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οεα εερΓράφει ο Λευτέρης Σταφυλαράκης SV1IVL, Μέλος της ΟΕΑ / ΕΕΡ

Μετά από πρόσκληση της Εθελοντικής ∆ιασωστικήςΟµάδας Κρίσεων (Ε.∆.Ο.Κ.), οι Οµάδες ΕκτάκτωνΑναγκών  (ΟΕΑ) της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερα-σιτεχνών συµµετείχαν στην 4η Πανελλήνια  ∆ιασωστικήΆσκηση της Ε∆ΟΚ, που πραγµατοποιήθηκε στο ΣχιστόΚορυδαλλού. Η άσκηση ξεκίνησε την Παρασκευή 8/6/2012στις 17:00 και ολοκληρώθηκε την Κυριακή 10/6/2012 στις15:00. Η τριήµερη άσκηση περιελάµβανε σενάρια όπως: ● Οργάνωση πλήρους καταυλισµού µε ιατρείο, κέντρο επι-κοινωνιών, µαγειρείο, εστιατόριο καθώς και χώρους ενδιαί-τησης των συµµετεχόντων. ● Αστική Πυρόσβεση και ∆ιάσωση: Τροχαίο µε  πρόκλησηπυρκαγιάς στα οχήµατα καθώς και σε παρακείµενο δασύλλιο. ● Αστική ∆ιάσωση: Τροχαίο και απεγκλωβισµός τραυµατίααπό συντρίµµια οχήµατος. ● Ορεινή ∆ιάσωση: Καταρρίχηση, απεγκλωβισµός θύµατοςκαι αναρρίχηση µε φορείο ● Απεγκλωβισµός µετά από Σεισµό µε οριζόντια και κάθε-τη διείσδυση σε κτήριο. Στην άσκηση συµµετείχαν εκτός από την οργανώτρια εθε-λοντική οµάδα (Ε.∆.Ο.Κ) το ∆ιασωστικό Σώµα ΚορίνθουΠήγασος, η Ελληνική Ένωση Έρευνας και ∆ιάσωσης Εθελον-τών Αττικής, η Ελληνική Ένωση Έρευνας και ∆ιάσωσης Ιωαν-νίνων, Εθελοντικές οµάδες Περιστερίου, Σαλαµίνας, κ.α.Ο κάθε διασώστης / εθελοντής που έλαβε µέρος είχε φέρειτον ατοµικό του εξοπλισµό. Η διαµονή έγινε σε µεγάλες σκη-νές των 8 ατόµων, εκτός αν είχες τη δικιά σου σκηνή, την έφερ-νες µαζί  σου και την έστηνες µόνος σου στον καταυλισµό!Οι ΟΕΑ της ΕΕΡ, µε εκπρόσωπο τους τον Λευτέρη Σταφυλαρά-κη SV1IVL, µια και η άσκηση συνέπεσε στις ηµεροµηνίες µε τοHAMFEST της ΕΕΡ, ανέλαβαν το κέντρο τηλεπικοινωνιών τηςάσκησης και τον συντονισµό όλων των επικοινωνιών.Η συνεργασία µε την Ε.∆.Ο.Κ. και τις άλλες εθελοντικέςοµάδες ήταν µια καταπληκτική εµπειρία και ευκαιρία για τηνεξάσκηση των ικανοτήτων µας ως διαχειριστές επικοινωνιώνεκτάκτων αναγκών. Η Ε.∆.Ο.Κ. (http://www.edok.gr) είναι µια εθελοντική µηκυβερνητική οµάδα, ενταγµένη στο σύστηµα Πολιτικής Προ-στασίας µε Αρ. Μητρ. 14/2009. ∆ρα τα τέσσερα τελευταία χρό-νια στο χώρο της πρόληψης, της ενηµέρωσης των πολιτών καιτης διάσωσης σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και φυσικώνκαταστροφών. ∆ραστηριοποιείται τόσο στην παροχή βοήθειαςσε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης από φυσικές ή µη κατα-στροφές (σεισµοί, πυρκαγιές, ατυχήµατα), όσο και στην υγει-ονοµική κάλυψη εκδηλώσεων, όπου συµµετέχει πλήθοςκόσµου, όπως συνέδρια, συναυλίες, αθλητικούς αγώνες κ.α.
Ευχαριστούµε πολύ την Ε.∆.Ο.Κ. για την πρόσκληση,την φιλοξενία και την εµπιστοσύνη τους να µας αναθέσουνόλες τις επικοινωνίες της άσκησης.

Συµµετοχή των ΟΕΑ της ΕΕΡ στην 4η Πανελλήνια∆ιασωστική Άσκηση της Ε.∆.Ο.Κ. (8 – 10 Ιουνίου 2012)

Ο λογότυπος της Ε∆ΟΚκαι η ευχαριστήρια επι-στολή προς τις ΟΕΑ /ΕΕΡ.
Ενηµέρωσητων εθελοντι-κών οµάδων,στο κέντρο οSV1IVL.

Απο τη διεξα-γωγή τηςάσκησης.Αριστερά,µέλη του ∆ια-σωστικούΣώµατοςΚορίνθου“Πήγασος”. SV1IVL

Μέλη της Ελλη-νικής ΈνωσηςΈρευνας - ∆ιά-σωσης Εθελον-τών Αττικής. 


