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OΓιόσεφα  Κιπκουρούι ήταν ονικητής του 27ου ΚλασικούΜαραθωνίου Αθήνας, πουδιοργάνωσε ο ΣΕΓΑΣ στη �νή�η τουΓρηγόρη Λα�πράκη. Ο Κενυάτηςδρο�έας τερ�άτισε σε 2 ώρες, 13 λεπτάκαι 44’’.Η ο�άδα της ΟΕΑ της ΕΕΡ Αττικήςσυ��ετείχε για 4η συνεχή χρονιάκαλύπτοντας τις τηλεπικοινωνιακέςανάγκες των αγωνισ�άτων �ε τηνσυ��ετοχή 28 συναδέλφων, οι οποίοικάλυψαν καθ’ όλη την διάρκεια τις 28θέσεις επικοινωνιών.Στο κέντρο επιχειρήσεων τουΚαλλι�άρ�αρου υπήρχε τοσυντονιστικό κέντρο του ΕΚΑΒ �ε τοδικό του σύστη�α επικοινωνιών σεTETRA, το τηλεπικοινωνιακό κέντροτων ΟΕΑ της ΕΕΡ και η κεντρικήγρα��ατεία του Μαραθωνίου, ενώ γιαπρώτη φορά στον ίδιο χώρο υπήρχε τοσυντονιστικό κέντρο της ΕΛΑΣ.Οι ΟΕΑ της ΕΕΡ κάλυψαν τιςεπικοινωνίες για τα αγωνίσ�ατα:

Γράφει ο SV1GFH Σαµαλτάνος Ανδρέας ΝικόλαοςΈφορος Επιτροπής Κάλυψης Εκτάκτων Αναγκών / Έφορος ∆ιεθνών και ∆ηµοσίων Σχέσεων

Οι ΟΕΑ της ΕΕΡ στον27ο Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Κάποια από τα µέλη των ΟΕΑ της ΕΕΡ που συµµετείχανστην υποστήριξη  του 28ου Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών.
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δραστηριοτητες ΟΕΑ

- Κλασικός Μαραθώνιος Αθήνας- ∆υνα�ικό Βάδην- Αγώνας 5.000m- Αγώνας 10.000m- Αγώνας 700m- Special Games - Παιδικός Μαραθώνιος,που πραγ�ατοποιήθηκαν ταυτόχρονα.Το κέντρο επιχειρήσεων επισκέφτηκεο Υπουργός Πολιτισ�ού καιΤουρισ�ού, κύριος ΠαύλοςΓερουλάνος �αζί �ε τον πρόεδρος τουΣΕΓΑΣ, κύριο Βασίλη Σεβαστή,  οιοποίοι  παρέ�ειναν στον χώρο τουκέντρου επιχειρήσεων αρκετή ώρα καιενη�ερώθηκαν από τον Έφορο∆ιεθνών και ∆η�οσίων ΣχέσεωνSV1GFH ΣΑΜΑΛΤΑΝΟ Ανδρέα γιατην δράση των ΟΕΑ και τιςτηλεπικοινωνιακές δυνατότητες τους.  Η όλη “επιχείρηση’’ του Μαραθωνίουδιεξήχθη χωρίς σοβαρά προβλή�ατα,�ας “κούρασε’’ λίγο η πρωινή έντονηβροχή. Οι τηλεπικοινωνίες ξεκίνησανστις 5:30 το πρωί της Κυριακής καιολοκληρώθηκαν στις 16:00 της ίδιαςη�έρας. ∆ιαβιβάστηκαν συνολικά 15ιατρικής φύσεως �ηνύ�ατα, τα οποίακαι διαχειρίστηκαν αποτελεσ�ατικάαπό το κέντρο του ΕΚΑΒ πουλειτουργούσε στον ίδιο χώρο του
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δραστηριοτητες ΟΕΑ

Η γραµµή τερµατισµού.

Ο SV1IYΧ (τοπικός σύνδεσµοςΑττικής & SV1GFH (έφοροςΕΚΕΑν) στο κέντρο επικοινωνιώνστο Παναθηναϊκό στάδιο.

Ο SW1IVL σε δράση σε ένα από ταοχήµατα περισυλλογής εγκαταλειψάν-των αθλητών.

Αριστερά: Ο SW3JBF σε δράση σεένα από τα οχήµατα περισυλλογήςεγκαταλειψάντων αθλητών.∆εξιά: Ο SV1EBA στο κέντρο επι-κοινωνιών της ΟΕΑ στο Παναθηναϊ-κό στάδιο.

1980 – 2010: 30 χρόνια ΟΕΑ  ΕΕΡ



Κέντρου Επιχειρήσεων τουΜαραθωνίου, ενώ άλλα προβλή�αταδιαβιβάστηκαν στην ΕΛΑΣ και στο ΠΣ�έσω της ΕΛΑΣ, που λειτουργούσε καιαυτή Κέντρο Επιχειρήσεων στον ίδιοχώρο.Από τις ΟΕΑ της ΕΕΡ συ��ετείχανοι: SW1IVL, SV1EBA, SW2ODW/1,SV1HER, SW3JBF/1, SV1BNE,SV1IXY, SV1AMY, SV1LHM,SV1JGX, SV1JFS, SV1EBE, SW1LJJ,SV1ASK, SV1KYE, SV1IZR,SW1JCO SW1HBR, SW1JFI,SW1JCP, SV1BJY, SV1EQV, SW1IZF,SV1GFH, SV1IYA, SV1FKA,SV1GZH, SV4NYE/1.Πάνω από 700 εθελοντέςσυ��ετέχουν κάθε χρόνο στηνιστορική αυτή διοργάνωση καιπροσφέρουν �ε κέφι και ενθουσιασ�όυψηλής ποιότητας υπηρεσίες στουςχιλιάδες δρο�είς από την Ελλάδα καιτο εξωτερικό της αυθεντικήςΜαραθώνιας ∆ιαδρο�ής, αλλά καιστους συ��ετέχοντες στους Αγώνες∆ρό�ου 5 & 10χλ�, στα παιδιά πουσυ��ετέχουν στον Αγώνα Παιδιών700� και στους αθλητές του Αγώνων∆ρό�ου 1000� Special OlympicsHellas.
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δραστηριοτητες ΟΕΑ

Η ευχαριστήρια επιστολή από τον ΣΕΓΑΣ.

O SV1EBA στο κέντρο φροντίδας των τραυµατισµένων αθλητών.

Ο Γιάννης, SV1BJY επί το έργον!

Αφοσίωση και προσοχή κατά τηνώρα αιχµής του αγώνα...

1980 – 2010: 30 χρόνια ΟΕΑ  ΕΕΡ


