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Την Τετάρτη 06 Ιουλίου 2011 ηΕ.Ε.Ρ. υπέγραψε ΜνηµόνιοΣυνεργασίας µε την ΓενικήΓραµµατεία Πολιτικής Προστασίας(Γ.Γ.Π.Π.) σε θέµατα κάλυψης εκτά-κτων αναγκών, επισφραγίζοντας τηµέχρι σήµερα πολυετή συνεργασία τουςσε έκτακτες καταστάσεις και ανάλογεςπεριστάσεις.
Ήδη στο Κέντρο Επιχειρήσεων τηςΓ.Γ.Π.Π. υπάρχει πλήρης ραδιοερασιτε-χνικός σταθµός για τα HF, VHF & UHFµε εξοπλισµό που έχει προµηθεύσει καιεγκαταστήσει η Ε.Ε.Ρ.
Την Γ.Γ.Π.Π εκπροσώπησε ο Γενικός

Γραµµατέας κ. Θεόδωρος Μπούφης,ενώ την Ε.Ε.Ρ. εκπροσώπησε ο Αντι-πρόεδρος Κλεάνθης Σακαλής SV1JG,λόγω της απουσίας του Προέδρου τηςΕ.Ε.Ρ. εκτός Αθηνών.
Παρόντες ήταν η ∆ιευθύντρια τουΤµήµατος Εθελοντισµού της Γ.Γ.Π.Π.κα Όλγα Κακαλιάγκου, η υπεύθυνηεθελοντισµού της Γ.Γ.Π.Π. κα Φωτει-νή Μέλλου, ο Γεν. Γραµµατέας καιµέλος της Ε.Κ.Ε.Αν. Σωτήριος Βανι-κιώτης SV1HER, ο Έφορος τηςΕ.Κ.Ε.Αν. Χρήστος Κουγιουµτζό-γλου SV1IYA, ο Τοπικός ΣύνδεσµοςΑττικής Λευτέρης ΣταφυλαράκηςSW1IVL και ο Μάκης Μαντζαρίδης

SV1IZR, που τράβηξε και τις φωτο-γραφίες.
Στο Μνηµόνιο Συνεργασίας περιγράφε-ται το βασικό πλαίσιο της εµπλοκής καιτων υπηρεσιών των ΟΕΑ της Ε.Ε.Ρ.στις επιχειρήσεις και στη λειτουργίατου Κέντρου Επιχειρήσεων (Κ.Ε.Π.Π.)της Γ.Γ.Π.Π. Επιγραµµατικά, στο µνηµό-νιο καλύπτονται τα θέµατα:
► της ενεργοποίησης, επίσηµα πλέον,της µόνιµης θέσης εργασίας εντός τουΚέντρου Επιχειρήσεων της Γ.Γ.Π.Π., µεπλήρη εξοπλισµό HF / VHF / UHF τηςΕΕΡ και της επάνδρωσής της µε χειρι-στές µέλη των ΟΕΑ της ΕΕΡ, 

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

Το επιστέγασµα µιας µακρόχρονης, καρποφόρας  συνεργασίας.

Υπογραφή Μνηµονίου συνεργασίας µεταξύ Ε.Ε.Ρ. &Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας
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οεα εερ
► της δηµιουργίας πανελλαδικούτηλεπικοινωνιακού κορµού εκτάκτωναναγκών, 
► της εκατέρωθεν µεταφοράς τεχνο-γνωσίας, εκπαίδευσης καθώς και ασκή-σεων.
► Επίσης, τίθεται υπό την αιγίδα τηςΓ.Γ.Π.Π. και η µηνιαία ∆ιασυλλογικήΆσκηση Επικοινωνιών Έκτακης Ανάγ-κης των  ΟΕΑ.
Η υπογραφή του Μνηµονίου Συνερ-γασίας µεταξύ της ΕΕΡ και τηςΓ.Γ.Π.Π. αποτελεί την αναγνώριση,από πλευράς της Πολιτείας, της πλέοντων 30 χρόνων ανιδιοτελούς προσφο-ράς µας και των ιδιαίτερων γνώσεωνκαι των εµπειριών µας, που µπορούννα παρέχουν πολύ σηµαντικές υπηρε-σίες σε δύσκολες και έκτακτες κατα-στάσεις για το καλό των πολιτών τηςχώρας µας.
Εκ µέρους της ΕΕΡ απενεµήθη στονΓενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστα-σίας κ. Θεόδωρο Μπούφη τιµητικήπλακέτα για τη µακρόχρονη συνεργα-σία, ενώ ο κ. Γεν. Γραµµατέας απένει-µε στην ΕΕΡ πλακέτα µε τα εµβλήµατατης Πολιτικής Προστασίας.
Θέλουµε να ευχαριστήσουµε όλουςτους συναδέλφους, που µε την προ-σφορά τους και την συµµετοχή τουςόλα αυτά τα χρόνια έδωσαν στην ΕΕΡτην προνοµιακή θέση της αναγνώρισηςαπό την Γ.Γ.Π.Π.
Θέλουµε επίσης να καλέσουµεπαλαιά και νέα µέλη της ΕΕΡ να συµ-µετάσχουν ενεργά στις ΟΕΑ και νασυνδράµουν το σηµαντικό έργο τους.

Για την ΕΕΡ / OEAΣωτήριος Βανικιώτης – SV1HERΓεν. Γραµµατέας ΕΕΡ / Μέλος τηςΕ.Κ.Ε.Αν.
Κιν. 6932671602e-mail: sv1her@raag.org

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

Η εκατέρωθεναπονοµή τιµητι-κών πλακετών.

∆εξιά: Η ιστοσελίδα τηςΓΓΠΠ η οποία αναφέρεταιστην υπογραφή του µνηµονίου. ◘


