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Πραγµατοποιήθηκε τηνΤρίτη 29 Οκτωβρίου2019 η προγραµµατισµέ-νη σύσκεψη µε την Γενική Γραµ-µατεία Πολιτικής Προστασίαςστα γραφεία της Γ.Γ.Π.Π. στηνοδό Ευαγγελιστρίας 2 στηνΑθήνα. Την Γ.Γ.Π.Π. εκπροσώπη-σε ο Εθνικός ∆ιοικητής ΠολιτικήςΠροστασίας κ. Βασίλειος Παπα-γεωργίου (πρώην Αρχηγός τουΠυροσβεστικού Σώµατος, Αντι-στράτηγος ε.α.). Στη σύσκεψησυµµετείχε και ο ∆ιοικητής τουΕνιαίου Συντονιστικού ΚέντρουΕπιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.)  υπο-στράτηγος κ. Ιάκωβος Κλεφτο-σπύρος.Την Ε.Ε.Ρ. εκπροσώπησεµέλος του ∆.Σ. και µέλος της Επι-τροπής Κάλυψης ΕκτάκτωνΑναγκών (Ε.Κ.Ε.Αν) κ. Σωτή-ριος Βανικιώτης SV1HER.Είχαν προηγηθεί άλλες δύοσυναντήσεις/συζητήσεις µε τον κ.Παπαγεωργίου στο περιθώριοτων Συντονιστικών ΟργάνωνΠολιτικής Προστασίας της Περι-φερειακής Ενότητας ΚεντρικούΤοµέα Αθηνών, (ΣΟΠΠ Κ.Τ.)στις 17 Οκτωβρίου 2019 και τηςΠεριφερειακής Ενότητας Βορεί-ου Τοµέα Αθηνών (ΣΟΠΠ Β.Τ.)στις 21 Οκτωβρίου 2019. Στην πολύωρη σύσκεψη έγινεαναλυτική περιγραφή των δυνα-τοτήτων των επικοινωνιών τηςΟΕΑ/ΕΕΡ µέσα από τους ήδηεγκατεστηµένους ραδιοερασιτε-χνικούς ποµποδέκτες HF, VHF

και UHF και τα δύο κεραιοσυστή-µατα HF και V/U στο Ε.Σ.Κ.Ε. /Κ.Ε.Π.Π. (στον θάλαµο Επιχειρή-σεων της ΓΓΠΠ).Ενηµερώθηκε ο Εθνικός ∆ιοικη-τής Π.Π. για τη µηνιαία ∆ιασυλ-λογική Άσκηση ΟΕΑ, που πραγ-µατοποιείται από το Κέντρο Επι-χειρήσεων Πολιτικής Προστα-σίας (Κ.Ε.Π.Π.) κάθε δεύτερηΠέµπτη του µήνα στα βραχέα

κύµατα, καθώς επίσης και για τηντελευταία αναβάθµιση του εξο-πλισµού της ΟΕΑ, που έγινε στοΚ.Ε.Π.Π. µε την προσθήκη των 2ψηφιακών V/U ποµποδεκτώντεχνολογίας D-STAR και DMR.Αναφέρθηκε και η ανάγκη προ-σθήκης µιας ακόµα κεραίας V/Uστο Κ.Ε.Π.Π.Πραγµατοποιήθηκε επίδειξηλήψης των ραδιοερασιτεχνικώνεπικοινωνιών (µέσω SDR) στονπρώτο γεωστατικό αναµεταδότηAMSAT P4-A, στον δορυφόροQatar-OSCAR 100 (QO-100,Es'hail-2) που τις δυνατότητές τουείχαµε περιγράψει στις προηγού-µενες συζητήσεις.Παρουσιάστηκαν διαγράµµατατης ραδιοκάλυψης του QO-100,εξοπλισµού υλοποίησης της
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δορυφορικής επικοινωνίας µεφωνή σε διαµόρφωση SSB, καιπροβάλλαµε την δυνατότητα τηςεπικοινωνίας µε όλες τις χώρεςτης Ευρωπαϊκής Ένωσης και τηνΠολιτική Προστασία της Ευρω-παϊκής Ένωσης µέσω των ραδιοε-ρασιτεχνών σε κατάσταση γενι-κής καταστροφής.Επιβεβαιώσαµε τη δυνατότηταεπικοινωνίας των ΟΕΑ/ΕΕΡ στονραδιοερασιτεχνικό δορυφόροQO-100, εφόσον πρώτα εγκατα-σταθεί ο απαραίτητος δορυφορι-κός εξοπλισµός στο Κ.Ε.Π.Π..Επίσης προτάθηκε, εφόσον τοεπιθυµούν, να εξετάσουµε απόκοινού Γ.Γ.Π.Π. και Ε.Ε.Ρ., ναπροστεθεί η δυνατότητα επικοι-νωνίας µέσω του QO-100 και σταοχήµατα - κινητά Κ.Ε.Π.Π. τηςΓ.Γ.Π.Π., τα οποία ήδη διαθέτουνδορυφορικό εξοπλισµό, και ναεπανδρώνονται µελλοντικά και µεµέλη της Ο.Ε.Α. / Ε.Ε.Ρ.  όπου καιαν χρειαστούν. Εν κατακλείδι, από την ΓενικήΓραµµατεία Π.Π. ζητήσαµε τηνέγκριση για την τοποθέτηση στοΚ.Ε.Π.Π.:

► Ακόµα µιας κεραίας V/U καιτης καθόδου της για τις ανάγκεςτων 2 ψηφιακών ποµποδεκτώντεχνολογίας D-STAR και DMR,που έχουν ήδη τοποθετηθεί στοΚΕΠΠ.► Να προστεθεί ένας ακόµαιστός για την H/F κεραία, για νασηκωθεί µερικά µέτρα ψηλότερατο ένα σκέλος της.Έγινε µια ολιγόλεπτη διακοπή,για να ενηµερώσει ο κ. Παπαγε-ωργίου τον κ. Γενικό ΓραµµατέαΠ.Π.Όταν επέστρεψε, έδωσε οδηγίεςγια την επόµενη σύσκεψη τηνάλλη ηµέρα στο Ε.Σ.Κ.Ε., για τιςλεπτοµέρειες υλοποίησης µε όλατα εµπλεκόµενα τµήµατα τουΕ.Σ.Κ.Ε., του Κ.Ε.Π.Π. και τηςΠυροσβεστικής Υπηρεσίας (199ΣΕΚΥΠΣ).Την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2019το πρωί στην σύσκεψη στο γρα-φείο του ∆ιοικητή Ε.Σ.Κ.Ε. συµ-µετείχαν:► ο κ. Ιάκωβος Κλεφτοσπύ-ρος - ∆ιοικητής ΕΣΚΕ,► ο κ. Γιώργος Μάριος Καρα-γιάννης - Αναπληρωτής Γενικός

Γραµµατέας Πολιτικής Προστα-σίας, ► ο κ. Ιωάννης Καρατζαφέ-ρης - Πύραρχος.Μετά από µια σύντοµη ανακε-φαλαίωση της σύσκεψης της προ-ηγούµενης ηµέρας, για να ενηµε-ρωθούν όλοι οι παριστάµενοι,µεταβήκαµε στο θάλαµο επιχει-ρήσεων του Κ.Ε.Π.Π., όπουπαρουσιάστηκε η λειτουργία τουεγκατεστηµένου εξοπλισµού τηςΟ.Ε.Α./Ε.Ε.Ρ. στα βραχέα κύµατα(H/F) και στα VHF – UHF καθώςκαι µε τη χρήση των ψηφιακώνεπικοινωνιών µε PSK63 & Pactorµέσω των βραχέων κυµάτων.Τελειώνοντας δόθηκαν οι απα-ραίτητες οδηγίες στους εµπλεκό-µενους και στους τεχνικούς τωντηλεπικοινωνιών της Πυροσβε-στικής Υπηρεσίας, για να γίνειµελέτη και έλεγχος τυχόν παρεµ-βολών των υφιστάµενων συστη-µάτων, που λειτουργούν στο 199ΣΕΚΥΠΣ, και να βρεθεί η καταλ-ληλότερη θέση για την τοποθέτη-ση των νέων κεραιοσυστηµάτωντης Ο.Ε.Α./Ε.Ε.Ρ. για απρόσκο-πτη λειτουργία.

Γιώργος Μάριος Καραγιάννης,Αναπληρωτής Γενικός Γραµµα-τέας Πολιτικής Προστασίας
Ένα από τα Κινητά Τηλεπικοινωνιακά Κέντρα ∆ορυφορικών Επι-κοινωνιών της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας (οι φωτογραφίες είναι από το τεύχος SVNEAαρ. 116, 7-8/2009,άρθρο «Το Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο») 
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