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◙ δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ η τ ε ς Γράφει ο Σωτήριος Βανικιώτης, SV1HER Ταµίας της ΕΕΡ & µέλος της ΕΚΕΑν / ΟΕΑ της ΕΕΡ

Με κεντρικό σύνθηµα « Σώζον-τας ζωές µέσα από τις επικοι-νωνίες Εκτάκτων Αναγκών»πραγµατοποιήθηκε το 4ο Παγκόσµιοσυνέδριο Ραδιοερασιτεχνών για Επι-κοινωνίες Έκτακτης Ανάγκης –GAREC 2008.Τόπος: Συνεδριακή αίθουσα«Αυστρία» στο εκθεσιακό κέντρο«Friedrichshafen Messe», Γερµανίας σεσυνεργασία και κατά τη διάρκεια του33ου HamFest.∆ιάρκεια 2 πλήρεις ηµέρες, 26 & 27Ιουνίου 2008.Οµιλητές: 20 µε συµµετοχή των προ-έδρων και αντιπροέδρων της IARU καιτων τριών region, του εκπροσώπου τηςITU του  Dr. Cosmas Zavazava, Headof LSE Division & εκπροσώπου τουδιεθνή Ερυθρού Σταυρού, η ARRL, oGaston Bertels ON4WG chairman τηςEUROCOM WG.Σύνεδροι: 58 (ο επίσηµος αριθµός).
Η συµµετοχή µεγάλη, που δείχνει ότιοι Επικοινωνίες Έκτακτης Ανάγκηςείναι κάτι το οποίο πλέον το παίρνουνπολύ σοβαρά οι Ραδιοερασιτέχνες σεόλο τον κόσµο.Ο αριθµός των συνέδρων τελικά ξεπέ-ρασε τα 65 άτοµα και οι χώρες πουσυµµετείχαν επίσηµα ήταν η Φιλανδία,Πολωνία, Ισλανδία, Ισραήλ, Ολλανδία,Αµερική, Αγγλία, Γερµανία, Ελβετία,Ελλάδα (2 συµµετοχές µε τονSV1HER από την ΕΕΡ και τονSV2KGA Αδάµο από το Σύλλογο τηςΠιερίας), Κουβέιτ, Σουηδία, Αυστρία,Βενεζουέλα, Γαλλία, Βουλγαρία, Αίγυ-πτο, Ινδία, Κροατία, Καναδά, Βοσνία& Εζεργοβίνη.Από τα βασικότερα θέµατα πουπαρουσιάστηκαν από τους οµιλητές

αναπτύχθηκαν και συζητήθηκαν µετους συµµετέχοντες ήταν:► ∆ιεξοδική παρουσίαση & ανάλυσητων διαδικασιών επικοινωνιών εκτά-κτων αναγκών στη Κίνα, Φιλανδία, &Αµερική.
► Τι γίνεται σήµερα στην Ινδία και ταοφέλη που προέκυψαν από τις επικοι-νωνίες εκτάκτων αναγκών των Ινδώνραδιοερασιτεχνών  στη τραγωδία τουτσουνάµι.
► Οι Επικοινωνίες Έκτακτης Ανάγκηςστη πράξη.  Αναλύθηκαν διεξοδικά ταπροβλήµατα των επικοινωνιών και οισυχνότητες που χρησιµοποιούνται στιςέκτακτες ανάγκες  και η ανάγκη χρήσηςτης µπάντας των 5 µεγακύκλων πανευ-ρωπαϊκά.
► Οι εµπειρίες, τα αποτελέσµατα και

το µέλλον του GLOBALSET. 
Το GLOBALSET  είναι ∆ιεθνείς ασκή-σεις επικοινωνιών Εκτάκτων Αναγκώνδιάρκειας µερικών ωρών περίπου κάθε6 µήνες µε συµµετοχές από όλο τοκόσµο, στις οποίες η ΟΕΑ της ΕΕΡµέσω της ΕΚΕΑν συµµετέχει ανελλι-πώς τα 2-3 τελευταία χρόνια.
► Η χρήση της νέας ψηφιακής τεχνο-λογίας  D-STAR (DIGITAL) από τουςΡαδιοερασιτέχνες στις ΕπικοινωνίεςΕκτάκτων Αναγκών.Πλήρης ανάπτυξη των πλεονεκτηµά-των και παρουσίαση των προγραµµά-των (software) που έχουν ήδη γραφτείαπό ραδιοερασιτέχνες για τις ανάγκεςτων Επικοινωνιών σε  Έκτακτες Ανάγ-κες και µπ ορούν άµεσα να χρησιµοποι-ηθούν µε 2 φορητούς ποµποδέκτες και2 laptop τουλάχιστον.

GAREC 2008
4ο Παγκόσµιο συνέδριο Ραδιοερασιτεχνών για Επικοινωνίες Έκτακτης Ανάγκης 

Ο SV1HER, η VY2YAM Yamini, ο VU2MYH, πρόεδροςτης Ινδικής Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών και ο SV2KGA.
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Τα αποτελέσµατα του συνεδρίουσυνοπτικά είναι:
► Η αίτηση τροποποίησης της παρα-γράφου 23 της διεθνούς σύµβασηςWRC-03 για τις καταστάσεις Εκτά-κτων Αναγκών & ασκήσεων . Πρότασηπου έγινε αµέσως δεκτή από τονεκπρόσωπο της ITU και θα το υποστη-ρίξει για να γίνει η σχετική αλλαγή.
► Η ανάγκη χρήσης της µπάντας των5 µεγακύκλων πανευρωπαϊκά µε τησύσταση να πιέσουµε όλοι τα αρµόδιαυπουργεία στη χώρα τους οι Εθνικοίσύλλογοι και ο καθένας από τους συµ-µετέχοντες στη CAREG-2008 για ναδοθεί στους ραδιοερασιτέχνες και ηµπάντα των 5 µεγακύκλων.
► Η χρήση του «/D» (disaster) απότους σταθµούς που συµµετέχουν σεασκήσεις ή επικοινωνίες εκτάκτωναναγκών.Την ενηµέρωση µε κάθε πρόσφοροτρόπο συµπεριλαµβανοµένου του DXcluster για τις κεντρικές συχνότητες +/-5 Khz των εκτάκτων αναγκών για απο-φυγή παρεµβολών και contests.  
► Και η υπογραφή µνηµονίου συνερ-γασίας µεταξύ της  IARU & της IFRC{International Federation of Red Cross& Red CresCent Societies (∆ιεθνήςΕρυθρός Σταυρός)}
► Επίσης έγινε σύντοµη παρουσίασητης υπογραφής µνηµονίου συνεργα-σίας µεταξύ της IARU & της ITU τοέτος 2007 & της IARU & των Ηνωµέ-νων Εθνων (UN) το 2006..
Για να δείτε τα αποτελέσµατα του συνεδρί-ου (στα αγγλικά) και τις παρουσιάσεις καιάλλο υλικό απο το συνέδριο της CAREG -2008 επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:http://www.rientola.fi/oh3ag/garec
Η επόµενη GAREG θα γίνει στηνΙαπωνία, στο Τόκυο, µάλλον στις 21-23Αυγούστου 2009 και ο γράφων, καθώςκαι η ΟΕΑ της ΕΕΡ έχουν ήδη προ-σκληθεί να συµµετάσχουν.
73 Σωτήριος Βανικιώτης SV1HERΤηλ.: (+30)  693-2671602

Μερικοί από τους Συνέδρους σε αναµνηστική φωτογραφία.

Πολύ ενδιαφέρουσες και οι συζητήσεις στα διαλείµµατα του συνεδρίου.
Ο Gaston Bertels, ON4WT σεσυνοµιλία µε τον Αδάµο, SV2GKA.

Κάτω: Ο SV1HER ο δρ. CosmasZavazava της ITU και ο SV2KGA.
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