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Την Τετάρτη 8 Απριλίου τοΥπουργείο Μεταφορών και Επι-κοινωνιών σε συνεργασία µε τη∆ιεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU),οργάνωσε στο Αµφιθέατρό του  ηµερί-δα µε θέµα «Τηλεπικοινωνίες Έκτα-κτης Ανάγκης».Τα θέµατα που αναπτύχτηκαν στηνΗµερίδα, ήταν:■ Ο ρόλος των Τηλεπικοινωνιών καιγενικότερων Τεχνολογιών Επικοινω-νιών και Πληροφορικής στη διαχείρισηκαταστροφών υπό το πρίσµα των αυξα-νόµενων καταστροφών, που οφείλονταικατά ένα µέρος στις κλιµατικές αλλα-γές, και παρουσίαση των εργασιών τηςITU  σε αυτό το πεδίο δράσης.  ■ Το νοµικό πλαίσιο και ο ρόλος τωντηλεπικοινωνιών και θέµατα πολιτικήςσχετικά µε µια αποτελεσµατική ανάπτυ-ξη των τηλεπικοινωνιών και των τεχνο-λογιών Επικοινωνιών και Πληροφορι-κής για τη διαχείριση καταστροφών.■ Ο σχεδιασµός και η ενσωµάτωσητων Εθνικών Σχεδίων για τις Τηλεπι-κοινωνίες Εκτάκτου Ανάγκης µέσα σταΕθνικά Σχέδια ∆ιαχείρισης φυσικώνκαταστροφών και παρουσίαση τωνκαλύτερων πρακτικών από τα εθνικάσχέδια αντιµετώπισης άλλων χωρών.Στο πάνελ των οµιλητών συµµετείχανεκπρόσωποι των: ΥΜΕ, ITU, ΕΚΑΒ,ΓΓΠΠ, ΕΕ, ΟΤΕ (TETRA) και η ΕΕΡ µετον Έφορο ΕΚΕΑν και Έφορο ∆ιεθνώνκαι ∆ηµοσίων Σχέσεων SV1GFH ΑνδρέαΣαµαλτάνο, που ανέπτυξε τον ρόλο τωνΡαδιοερασιτεχνών στις καταστάσειςΈκτακτης Ανάγκης.Αυτό που πραγµατικά ήταν εντυπω-σιακό ήταν η κατ’ εξακολούθηση ανα-φορά από τους οµιλητές της ITU καιτου ΥΜΕ στους Ραδιοερασιτέχνες καιστο πόσο σηµαντικός είναι ο ρόλοςτους, ενώ η παρουσίαση του SV1GFHπροκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον τωνδιαφόρων υπηρεσιών και εταιριών

(του χώρου κινητής τηλεφωνίας καιinternet), που έµοιαζαν να “ξανα-ανα-καλύπτουν” τους Ραδιοερασιτέχνες.Η Ηµερίδα ήταν η πρώτη από σειράτριών Ηµερίδων στο διάστηµα Απριλί-ου - Ιουνίου 2009, οι οποίες εντάσσον-ται σε ευρύ πρόγραµµα συνεργασίας µετην ITU. Το πρόγραµµα περιλαµβάνειανάπτυξη επιδεξιοτήτων µε ειδικέςηµερίδες, εκδηλώσεις και σεµινάρια σεσυνδιοργάνωση µε την ITU. Χαιρετισµό στην έναρξη της Ηµερί-δας απεύθυναν ο Γενικός ΓραµµατέαςΕπικοινωνιών κ. Ι. Αδαµόπουλος και ο∆ιευθυντής του Γραφείου ΑνάπτυξηςΤηλεπικοινωνιών της ITU κ. Sami AlBasheer Al Morshid. Στη διάρκεια της ηµερίδας  παρουσιά-στηκαν εφαρµογές ΤηλεπικοινωνιώνΈκτακτης Ανάγκης από την ΓενικήΓραµµατεία Πολιτικής Προστασίας(νέο όχηµα 4×4 µε δορυφορικό σύστη-µα µετάδοσης εικόνας και Ήχου), καιαπό τον ΟΤΕ (εµπορικό σύστηµαTETRA).

◙ δραστηριοτητες ΟΕΑ

Ηµερίδα του ΥΜΕ για τις"Τηλεπικοινωνίες Έκτακτης Ανάγκης"

Πάνω αριστερά: Ο SV1GFH στοβήµα, αναλύοντας το ρόλο των Ραδι-οερασιτεχνών σε καταστάσεις έκτα-κτης ανάγκης.∆εξιά στήλη: Εξοπλισµός επικοινω-νιών της Υπ. Πολιτικής Προστασίαςκαι το van TETRA του ΟΤΕ.◘


