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◙ ο µ α δ ε ς  ε κ τ α κ τ η ς  α ν α γ κ η ς  ε ε ρ

Το άρθρο που ακολουθεί έρχεταινα συνεχίσει την σειρά άρθρωνγια την ΟΕΑ της ΕΕΡ, αφορµήγια να το γράψω στάθηκε µία σειράεπαφών που πραγµατοποίησα τουςτελευταίους 8 µήνες µε υπηρεσίες καιραδιοερασιτέχνες.Οι ΟΕΑ – ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣΑΝΑΓΚΗΣ – της ΕΕΡ, απαρτίζονταιΜΟΝΟ από αδειούχους ραδιοερασιτέ-χνες, ανεξαρτήτως κατηγορίας άδειας(SW ή SV), οι οποίοι θέλουν να προ-σφέρουν ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ τηλεπικοι-νωνιακή κάλυψη σε καταστάσειςέκτακτης ανάγκης. Η τηλεπικοινωνια-κή κάλυψη αφορά στις υπηρεσίες πουεµπλέκονται µε την αντιµετώπιση τωνσυνεπειών µιας φυσικής καταστροφής,είτε αυτές είναι Κρατικές (π.χ.Γ.Γ.Π.Π., Νοµαρχίες, Π.Σ., ΕΛΛΑΣ,ΕΚΑΒ κτλ), είτε είναι Εθελοντικές, καισε κάποιες περιπτώσεις και στουςάµεσα πληγέντες από αυτή (π.χ. επικοι-νωνία µεταξύ οικογενειών σε σεισµό-πληκτη ζώνη).Οι ΟΕΑ της ΕΕΡ ξεκίνησαν τη δράσητους το 1980 µετά τις µεγάλες πυρκα-γιές στην Αττική. Εκτός από καταστά-σεις έκτακτης ανάγκης, προσφέρουντις υπηρεσίες τους και για την κάλυψητων τηλεπικοινωνιακών αναγκώνµεγάλων αθλητικών γεγονότων, όπωςπχ ο κλασικός  Μαραθώνιος της Αθή-νας, ή και για την κάλυψη των τηλεπι-κοινωνιών ασφαλείας σε µεγάλα γεγο-νότα, όπως οι πανελλήνιες Προσκοπι-κές ∆ράσεις στο Ζαγόρι Ηπείρου(2002) και το Παγγαίο Θράκης (2006)κ.ά.Η εκπαίδευση των µελών των ΟΕΑτης ΕΕΡ γίνεται από ειδικευµένουςεισηγητές, και µέσα από ειδικές ασκή-σεις στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτε-ρικό. 

Γράφει ο SV1GFH Σαµαλτάνος Ανδρέας Νικόλαος
Έφορος ∆ιεθνών και ∆ηµοσίων Σχέσεων και Έφορος ΕΚ.Ε.Αν

ΟΕΑ… ΟΕΑ…Μα τι είναι αυτές οι ΟΕΑ;

Από δράση των ΟΕΑ στον Κηφισό.

Η σωστή προετοι-µασία και ο άρτιοςεξοπλισµός είναι τοκλειδί για την αποτε-λεσµατική συνεισφο-ρά των ΟΕΑ τηςΕΕΡ όπου και όποτεκαι αν απαιτηθεί. 



Το έργο των Ο.Ε.Α. της ΕΕΡ σεπεριπτώσεις έκτακτης ανάγκης είναι:α) Η τηλεπικοινωνιακή διασύνδεσητων υπηρεσιών, που εµπλέκονται µετην αντιµετώπιση της καταστροφής γιατην αποσυµφόρηση ή την αποκατάστα-ση των τηλεπικοινωνιών τουςβ) Η ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακώνδικτύων για
τη γρήγορη συλλογή πληροφοριών,το συντονισµό βυτιοφόρων, ασθε-νοφόρων νοσοκοµείων, οχηµάτωνµεταφοράς βοήθειας, καταυλισµών,εθελοντικών οµάδων κλπ.,
την αναζήτηση προσώπωνγ) Η διαβίβαση µηνυµάτων ανάγκηςµέσω ασυρµάτου (φωνητικά ή ψηφια-κά)δ) Η δηµιουργία εναλλακτικών – ωςπρος τα υπάρχοντα – τηλεπικοινωνια-κών δικτύων των δηµοσίων οργανι-σµών. Οι ΟΕΑ της ΕΕΡ διαθέτουν µόνιµηεγκατάσταση υλικού στη ΓενικήΓραµµατεία Πολιτικής Προστασίας:Μόνιµη εγκατάσταση ραδιοερασιτεχνι-κού σταθµού πλήρως εξοπλισµένου µεασυρµάτους HF, VHF και UHF καθώςκαι τα αντίστοιχα κεραιοσυστήµαταστο κτίριο. Ο σταθµός αυτός επανδρώ-

νεται από µέλη των Ο.Ε.Α. της ΕΕΡ σεκάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκηςµετά από αίτηµα της Γ.Γ.Π.Π. και  δια-σφαλίζει την οµαλή κάλυψη των τηλε-πικοινωνιών  της Γ.Γ.Π.Π. µε τις αρµό-διες Υπηρεσίες και τους Εθελοντέςεντός και εκτός Ελλάδος.Οι ΟΕΑ της ΕΕΡ (H.A.R.E.S. -Hellenic Amateur Radio EmergencyService) µέσα από διεθνείς συµβάσειςκαι αδελφοποιήσεις συνεργάζονται 
µε τις Emergency Communicationsτης IARU και της IARU Region 1 (150χώρες), 
µε τη γαλλική FNRASEC και τηνοµάδα της DITRANS και το RéseauUrgence International (28 ΓαλλόφωνεςΧώρες).
µε την Ιταλική ΟΕΑ της ARIκαι τέλος την Τουρκική OEA τηςTRAC.Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη µηνιαίασυµµετοχή µελών των ΟΕΑ της ΕΕΡ σεασκήσεις HF, φωνής PSK 31 καιPACTOR (Άσκηση IARU Region 1,άσκηση RUI, άσκηση ARI) . Ταυτόχρο-να βρίσκονται υπό επεξεργασία ( καιίσως την στιγµή που διαβάζετε αυτέςτις γραµµές να έχουν υπογραφεί) πρω-τόκολλα - µνηµόνια συνεργασίας απευ-

θείας µε κρατικούς φορείς, εθελοντικέςοµάδες και ξένες ενώσεις.Τελειώνοντας θα ήθελα να θυµίσω γιαάλλη µία φορά πως οι ΟΕΑ της ΕΕΡείναι Ραδιοερασιτέχνες που κάνουνΜΟΝΟ τηλεπικοινωνίες, ∆ΕΝ είµαστεδιασώστες ή πυροσβέστες (γι’ αυτάυπάρχουν άλλες Εθελοντικές Οµάδες),αν και µέσα στους διασώστες ή τουςπυροσβέστες υπάρχουν σίγουρα Ραδι-οερασιτέχνες.∆εν πρέπει να ξεχνάµε ως ραδιοερασι-τέχνες πως ο νοµοθέτης µας έδωσε τιςάδειες όχι µόνο για να δραστηριοποι-ηθούµε σε ένα ευχάριστο χόµπι, αλλάκαι να µπορεί να βασιστεί σε παράλλη-λα δικά µας δίκτυα επικοινωνιών καιεκπαιδευµένους χειριστές.Επανδρώστε τις ΟΕΑ/ΕΕΡ! Είναιµία πολύτιµη εµπειρία για όλους µας,και ως ραδιοερασιτέχνες αλλά πριν απόόλα ως άνθρωποι.
Παραµένω στη διάθεσή σας, όπως καιόλα τα µέλη της Επιτροπής ΚάλυψηςΕκτάκτων Αναγκών (ΕΚΕΑν), στοτηλέφωνο 6972611087 στο emailsv1gfh@raag.org και µέσω του site:www.hares.gr

Οι ΟΕΑ κάνουν συχνά ασκήσεις ετποιµότητας.Η φωτογραφία είναι από την άσκηση παροχής Α’ Βοηθειών στο 251 ΓΝΑ. Φωτογραφίες από δράσειςτων ΟΕΑ της ΕΕΡ.
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