Γράφει ο Σωτήριος Βανικιώτης SV1HER, Γεν. Γραµµατέας Ε.Ε.Ρ.

οεα εερ

Υπογραφή Μνηµονίου συνεργασίας µεταξύ Ε.Ε.Ρ. &
Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας
Το επιστέγασµα µιας µακρόχρονης, καρποφόρας συνεργασίας.

Τ

ην Τετάρτη 06 Ιουλίου 2011 η
Ε.Ε.Ρ. υπέγραψε Μνηµόνιο
Συνεργασίας µε την Γενική
Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας
(Γ.Γ.Π.Π.) σε θέµατα κάλυψης εκτάκτων αναγκών, επισφραγίζοντας τη
µέχρι σήµερα πολυετή συνεργασία τους
σε έκτακτες καταστάσεις και ανάλογες
περιστάσεις.
Ήδη στο Κέντρο Επιχειρήσεων της
Γ.Γ.Π.Π. υπάρχει πλήρης ραδιοερασιτεχνικός σταθµός για τα HF, VHF & UHF
µε εξοπλισµό που έχει προµηθεύσει και
εγκαταστήσει η Ε.Ε.Ρ.
Την Γ.Γ.Π.Π εκπροσώπησε ο Γενικός
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Γραµµατέας κ. Θεόδωρος Μπούφης,
ενώ την Ε.Ε.Ρ. εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος Κλεάνθης Σακαλής SV1JG,
λόγω της απουσίας του Προέδρου της
Ε.Ε.Ρ. εκτός Αθηνών.
Παρόντες ήταν η ∆ιευθύντρια του
Τµήµατος Εθελοντισµού της Γ.Γ.Π.Π.
κα Όλγα Κακαλιάγκου, η υπεύθυνη
εθελοντισµού της Γ.Γ.Π.Π. κα Φωτεινή Μέλλου, ο Γεν. Γραµµατέας και
µέλος της Ε.Κ.Ε.Αν. Σωτήριος Βανικιώτης SV1HER, ο Έφορος της
Ε.Κ.Ε.Αν. Χρήστος Κουγιουµτζόγλου SV1IYA, ο Τοπικός Σύνδεσµος
Αττικής Λευτέρης Σταφυλαράκης
SW1IVL και ο Μάκης Μαντζαρίδης

SV1IZR, που τράβηξε και τις φωτογραφίες.
Στο Μνηµόνιο Συνεργασίας περιγράφεται το βασικό πλαίσιο της εµπλοκής και
των υπηρεσιών των ΟΕΑ της Ε.Ε.Ρ.
στις επιχειρήσεις και στη λειτουργία
του Κέντρου Επιχειρήσεων (Κ.Ε.Π.Π.)
της Γ.Γ.Π.Π. Επιγραµµατικά, στο µνηµόνιο καλύπτονται τα θέµατα:
► της ενεργοποίησης, επίσηµα πλέον,
της µόνιµης θέσης εργασίας εντός του
Κέντρου Επιχειρήσεων της Γ.Γ.Π.Π., µε
πλήρη εξοπλισµό HF / VHF / UHF της
ΕΕΡ και της επάνδρωσής της µε χειριστές µέλη των ΟΕΑ της ΕΕΡ,
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► της δηµιουργίας πανελλαδικού
τηλεπικοινωνιακού κορµού εκτάκτων
αναγκών,
► της εκατέρωθεν µεταφοράς τεχνογνωσίας, εκπαίδευσης καθώς και ασκήσεων.
► Επίσης, τίθεται υπό την αιγίδα της
Γ.Γ.Π.Π. και η µηνιαία ∆ιασυλλογική
Άσκηση Επικοινωνιών Έκτακης Ανάγκης των ΟΕΑ.
Η υπογραφή του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της ΕΕΡ και της
Γ.Γ.Π.Π. αποτελεί την αναγνώριση,
από πλευράς της Πολιτείας, της πλέον
των 30 χρόνων ανιδιοτελούς προσφοράς µας και των ιδιαίτερων γνώσεων
και των εµπειριών µας, που µπορούν
να παρέχουν πολύ σηµαντικές υπηρεσίες σε δύσκολες και έκτακτες καταστάσεις για το καλό των πολιτών της
χώρας µας.

Η εκατέρωθεν
απονοµή τιµητικών πλακετών.

Εκ µέρους της ΕΕΡ απενεµήθη στον
Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας κ. Θεόδωρο Μπούφη τιµητική
πλακέτα για τη µακρόχρονη συνεργασία, ενώ ο κ. Γεν. Γραµµατέας απένειµε στην ΕΕΡ πλακέτα µε τα εµβλήµατα
της Πολιτικής Προστασίας.
Θέλουµε να ευχαριστήσουµε όλους
τους συναδέλφους, που µε την προσφορά τους και την συµµετοχή τους
όλα αυτά τα χρόνια έδωσαν στην ΕΕΡ
την προνοµιακή θέση της αναγνώρισης
από την Γ.Γ.Π.Π.
Θέλουµε επίσης να καλέσουµε
παλαιά και νέα µέλη της ΕΕΡ να συµµετάσχουν ενεργά στις ΟΕΑ και να
συνδράµουν το σηµαντικό έργο τους.
Για την ΕΕΡ / OEA
Σωτήριος Βανικιώτης – SV1HER
Γεν. Γραµµατέας ΕΕΡ / Μέλος της
Ε.Κ.Ε.Αν.
Κιν. 6932671602
e-mail: sv1her@raag.org

∆εξιά: Η ιστοσελίδα της
ΓΓΠΠ η οποία αναφέρεται
στην υπογραφή του µνηµονίου.

► Tο δελτίο τύπου της Γ.Γ.Π.Π.:
(http://www.gscp.gr/ggpp/site/ho
me/ws/units/secondary+menu/files/
deltia/2011/July/060711.csp )
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