παραπάνω φαινόμενα είναι επιπτώσεις 
στην υγεία ανθρώπων και ζώων, επιπτώσεις σε γεωργία και κτηνοτροφία, διακοπή συγκοινωνιών, 
αποκλεισμοί περιοχών, εγκλωβισμός ατόμων, υλικές ζημιές, τραυματισμός και θάνατος πολιτών. 
 
Οι αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. αποτελούν θεσμικά τον φορέα επίσημης ενημέρωσης των 
εμπλεκόμενων φορέων καθώς και του ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ για την επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή ευθύνης 
τους μετά την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων όπως χιονοπτώσεις και παγετός. Τη δράση αυτή 
μπορούν να υποστηρίξουν και οι κατά τόπους υπηρεσίες του Π.Σ. Οι ανωτέρω υπηρεσίες ενημερώνουν 
άμεσα τις ανώτερες διοικητικές δομές τους καθώς και τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας 
(Δήμαρχος, Περιφερειάρχης, αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης.) (πηγή: ΓΓΠΠ). 
 
Με εντολή των Δημάρχων κινητοποιούνται τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, στην περιοχή των 
οποίων έχουν δημιουργηθεί έκτακτες ανάγκες λόγω χιονοπτώσεων και παγετού. 
 
Με την αναγγελία κατάστασης έκτατης ανάγκης λόγω χιονοπτώσεων και παγετού ο Π.Σ. της Περιφέρειας 

θέτει τις ΟΕΑ-ΕΕΡ σε κατάσταση Φάση 2η
: Αυξημένη Ετοιμότητα. 

 
Ενεργοποιεί ένα σύστημα πληροφόρησης σχετικά με την εξέλιξη του φαινομένου, την έκταση των περιοχών 
και τους Δήμους που υφίσταται αυξημένος κίνδυνος και ανάγκες ενεργειών. Επικοινωνεί με τους αρμόδιους 
φορείς και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και οργανώνει τη συμβολή των ΟΕΑ-ΕΕΡ στις επιχειρήσεις. 
 
Ενεργοποιεί τα δίκτυα επικοινωνίας με τα κέντρα αποφάσεων. Ενεργοποιεί τους σταθμούς του 
επικοινωνιακού δικτύου των ΟΕΑ-ΕΕΡ. Εξετάζει τη διαθεσιμότητα σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικό. 
Αναθέτει αρμοδιότητες στα μέλη ανάλογα με την αναμενόμενη δράση των ΟΕΑ-ΕΕΡ. Διορίζει τον Υπεύθυνο 
Δράσης (Υ.Δ.). 
 
Όταν έχουν οριστικοποιηθεί οι προβλεπόμενες δράσεις από τις ΟΕΑ-ΕΕΡ, επικοινωνεί με τον Έφορο 
Ε.Κ.Ε.ΑΝ. ή, αν δεν είναι δυνατό, με τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο της ΕΕΡ και ζητά τη γραπτή εντολή 
(email, SMS, fax). να θέσει τις ΟΕΑ-ΕΕΡ στη Φ ά ση 3 

η
: Α ντιμε τώπ ιση . 

 
Ενδεικτικά οι τομείς που πιθανά θα δράσουν οι ΟΕΑ-ΕΕΡ ανάλογα με  τα μνημόνια συνεργασίας και 
δράσεων είναι: 
 

• Λειτουργία κέντρων επικοινωνιών για το συντονισμό της δράσης των αρμόδιων φορέων Πολιτικής 
Προστασίας. 

• Υποστήριξη επικοινωνιών σε ομάδες έρευνας και διάσωσης. 

• Υποστήριξη επικοινωνιών στις ομάδες απεγκλωβισμού από ακινητοποιημένα οχήματα. 

• Υποστήριξη επικοινωνιών στα συνεργεία αποκατάστασης υποδομών και συγκοινωνιών σε επίπεδο 
Περιφέρειας ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

• Υποστήριξη επικοινωνιών στις αποστολές υποστήριξης σε αποκλεισμένους οικισμούς και στη 
μεταφορά ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. 

• Υποστήριξη επικοινωνιών των Νοσοκομείων με τις κινητές υγειονομικές μονάδες και την κεντρική 
διοίκηση. 

• Συνοδεία και υποστήριξη επικοινωνιών στις μεταφορές νοσηλευτικού υλικού και άλλων εφοδίων. 
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• Οργάνωση διανομής φυλλαδίων ή/και ραδιοφωνικών εκπομπών για την άμεση ενημέρωση του κοινού. 

• Ενημέρωση του κοινού από τα κοινωνικά δίκτυα (αν υφίστανται).  
 

Στην περίπτωση που μια Περιφέρεια τεθεί στη Φάση 3η,
 

Αντιμετώπιση, οι ΟΕΑ-ΕΕΡ στις όμορες 
Περιφέρειες τίθενται αυτόματα σε Αυξημένη Ετοιμότητα: Φάση 2

η
: Αυξημένη Ετοιμότητα. 

 
 
5.2.3 ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ  
 
Οι πλημμύρες προκαλούνται λόγω ραγδαίων βροχοπτώσεων-ισχυρών καταιγίδων ή από ξαφνικό λιώσιμο 
χιονιού ή ακόμα και από συνδυασμό των παραπάνω με συνέπεια την μεγάλη αύξηση της απορροής των 
ποταμών. Συμβαίνουν επίσης, από υποχώρηση φραγμάτων και στην περίπτωση αυτή οι συνέπειες 
συνήθως είναι πολύ μεγάλες. 
 
Η πλημμύρα μπορεί να παρουσιάζει βραδεία εξέλιξη (πλημμύρες πεδίου) είτε ταχεία εξέλιξη (ξαφνικές ή 
αιφνίδιες πλημμύρες), γεγονός που είναι και το πιο συνηθισμένο φαινόμενο στην Ελλάδα λόγω της 
ιδιόμορφης γεωμορφολογίας της χώρα μας η οποία συμβάλει στην ανάπτυξη μεγάλου αριθμού ρεμάτων με 
μικρές σχετικά λεκάνες απορροής, στις οποίες κυριαρχούν οι έντονες κλίσεις που συντελούν στη γρήγορη 
αποστράγγισή τους. 
 
Οι αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. αποτελούν θεσμικά τον φορέα επίσημης ενημέρωσης των 
εμπλεκόμενων φορέων καθώς και του ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ για την επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή ευθύνης 
τους μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. Τη δράση αυτή μπορούν να υποστηρίξουν και οι κατά 
τόπους υπηρεσίες του Π.Σ. Οι ανωτέρω υπηρεσίες ενημερώνουν άμεσα τις ανώτερες διοικητικές δομές τους 
καθώς και τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης, αρμόδιος 
Αντιπεριφερειάρχης, Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.) (πηγή: ΓΓΠΠ). 
 
Με εντολή των Περιφερειαρχών και των Δημάρχων κινητοποιούνται οι υπεύθυνοι των αρμόδιων υπηρεσιών 
της Περιφέρειας και των Δήμων, στην πληγείσα περιοχή για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη 
διαχείριση των συνεπειών. 
 
Με την αναγγελία κατάστασης έκτατης ανάγκης λόγω πλημμυρικών φαινομένων ο Π.Σ. της Περιφέρειας θέτει 
τις ΟΕΑ-ΕΕΡ σε κατάσταση Φάση 2η

: Αυξημένη Ετοιμότητα. 
 
Ενεργοποιεί ένα σύστημα πληροφόρησης σχετικά με την εξέλιξη του φαινομένου, την έκταση των περιοχών 
και τους Δήμους που υφίσταται αυξημένος κίνδυνος και ανάγκες ενεργειών. Επικοινωνεί με τους αρμόδιους 
φορείς και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και οργανώνει τη συμβολή στις επιχειρήσεις των ΟΕΑ-ΕΕΡ. 
 
Ενεργοποιεί τα δίκτυα επικοινωνίας με τα κέντρα αποφάσεων. Ενεργοποιεί τους σταθμούς του 
επικοινωνιακού δικτύου των ΟΕΑ-ΕΕΡ. Εξετάζει τη διαθεσιμότητα σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικό. 
Αναθέτει αρμοδιότητες στα μέλη ανάλογα με την αναμενόμενη δράση των ΟΕΑ-ΕΕΡ. Διορίζει τον Υπεύθυνο 
Δράσης (Υ.Δ.). 
 
Όταν έχουν οριστικοποιηθεί οι προβλεπόμενες δράσεις από τις ΟΕΑ-ΕΕΡ, επικοινωνεί με τον Έφορο 
Ε.Κ.Ε.ΑΝ. ή, αν δεν είναι δυνατό, με τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο της ΕΕΡ και ζητά τη γραπτή εντολή 

να θέσει τις ΟΕΑ-ΕΕΡ στη Φάση 3
η
: Α ντιμετώπιση. 

 
Ενδεικτικά οι τομείς, που πιθανά θα δράσουν οι ΟΕΑ-ΕΕΡ ανάλογα τα μνημόνια συνεργασίας και 
δράσεων, είναι: 
 

• Λειτουργία κέντρων επικοινωνιών για το συντονισμό της δράσης των αρμόδιων φορέων Πολιτικής 
Προστασίας. 

• Υποστήριξη επικοινωνιών στα δίκτυα παρακολούθησης της εξέλιξης του φαινομένου (παρατηρητήρια). 

• Υποστήριξη επικοινωνιών σε ομάδες έρευνας και διάσωσης. 

• Υποστήριξη επικοινωνιών στις ομάδες απεγκλωβισμού ατόμων. 



Κανονισμός Λειτουργίας και Επιχειρησιακό Σχέδιο των Ο.Ε.Α. – Ε.Ε.Ρ. 

  

 

Σελίδα 19 από 49 

• Υποστήριξη επικοινωνιών στα συνεργεία αποκατάστασης υποδομών σε επίπεδο Περιφέρειας ή Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

• Υποστήριξη επικοινωνιών στις αποστολές υποστήριξης σε αποκλεισμένους οικισμούς και στη 
μεταφορά ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. 

• Υποστήριξη επικοινωνιών των Νοσοκομείων με τις κινητές υγειονομικές μονάδες και την κεντρική 
διοίκηση. 

• Συνοδεία και υποστήριξη επικοινωνιών στις μεταφορές νοσηλευτικού υλικού και άλλων εφοδίων. 
• Οργάνωση διανομής φυλλαδίων ή/και ραδιοφωνικών εκπομπών για την άμεση ενημέρωση του κοινού. 

• Ενημέρωση του κοινού από τα κοινωνικά δίκτυα (αν υφίστανται).  
 

 
Στην περίπτωση που μια Περιφέρεια τεθεί στη Φάση 3η , Αντιμετώπιση, οι ΟΕΑ-ΕΕΡ στις όμορες 
Περιφέρειες τίθενται αυτόματα σε Αυξημένη Ετοιμότητα: Φάση 2

η
: Αυξημένη Ετοιμότητα. 

 

 ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ  
 
Οι δασικές πυρκαγιές είναι ένα φαινόμενο που εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών. 
 
Οι δασικές πυρκαγιές δύνανται να προκαλέσουν: 
 

- Απώλεια ανθρώπινων ζωών και αίσθημα ανασφάλειας του πολίτη. 
- Άμεσες και έμμεσες οικονομικές απώλειες από καταστροφές στον πρωτογενή τομέα (δασικά προϊόντα, 

γεωργία, κτηνοτροφία), σε διάφορες υποδομές της χώρας (δίκτυα ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών κλπ.), 
καθώς και συνέπειες στη δασική αναψυχή και τον τουρισμό εν γένει. 

- Διατάραξη οικολογικής ισορροπίας. 
 
Οι ιδιαίτερα επικίνδυνες περιοχές της χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση και δασικές εκτάσεις 
αναφέρονται στο ΠΔ 575/1980, το οποίο εκδόθηκε κατ΄ εφαρμογή του αρθ. 25 του Ν.998/1979. 
 
Με βάση τα άρθρα 23 & 25 του Ν.998/79 προκύπτει η υποχρέωση (για τους Φορείς, που αναφέρονται για 
δράσεις που προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999 για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών) 
ανάπτυξης μηχανισμού και υποχρεωτικής λήψης μέτρων έτσι ώστε να υπάρχει άμεσος έλεγχος των 

δασικών πυρκαγιών που ενδέχεται να εκδηλωθούν από 1
ης 

Μαΐου μέχρι 31
ης 

Οκτωβρίου. Η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται ως αντιπυρική περίοδος (αρθ, 1, ΚΥΑ12030Φ.109.1/1999). 
 
Με την έκδοση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς σε ημερήσια βάση, η ΓΓΠΠ έχει κύριο στόχο να 
ενημερώνει, τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, για τις περιοχές που 
το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιών, ως αποτέλεσμα της επίδρασης 
φυσικών αιτιών που δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον για την εμφάνισή τους συνδυαζόμενα με 
ανθρωπογενείς αιτίες. 
 
Στον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, εμφανίζονται τα διοικητικά όρια των Δασαρχείων της 
χώρας, τα οποία και θεωρούνται το ελάχιστο γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο εκτιμάται ο κίνδυνος. Στον 
ανωτέρω χάρτη, διακρίνονται τέσσερεις κανονικές κατηγορίες κινδύνου, χαμηλή, μέση, υψηλή και πολύ 
υψηλή, βαθμολογούμενες αντίστοιχα με αριθμούς από το 1 έως το 4. Η κατηγορία με αριθμό 5, κατά κανόνα, 
εμφανίζεται σπάνια στο χάρτη. Η κατηγορία αυτή αντιστοιχεί με κατάσταση Συναγερμού. 
 
Ο αρμόδιος Φορέας για την έκδοση αρχικής ειδοποίησης - αναγγελίας σχετικά με την έναρξη Δασικής 
Πυρκαγιάς ορίζεται εκ του θεσμικού του πλαισίου το Πυροσβεστικό Σώμα. Οποιαδήποτε επιπλέον 
πληροφορία που προέρχεται από μη θεσμοθετημένους για το σκοπό αυτό Φορείς αποτελεί χρήσιμη πρόσθετη 
πληροφορία για τα αρμόδια όργανα των διαφόρων επιπέδων (Πηγή: ΓΓΠΠ). 
 
Οι ραδιοερασιτέχνες μέλη των ΟΕΑ-ΕΕΡ στα πλαίσια της αποστολής τους συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις 
που σχετίζονται με την πρόληψη, καταστολή και ενέργειες βραχείας αποκατάστασης από καταστροφές που 
προκύπτουν από τις Δασικές Πυρκαγιές, συγκεκριμένα: 
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5.2.4.1 Αντιπυρική περίοδος (1
η 

Μαΐου έως 31
η 

Οκτωβρίου) 
Με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου ο Π.Σ. σε κάθε Περιφέρεια διορίζει ένα Υπεύθυνο Δράσης 
Αντιπυρικής Περιόδου (Υ.Δ.Α.Π.) σε κάθε Περιφερειακή ενότητα. 
 
Ο Υ.Δ.Α.Π. παρακολουθεί κι ενημερώνεται για τον τομέα ευθύνης που του έχει ανατεθεί κι ενημερώνει 
σχετικά τον Π.Σ. 
Ο Π.Σ. σε συνεργασία με τον Υ.Δ.Α.Π. ορίζει τα παρακάτω : 
 

• Τη λειτουργία κέντρων επικοινωνιών 

• Τον σχεδιασμό δικτύων επικοινωνιών 

• Την επάνδρωση παρατηρητηρίων 

• Τις οργανωμένες περιπολίες 

• Την διοικητική υποστήριξη (μεταφορές εθελοντών, τροφοδοσία) 

• Τον τεχνικό έλεγχο και τη συντήρηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού άλλων ομάδων και εθελοντών 

• Τις εκπαιδεύσεις στις τηλεπικοινωνίες άλλων ομάδων και εθελοντών. 
 
Ο Π.Σ. συνεργάζεται με τα μέλη των ΟΕΑ-ΕΕΡ στην Περιφερειακή ενότητα, ώστε η συμμετοχή της ομάδας 
να είναι συγκροτημένη με ορθολογικό προγραμματισμό της αξιοποίησης του διαθέσιμου ανθρώπινου 
δυναμικού (παράμετροι όπως: εργασία, οικογένεια, διακοπές, άλλες υποχρεώσεις). 
 
Η δράση αυτή των ΟΕΑ-ΕΕΡ είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί, εκτός από τη σημασία της στον περιορισμό των 
δυσμενών συνεπειών από τις Δασικές πυρκαγιές, αποτελεί και ένα πλαίσιο άσκησης και προβολής της 
επιχειρησιακής ικανότητας των μελών ΟΕΑ-ΕΕΡ, που οδηγεί στην ενίσχυση του θεσμικού τους ρόλου και σε 
νέα μνημόνια συνεργασίας και δράσεων. 
 
Με το τέλος της αντιπυρικής περιόδου ο Π.Σ. παραδίδει στην Ε.Κ.Ε.Αν. κατάλογο με όλες τις δράσεις 
και ενέργειες, στις οποίες συμμετείχαν οι ΟΕΑ-ΕΕΡ, τα στοιχεία των φορέων που εντάχθηκαν ή 
συνεργάστηκαν και τα στοιχεία των μελών με αναφορά στο συνολικό χρόνο συμμετοχής έκαστου. 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, ΕΝΤΥΠΟ Α-07). 
 
Όπου κρίνεται θεμιτό ή αναγκαίο, οι γειτονικές Περιφερειακές ενότητες μπορούν να ενοποιούνται κάτω από 
το συντονισμό ενός Π.Σ. 
 
5.2.4.2 Κατηγορίες κινδύνου Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Πυρκαγιάς, 4 και 5 
 
Με την αναγγελία κατηγορίας κινδύνου,4 ή 5 στον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Πυρκαγιάς ο Π.Σ. θέτει τις 
ΟΕΑ-ΕΕΡ σε Φάση 2

η
, Αυξημένη Ετοιμότητα. 

 
Ο Π.Σ. σε συνεργασία με τον Υ.Δ.Α.Π. κρίνει εάν θα θέσει σε ετοιμότητα την ομάδα. 
 
Έρχεται σε επαφή με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τους Δήμους για το 
ενδεχόμενο συμμετοχής των μελών ΟΕΑ-ΕΕΡ σε δράσεις αυξημένης επαγρύπνησης στον τομέα επιτήρησης 
των δασικών εκτάσεων ανάλογα τα μνημόνια συνεργασίας και δράσεων. 
 
Επικοινωνεί με τα μέλη των ΟΕΑ-ΕΕΡ και προβαίνει σε εκτίμηση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού σε 
περίπτωση συμμετοχής των ΟΕΑ-ΕΕΡ στις δράσεις καταστολής των πυρκαγιών. 
 
Ενεργοποιεί, κατά την κρίση του, σταθερούς σταθμούς του δικτύου επικοινωνιών των ΟΕΑ-ΕΕΡ και κέντρα 
τηλεπικοινωνιών, που διαχειρίζονται οι ΟΕΑ-ΕΕΡ σε Δημόσια κτίρια. 
 
Επικοινωνεί με τον Έφορο Ε.Κ.Ε.Αν.-ΕΕΡ (ή τον Πρόεδρο της ΕΕΡ) και ζητεί εντολή για τη συμμετοχή των 
ΟΕΑ-ΕΕΡ σε επιχειρήσεις καταστολής δασικής πυρκαγιάς. 
 
Αν το κρίνει απαραίτητο διορίζει Υπεύθυνο Δράσης (Υ.Δ.) και στέλνει στα μέλη των ΟΕΑ -ΕΕΡ το σήμα 
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κατάστασης υψηλού βαθμού ετοιμότητας (5 .1 . 2 ) . 
 
5.2.4.3 Εκδήλωση Δασικής Πυρκαγιάς 
Με την αναγγελία εκδήλωσης Δασικής Πυρκαγιάς κι από την κλήση της αρμόδιας υπηρεσίας ο Π.Σ. της 
Περιφέρειας ενεργοποιεί ένα σύστημα πληροφόρησης σχετικά με την εξέλιξη του φαινομένου, την έκταση 
των περιοχών και τους Δήμους, όπου υφίσταται αυξημένος κίνδυνος και ανάγκες ενεργειών. Επικοινωνεί με 
τους αρμόδιους φορείς και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και οργανώνει τη συμβολή στις επιχειρήσεις 
των ΟΕΑ-ΕΕΡ. 
 
Ενεργοποιεί τα δίκτυα επικοινωνίας με τα κέντρα αποφάσεων. Ενεργοποιεί τους σταθμούς του 
επικοινωνιακού δικτύου των ΟΕΑ-ΕΕΡ. Εξετάζει τη διαθεσιμότητα σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικό. 
Αναθέτει αρμοδιότητες στα μέλη ανάλογα με την αναμενόμενη δράση των ΟΕΑ-ΕΕΡ. Διορίζει τον Υπεύθυνο 
Δράσης (Υ.Δ.). 
 
Όταν έχουν οριστικοποιηθεί οι προβλεπόμενες δράσεις από τις ΟΕΑ-ΕΕΡ, ο Π.Σ. επικοινωνεί με τον Έφορο 
Ε.Κ.Ε.Αν., ή αν δεν είναι δυνατό με τον Πρόεδρο της ΕΕΡ και ζητά την εντολή να θέσει τις ΟΕΑ-ΕΕΡ στη 
Φάση 3

η
: Αντιμετώπιση. 

 
Ενδεικτικά, οι τομείς που πιθανά θα δράσουν οι ΟΕΑ-ΕΕΡ ανάλογα τα μνημόνια συνεργασίας και 
δράσεων είναι: 
 

• Λειτουργία κέντρων επικοινωνιών για το συντονισμό της δράσης των αρμόδιων φορέων Πολιτικής 
Προστασίας. 

• Υποστήριξη επικοινωνιών σε παρατηρητήρια του μετώπου της πυρκαγιάς. 

• Υποστήριξη  επικοινωνιών στα οχήματα ανεφοδιασμού των πυροσβεστικών οχημάτων (υδροφόρες). 

• Υποστήριξη επικοινωνιών στα συνεργεία διάνοιξης αντιπυρικών ζωνών. 
• Υποστήριξη επικοινωνιών στις αποστολές εκκένωσης των οικισμών που βρίσκονται σε κίνδυνο και στη 

μεταφορά ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. 

• Υποστήριξη επικοινωνιών των Νοσοκομείων με τις κινητές υγειονομικές μονάδες και την κεντρική 
διοίκηση. 

• Συνοδεία και υποστήριξη επικοινωνιών στις μεταφορές νοσηλευτικού υλικού και άλλων εφοδίων. 
• Οργάνωση διανομής φυλλαδίων ή/και ραδιοφωνικών εκπομπών για την άμεση ενημέρωση του κοινού. 

• Ενημέρωση του κοινού από τα κοινωνικά δίκτυα (αν υφίστανται).  
 

 
Στην περίπτωση που μια Περιφέρεια τεθεί στη Φάση 3η , Αντιμετώπιση, οι ΟΕΑ-ΕΕΡ στις όμορες 
Περιφέρειες τίθενται αυτόματα σε Αυξημένη Ετοιμότητα: Φάση 2

η
: Αυξημένη Ετοιμότητα. 

 
5.2.4.4 Βραχεία αποκατάσταση 
Μετά από την έγκριση της Ε.Κ.Ε.Αν.-ΕΕΡ οι ΟΕΑ-ΕΕΡ συνεχίζουν να επιχειρούν υποστηρίζοντας τους 
αρμόδιους φορείς Πολιτικής Προστασίας και τους Δήμους στο έργο της καταγραφής των ζημιών και 
στην άμεση ανακούφιση των πληγέντων. 
 
Ενδεικτικά οι τομείς που πιθανά θα δράσουν οι ΟΕΑ-ΕΕΡ είναι: 
 

• Λειτουργία κέντρων επικοινωνιών για το συντονισμό της δράσης των αρμόδιων φορέων Πολιτικής 
Προστασίας. 

• Υποστήριξη επικοινωνιών στις ομάδες αποκάθαρσης της περιμέτρου και φύλαξης. 

• Υποστήριξη επικοινωνιών στα συνεργεία αποκατάστασης υποδομών σε επίπεδο Περιφέρειας ή Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

• Υποστήριξη επικοινωνιών των Νοσοκομείων με τις κινητές υγειονομικές μονάδες και την κεντρική 
διοίκηση. 

• Συνοδεία και υποστήριξη επικοινωνιών στις μεταφορές νοσηλευτικού υλικού και εφοδίων. 

• Οργάνωση διανομής φυλλαδίων ή/και ραδιοφωνικών εκπομπών για την ενημέρωση του κοινού. 

• Ενημέρωση του κοινού από τα κοινωνικά δίκτυα (αν υφίστανται).  
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5.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Από αυτό τον Κανονισμό καθορίζεται η λειτουργία 4 διακριτών δικτύων επικοινωνιών στα πλαίσια της 
λειτουργίας των ΟΕΑ-ΕΕΡ. Ο τρόπος σύνδεσής τους, προκύπτει κατά περίπτωση με απόφαση του 
Εφόρου Ε.Κ.Ε.Αν.-ΕΕΡ και των Π.Σ. των Περιφερειών. 
 
5.3.1 Ο σταθμός της Ε.Κ.Ε.Αν -ΕΕΡ στο ΚΕΠΠ τη ς ΓΓΠΠ  
 
Ο μόνιμος σταθμός της Επιτροπής Κάλυψης Εκτάκτων Αναγκών της  Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών 
εγκατεστημένος στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας έχει ως σκοπό και σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας την εξυπηρέτηση των 
επικοινωνιών  όλων των εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής προστασίας με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας. 
 
Ενεργοποιείται ύστερα από: 
 

• σχετικό αίτημα (απόφαση) της ΓΓΠΠ ή του ΚΕΠΠ /ΓΓΠΠ 

• με εντολή Εφόρου Ε.Κ.Ε.Αν.-ΕΕΡ όταν προκύπτει κατάσταση έκτακτης ανάγκης από 
καταστροφικό γεγονός 

• αίτημα Περιφερειάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη περιφέρειας που βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης  
• αλλά και σε διεθνείς, εθνικές ή Περιφερειακές ασκήσεις 

• στην τακτική Διασυλλογική άσκηση των ΟΕΑ, που τελεί υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας. 

 
*Η Ε.Κ.Ε.Αν.-ΕΕΡ επιλέγει και διορίζει ικανό αριθμό ραδιοερασιτεχνών, πιστοποιημένων από την ΓΓΠΠ για 
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του σταθμού, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη 24/7 λειτουργία του. 
 
Ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός του σταθμού περιλαμβάνει: 
 

• πομποδέκτη βραχέων κυμάτων (HF, 0-30MHz) με τις κατάλληλες κεραίες. 

• πομποδέκτη στην περιοχή των συχνοτήτων VHF και UHF με τις κατάλληλες omni-directional 

• κεραίες. 

• ειδικό εξοπλισμό για τις ψηφιακές επικοινωνίες σε modes όπως PACTOR (II & III), PSK, RTTY, DSTAR, 
PACKET RADIO και APRS. 

• ηλεκτρονικό υπολογιστή με εγκατεστημένες τις απαραίτητες εφαρμογές για τη λειτουργία του κέντρου 

• σταθερή τηλεφωνική γραμμή, FAX και σύνδεση INTERNET (με ευθύνη του ΚΕΠΠ) 
 
Τα email επικοινωνίας του σταθμού της ΕΕΡ στο ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ είναι: SZ1GGPP@raag.org   
 
5.3.2 Δίκτυο αναμεταδοτών και επαναληπτών . 
Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης γίνεται εκτεταμένη χρήση των αναμεταδοτών φωνής και ψηφιακών 
δεδομένων (DSTAR, PACKET, APRS) στις υπερυψηλές - VHF και UHF περιοχές συχνοτήτων. 
 
Στην περίπτωση, που μια Περιφέρεια περάσει σε Φάση 3η, Αντιμετώπιση, οι αναμεταδότες που 
καλύπτουν την περιοχή και έχουν εγκατασταθεί από την ΕΕΡ τίθενται αυτόματα στην αποκλειστική χρήση 
των ΟΕΑ-ΕΕΡ της Περιφέρειας. 
 
Υπεύθυνος για την ενσωμάτωση και τον προσδιορισμό του ρόλου του δικτύου αναμεταδοτών και 
επαναληπτών στις επιχειρησιακές ανάγκες είναι ο Π.Σ. 
 
5.3.3 Δίκτυο επικοινωνιών σταθερών σταθμών των ΟΕΑ -Ε Ε Ρ. 
Οι όροι εγκατάστασης και λειτουργίας των σταθερών σταθμών του δικτύου επικοινωνιών των ΟΕΑ - 
ΕΕΡ αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 4.4. 
 

mailto:SZ1GGPP@raag.org
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Ο Π.Σ. στις Φάση 2
η
: Αυξημένη Ετοιμότητα και Φάση 3η 

:
Αντιμετώπιση κρίνει την ανάγκη και την έκταση της 

συμβολής τους στις επικοινωνίες και αναθέτει συγκεκριμένες αρμοδιότητες στους χειριστές τους για την 
επάνδρωση και λειτουργία των σταθμών που κρίνει χρήσιμους και αναγκαίους, κατά περίπτωση. 
 
Υπεύθυνος για τη λειτουργία αυτών των σταθμών στη διάρκεια των επιχειρήσεων είναι ο Υπεύθυνος Δράσης 
(Υ.Δ.). 
 

5.3.4  Κέντρα επικοινωνιών επιχειρήσεων – ΚΕΠΙΚ  

Αφορά το κέντρο ή τα κέντρα επικοινωνιών, που δημιουργούνται από τις ΟΕΑ-ΕΕΡ στη Φάση 3η
:
 

Αντιμετώπιση και Φάση 4
η
: Βραχεία Αποκατάσταση για την επίτευξη της υποστήριξης των επικοινωνιών. 

 
Τα κέντρα αυτά μπορεί να εγκατασταθούν: 
• Σε Δημόσια κτίρια σε προσωρινή-έκτακτη ή μόνιμη βάση 

• Στην ύπαιθρο 

• Επί οχημάτων 

• Σε σταθερούς σταθμούς μελών των ΟΕΑ-ΕΕΡ. 
 
Αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση των κέντρων, τους κανόνες ανταπόκρισης και τη λειτουργία του 
δικτύου κινητών σταθμών που εξυπηρετούν δίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’. 
 
 
5.4 ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Η δράση των ΟΕΑ-ΕΕΡ στα πλαίσια του ρόλου τους απαιτεί την ταχύτατη κινητοποίηση και μετακίνηση 
ανθρώπινου δυναμικού και υλικού σε διάφορες κατηγορίες πεδίων, συνήθως κάτω από καταστάσεις έντονης 
εκδήλωσης φυσικών φαινομένων ή καταστροφών. 
 
Θεωρείται δεδομένο το υψηλό αίσθημα ευθύνης των μελών ΟΕΑ-ΕΕΡ με επαγόμενη την κατανόηση ότι το 
εθελοντικό έργο προϋποθέτει και υψηλό βαθμό ετοιμότητας από τους εθελοντές. Αυτή περιλαμβάνει τη 
σωστή προετοιμασία αλλά και, το κυριότερο, τη σωστή εκτίμηση των δυνατοτήτων και των ορίων της 
ασφαλούς συμμετοχής τους. Η σωστή εκτίμηση αποτελεί ταυτόχρονα και απόδειξη της εμπειρίας και του 
ήθους του εθελοντή καθώς, με κανένα τρόπο, η πρόθεση της προσφοράς δεν πρέπει να μετατραπεί σε 
μέρος του γενικότερου προβλήματος λόγω κάποιου ατυχήματος ή σοβαρής αδιαθεσίας. 
 
Οι κύριες κατηγορίες κινδύνων για τους εθελοντές μέλη των ΟΕΑ-ΕΕΡ είναι: 
 

• Κίνδυνοι κατά τη μετακίνηση: Κατά τη μετακίνησή τους με οχήματα κινούνται με ασφάλεια και σύνεση 
σεβόμενοι των Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Αρνούνται να οδηγήσουν ειδικά οχήματα, στα οποία δεν 
έχουν εμπειρία, ή να επιβιβαστούν σε οχήματα, τα οποία κρίνουν ως επισφαλή ή στα οποία κρίνουν ότι ο 
χειριστής τους δεν διαθέτει την απαραίτητη ικανότητα και εμπειρία. Αρνούνται να αναλάβουν αποστολή ή να 
μετακινηθούν σε πεδίο, όπου θεωρούν ότι η φυσική τους κατάσταση ή/και τα μέσα αυτοπροστασίας τους 
δεν επαρκούν για ασφαλή μετακίνηση και επιχείρηση. 
 

•  Κίνδυνοι από τον χειρισμό υλικών και εξοπλισμού: Στην εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και δικτύων τηρούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και 
χρησιμοποιούν μόνο νόμιμες και δόκιμες μεθόδους, τεχνικές και υλικά. Δεν  προβαίνουν σε εγκαταστάσεις 
και επεμβάσεις σε δίκτυα υψηλής τάσης, χωρίς να είναι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι. Δεν επιχειρούν 
εγκαταστάσεις κεραιών και ιστών χωρίς κράνος ασφαλείας. Δεν κινούνται κοντά σε ανυψωτικά 
μηχανήματα, σε εργαζόμενους σε κλίμακες και ικριώματα, δέντρα που γίνονται εργασίες κοπής κλπ. και 
δεν εισέρχονται σε επισφαλείς χώρους, χωρίς κράνος ασφαλείας. Είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε θέματα 
αντικεραυνικής προστασίας. Είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη διαχείριση και αποθήκευση  εύφλεκτων  και  
εκρηκτικών  υλικών.  Αρνούνται  να  χειριστούν  εργαλεία  (κοπτικά, συγκολλητικά κλπ), για τα οποία δεν 
διαθέτουν εμπειρία και ικανότητα χειρισμού. Είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας 
από οχήματα. μηχανήματα και εργαλεία σε λειτουργία. 
 

•  Κίνδυνοι από την κόπωση και την εξέλιξη των φυσικών φαινομένων και καταστροφών: Δεν 
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αναλαμβάνουν αποστολές, στις οποίες έχουν την παραμικρή αμφιβολία για το ότι μπορούν να 
ανταπεξέλθουν χωρίς προσωρινή ή μόνιμη βλάβη στην υγεία τους. Στην παραμικρή αδιαθεσία ζητούν 
άμεσα από το Κέντρο βοήθεια και την απεμπλοκή τους από τις επιχειρήσεις. Είναι συνεχώς σε εγρήγορση 
έχοντας μια σαφή εικόνα για την ακριβή θέση τους, την περίμετρο στο πεδίο που κινούνται και την εξέλιξη 
των φυσικών φαινομένων ή της καταστροφής. Αρνούνται να εκτελέσουν οποιαδήποτε εντολή που κρίνουν 
επισφαλή και ζητούν από το Κέντρο την άμεση απεμπλοκή τους από τις επιχειρήσεις. Είναι ιδιαίτερα 
σχολαστικοί στην  προετοιμασία  του εξοπλισμού και των μέσων αυτοπροστασίας. 
 
Η ασφάλεια στις επιχειρήσεις βασίζεται στο τρίπτυχο: Προετοιμασία, Ενημέρωση, Εγρήγορση. Μέσω της 
καλής προετοιμασίας ο εθελοντής ενισχύει τη φυσική του κατάσταση και την επάρκεια και ικανότητα του 
εξοπλισμού του, ώστε να ανταπεξέλθει με ασφάλεια στην αποστολή του. Η σωστή ενημέρωση του παρέχει 
τις γνώσεις εκείνες που θα τον βοηθήσουν στην κίνηση στο πεδίο και στη σωστή εκτίμηση των καταστάσεων 
και των κινδύνων που θα αντιμετωπίσει. Τέλος, η συνεχής εγρήγορση στη διάρκεια των επιχειρήσεων θα 
διαφυλάξει τόσο τη δική του ζωή του όσο και των συναδέλφων του. 

 

 

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Τα αναφερόμενα στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ αυτού του κανονισμού έχουν την ισχύ κανονιστικών διατάξεων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΟΕΑ-ΕΕΡ 

 
 
Βιβλία Αλληλογραφίας, Μητρώου και Συμβάντων της Περιφέρειας.  
 
Ο Περιφεριακός Συντονιστής τηρεί το βιβλίο Αλληλογραφίας, το Μητρώο μελών και το βιβλίο Συμβάντων 
της ομάδας των ΟΕΑ-ΕΕΡ στην Περιφέρεια ευθύνης του: 
 

▪ Το βιβλίο Αλληλογραφίας τηρείται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Σε αυτό καταχωρούνται τα στοιχεία 
(Ημερομηνία, Αποστολέας, Προορισμός, Κοινοποιήσεις, Θέμα, τρόπος αποστολής) της αλληλογραφίας του 
Π.Σ. (εισερχόμενα και εξερχόμενα) με την Ε.Κ.Ε.ΑΝ. – ΕΕΡ, τα μέλη των ΟΕΑ-ΕΕΡ, φορείς πολιτικής 
προστασίας και άλλους φορείς και ομάδες. 
 

▪ Το Μητρώο μελών των ΟΕΑ-ΕΕΡ της Περιφέρειας τηρείται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και περιέχει 
τα πλήρη στοιχεία κάθε μέλους των ΟΕΑ-ΕΕΡ , τα στοιχεία επικοινωνίας, την ημερομηνία ένταξης ή 
απένταξης του και τον αριθμό Μητρώου ΟΕΑ-ΕΕΡ που του έχει αποδοθεί από την ΕΚΕΑΝ-ΕΕΡ. Ο Π.Σ. 
μεριμνεί το Μητρώο μελών να είναι πάντα επικαιροποιημένο. Αν ο Π.Σ. το κρίνει δόκιμο, δύναται σε ειδικό 
πεδίο να αναγράφονται και λεπτομέρειες του βασικού ή και ειδικού ραδιοερασιτεχνικού εξοπλισμού των 
μελών. 
 

▪ Το βιβλίο Συμβάντων τηρείται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Έχει τη μορφή ημερολογίου και σε αυτό 
καταχωρούνται: 
 

- οι συναντήσεις του Π.Σ. και άλλων μελών των ΟΕΑ-ΕΕΡ με εκπρόσωπους Φορέων και ομάδων, 
- οι συναντήσεις με την ΕΚΕΑΝ-ΕΕΡ και συνοπτική αναφορά στο θέμα και στα συμπεράσματα των 

συναντήσεων. 
- οι συγκεντρώσεις των μελών των ΟΕΑ-ΕΕΡ της Περιφέρειας, ο χρόνος, ο τόπος, το θέμα και οι 

συμμετέχοντες. Λεπτομέρειες τυχόν μελλοντικών δράσεων ή σχεδιασμού που αποφασίστηκαν. 
- όλα τα αναφερόμενα στην εξαμηνιαία αναφορά (ΕΝΤΥΠΑ Α-07-xx αυτού του παραρτήματος). 
- οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με τη λειτουργία των ΟΕΑ-ΕΕΡ της Περιφέρειας και ο Π.Σ. κρίνει 

αναγκαίο ή χρήσιμο να καταγραφεί. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: 

 
ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗ – ΣΗΜΑ ΤΩΝ ΟΕΑ-ΕΕΡ 

 
Η ταχεία και αποτελεσματική επέμβαση των ΟΕΑ-ΕΕΡ ενισχύεται από την ορθολογική επιλογή και διαχείριση 
του ατομικού εξοπλισμού των εθελοντών. 
 
Διαφορετικοί ρόλοι (π.χ. υποστήριξη επικοινωνιών προσώπων, συνοδεία οχήματος στην ύπαιθρο, 
λειτουργία κέντρου επικοινωνιών κλπ) θέτουν και διαφορετικούς κανόνες τόσο στην εμφάνιση όσο και στις 
ανάγκες ευελιξίας και ικανότητας για την ασφαλή δράση του εθελοντή σε διαφορετικά πεδία επιχειρήσεων. 
 
Ο εθελοντής ΟΕΑ-ΕΕΡ μεταβαίνει στο προκαθορισμένο σημείο συγκέντρωσης έχοντας μαζί του το σύνολο 
του ατομικού εξοπλισμού που περιγράφεται σε αυτό το Παράρτημα. Έχει επιδείξει ιδιαίτερη επιμέλεια στον 
μικρό όγκο της συσκευασίας του εξοπλισμού. Στο σημείο συγκέντρωσης, αφού αναλάβει αποστολή, ο 
εξοπλισμός που δεν είναι αναγκαίο ή θεμιτό να μεταφέρει μαζί του θα παραδίδεται συσκευασμένος στον 
Υπεύθυνο Δράσης (Υ.Δ.), ο οποίος θα μεριμνεί για τη φύλαξή του σε όχημα της ομάδας προορισμένο για 
αυτό το σκοπό. 
 
Β.1 ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
❖ Κατάλληλη ένδυση (περιγράφεται στο Β.2.)
❖ Φορητός Πομποδέκτης VHF-UHF, 5W και παρελκόμενα.
❖ Ακουστικά
❖ Εφεδρικές μπαταρίες για απρόσκοπτη 8ΩΡΗ λειτουργία σε δίκτυο επικοινωνιών.
❖ Εφεδρικές κεραίες
❖ Φορτιστής μπαταριών πομποδέκτη από τάση 13.8V
❖ Διάφοροι κονέκτορες / αντάπτορες
❖ Κινητό τηλέφωνο
❖ Φορτιστής μπαταρίας κινητού τηλεφώνου από τάση 13.8V
❖ Μονωτική ταινία
❖ Ειδικός τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός όπως πομποδέκτης HF, εγκατεστημένος VHF Πομποδέκτης σε 
όχημα (mobile), κεραίες, εξοπλισμός APRS ή DSTAR, αν ο εθελοντής (σε συνεννόηση με τους Π.Σ. ή Υ.Δ.) 
έχει αναλάβει τον ειδικό ρόλο κάλυψης ανάλογων αναγκών στις επιχειρήσεις.
❖ Άδεια λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου σε ισχύ.
❖ Αστυνομική ταυτότητα.
❖ Χρήματα.
❖ Ρολόι.
❖ Τα κατάλληλα φάρμακα, αν ο εθελοντής ακολουθεί κάποια φαρμακευτική αγωγή.
❖ Μπλοκ ραδιομηνυμάτων και σημειώσεων.
❖ Μολύβι, γόμα και στυλό διαρκείας.
❖ Λίστα με τις συχνότητες και τα στοιχεία (υπότονοι, offset) λειτουργίας των δικτύων επικοινωνιών των 

ΟΕΑ-ΕΕΡ.
❖ Χάρτη ή βιβλίο οδικών χαρτών που θα καλύπτουν όλη την έκταση της Περιφέρειας με αναγραφόμενες τις 
οδικές χιλιομετρικές αποστάσεις.
❖ Τοπογραφικό χάρτη κλίμακας 1:50000 ή 1:25000 αν διαθέτει και γνωρίζει ότι αφορά την περιοχή των 
επιχειρήσεων.
❖ Πυξίδα, κλίμακα και μοιρογνωμόνιο.
❖ Συσκευή GPS (αν διαθέτει). 
 
Ανάλογα με το συμβάν και την ενημέρωση του Π.Σ. 
 

❖ Διασωστική σφυρίχτρα.
❖ Γυαλιά Ηλίου.
❖ Αδιάβροχο σακάκι και παντελόνι ή αδιάβροχο τύπου πόντσο.
❖ Κιάλια.
❖ Φακός κεφαλής και έξτρα μπαταρίες.
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❖ Πετσέτα (αναπνευστικό πυρκαγιές).
❖ Μάσκα προστασίας αναπνευστικού για σκόνη, ρύπους κλπ.
❖ Μικρό ατομικό φαρμακείο
❖ Αφρώδες υπόστρωμα ύπνου.
❖ Υπνόσακος.
❖ Ένα κομμάτι νάιλον με διαστάσεις 2Χ2 μέτρα.
❖  Ατομικά είδη υγιεινής και καθαριότητας (οδοντόβουρτσα, σαπούνι κλπ).
❖ Δοχείο φαγητού ή δίσκο, μαχαιροπήρουνα, κύπελλο. 
 
 
Β.2 ΕΝΔΥΣΗ 
Η στολή των μελών ΟΕΑ-ΕΕΡ αποτελείται από μαύρο ή κίτρινο κοντομάνικο μπλουζάκι κίτρινο μπουφάν ή 
γιλέκο, μαύρο ή μπλε σκούρο καπέλο τύπου «Jockey» χωρίς διακριτικά ή σήματα, μαύρο η σκούρο μπλε 
μακρύ παντελόνι και κατάλληλα μποτάκια ορεινής πεζοπορίας. 
 
Απαγορεύονται τα πολύχρωμα παντελόνια, μπουφάν και καπέλα στρατιωτικού τύπου «παραλλαγής». 
 
Στο μπλουζάκι και στο μπουφάν ή γιλέκο αναγράφεται περιμετρικά στο πίσω μέρος «ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» και «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ», στον αριστερό βραχίονα φέρουν υποχρεωτικά το επίσημο σήμα της 
Πολιτικής Προστασίας και στον δεξιό βραχίονα το σήμα των ΟΕΑ της ΕΕΡ. 
 
Στο εμπρόσθιο αριστερό μέρος του στήθους πρέπει να αναγράφεται η κατηγορία δράσης 
«ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ», ενώ στο δεξί τοποθετείται τετράγωνη κονκάρδα λευκού ή μαύρου χρώματος με το 
διακριτικό του ραδιοερασιτέχνη μέλους των ΟΕΑ-ΕΕΡ διαστάσεων 6 Χ 2 εκατοστά. 
 
 
Β.3 Το σήμα των ΟΕΑ-ΕΕΡ: 
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Δεξί μανίκι μπλούζας: 
Πλάτη μπλούζας ή τζάκετ: 
Έντυπο υλικό: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’: 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΩΝ ΟΕΑ-ΕΕΡ 
 
Για να συμμετέχει ένας σταθμός ραδιοερασιτέχνη μέλους των ΟΕΑ-ΕΕΡ στο δίκτυο επικοινωνιών των 
ΟΕΑ-ΕΕΡ (κεφ. 4.4) πρέπει να πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές: 
 
Γ.1 ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

• Ραδιοερασιτεχνικός Πομποδέκτης  0-30 MHZ με ελάχιστη ισχύ 100W με ικανότητα τροφοδοσίας από 
13.8V 

• Πομποδέκτης VHF-UHF με 50W στα VHF και 20W στα UHF με ικανότητα τροφοδοσίας από 13.8V, 
απαραίτητη η λειτουργία offset και υποτόνων, η διαμόρφωση SSB είναι επιθυμητή.. 

• Ακουστικά και μικρόφωνα και για τους 2 πομποδέκτες 

• Ανεξάρτητες εξωτερικές γέφυρες μέτρησης PEP και SWR επιθυμιτές. 
 
Γ.2 ΚΕΡΑΙΕΣ 

• Κατάλληλα κατασκευασμένη και κατάλληλα τοποθετημένη κεραία, με coupler ή χωρίς, που με 
απλούς υπολογισμούς να αποδεικνύεται ότι αποδίδει τουλάχιστον 80W ERP με είσοδο 100W στη ζώνη 
συχνοτήτων των 80 μέτρων. 

• Κατάλληλα κατασκευασμένη και κατάλληλα τοποθετημένη κεραία, με coupler ή χωρίς, που με 
απλούς υπολογισμούς να αποδεικνύεται ότι αποδίδει τουλάχιστον 80W ERP με είσοδο 100W στη ζώνη 
συχνοτήτων των 40 μέτρων. 

• Κεραίες για τις ζώνες συχνοτήτων των 20 και 10 μέτρων. 
• Omni directional κεραίες (κατακόρυφη πόλωση) σε κατάλληλο ύψος οδηγούμενες με κατάλληλες 

καθόδους για τις περιοχές VHF και UHF και ελάχιστο κέρδος 6dBi. 

 

Γ.3 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 

• Ανεξάρτητα κατάλληλα τροφοδοτικά για κάθε πομποδέκτη που να εξασφαλίζουν το 100% της 
ισχύος τους με λειτουργία από το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος (ΔΕΗ). 

• Εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας για την απρόσκοπτη και συνεχή λειτουργία των πομποδεκτών έστω 
στο 50% της PEP ισχύος τους σε περίπτωση διακοπής στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος (γεννήτρια). 

 
Γ.4 ΔΙΑΦΟΡΑ 

• Ηλεκτρονικός υπολογιστής 

• Σύνδεση στο διαδίκτυο (INTERNET). 

• Τηλέφωνο, σταθερό ή κινητό. 

• Ρολόι. 
• Γραφική ύλη, μπλοκ ραδιομηνυμάτων, ημερολόγιο σταθμού. 

• Χάρτης ή βιβλίο οδικών χαρτών όλης της περιφέρειας με αναγραφόμενες τις οδικές χιλιομετρικές 
αποστάσεις. 

• Λίστα με τις συχνότητες λειτουργίας των άλλων φορέων της πολιτικής προστασίας. 

• Λίστα με τις συχνότητες λειτουργίας του δικτύου επικοινωνιών των ΟΕΑ-ΕΕΡ. 

• Λίστα των υπεύθυνων άλλων φορέων της πολιτικής προστασίας. 
 
 



Κανονισμός Λειτουργίας και Επιχειρησιακό Σχέδιο των Ο.Ε.Α. – Ε.Ε.Ρ. 

  

 

Σελίδα 29 από 49 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’: 
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΕΠΙΚ) – 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

 
Δ.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 

 
 
Το κέντρο επικοινωνιών στη διάρκεια των επιχειρήσεων εγκαθίσταται από τα μέλη των ΟΕΑ-ΕΕΡ :
•  Σε Δημόσια κτίρια σε προσωρινή-έκτακτη ή μόνιμη βάση
•  Στην ύπαιθρο
•  Επί οχημάτων
•  Σε σταθερούς σταθμούς μελών των ΟΕΑ-ΕΕΡ 
 
Εξυπηρετεί την οργάνωση των επικοινωνιών και τη διακίνηση των πληροφοριών και εντολών μεταξύ των 
κινητών σταθμών που επιχειρούν στο πεδίο και τα κέντρα αποφάσεων. Ταυτόχρονα εξυπηρετεί και τα 
θέματα κίνησης-συντονισμού των ενεργειών των εθελοντών. 
 
Στο διάγραμμα απεικονίζεται η ροή των πληροφοριών για δυο ξεχωριστές ομάδες που επιχειρούν στο 
πεδίο με δύο διαφορετικούς χειριστές Κ1 και Κ2. Η ανάγκη της θέσης Κ2 προκύπτει, αν οι κινητές μονάδες 
στη συγκεκριμένη θέση δεν έχουν πρόσβαση στο δίκτυο που εξυπηρετεί ο Κ1. Τα μηνύματα προωθούνται 
στην Γραμματεία του ΚΕΠΙΚ και από εκεί στον Αρχηγό/Συντονιστή της επιχείρησης. 
 
Ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες είναι πιθανή η ενεργοποίηση και άλλων χειριστών για το χειρισμό 
πομποδεκτών, τηλεφώνων, υπολογιστών και συσκευών FAX για τη διασύνδεση και ροή των πληροφοριών 
σε απομακρυσμένους ανταποκριτές. 
 
Η Γραμματεία τηρεί βιβλίο κίνησης των εισερχόμενων και εξερχόμενων ραδιομηνυμάτων. 
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Δ.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ 
Καθορίζονται 3 κατηγορίες μηνυμάτων: 
 
• Routine 
Αφορούν: Check in, Check out, Στο σημείο, Αλλαγή συχνότητας, Προσωρινά εκτός, αναφορά κατάστασης, 
αναφορά θέσης 
 
• Priority 
Αφορούν: Εντολή, Ερώτηση, Απάντηση, Αναφορά, Διαβίβαση 
 
• Emergency 
Αφορούν: Κίνδυνο, Αναφορά ατυχήματος, Συμβάν σε εξέλιξη, Mayday, Έκτακτη ανάγκη, Medico 
 
Προτεραιότητα έχουν πάντα τα μηνύματα κατηγορίας "Emergency". Οι σταθμοί, που δεν συμμετέχουν στο 
συμβάν, τηρούν σιγή ασυρμάτου μέχρι το κέντρο να ανακοινώσει τη λήξη του συμβάντος ή να κάνει γενική 
κλήση για μηνύματα "Priority" και "Routine". Αντίστοιχα αν έχουμε να μεταδώσουμε κάποιο μήνυμα της 
κατηγορίας "Routine" αναμένουμε να περατωθεί πλήρως η ανταπόκριση των μηνυμάτων που αφορά 
κάποιο μήνυμα κατηγορίας "Priority" πριν καλέσουμε το κέντρο. 
 
 

Δ.3 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Δείτε:  
Παράρτημα Ε  
σελίδα 34 
 
 
 
 
 
Δ.4 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ 
Για την οργάνωση και την εξυπηρέτηση των επικοινωνιών στις επιχειρήσεις χρησιμοποιούνται «τακτικά» 
διακριτικά (ΟΕΑ1, ΟΕΑ5, ΟΧΗΜΑ1, ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ κλπ). 
 
Οι χειριστές του Κέντρου σε τακτά χρονικά διαστήματα φροντίζουν να αναφέρουν και τα ραδ ιοερασιτεχνικά 
διακριτικά των μελών ΟΕΑ-ΕΕΡ που επιχειρούν (π.χ. κάθε 20 κλήσεις η κλήση μπορεί να διαμορφώνεται 
ως «ΟΕΑ10, SV1XXX, διαβιβάστε»). 
 
Το Κέντρο σε τακτά χρονικά διαστήματα αναφέρει σε γενική κλήση ότι πρόκειται για λειτουργία Κέντρου 
Επικοινωνιών των ΟΕΑ-ΕΕΡ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 
 
Τυχόν συμβάντα επιζήμιων παρεμβολών διαβιβάζονται άμεσα στην Επιτροπή Επιτήρησης Ραδιοσυχνοτήτων 
της ΕΕΡ για δικές τους ενέργειες. 
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Δ.5 ΡΑΔΙΟΜΗΝΥΜΑΤΑ 

Η διαβίβαση μηνυμάτων από εκπρόσωπους των άλλων φορέων πολιτικής προστασίας προς και από το 
Κέντρο γίνεται με τη χρήση του εντύπου ΡΑΔΙΟΜΗΝΥΜΑΤΟΣ της ΕΕΡ: 
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Ο ραδιοερασιτέχνης μέλος των ΟΕΑ-ΕΕΡ συμπληρώνει στο ραδιομήνυμα με τη σειρά: 
 

• Τον αύξοντα αριθμό, την προτεραιότητα, το διακριτικό του, τον προορισμό του μηνύματος, ημερομηνία και 
ώρα. 

• Από ποιον προέρχεται (ονοματεπώνυμο και ιδιότητα) το μήνυμα. 

• Για ποιον προορίζεται (ονοματεπώνυμο και ιδιότητα ή Φορέα και τίτλο). 

• Σε ποιους (αν υπάρχουν) οφείλει να κοινοποιηθεί το μήνυμα. 

• Το περιεχόμενο του μηνύματος λέξη-λέξη στις ειδικές θέσεις για κάθε λέξη (5 λέξεις σε κάθε σειρά). Αν το 
μήνυμα είναι μεγάλο και δε χωράει σε ένα έντυπο συμπληρώνει και διαβιβάζει και δεύτερο φύλλο 
ραδιομηνύματος με την ίδια διαδικασία. 

• Στο τέλος αθροίζει τις λέξεις (χρησιμοποιώντας τη στήλη με τους αριθμούς δεξιά για ευκολία), 
συμπληρώνει το πάνω δεξιά πεδίο με τον αριθμό των λέξεων και διαβιβάζει το μήνυμα ως εξής: 

 
ΚΕΝΤΡΟ Ο SV1XXX ΡΑΔΙΟΜΗΝΥΜΑ 
και αφού πάρει εντολή να διαβιβάσει, συνεχίζει: 
ΚΕΝΤΡΟ Ο SV1XXX ΔΙΑΒΙΒΑΖΩ ΡΑΔΙΟΜΗΝΥΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ <ΤΑΔΕ>, ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ <ΤΑΔΕ>, 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ <ΕΚΕΙ και ΕΚΕΙ>, ΛΕΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ <ΑΡΙΘΜΟΣ> και συνεχίζει με 
το μήνυμα λέξη – λέξη. 

 

• Ο χειριστής στο κέντρο συμπληρώνει το αντίστοιχο έντυπο καθώς λαμβάνει το μήνυμα και αν κάτι δεν 
γίνει κατανοητό ή δεν προκύπτει ο σωστός αριθμός λέξεων ζητά την επανάληψη όλου ή μέρους του 
μηνύματος. 

 

• Τέλος  ο  χειριστής  του  Κέντρου  συμπληρώνει  τα  πεδία  στο  κάτω  μέρος  του  εντύπου 
ραδιομηνύματος στα οποία αναφέρεται ο προορισμός και ο χρόνος της διαβίβασής του μηνύματος από 
το κέντρο στον προορισμό του. 

 
Δ.6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ ΣΤΑΘΜΟ 
 

• Να έχεις ξεκαθαρίσει τι ακριβώς πρόκειται να πεις πριν πατήσεις το Push to Talk (PTT).. 

• Ακροάσου προσεκτικά πριν αρχίσεις την εκπομπή ώστε να έχεις μια σαφή αντίληψη του τι συμβαίνει στο 
δίκτυο και να μην εκπέμψεις πάνω σε κάποιο άλλο σταθμό. 

• Μίλα αργά και καθαρά. 

• Αν πρόκειται για μήνυμα που πρέπει να καταγραφεί από τον ανταποκριτή, μίλα ακόμα πιο αργά. 

• Να κάνεις μικρές παύσεις ανάμεσα στις προτάσεις . 
• Να είσαι συγκεντρωμένος στην επικοινωνία και όχι στον ασύρματο. 

• Αφού πατήσεις το PTT, περίμενε 1-2 sec πριν ξεκινήσεις τη μετάδοση προκειμένου να είναι βέβαιο ότι 
έχει ενεργοποιηθεί ο αναμεταδότης ή το squelch στο radio του ανταποκριτή. 

• Να αναφέρεις το επιχειρησιακό διακριτικό σου στην αρχή κάθε εκπομπής. 

• Αν χρησιμοποιείς φορητό, μη μετακινείσαι στη διάρκεια της εκπομπής. 

• Να επιβεβαιώνεις τη λήψη κάθε εκπομπής που απευθύνεται στο σταθμό σου (π.χ. "SV1XXX ΕΛΗΦΘΗ" ή 
"SV1XXX ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕ"). Αν λάβεις οδηγίες, να τις επαναλάβεις αργά και καθαρά προκειμένου να 
επιβεβαιώσεις ότι θα προβείς στην εκτέλεσή τους. Αν δεν λάβεις κάτι πλήρως ή έχεις απορίες, ζήτησε την 
επανάληψη του μηνύματος ή/και διευκρινήσεις. 

• Δε χρειάζεται να δηλώνεις το τέλος της εκπομπής σου (π.χ. Έτοιμος, over κλπ), απλά σταμάτα να μιλά ς, 
άσε το PTT και ακροάσου, αν ο ανταποκριτής σου έχει απορίες θα επανέλθει με σχετική κλήση. Έτσι 
περιορίζεται το traffic και δίνεται και ο χρόνος σε κάποιον άλλο σταθμό να κάνει κλήση αν έχει προκύψει 
κάποιο θέμα με προτεραιότητα.. 

• Μην ακούγεσαι πανικόβλητος, θυμωμένος ή κάνεις ειρωνικά σχόλια στον αέρα. Οι επικοινωνίες είτε σε 
άσκηση είτε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν εντάσσονται στα πλαίσια ενός τυπικού, καθημερινού 
QSO. Το humor δεν επιτρέπεται, οφείλεις να λειτουργείς και να ακούγεσαι ως ¨επαγγελματίας¨. 

• Να μην εκπέμπεις χωρίς να σε καλέσουν, αν δεν είσαι απόλυτα σίγουρος ότι μπορείς να συνεισφέρεις σε 
κάτι. 

• Να μη παίρνεις ποτέ την πρωτοβουλία να μεταβιβάσεις μήνυμα άλλου σταθμού, ως ενδιάμεσος (relay), 
εκτός αν σου ζητηθεί. 
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• Αν καλέσεις το Κέντρο και δεν απαντήσει, μη συνεχίσεις να καλείς, αλλά δοκίμασε ξανά 1-2 λεπτά 
αργότερα. 

• Αν πρόκειται να κλείσεις τον ασύρματο ή να εισέλθεις σε περιοχή που γνωρίζεις ότι δεν έχει ραδιοκάλυψη, 
ζητάς την άδεια από το Κέντρο αναφέροντας και τη διάρκεια της απουσίας σου, π.χ." SV1XXX ΔΕΚΑ 
ΛΕΠΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ". 

• Αν πρόκειται να αλλάξεις συχνότητα λειτουργίας, ζητάς την άδεια από το Κέντρο αναφέροντας και τη 
διάρκεια της απουσίας σου από το δίκτυο, π.χ. "SV1XXX στην Α3 ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ". 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ 
ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Ε.1 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΕΑ-ΕΕΡ 

Για τον συντονισμό των επιχειρήσεων έχουν οριστεί ως τυπικές συχνότητες λειτουργίας του δικτύου 
επικοινωνιών ΟΕΑ-ΕΕΡ οι: 
 

 
 
Ε.1 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Ο.Ε.Α / Ε.Ε.Ρ 
 
SIMPLEX συχνότητες: 
VHF (2m) 145.2125  και 145.5250 
UHF (70cm) 433.425 & 433.575 
 
Ο τοπικός επαναλήπτης με τη μεγαλύτερη κάλυψη στην περιοχή. 
 
Εφεδρικός Κινητός επαναλήπτης UHF, εφόσον έχει μεταφερθει στο "πεδίο". 
Συχνότητα: 431.000 χωρίς υπότονο με Shift +7.600 
 
Στα βραχέα κύματα (HF) εντός της χώρας: 
3650 KHz - Region 1 National Centre of Activity (CoA) 
7065 KHz – Region 1 National Centre of Activity (CoA) 
7115 KHz – National Centre of Activity for SY stations 
14130 KHz - Global National Centre of activity (CoA) 
18125 KHz - Global National Centre of Activity (CoA) 
21325 KHz - Global National Centre of Activity (CoA) 
QSY σε βήματα των 5KHz. 
 
Αν στη CoA υπάρχει πρόβλημα τότε θα πάμε +5 KHz. 
Αν είναι κατειλημμένη και αυτή τότε -5KHz από την CoA. 
 
Στα βραχέα κύματα (HF) για διεθνή επικοινωνία: 
3760 KHz - Region 1 Emergency Centre of Activity (CoA) 
7110 KHz – Region 1 Emergency Centre of Activity (CoA) 
14300 KHz - Global Emergency Centre of activity (CoA) 
18160 KHz - Global Emergency Centre of Activity (CoA) 
21360 KHz - Global Emergency Centre of Activity (CoA) 
 
Αν στη CoA υπάρχει πρόβλημα τότε θα πάμε +5 KHz. 
Αν είναι κατειλημμένη και αυτή τότε -5KHz από την CoA. 
 
Επεξήγηση: CoA = Center of Activity (Κεντρική Συχνότητα Επικοινωνίας). 
 
Για αποστολή email μέσω των βραχέων κυμάτων (HF) χωρίς την χρήση ίντερνετ χρησιμοποιούμε 
τον κινητό εξοπλισμό του pactor με το Winlink 2000 (WL2K). 
 
Αν χρειαστεί στο πεδίο να στηθεί VHF Radio Mail Server (RMS) 
το callsign θα είναι: SZ1SV-1 
και η συχνότητα λειτουργίας:144.950 FM ή η εκάστοτε προβλεπόμενη συχνότητα από το bandplan 
της IARU R1. 
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Ε.2 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ APRS ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΟΕΑ-ΕΕΡ 
(κείμενο - επιμέλεια: Αντώνης Χαζάπης, SV1OAN) 
 
Το APRS – Automatic Packet Reporting System – είναι ένα σύστημα ψηφιακής επικοινωνίας, με βασικό 
στόχο τη συνεργατική ενημέρωση ενός χάρτη με διαφόρων ειδών "αντικείμενα" και τη δυνατότητα 
ανταλλαγής μηνυμάτων κειμένου μεταξύ των χειριστών. Το κάθε αντικείμενο, εκτός από έναν τύπο ή είδος – 
που αντιπροσωπεύεται από κάποιο οπτικό σύμβολο, έχει μια συγκεκριμένη θέση και μπορεί να φέρει μια 
σειρά σχετικών πληροφοριών για το ίδιο ή για τη γύρω περιοχή. 
 
Το APRS μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλες τις Φάσεις δράσης των ΟΕΑ, για: 
 

• τον συγχρονισμό των συντελεστών και των ενεργειών μιας κινητοποίησης 

• την παρακολούθηση γεγονότων δυναμικού χαρακτήρα σε πραγματικό χρόνο 

• τον συντονισμό των χειριστών σχετικά με τη θέση και την κατάστασή τους 

• την αποστολή γραπτών μηνυμάτων προς έναν ή περισσότερους σταθμούς 

• την ανακοίνωση σημαντικών γεγονότων και χρήσιμων πληροφοριών 

• την τήρηση ενός κεντρικού πίνακα ανακοινώσεων 

• την οπτικοποίηση της θέσης των σταθμών ή άλλων ακίνητων ή κινούμενων στοιχείων κατά τη διάρκεια 
μιας άσκησης ή μιας επιχείρησης 

• την ενημέρωση σχετικά με τα χαρακτηριστικά μιας περιοχής, είτε αυτά είναι σημεία γενικού 
ενδιαφέροντος, είτε προέρχονται από έκτακτα περιστατικά 

• την εξέλιξη έκτακτων καιρικών ή άλλων φυσικών φαινομένων 
 
Το μέλος των ΟΕΑ-ΕΕΡ, που συμμετέχει στο δίκτυο APRS, θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά τον Τοπικό 
Συντονιστή, καθορίζοντας και το επίπεδο δυνατοτήτων του σταθμού του από μία από τις παρακάτω 
κατηγορίες: 
 

• Κατηγορία 1 (σταθμός με χάρτη): Σταθμός βάσης με πλήρη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας. Ο 
χειριστής έχει εικόνα του χάρτη, στον οποίο μπορεί να σημειώσει τη θέση του σταθμού ή άλλων 
αντικειμένων, καθώς και δυνατότητα να λάβει και να στείλει μηνύματα και ανακοινώσεις. Επιπρόσθετα, 
μπορεί να έχει αμφίδρομη σύνδεση με το Διαδίκτυο, οπότε και να ενημερώνει το διεθνές δίκτυο APRS με 
τα τοπικά δεδομένα που περνάνε από τα ραδιοκύματα. 
 

• Κατηγορία 2 (σταθμός χωρίς χάρτη): Φορητός ή κινητός σταθμός με πλήρη δυνατότητα αμφίδρομης 
επικοινωνίας, αλλά χωρίς τα οπτικά μέσα για την παρουσίαση του χάρτη. Ο χειριστής μπορεί να στέλνει τη 
θέση του, αλλά όχι άλλων αντικειμένων και μπορεί να λάβει και να στείλει μηνύματα και ανακοινώσεις. 
Συνήθως αποτελείται από πομποδέκτη με ενσωματωμένες δυνατότητες APRS και GPS. 
 

• Κατηγορία 3 (tracker): Φορητός ή κινητός σταθμός χωρίς δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας, ο 
οποίος απλά στέλνει τη θέση του. Συνήθως αποτελείται από πομποδέκτη, tracker και GPS, μόνιμα 
τοποθετημένα σε όχημα ή φορητά με δυνατότητα τοποθέτησης σε οποιοδήποτε όχημα. Ο σταθμός 
αυτός στέλνει τη θέση του, σε διαστήματα ανάλογα με την ταχύτητα του οχήματος, για την παρακολούθησή 
του στον χάρτη. 
 

• Κατηγορία 4 (συλλογή δεδομένων): Σταθερός σταθμός χωρίς δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας, ο 
οποίος συλλέγει δεδομένα συγκεκριμένου χαρακτήρα και τα αποστέλλει ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο 
δίκτυο. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να προέρχονται από έναν μετεωρολογικό σταθμό, έναν σεισμογράφο, κτλ. 
 
Η επικοινωνία με το πρωτόκολλο APRS γίνεται κατά βάση στα VHF, στη συχνότητα 144.800 MHz, που 
υποστηρίζεται από πλήθος ψηφιακών επαναληπτών της ΕΕΡ. Η συχνότητα αυτή χρησιμοποιείται για 
αυτόν τον σκοπό, στο μεγαλύτερο μέρος της Περιοχής 1 της IARU. 
 
Ο κάθε σταθμός που συμμετέχει στο δίκτυο APRS, πρέπει να έχει ρυθμίσει κατάλληλα τον εξοπλισμό του: 
 

• Επιλογή του επιθέματος στο διακριτικό του σταθμού από τα παρακάτω, ανάλογα με το είδος του 
σταθμού: 
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- 0: Σταθμός βάσης 
- 1: Επιπλέον σταθμός βάσης, ψηφιακός επαναλήπτης (digipeater), WX, κινητός σταθμός, κτλ. 
- 2: Επιπλέον σταθμός βάσης, ψηφιακός επαναλήπτης (digipeater), WX, κινητός σταθμός, κτλ. 
- 3: Επιπλέον σταθμός βάσης, ψηφιακός επαναλήπτης (digipeater), WX, κινητός σταθμός, κτλ. 
- 4: Επιπλέον σταθμός βάσης, ψηφιακός επαναλήπτης (digipeater), WX, κινητός σταθμός, κτλ. 
- 5: Κινητό τηλέφωνο 
- 6: Επικοινωνία μέσω δορυφόρου 
- 7: Φορητός σταθμός 
- 8: Βάρκα, πλοίο ή καράβι 
- 9: Κινητός σταθμός (mobile) 
-10: Πύλη στο Διαδίκτυο (IGate) ή άλλη υπηρεσία Διαδικτύου 
-11: Μπαλόνι, ανεμοπλάνο ή αεροπλάνο 
-12: Tracker, χωρίς δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας 
-13: Μετεωρολογικός σταθμός 
-14: Φορτηγό 
-15: Επιπλέον σταθμός βάσης, ψηφιακός επαναλήπτης (digipeater), WX, κινητός σταθμός, κτλ. 
 

• Αντιστοίχηση του σταθμού με το οπτικό σύμβολο που αντιπροσωπεύει κατάλληλα το είδος και τις 
δυνατότητές του. 
 

• Χρήση της κατάλληλης διαδρομής ψηφιακών επαναληπτών (digipeater path). Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, προτείνεται η διαδρομή WIDE1-1, WIDE2-1. 
 

• Ρύθμιση του διαστήματος επανάληψης εκπομπών. Σε σταθερούς σταθμούς, θα πρέπει να τηρείται 
αυστηρά το διάστημα των 30 λεπτών, ώστε να μην γίνεται άσκοπη χρήση του δικτύου. 
 

• Αποστολή επιπλέον πληροφοριών, όπως η συχνότητα ακρόασης του χειριστή, μαζί με κάθε ενημέρωση 
κατάστασης. 
 
E.3 ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΣΗΣ - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 
Έχει ιδιαίτερη σημασία, τόσο για την επιχειρησιακή ικανότητα των εθελοντών ΟΕΑ-ΕΕΡ όσο και για την 
ασφάλειά τους, η συνεχής και ακριβής γνώση της θέσης τους και της ευρύτερης περιμέτρου που 
εξελίσσονται οι επιχειρήσεις. 
 
Το να διαθέτουμε μια συσκευή GPS δεν επαρκεί. Το GPS θα μας δώσει το ακριβές στίγμα της θέσης μας 
αλλά καμιά πληροφορία σχετικά με τη μορφολογία του πεδίου που θα αντιμετωπίσουμε κινούμενοι και τις 
αναμενόμενες κλίσεις ή τις αποστάσεις από τα διάφορα σημεία ενδιαφέροντος. Το σημαντικότερο, σε μια 
κρίσιμη για την ασφάλεια μας κατάσταση αδυνατεί να εξυπηρετήσει στην επιλογή και αξιολόγηση των 
οδεύσεων διαφυγής. 
 
Για αυτούς τους λόγους οι τακτικές εκπαιδεύσεις και οι ασκήσεις των μελών ΟΕΑ-ΕΕΡ πρέπει να 
περιλαμβάνουν και θέματα χρήσης τοπογραφικού χάρτη, αναφοράς θέσης και προσανατολισμού. 
 
Ταυτόχρονα, ο Π.Σ. και οι Υ.Δ. να μεριμνούν τα μέλη των ΟΕΑ-ΕΕΡ που επιχειρούν στην ύπαιθρο να 
διαθέτουν τοπογραφικό χάρτη σε κατάλληλη κλίμακα (1:50000, 1:25000, 1:10000, 1:5000), πυξίδα, κλίμακα 
και μοιρογνωμόνιο και να είναι σε θέση να τα χρησιμοποιούν με ακρίβεια. Όσο μεγαλύτερος είναι ο 
παρανομαστής στην κλίμακα του χάρτη (όσο «μικρότερη» είναι η κλίμακα) τόσο μεγαλύτερη είναι και η 
λεγόμενη «χαρτογραφική γενίκευση», η απόδοση δηλαδή μικρότερου όγκου χωρικών φαινομένων και 
αναπαράστασης λεπτομερειών. 
 
Διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις αναφοράς θέσης: 
 
1.Την αναφορά θέσης ενός αντικειμένου σε απόσταση (π.χ. χρωματιστό ρούχο , κινούμενο όχημα , σημείο 
έναρξης πυρκαγιάς). 
 
Σενάριο 1:
▪ Ο εθελοντής διακρίνει ένα αντικείμενο ενδιαφέροντος σε απόσταση.
▪ Λαμβάνει με την πυξίδα το αζιμούθιο του αντικειμένου από τη θέση του.



σελ. 37 από 49 Κανονισμός Λειτουργίας και Επιχειρησιακό Σχέδιο των Ο.Ε.Α. – Ε.Ε.Ρ. 

 

 

▪ Υπολογίζει εμπειρικά «με το μάτι» την απόσταση του αντικειμένου.
▪ Διαβιβάζει στο Κέντρο την ακριβή του θέση και τα: αζιμούθιο και απόσταση του αντικειμένου. 
 
Σενάριο 2:
▪ Ο εθελοντής διακρίνει ένα αντικείμενο ενδιαφέροντος σε απόσταση.
▪ Λαμβάνει με την πυξίδα το αζιμούθιο του αντικειμένου από τη θέση του.
▪ Εντοπίζει την ακριβή θέση του αντικειμένου στο χάρτη χρησιμοποιώντας τοποσταθερά όπως 
ρέματα, διασταυρώσεις, κτίρια, γκρεμνούς κλπ.
▪ Μετράει με την κλίμακα την απόσταση από τη θέση του ως το αντικείμενο.
▪ Διαβιβάζει στο Κέντρο την ακριβή του θέση και τα: αζιμούθιο και απόσταση του αντικειμένου. 
(ή μόνο τις συντεταγμένες του αντικειμένου αν μπορεί να τις διαβάσει απευθείας στον χάρτη ). 
 
Σενάριο 3:
▪ Ο εθελοντής διακρίνει ένα αντικείμενο ενδιαφέροντος σε απόσταση.
▪ Λαμβάνει με την πυξίδα το αζιμούθιο του αντικειμένου από τη θέση του.
▪ Υπολογίζει εμπειρικά την απόσταση του αντικειμένου.
▪ Διαβιβάζει στο Κέντρο την ακριβή του θέση και τα: αζιμούθιο και απόσταση του αντικειμένου.
▪ Το Κέντρο ζητεί από εθελοντές σε άλλες θέσεις που έχουν οπτική επαφή με το αντικείμενο τα ίδια 
στοιχεία και προβαίνει σε τριγωνισμό προκειμένου να ανακτήσει τη θέση του αντικειμένου με μέγιστη 
ακρίβεια. 
 
2. Την αναφορά της θέσης μας  
 
Σενάριο 1:
▪ Ο εθελοντής διαθέτει συσκευή GPS και διαβιβάζει τις συντεταγμένες της θέσης του. 
 
Σενάριο 2:
▪ Ο εθελοντής προσανατολίζει τον χάρτη του στο βορρά με τη βοήθεια της πυξίδας.
▪ Έχοντας μια χοντρική γνώση για την περιοχή που βρίσκεται, χρησιμοποιεί τοποσταθερά όπως 
δρόμους, μονοπάτια, διασταυρώσεις, ρέματα, κτίρια, πηγές, γκρεμνούς, γειτονικές κορυφές κλπ. για να 
εντοπίσει τη θέση του στο χάρτη.
▪ Διαβιβάζει στο Κέντρο τη θέση του. 
 
Σενάριο 3:
▪ Ο εθελοντής προσανατολίζει τον χάρτη του στο βορρά με τη βοήθεια της πυξίδας.
▪ Έχοντας μια χοντρική γνώση για την περιοχή που βρίσκεται χρησιμοποιεί τοποσταθερά, όπως 
δρόμους, μονοπάτια, διασταυρώσεις, ρέματα, κτίρια, πηγές, γκρεμνούς, γειτονικές κορυφές κλπ., για να 
εντοπίσει την ακριβή θέση δύο τουλάχιστον γειτονικών κορυφών που αναγνωρίζει με βεβαιότητα στο χάρτη.
▪ Με την πυξίδα λαμβάνει τα αζιμούθια προς αυτές τις κορυφές.
▪ Με τη βοήθεια του μοιρογνωμονίου και τριγωνισμό εντοπίζει τη θέση του στον χάρτη. 
▪ Διαβιβάζει στο Κέντρο την ακριβή του θέση. 
 
Σενάριο 4:
▪ Ο εθελοντής δεν έχει τα μέσα να αναγνωρίσει τη θέση του, 
αλλά είναι ορατός από εθελοντές σε άλλες γνωστές θέσεις.
▪ Το Κέντρο ζητά από τους άλλους εθελοντές το αζιμούθιο 
προς τον εθελοντή που ενδιαφέρει.
▪ Το Κέντρο με τριγωνισμό υπολογίζει την ακριβή θέση του 
εθελοντή. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή: geology.isu.edu 
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3. Την ανάγκη ελέγχου αντικειμένου σε θέση που διαβιβάζει το Κέ ντρο . 
 

▪ Το Κέντρο, γνωρίζοντας την ακριβή θέση του εθελοντή, του διαβιβάζει το αζιμούθιο και την απόσταση 
προς το σημείο ενδιαφέροντος.
▪ Ο εθελοντής με τη χρήση της πυξίδας ανιχνεύει το πεδίο στο ζητούμενο αζιμούθιο.
▪ Αν δεν διακρίνει τα αναμενόμενα, με χρήση της κλίμακας και του μοιρογνωμονίου εντοπίζει την 
ακριβή θέση του σημείου ενδιαφέροντος στον χάρτη,
▪ Επαναλαμβάνει τον οπτικό έλεγχο χρησιμοποιώντας τοποσταθερά η μεταβαίνει στο σημείο μετά από 
σχετική εντολή του Κέντρου. 
 

 
Πηγή: geology.isu.edu 
 
Για να είναι δυνατή η διαβίβαση της θέσης του εθελοντή ή σημείου ενδιαφέροντος, είναι απαραίτητη η χρήση 
από τους εθελοντές και το Κέντρο  χαρτογραφικού υποβάθρου με κοινό κάναβο (GRid) αναφοράς 
συντεταγμένων. Ο χάρτης αυτός μπορεί να είναι ένας εμπορικός χάρτης ή ένας κατάλληλα προετοιμασμένος 
από τον Υ.Δ. ή άλλο φορέα, για τη συγκεκριμένη δράση. Όταν αναφερόμαστε σε 
«χάρτη» εννοούμε πάντα μια χαρτογραφική απεικόνιση υπό ΓΝΩΣΤΗ κλίμακα που αναγράφεται 
ευδιάκριτα πάνω στο χάρτη και με σαφώς ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ τη διεύθυνση του Βορρά. Χωρίς αυτά τα δύο 
στοιχεία δεν αναφερόμαστε σε «χάρτη» αλλά σε «σχεδιάγραμμα». 
 
Παραδείγματα κάναβου (GRid) αναφοράς θέσης: 

 
 
Ο εθελοντής μπορεί να προσδιορίσει μια θέση αναφέροντας ταυτόχρονα και κάποιο συγκεκριμένο 
τοποσταθερό, όπως κτίριο, εκκλησάκι, πηγή, διασταύρωση κλπ. (π.χ. «ΚΕΝΤΡΟ Ο ΟΕΑ125 ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΙ 
ΘΕΣΗ ΣΤΟ GR5Β ΕΚΕΙ ΠΟΥ Η ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟ» ή «ΚΕΝΤΡΟ Ο 
ΟΕΑ100 ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΙ ΘΕΣΗ Ν38.56Ε23.45 ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΜΑΓΓΑΝΑΡΗ» ή «ΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ3 
ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΟ GRN38.2E22.4 ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΕΡΙΦΟΥ». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’: 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΧΕΔΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ, ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ, 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 

 

ΣΤ.1 ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» Υ.Α. 1299, ΦΕΚ 423Β/10-4-2003 
O σκοπός του Γενικού Σχεδίου με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης» είναι η διαμόρφωση ενός συστήματος 
αποτελεσματικής αντιμετώπισης καταστροφικών φαινομένων για την προστασία της ζωής, της υγείας και της 
περιουσίας των πολιτών, καθώς και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ο «Ξενοκράτης» συντάχθηκε 
από τη ΓΓΠΠ με την Υ.Α. 1299/2003 (ΦΕΚ 423 Β΄/10-4-2003) και αναθεωρήθηκε με συμπληρωματική Υ.Α. 
3384/2006 (ΦΕΚ 776/28-6-06) με την οποία εγκρίθηκε το Ειδικό Σχέδιο «Διαχείριση Ανθρώπινων Απωλειών». 
 
σελ. 5817-5818: ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ 
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σελ. 5819: ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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σελ. 5836-5844: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 Δ ΑΣ ΙΚΕ Σ ΠΥΡ Κ ΑΓ ΙΕ Σ 



 Σ Ε ΙΣ 
ΜΟ Ι  
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 ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ  

 

 

 

 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
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σελ. 5845: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

 

 

 

σελ. 5854: ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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ΣΤ.2  ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΓΓΠΠ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 

 

 

Σύστημα εθελοντισμού 

 

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Εθελοντισμού, ο εθελοντισμός είναι μέσο για την επίτευξη της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης και κοινωνικής ολοκλήρωσης και συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή, δημιουργώντας δεσμούς 
εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης επενδύοντας στο κοινωνικό κεφάλαιο. 

 

Είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι όλων των κοινωνικοοικονομικών τάξεων και ηλικιών 
μπορούν να συμβάλλουν στη θετική εξέλιξη και αλλαγή, μπορεί να αξιοποιηθεί ως εργαλείο προώθησης της 
ενεργής και υπεύθυνης κοινωνικής συμμετοχής και των κοινωνικών δικτύων του ατόμου, ενώ συνιστά μείζονα 
δύναμη ενδυνάμωσης της τοπικής ανάπτυξης και της Κοινωνίας Των Πολιτών. 

 

Έτσι, σε μια εποχή ολοένα και αυξανόμενων φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, η έννοια του 
εθελοντισμού αποκτά εξέχουσα σημασία υπογραμμίζοντας την ανάγκη για κοινωνική αλληλεγγύη και ανιδιοτελή 
προσφορά στον τομέα της πολιτικής προστασίας, όπου η άμεση παροχή βοήθειας κατά την εκδήλωση τέτοιων 
φαινομένων είναι ιδιαίτερα επιτακτική. 

 

Η ΓΓΠΠ αποτελεί τον εθνικό φορέα ένταξης ΕΟ και Ειδικευμένων Εθελοντών στο Μητρώο που τηρεί για την 
υλοποίηση του παραπάνω σκοπού. Οι ΕΟ και οι Ειδικευμένοι Εθελοντές περιλαμβάνονται στο δυναμικό της 
πολιτικής προστασίας αναλαμβάνοντας την υποστήριξη δράσεων πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης 
καταστροφών. 
 
Στο  Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων μπορούν να ενταχθούν νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και ομάδες εθελοντών, που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια των ΟΤΑ, εφόσον 
προκύπτει από το  καταστατικό τους ή από την αποδεδειγμένη δράση τους κατά το πρόσφατο παρελθόν η 
δραστηριοποίησή τους στον τομέα της πολιτικής προστασίας. 

 

http://www.civilprotection.gr/el/node/408/
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Στο Μητρώο εθελοντικών οργανώσεων εντάσσονται φυσικά πρόσωπα, τα οποία είτε λόγω της φύσεως της 
επαγγελματικής ή επιστημονικής τους ενασχόλησης είτε λόγω ύπαρξης αποδεδειγμένης εμπειρίας, μπορούν να 
ανταποκριθούν με πληρότητα στα καθήκοντα πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών και 
τεχνολογικών καταστροφών. 

 

Σημειώνεται ότι στις ΕΟ και στους ειδικευμένους εθελοντές περιλαμβάνονται και όσοι δραστηριοποιούνται στο 
πλαίσιο της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος, με εξαίρεση εκείνους που υπάγονται στη ρύθμιση του 
Ν.1951/ 1991. 

 

Με το Νόμο 3013/2002 περί Αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας θεσμοθετήθηκε το Σύστημα Εθελοντισμού 
Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, το οποίο λειτουργούσε 
πιλοτικά ήδη από το 2001. 

 

Ειδικότερα, το άρθρο 14 του Ν. 3013/2002, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 
3536/2007 και τροποποιήθηκε τη διάταξη της παρ. 3 του αρ. 18 Ν. 3613/2007, ρυθμίζει τα ακόλουθα 
θέματα: 

 

▪ Την τήρηση Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας και Μητρώου Ειδικευμένων Εθελοντών 
καθώς
▪ Τις γενικότερες προϋποθέσεις για την εγγραφή στα παραπάνω μητρώα
▪ Την επιχειρησιακή ένταξη των Ε.Ο. στα ΣΟΠΠ (Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας)
▪ Την ενίσχυση των δράσεων των Ε.Ο. και την παροχή εξοπλισμού και μέσων
▪ Την πρόβλεψη έκδοσης κανονιστικών πράξεων με σκοπό την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου του 
εθελοντισμού σε θέματα που αφορούν: 1) την εγγραφή, κατάταξη, αξιολόγηση των  εθελοντικών οργανώσεων, 2) 
την εκπαίδευση και πιστοποίησή των εθελοντών, 3) την ασφαλιστική τους κάλυψη και αποζημίωση. 



-01-01

ONOMA: CALL:

ΗΜ/ΝΙ :

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

Κ ΣΟΥΟ Ρ/ΚΗ Ι  /ΣΟΤ ΠΟ: ………………Μ ΛΟ ΣΗ . .Ρ. ΠΟ: ………………

ΛΛΟΙ ΤΛΛΟΓΟΙ/ΟΜ   ΠΟΤ ΙΜ Ι Μ ΛΟ: …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

ΙΣΗΗ  ικλι ηκτ Π.. ωθ Ο - Ρ

ΝΧΗ ΛΛΗΝΧΝ Ρ ΙΟ Ρ ΙΣ ΥΝΧΝ
ΟΜ  ΚΣ ΚΣΗ Ν ΓΚΗ

ΣΟΙΧ ΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΑ

CALL:……………………………ΟΝΟΜ/ΜΟ:…………………………………………………………….

Σ: …………………………….. ΗΜ/ΝΙ  Κ ΟΗ/ ΡΥΗ: …………………………………………..

ΗΜ/ΝΙ  Γ ΝΝΗΗ: ………………………. Π ΓΓ ΛΜ : …………………………………………….

ΛΛ  ΠΡΟΘ Σ  ΣΟΙΥ Ι : ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

ΛΛΗ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΗ ΜΠ ΙΡΙ : ……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

ΠΟΤ : …………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

Ξ Ν  ΓΛΧ : ……………………………………………………………………………………………

ΠΧΝΤΜΟ:

κ/β αδ υθ/κτ α

ΠΡΟ: βθ .Κ. . Ν εαδ κ δκδεβ δεσ υηίκτζδκ βμ Έθπ βμ ζζάθπθ Ρα δκ λα δ ξθυθ.
Παλαεαζυ σππμ ΰελέθ εαδ ηκυ αθαγΫ δμ αληκ δσ β μ κυ Σκπδεκτ υθ κθδ ά (Σ..) βθ
Π λδφΫλ δα ……………………………………. τηφπθα η α πλκίζ πση θα απσ κθ Καθκθδ ησ πθ
Ο - Ρ. βζυθπ υπ τγυθα σ δ Ϋξπ δαίΪ δ κθ πμ Ϊθπ Καθκθδ ησ, υηφπθυ η α
αθαφ λση θα αυ σθ εαδ Ϋξπ εα αθκά δ δμ υγτθ μ εαδ υπκξλ υ δμ ηκυ δμ Ο - Ρ εαδ βθ
Έθπ β ζζάθπθ Ρα δκ λα δ ξθυθ πμ Σκπδεσμ υθ κθδ άμ πθ Ο - Ρ βθ Π λδφΫλ δα.

βζυθπ υπ τγυθα σ δ πζβλυ δμ αθαφ λση θ μ κθ Καθκθδ ησ πλκςπκγΫ δμ ΰδα βθ αθΪζβοβ βμ
γΫ βμ κυ Σ.. πθ Ο - Ρ εαδ σ δ α αθαΰλαφση θα κδξ έα αυ ά βθ αέ β β έθαδ κλγΪ εαδ
αελδίά.



-01-02

ONOMA: CALL:

Ο Ο: …………………………..

υθηηηΫθα:

Π ΡΙΦ Ρ Ι ΚΗ ΝΟΣΗΣ : ………………………………………..

…….. ΡΙΘΜΟ: ………….

Π ΡΙΦ Ρ Ι ΚΗ ΝΟΣΗΣ : ………………………………………..

Σ.Κ.:    ………………

ΠΟΛΗ: ………………………….

ΝΧΗ ΛΛΗΝΧΝ Ρ ΙΟ Ρ ΙΣ ΥΝΧΝ
ΟΜ  ΚΣ ΚΣΗ Ν ΓΚΗ

…….. ΡΙΘΜΟ: ………….

ΣΗΛ ΦΧΝ : ………………………………………………………….

Σ.Κ.:    ……………… ΣΗΛ ΦΧΝ : ………………………………………………………….

ΠΧΝΤΜΟ:

ΜΟΝΙΜΗ Θ Η Ρ/  Σ ΘΜΟΤ:

ΠΟΛΗ: ………………………….

ΣΟΠΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ -ΣΟΙΧ ΙΑ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

EMAIL: ………………………………………………………………….. ……..P.O. BOX: ……………………..

Ο Ο: …………………………..

Κ ΣΟΙΚΙ :

2. Φπ κ υπέα . .Σ. 

3. Φπ κΰλαφέα τπκυ " αυ σ β αμ", πλσ φα β

1. Φπ κ υπέα  Ά δαμ ζ δ κυλΰέαμ λα δ ξθδεκτ  αγηκτ υληΪ κυ  δ ξτ.
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ONOMA: CALL:

Ι ΙΟΣΗΣ CALL

Πλσ λκμ    
Ρ

θ ι- 
πλσ λκμ    

Ρ

Έφκλκμ 
Κ Ν

ΠΡΟ: κθ/ βθ ………………………………………………………………………………

Σκ δκδεβ δεσ υηίκτζδκ βμ Έθπ βμ ζζάθπθ Ρα δκ λα δ ξθυθ υθ λέα βθ …...
………………………… εαδ υαά β α αθαφ λση θα βθ η βη λκηβθέα ..................................

αέ β ά κυ, ζαηίΪθκθ αμ υπσοβ δμ αθΪΰε μ βμ Π λδφΫλ δαμ εαδ κ ξ δα ησ υΰελσ β βμ πθ
Ο - Ρ δμ 13 Π λδφΫλ δ μ κυ ζζβθδεκτ ελΪ κυμ.                                    

Σκ .. βμ Ρ απκφΪ δ  θα ………………………………………………… …………………… … 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                                    γάθα,   ………………….

ΰαπβ Ϋ υθΪ ζφ ,

ΝΧΗ ΛΛΗΝΧΝ Ρ ΙΟ Ρ ΙΣ ΥΝΧΝ
ΟΜ  ΚΣ ΚΣΗ Ν ΓΚΗ

ΠΧΝΤΜΟ:

πΪθ η η  αί η η  ικλι ηκτ Σ.. ωθ Ο - Ρ

ΣΗΛ ΦΧΝΟΝΟΜ Σ ΠΧΝΤΜΟ

                                                                                                    κ Έφκλκμ .Κ. . Ν - Ρ

Π ΡΙΦ Ρ Ι : ………………………………………………

ΣΟΙΧ ΙΑ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ( ηθ π λίπ ω η ικλι ηκύ):

EMAIL



-03-01

ONOMA: CALL:

ΗΜ/ΝΙ :

ΝΧΗ ΛΛΗΝΧΝ Ρ ΙΟ Ρ ΙΣ ΥΝΧΝ
ΟΜ  ΚΣ ΚΣΗ Ν ΓΚΗ

ΠΧΝΤΜΟ:

ΙΣΗΗ  Έθ αιημ ιμ Ο - Ρ

ΠΡΟ: κθ Π λδφ λ δαεκ υθ κθδ ά πθ Ο - Ρ βμ Π λδφΫλ δαμ …………………………………………

Παλαεαζυ σππμ ΰελέθ βθ Ϋθ αιά ηκυ δμ Ο - Ρ βμ Π λδφΫλ δαμ τηφπθα η α
πλκίζ πση θα απσ κθ Καθκθδ ησ πθ Ο - Ρ. βζυθπ υπ τγυθα σ δ Ϋξπ δαίΪ δ κθ πμ Ϊθπ
Καθκθδ ησ, υηφπθυ η α αθαφ λση θα αυ σθ εαδ Ϋξπ εα αθκά δ δμ υγτθ μ εαδ υπκξλ υ δμ
ηκυ δμ Ο - Ρ εαδ βθ Έθπ β ζζάθπθ Ρα δκ λα δ ξθυθ πμ ηΫζκμ πθ Ο - Ρ. βζυθπ
υπ τγυθα σ δ πζβλυ δμ αθαφ λση θ μ κθ Καθκθδ ησ πλκςπκγΫ δμ ΰδα βθ Ϋθ αιβ δμ Ο - Ρ
εαδ σ δ α αθαΰλαφση θα κδξ έα  αυ ά βθ αέ β β έθαδ κλγΪ εαδ αελδίά.

κ/β αδ υθ/κτ α

ΣΟΙΧ ΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΑ

ΟΝΟΜ/ΜΟ:……………………………………………………………. CALL:……………………………

Σ: …………………………….. ΗΜ/ΝΙ  Κ ΟΗ/ ΡΥΗ: …………………………………………..

ΗΜ/ΝΙ  Γ ΝΝΗΗ: ………………………. Π ΓΓ ΛΜ : …………………………………………….

ΛΛΗ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΗ ΜΠ ΙΡΙ : ……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

ΠΟΤ : …………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

Ξ Ν  ΓΛΧ : ……………………………………………………………………………………………

Κ ΣΟΥΟ Ρ/ΚΗ Ι  /ΣΟΤ ΠΟ: ………………Μ ΛΟ ΣΗ . .Ρ. ΠΟ: ………………

ΛΛΟΙ ΤΛΛΟΓΟΙ/ΟΜ   ΠΟΤ ΙΜ Ι Μ ΛΟ: …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

ΛΛ  ΠΡΟΘ Σ  ΣΟΙΥ Ι : ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..



-03-02

ONOMA: CALL:

ΝΧΗ ΛΛΗΝΧΝ Ρ ΙΟ Ρ ΙΣ ΥΝΧΝ
ΟΜ  ΚΣ ΚΣΗ Ν ΓΚΗ

ΠΧΝΤΜΟ:

ΣΟΠΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ -ΣΟΙΧ ΙΑ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κ ΣΟΙΚΙ : Π ΡΙΦ Ρ Ι ΚΗ ΝΟΣΗΣ : ………………………………………..

ΠΟΛΗ: …………………………. Ο Ο: ………………………….. …….. ΡΙΘΜΟ: ………….

Σ.Κ.:    ……………… ΣΗΛ ΦΧΝ : ………………………………………………………….

ΜΟΝΙΜΗ Θ Η Ρ/  Σ ΘΜΟΤ: Π ΡΙΦ Ρ Ι ΚΗ ΝΟΣΗΣ : ………………………………………..

EMAIL: ………………………………………………………………….. ……..P.O. BOX: ……………………..

ΠΟΛΗ: …………………………. Ο Ο: ………………………….. …….. ΡΙΘΜΟ: ………….

Σ.Κ.:    ……………… ΣΗΛ ΦΧΝ : ………………………………………………………….

ΟΧΗΜΑΣΑ:

υθηηηέθα: Φω υπ α Ά α  Λ υ γ α  α χ  α  Α υ υ  χ , Φω υπ α 
Α. . ., Φω γ αφ α αυ α  (π φα ).

ΡΑ ΙΟ ΡΑΙΣ ΧΝΙΚΟ ΞΟΠΛΙΜΟ

ΠΟΜΠΟ ΚΣ  VHF-UHF:

ΠΟΜΠΟ ΚΣ  HF:

ΞΟΠΛΙΜΟ ΓΙ  ΦΗΦΙ Κ  ΠΙΚΟΙΝΧΝΙ :
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ONOMA: CALL:

ΤΝΘΗΜ ΣΙΚ  Λ Ξ Ι   ΙΥΤ:

1.

2.

3.

4.

ΗΜ ΡΟΜΗΝΙ : ………………………………………

1. Μ Η ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ:

2. Κ Σ Σ Η ΤΦΗΛΟΤ ΘΜΟΤ ΣΟΙΜΟΣΗΣ :

3. ΛΗΞΗ Κ Σ Σ Η ΤΦΗΛΟΤ ΘΜΟΤ ΣΟΙΜΟΣΗΣ :

4. ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ Μ Σ  ΠΟ ΤΦΗΛΟ ΘΜΟ ΣΟΙΜΟΣΗΣ :

ΠΡΟΤΜΦΧΝΗΜ ΝΟΙ ΥΧΡΟΙ ΤΓΚ ΝΣΡΧΗ   Κ Θ  Π ΡΙΦ Ρ Ι ΚΗ ΝΟΣΗΣ :

ΧΡΗΙΜΑ ΣΟΙΧ ΙΑ  ( ηθ π λίπ ω η έθ αιημ):

ΣΟΙΥ Ι  ΠΙΚΟΙΝΧΝΙ  Μ  Σ.. :

ΣΗΛ ΦΧΝ : ……………………………………………. EMAIL:………………………………………..

                                                                                                    ………..,   ………………….

                                                                                                    κ Π.. πθ Ο - Ρ

Π ΡΙΦ Ρ Ι : ………………………………………………

ΠΡΟ: κθ ………………………………………………………………………………

ΰαπβ Ϋ υθΪ ζφ ,

φκτ ιΫ α α α αθαφ λση θα βθ η βη λκηβθέα .................................. αέ β ά κυ, εαδ
ζαηίΪθκθ αμ υπσοβ δμ αθΪΰε μ εαδ κθ πδξ δλβ δαεσ ξ δα ησ πθ Ο - Ρ βθ Π λδφΫλ δα
Ϋξπ θα κυ αθαφΫλπ σ δ …………………………………………………………………………
……………… ……………......................................................................................... ..............................

....... ..................................... .............................

....................................................................................... .......................

ΝΧΗ ΛΛΗΝΧΝ Ρ ΙΟ Ρ ΙΣ ΥΝΧΝ
ΟΜ  ΚΣ ΚΣΗ Ν ΓΚΗ

ΠΧΝΤΜΟ:

πΪθ η η  αί η η Έθ αιημ ιμ Ο - Ρ



-05

α/α CALL HM/NIA

Ο ΗΓΙ : πκ Ϋζζ αδ απσ κθ Π.. βμ Π λδφΫλ δαμ βθ .Κ. . Ν - Ρ κ Ϋζκμ εΪγ αυΰκτ
ηάθα. Σκ π έκ Μ Σ ΟΛΗ υηπζβλυθ αδ πμ Ν Ο Μ ΛΟ, Π ΝΣ ΞΗ, ΠΟΡΡΙΦΗ εα Ϊ
π λέπ π β. Σκ Ϋθ υπκ υθκ τκυθ αθ έΰλαφα σζπθ πθ αδ ά πθ Ϋθ αιβμ δμ Ο (η α

υθβηηΫθα  αυ Ϋμ) π λδζαηίαθκηΫθπθ εαδ σ πθ αφκλκτθ αέ βηα πκυ απκλλέφγβε . 

υθηηηέθα  α γ αφα ω  α ω  γ α α   Ο Α- Ρ  α υ α υ .

ΝΗΜ ΡΧΗ ΜΗΣΡΧΟΤ ΟΜ ΧΝ ΚΣ ΚΣΗ Ν ΓΚΗ - Ρ

Π ΡΙΦ Ρ Ι : …………………………………………………………………………………………….

ΣΟΠΙΚΟ ΤΝΣΟΝΙΣΗ: ………………………………………………………………………………

ΟΝΟΜ Σ ΠΧΝΤΜΟ Μ Σ ΟΛΗ

ΝΧΗ ΛΛΗΝΧΝ Ρ ΙΟ Ρ ΙΣ ΥΝΧΝ
ΟΜ  ΚΣ ΚΣΗ Ν ΓΚΗ

Σβθ π λέκ κ απσ:  …………………… Ϋπμ …………………… Ϋΰδθαθ κδ αεσζκυγ μ αζζαΰΫμ β τθαηβ 
πθ Ο - Ρ βμ Π λδφΫλ δαμ:
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ΝΧΗ ΛΛΗΝΧΝ Ρ ΙΟ Ρ ΙΣ ΥΝΧΝ
ΟΜ  ΚΣ ΚΣΗ Ν ΓΚΗ 

Π ΡΙΦ Ρ Ι ……………………..…………………………



-07-01

Κ Φ

-07-02-

-07-03-

-07-04-

-07-05-

-07-06-

-07-07-

-07-08-

-07-09-

-07-10-

-07-11-

-07-12-

-07-13-

Ξ ΜΗΝΙ Ι  Ν ΦΟΡ  ΣΧΝ ΟΜ ΧΝ ΚΣ ΚΣΗ Ν ΓΚΗ - Ρ

Π ΡΙΦ Ρ Ι : …………………………………………………………………………………………….

Π ΡΙΦ Ρ Ι ΚΟ ΤΝΣΟΝΙΣΗ: ………………………………………………………………………………

αμ δαίδίΪαπ βθ ιαηβθδαέα αθαφκλΪ βμ εα Ϊ α βμ εαδ βμ λΪ βμ πθ Ο - Ρ βθ 
Π λδφΫλ δα κ δΪ βηα απσ ……………………. Ϋπμ εαδ …………………….. εαδ παλαεαζυ ΰδα δμ 
θΫλΰ δΫμ αμ.

ΝΧΗ ΛΛΗΝΧΝ Ρ ΙΟ Ρ ΙΣ ΥΝΧΝ
ΟΜ  ΚΣ ΚΣΗ Ν ΓΚΗ

 ΛΙ 

ΝΣ ΞΗ Σ ΘΜΧΝ ΣΟ ΙΚΣΤΟ ΣΧΝ Ο 4,4

ΜΝΗΜΟΝΙ  ΤΝ ΡΓ Ι  Κ Ι Ρ  ΧΝ 3, 4.3

ΚΠ Ι Τ Ι 4.5.1

ΚΗ Ι 4.5.2

Ι ΚΙΝΗΗ ΤΛΙΚΟΤ ΠΟΘΗΚΗ Κ Ν- Ρ 4.3, 4.4

Ι Υ ΙΡΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΝΙΥΤΗ ΠΟ 
Κ Ν- Ρ 4,3

Ρ  Ι ΝΣΙΠΤΡΙΚΗ Π ΡΙΟ ΟΤ 5.2.4.1

Ρ  Ι "Φ Η 3β ΝΣΙΜ ΣΧΠΙΗ" 3,5

Ρ  Ι "Φ Η 4β Ρ Υ Ι  ΠΟΚ Σ Σ Η" 3,5

ΠΡΟΓΡ ΜΜ ΣΙΜΟ ΠΟΜ ΝΟΤ 6ΜΗΝΟΤ 4,3

Ο ΗΓΙ : πκ Ϋζζ αδ απσ κθ Σ.. βμ Π λδφΫλ δαμ βθ .Κ. . Ν - Ρ εΪγ Ϋιδ ηάθ μ. ΚΪγ
ε φΪζαδκ βμ αθαφκλΪμ (αθΪζκΰα α δαγΫ δηα πλκμ αθαφκλΪ) ηπκλ έ θα απκ ζ έ αδ απσ
π λδ σ λ μ βμ ηδαμ ζέ μ. π.ξ. -07-02-01, -07-02-02 ε.κ.ε. Συξσθ υθβηηΫθα κπκγ κτθ αδ
η Ϊ βθ ζ υ αέα ζέ α εΪγ ε φαζαέκυ αθ έΰλαφα 4.  κ π έκ "ΤΝΟΛΙΚΟ ΡΙΘΜΟ
 ΛΙ ΧΝ" Ϋξ δ εα αη λβγ έ εαδ αυ ά β ζέ α ( -07-01) εαδ π λδζαηίΪθκθ αδ εαδ κδ ζέ μ πθ

υθβηηΫθπθ.  κ π έκ " ΛΙ " αθαΰλΪφ αδ κ υθκζδεσμ αλδγησμ ζέ πθ εΪγ ε φαζαέκυ βμ
αθαφκλΪμ π λδζαηίαθκηΫθπθ πθ ζέ πθ πθ υθβηηΫθπθ (αθ υπΪλξκυθ).

ΠΡΟ: βθ .Κ. . Ν. εαδ κ .. βμ Έθπ βμ ζζάθπθ Ρα δκ λα δ ξθυθ

ΤΝΟΛΙΚΟ ΡΙΘΜΟ  ΛΙ ΧΝ:
Θ Μ Κ Φ. Κ ΝΟΝΙΜΟΤ

Μ Σ ΟΛ  ΣΗ ΤΝ ΜΗ ΣΧΝ Ο 4,2

Π Ρ ΣΗΡΗ Ι - ΥΟΛΙ



α/α

Σβθ π λέκ κ απσ:  …………………… Ϋπμ …………………… Ϋΰδθαθ κδ αεσζκυγ μ αζζαΰΫμ β τθαηβ 
πθ Ο - Ρ βμ Π λδφΫλ δαμ:

ΟΝΟΜ Σ ΠΧΝΤΜΟ - CALL ΗΜ ΡΟΜΗΝΙ Μ Σ ΟΛΗ

ΝΧΗ ΛΛΗΝΧΝ Ρ ΙΟ Ρ ΙΣ ΥΝΧΝ
ΟΜ  ΚΣ ΚΣΗ Ν ΓΚΗ

Ξ ΜΗΝΙ Ι  Ν ΦΟΡ  ΣΧΝ ΟΜ ΧΝ ΚΣ ΚΣΗ Ν ΓΚΗ - Ρ

Π ΡΙΦ Ρ Ι : …………………………………………………………………………………

Ο ΗΓΙ :  Σκ π έκ Μ Σ ΟΛΗ υηπζβλυθ αδ πμ Ν Ο Μ ΛΟ, Π ΝΣ ΞΗ εα Ϊ π λέπ π β. 

-07-02- ….



α/α

-07-03- ….

ΝΧΗ ΛΛΗΝΧΝ Ρ ΙΟ Ρ ΙΣ ΥΝΧΝ
ΟΜ  ΚΣ ΚΣΗ Ν ΓΚΗ

Ξ ΜΗΝΙ Ι  Ν ΦΟΡ  ΣΧΝ ΟΜ ΧΝ ΚΣ ΚΣΗ Ν ΓΚΗ - Ρ

Π ΡΙΦ Ρ Ι : …………………………………………………………………………………

Σβθ π λέκ κ απσ:  …………………… Ϋπμ …………………… θ Ϊξγβεαθ κδ αεσζκυγκδ αγ λκέ 
αγηκέ κ έε υκ πδεκδθπθδυθ  πθ Ο - Ρ βθ Π λδφΫλ δα:

ΟΝΟΜ Σ ΠΧΝΤΜΟ - CALL ΗΜ ΡΟΜΗΝΙ ΠΟΛΗ



α/α

α/α

Ξ ΜΗΝΙ Ι  Ν ΦΟΡ  ΣΧΝ ΟΜ ΧΝ ΚΣ ΚΣΗ Ν ΓΚΗ - Ρ

Π ΡΙΦ Ρ Ι : ……………………………………………………………………………………

Σβθ π λέκ κ απσ:  …………………… Ϋπμ …………………… υπκΰλΪφβεαθ α αεσζκυγα ηθβησθδα 
υθ λΰα έαμ εαδ λΪ πθ:

-07-04- ….

ΝΧΗ ΛΛΗΝΧΝ Ρ ΙΟ Ρ ΙΣ ΥΝΧΝ
ΟΜ  ΚΣ ΚΣΗ Ν ΓΚΗ

ΤΠΟΓΡ ΦΟΝΣ  Κ Ι ΗΜ ΡΟΜΗΝΙ :

ΦΟΡ - ΟΜ :

ΤΝ ΜΟ - ΠΙΚΟΙΝΧΝΙ  - Ρ :

ΝΣΙΚ ΙΜ ΝΟ ΤΝ ΡΓ Ι  Κ Ι Ρ  ΧΝ¨:

ΝΣΙΚ ΙΜ ΝΟ ΤΝ ΡΓ Ι  Κ Ι Ρ  ΧΝ¨:

ΤΠΟΓΡ ΦΟΝΣ  Κ Ι ΗΜ ΡΟΜΗΝΙ :

ΦΟΡ - ΟΜ :

ΤΝ ΜΟ - ΠΙΚΟΙΝΧΝΙ  - Ρ :



α/α

α/α

Μ ΛΗ Ο - Ρ ΠΟΤ ΤΜΜ Σ ΙΥ Ν

ΥΡΟΝΟ - ΣΟΠΟ - Ι ΡΚ Ι

ΥΡΟΝΟ - ΣΟΠΟ - Ι ΡΚ Ι

ΣΙΣΛΟ - Π ΡΙΓΡ ΦΗ

ΣΟΙΥ Ι  ΚΠ Ι ΤΣΧΝ

Μ ΛΗ Ο - Ρ ΠΟΤ ΤΜΜ Σ ΙΥ Ν

Ξ ΜΗΝΙ Ι  Ν ΦΟΡ  ΣΧΝ ΟΜ ΧΝ ΚΣ ΚΣΗ Ν ΓΚΗ - Ρ

ΣΟΙΥ Ι  ΚΠ Ι ΤΣΧΝ

Π ΡΙΦ Ρ Ι : ……………………………………………………………………………………

Σβθ π λέκ κ απσ:  …………………… Ϋπμ ……………………πλαΰηα κπκδάγβεαθ  κδ  επαδ τ δμ:

ΣΙΣΛΟ - Π ΡΙΓΡ ΦΗ

-07-05- ….

ΝΧΗ ΛΛΗΝΧΝ Ρ ΙΟ Ρ ΙΣ ΥΝΧΝ
ΟΜ  ΚΣ ΚΣΗ Ν ΓΚΗ



α/α ΣΙΣΛΟ - Π ΡΙΓΡ ΦΗ

Ξ ΜΗΝΙ Ι  Ν ΦΟΡ  ΣΧΝ ΟΜ ΧΝ ΚΣ ΚΣΗ Ν ΓΚΗ - Ρ

Π ΡΙΦ Ρ Ι : ……………………………………………………………………………………

Σβθ π λέκ κ απσ:  …………………… Ϋπμ …………………… δ ιάξγβ αθ κδ α εά δμ:

-07-06- ….

ΝΧΗ ΛΛΗΝΧΝ Ρ ΙΟ Ρ ΙΣ ΥΝΧΝ
ΟΜ  ΚΣ ΚΣΗ Ν ΓΚΗ

ΦΟΡ Ι Κ Ι ΟΜ  ΠΟΤ ΤΜΜ Σ ΙΥ Ν

Μ ΛΗ Κ Ι Σ ΘΜΟΙ ΣΟΤ ΙΚΣΤΟΤ Ο - Ρ ΠΟΤ ΤΜΜ Σ ΙΥ Ν 

ΥΡΟΝΟ - ΣΟΠΟ - Ι ΡΚ Ι

ΗΜ ΡΟΜΗΝΙ  ΓΚΡΙΗ ΠΟ ΣΗΝ Κ Ν - Ρ

ΥΡΟΝΟ, ΤΜΜ Σ ΥΟΝΣ  Κ Ι ΤΜΠ Ρ Μ Σ  ΞΙΟΛΟΓΗΗ



α/α CALL HM/NIA

Σβθ π λέκ κ απσ:  …………………… Ϋπμ …………………… Ϋΰδθαθ κδ αεσζκυγ μ ξλ υ δμ εαδ 
πδ λκφΫμ υζδεκτ βμ απκγάεβμ Κ Ν- Ρ απσ ηΫζβ πθ Ο - Ρ βμ Π λδφΫλ δαμ:

Π ΡΙΓΡ ΦΗ ΤΛΙΚΟΤ Μ Σ ΟΛΗ

Ξ ΜΗΝΙ Ι  Ν ΦΟΡ  ΣΧΝ ΟΜ ΧΝ ΚΣ ΚΣΗ Ν ΓΚΗ - Ρ

Π ΡΙΦ Ρ Ι : …………………………………………………………………………………

-07-07- ….

ΝΧΗ ΛΛΗΝΧΝ Ρ ΙΟ Ρ ΙΣ ΥΝΧΝ
ΟΜ  ΚΣ ΚΣΗ Ν ΓΚΗ

Ο ΗΓΙ :  Σκ π έκ Μ Σ ΟΛΗ υηπζβλυθ αδ πμ ΥΡ ΧΗ ά ΠΙΣΡΟΦΗ εα Ϊ π λέπ π β. 



α/α ΗΜ/ΝIA ΠΟΟ Π Ρ Σ

Ο ΗΓΙ :  κ π έκ Π Ρ Σ υηπζβλυθ αδ Ν Ι ά ΟΥΙ αθΪζκΰα αθ βθ αθαφκλΪ υθκ τ δ
υθβηηΫθκ παλα α δεσ ά Ϊζζκ Ϋΰΰλαφκ ξ δεσ η  β απΪθβ.

Ξ ΜΗΝΙ Ι  Ν ΦΟΡ  ΣΧΝ ΟΜ ΧΝ ΚΣ ΚΣΗ Ν ΓΚΗ - Ρ

Π ΡΙΦ Ρ Ι : …………………………………………………………………………………

Σβθ π λέκ κ απσ:  …………………… Ϋπμ …………………… δαξ δλδ άεαη  α αεσζκυγα πκ Ϊ (  
υλυ) βμ κδεκθκηδεάμ θέ ξυ βμ απσ βθ Κ Ν- Ρ ΰδα αθΪΰε μ βμ λΪ βμ πθ Ο - Ρ βθ 

Π λδφΫλ δα:

ΙΣΙΟΛΟΓΙ

-07-08- ….

ΝΧΗ ΛΛΗΝΧΝ Ρ ΙΟ Ρ ΙΣ ΥΝΧΝ
ΟΜ  ΚΣ ΚΣΗ Ν ΓΚΗ



α/α

ΧΡ ΝΣΙΚ ΙΜ ΝΟ Ρ ΗCALL

ΤΜΜ ΣΟΥΗ Μ ΛΧΝ Ο - Ρ - ΤΝΟΛΙΚ  ΧΡ  Π ΥΟΛΗΗ

Ο ΗΓΙ : θ θ παλεκτθ α π έα ΰδα β υηη κξά πθ η ζυθ β υΰε ελδηΫθβ λΪ β θα 
ξλβ δηκπκδβγ έ κ ξυλκμ κ πέ π ηΫλκμ βμ έ δαμ ζέ αμ ΰδα β υθΫξ δα κυ πέθαεα.

ΦΟΡ  - ΟΜ  - ΣΟΙΥ Ι  ΠΙΚΟΙΝΧΝΙ - Ρ

ΝΣΙΚ ΙΜ ΝΟ Ρ Η - Ν ΡΓ Ι  Ο - Ρ

Τ. . .Π.

Ξ ΜΗΝΙ Ι  Ν ΦΟΡ  ΣΧΝ ΟΜ ΧΝ ΚΣ ΚΣΗ Ν ΓΚΗ - Ρ

Π ΡΙΦ Ρ Ι : ……………………………………………………………………………………

Σβθ π λέκ κ απσ:  …………………… Ϋπμ ……………………Ϋΰδθαθ κδ αεσζκυγ μ λΪ δμ θ δπυλδεάμ 
π λδσ κυ:

Π ΡΙΦ Ρ Ι ΚΗ/Κ  ΝΟΣΗΣ /  

-07-09- ….

ΝΧΗ ΛΛΗΝΧΝ Ρ ΙΟ Ρ ΙΣ ΥΝΧΝ
ΟΜ  ΚΣ ΚΣΗ Ν ΓΚΗ



α/α

ΧΡ 

Σβθ π λέκ κ απσ:  …………………… Ϋπμ ……………………Ϋΰδθαθ κδ αεσζκυγ μ λΪ δμ  ΦΪ β 3β 
θ δη υπδ β απσ δμ Ο - Ρ βμ Π λδφΫλ δαμ.

-07-10- ….

ΗΜ ΡΟΜΗΝΙ  Κ Ι ΧΡ  ΓΚΡΙΗ ΠΟ Κ Ν:

ΝΧΗ ΛΛΗΝΧΝ Ρ ΙΟ Ρ ΙΣ ΥΝΧΝ
ΟΜ  ΚΣ ΚΣΗ Ν ΓΚΗ

Ξ ΜΗΝΙ Ι  Ν ΦΟΡ  ΣΧΝ ΟΜ ΧΝ ΚΣ ΚΣΗ Ν ΓΚΗ - Ρ

Π ΡΙΦ Ρ Ι : ……………………………………………………………………………………

Ο ΗΓΙ : θ θ παλεκτθ α π έα ΰδα β υηη κξά πθ η ζυθ β υΰε ελδηΫθβ λΪ β θα 
ξλβ δηκπκδβγ έ κ ξυλκμ κ πέ π ηΫλκμ βμ έ δαμ ζέ αμ ΰδα β υθΫξ δα κυ πέθαεα.

ΤΠ ΤΘΤΝΟ Ρ Η:

Π ΡΙΓΡ ΦΗ ΤΜ ΝΣΟ - ΣΟΠΟ -ΥΡΟΝΟ

Σ ΘΜΟΙ ΣΟΤ ΙΚΣΤΟΤ ΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ Ο - Ρ ΠΟΤ ΤΜΜ Σ ΙΥ Ν:

ΤΜΜ ΣΟΥΗ Μ ΛΧΝ Ο - Ρ - ΤΝΟΛΙΚ  ΧΡ  Π ΥΟΛΗΗ
CALL ΝΣΙΚ ΙΜ ΝΟ Ρ Η

ΦΟΡ Ι Κ Ι ΟΜ  ΠΟΤ ΤΜΜ Σ ΙΥ Ν ΣΙ ΠΙΥ ΙΡΗ Ι:



α/α

ΧΡ 

-07-11- ….

ΝΧΗ ΛΛΗΝΧΝ Ρ ΙΟ Ρ ΙΣ ΥΝΧΝ
ΟΜ  ΚΣ ΚΣΗ Ν ΓΚΗ

Ξ ΜΗΝΙ Ι  Ν ΦΟΡ  ΣΧΝ ΟΜ ΧΝ ΚΣ ΚΣΗ Ν ΓΚΗ - Ρ

Π ΡΙΦ Ρ Ι : ……………………………………………………………………………………

Σβθ π λέκ κ απσ:  …………………… Ϋπμ ……………………Ϋΰδθαθ κδ αεσζκυγ μ λΪ δμ  ΦΪ β 4β 
λαξ έα πκεα Ϊ α β απσ δμ Ο - Ρ βμ Π λδφΫλ δαμ.

Π ΡΙΓΡ ΦΗ ΤΜ ΝΣΟ - ΣΟΠΟ -ΥΡΟΝΟ

ΗΜ ΡΟΜΗΝΙ  Κ Ι ΧΡ  ΓΚΡΙΗ ΠΟ Κ Ν:

ΤΠ ΤΘΤΝΟ Ρ Η:

ΦΟΡ Ι Κ Ι ΟΜ  ΠΟΤ ΤΜΜ Σ ΙΥ Ν ΣΙ ΠΙΥ ΙΡΗ Ι:

Ο ΗΓΙ : θ θ παλεκτθ α π έα ΰδα β υηη κξά πθ η ζυθ β υΰε ελδηΫθβ λΪ β θα 
ξλβ δηκπκδβγ έ κ ξυλκμ κ πέ π ηΫλκμ βμ έ δαμ ζέ αμ ΰδα β υθΫξ δα κυ πέθαεα.

Σ ΘΜΟΙ ΣΟΤ ΙΚΣΤΟΤ ΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ Ο - Ρ ΠΟΤ ΤΜΜ Σ ΙΥ Ν:

ΤΜΜ ΣΟΥΗ Μ ΛΧΝ Ο - Ρ - ΤΝΟΛΙΚ  ΧΡ  Π ΥΟΛΗΗ
CALL ΝΣΙΚ ΙΜ ΝΟ Ρ Η



α/α ΗΜ/ΝΙA Π ΝΗ

Ο ΗΓΙ :  κ π έκ ΤΛΙΚΟ υηπζβλυθ αδ κ υζδεσ πκυ πδγαθΪ γα ηπκλκτ θα δα γ έ απσ βθ
απκγάεβ βμ Κ Ν- Ρ.  κ π έκ Π ΝΗ κ πλκςπκζκΰδαση θκ εσ κμ βμ λΪ βμ πΫλα κυ
πκ κτ πκυ γα εαζυφγ έ απσ δ έκυμ πσλκυμ πθ η ζυθ Ο - Ρ.

ΤΛΙΚΟΠ ΡΙΓΡ ΦΗ

Ξ ΜΗΝΙ Ι  Ν ΦΟΡ  ΣΧΝ ΟΜ ΧΝ ΚΣ ΚΣΗ Ν ΓΚΗ - Ρ

Π ΡΙΦ Ρ Ι : …………………………………………………………………………………

Σβθ π λέκ κ απσ:  …………………… Ϋπμ …………………… πλκΰλαηηα έακυη  δμ αεσζκυγ μ 
λΪ δμ πθ Ο - Ρ βθ Π λδφΫλ δα:

-07-12- ….

ΝΧΗ ΛΛΗΝΧΝ Ρ ΙΟ Ρ ΙΣ ΥΝΧΝ
ΟΜ  ΚΣ ΚΣΗ Ν ΓΚΗ



Ξ ΜΗΝΙ Ι  Ν ΦΟΡ  ΣΧΝ ΟΜ ΧΝ ΚΣ ΚΣΗ Ν ΓΚΗ - Ρ

Π ΡΙΦ Ρ Ι : …………………………………………………………………………………

υηπζβλπηα δεΪ  αυ ά βθ αθαφκλΪ γα γΫζαη  θα αθαφΫλκυη  α αεσζκυγα:

-07-13- ….

ΝΧΗ ΛΛΗΝΧΝ Ρ ΙΟ Ρ ΙΣ ΥΝΧΝ
ΟΜ  ΚΣ ΚΣΗ Ν ΓΚΗ


