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Μετά από αίτηµα τηςΠολιτικής Προστασίαςτης Περιφέρειας Αττι-κής µέσω του κ. ΑναστασίουΧαχλάκη, εθελοντές από τηνΟµάδα Εκτάκτων Αναγκών(Ο.Ε.Α.) της Ένωσης ΕλλήνωνΡαδιοερασιτεχνών (Ε.Ε.Ρ.) ανε-λαβαν τις ραδιοεπικοινωνίες µε τασηµεια ενδιαφέροντος µε τουςΑντιπεριφερειάρχες ∆υτικού καιΝότιου Τοµέα Αθηνών από 24έως 25 Νοεµβρίου 2019, κατά τηνδιάρκεια αντιµετώπισης τωνπληµµυρικών φαινοµένων πουπαρουσιάστηκαν στον ∆υτικόΤοµέα Αθηνών. Τηλεπικοινωνιακά κέντρα στήθη-

καν στις αντιπεριφέρειες ∆υτικήςΑθήνας και Νότιας  Αθήνας.Σε συνεργασία µε ραδιοερασιτέ-χνες ενταγµένους και σε άλλεςεθελοντικές οµάδες όπως η Εθε-λοντική ∆ασοπροστασία Βύρω-να, η Εθελοντική ∆ασοπροστασία∆ήµου Καισαριανής κ.ά. διαβιβά-στηκαν µηνύµατα στον προϊστά-µενο Πολιτικής Προστασίας καιτους χωρικούς αντιπεριφεριάρχεςπεριοχής Αθηνών για τυχόν προ-βλήµατα και στο Κεντρικό ΤοµέαΑθηνών.Χρησιµοποιήθηκε ο επαναλή-πτης R1 κατά κύριο λόγο και επι-κουρικά το R7. Ήδη στον επανα-λήπτη R1 από τις 22:30 υπηρχε η

απολύτως αναγκαία επικοινωνίατων µελών των ΟΕΑ/ΕΕΡ µε εθε-λοντές από την Αττική και εθε-λοντές της Ε.Ρ.Κ. που βρίσκοντανσε επιφυλακή στην Κρήτη (µέσωτου Link του Ψηλορείτη). Τα µέλη µας που συµµετείχανήταν οι: Βανικιώτης ΣωτήρηςSV1HER, Γκουντινάκης Θεοφά-νης SV1SDT, Κτιστάκης ΚώσταςSY1DBG, Λίντας ΝίκοςSV3MGU, Μωρίκης ΘοδωρήςSV1QXX, Νάσου ΚατερίναSV1ONO, Στροππιάνα ΙβάνSV1FYX, Τσέρος ΠέτροςSV1QVY & Χιώνης ΤάσοςSV1QVW.

Γράφουν οι: Κατερίνα Νάσου SV1ONO, Μέλος Ο.Ε.Α. Ε.Ε.Ρ., Τάσος Χιώνης SV1QVW, Μέλος ΕΚΕΑν

Συµµετοχή των ΟΕΑ στην κάλυψη τηλεπικοινωνιώνκατά την διάρκεια αντιµετώπισης πληµµυρικώνφαινοµένων στον ∆υτικό Τοµέα Αθηνών

Συµµετοχή µελών τηςΕ.Κ.Ε.Αν. - Οµάδες Εκτά-κτων Αναγκών στην 9ηΆσκηση Συνεργασίας Εθελον-τικών Οργανώσεων.Έγιναν επαφές µέσω βραχέων καισυχνοτήτων VHF - UHF  από τονχώρο της άσκησης που διοργάνω-σε η Ελληνική ΟµοσπονδίαΕθελοντικών ΟργανώσεωνΠολιτικής Προστασίας(Ε.Ο.Ε.Ο.Π.Π.), σε συνεργασία

µε τη Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων∆υνάµεων (Λ.ΕΦ.Ε.∆.) ΝοµούΧαλκιδικής. Εγινε ενεργοποίησητου ραδιοερασιτεχνικού σταθµούSZ1GGPP από το Κέντρο Επιχει-ρήσεων Πολιτικής Προστασίας(ΕΣΚΕ / ΚΕΠΠ / ΓΓΠΠ). Η άσκηση πραγµατοποιήθηκευπό την αιγίδα της ΠεριφέρειαςΚεντρικής Μακεδονίας, της Περι-φερειακής Ενότητας Χαλκιδικήςκαι του ∆ήµου Πολυγύρου.

Συνολικά έλαβαν µέρος 18 εθε-λοντικές οργανώσεις από ολό-κληρη την Ελλάδα, µε εθελοντέςπου εκπαιδεύτηκαν και συµµετεί-χαν στην άσκηση, µε µοναδικόστόχο την κοινή εξάσκηση /εκπαίδευση και την γνωριµία τωνεθελοντικών οργανώσεων ώστενα µπορούν να λαµβάνουν µέροςαποτελεσµατικά και συντεταγµέ-να στη διαχείριση καταστάσεωνκρίσης.

Συµµετοχή των ΟΕΑ της ΕΕΡ στην  9η ΆσκησηΣυνεργασίας Εθελοντικών Οργανώσεων
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