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οεα εερ Γράφει η Νατάσα ∆αρκαδάκη SV1KP,  Γεν. Γραµµατέας Ε.Ε.Ρ.

Η ΙστορίαΤο 2020 συµπληρώθηκαν 40χρόνια από τότε που – επίσηµα –δηµιουργήθηκαν οι ΟµάδεςΈκτακτης Ανάγκης της Ε.Ε.Ρ.Είχαν προηγηθεί άλλες δραστη-ριοποιήσεις µεµονωµένων ραδι-οερασιτεχνών, στο πλαίσιο τηςπροσφοράς στο κοινωνικό σύνο-λο, που είναι αναπόσπαστο κοµ-µάτι της φύσης κάθε Ραδιοερασι-τέχνη. 

Καταστάσεις έκτακτης ανάγκηςµπορεί να προκληθούν από:• Φυσικά φαινόµενα, όπως σει-σµοί, πληµµύρες, θύελλες, έντο-νες χιονοπτώσεις κ.λ.π., και δασι-κές πυρκαγιές• Τεχνολογικά αίτια: τροχαίαδυστυχήµατα, εκρήξεις, πυρκα-γιές πετρελαιοειδών, διαρροήτοξικών κ.λ.π.

Η Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασι-τεχνών µέσω της ΕπιτροπήςΚάλυψης Εκτάκτων Αναγκών(ΕΚΕΑΝ) συγκροτεί ΟµάδεςΈκτακτης Ανάγκης (ΟΕΑ) απόαδειούχους ραδιοερασιτέχνες, οιοποίοι προσφέρονται ατοµικά,εθελοντικά και ανιδιοτελώς για ναπαρέχουν τηλεπικοινωνιακήκάλυψη σε καταστάσεις Έκτα-

1980 – 2020
40 χρόνια ΟΕΑ της Ε.Ε.Ρ. – 40 χρόνια προσφοράς

Το σ ή�α  τω ν 40  χ ρ όν ων  ε ί να ι  δ η�ι ου ρ γί ατης  Ν άν συ  Μ άχλ η ,  XY L το υ  S V1 LH M.



7SV NEA Νοέµβριος - ∆εκέµβριος 2020

οεα εερ

κτης Ανάγκης, τόσο στις υπηρε-σίες που εµπλέκονται µε την αντι-µετώπιση των συνεπειών τηςκαταστροφής, όσο και στουςάµεσα πληγέντες από αυτή.Όλα ξεκίνησαν το καλοκαίρι του1980, που σηµαδεύτηκε από τιςπολύ σοβαρές και εκτεταµένεςπυρκαγιές στη ΒορειοανατολικήΑττική, που κράτησαν τρεις ηµέ-ρες και στις οποίες κάηκαν χιλιά-δες στρέµµατα δάσους.Μια οµάδα 20 ραδιοερασιτε-χνών-µελών της Ε.Ε.Ρ. (µεταξύαυτών οι SV1AN, SV1BA,SV1EM, SV1EN, SV1ER,SV1GH, SV1HK, SV1JZ,SV1RG κ.α.) µε ένα ραδιοερασι-τεχνικό link αποκατέστησαν µεεπιτυχία την επικοινωνία του∆ασαρχείου Πεντέλης µε τις υπό-λοιπες δηµόσιες Υπηρεσίες,παραµένοντας στην περιοχή για 4ηµέρες.Η οµαδική αυτή δραστηριοποί-ηση έδωσε το έναυσµα στον

Σάκη Εξαρχόπουλο SV1EM ναξεκινήσει επίσηµα τη δηµιουργίακαι οργάνωση των ΟµάδωνΈκτακτης Ανάγκης της Ε.Ε.Ρ.,που συνέβαλε στην αποκατάστα-ση των τηλεπικοινωνιών σε πάραπολλές περιπτώσεις φυσικώνκαταστροφών τα τελευταία 40χρόνια.To 2001 η Ένωση ΕλλήνωνΡαδιοερασιτεχνών εντάχθηκε στοΕθνικό Σύστηµα ΕθελοντισµούΠολιτικής Προστασίας της Γενι-κής Γραµµατείας Πολιτικής Προ-στασίας, µε κωδικό Οργάνωσης2001/025.Η Ε.Ε.Ρ. έχει υπογράψει Μνηµό-νια Συνεργασίας µε τη Γ.Γ.Π.Π.,το Ε.Κ.Α.Β., τον ΣΕΓΑΣ, τον∆ήµο Περιστερίου, το ΣώµαΕλλήνων Προσκόπων, αλλά καιδιεθνώς: Με την FNRASEC(γαλλική Οµοσπονδία Ραδιοερα-σιτεχνών για την Πολιτική Προ-στασία) και µε τις εθνικές ραδιοε-ρασιτεχνικές Ενώσεις Βουλγα-

ρίας και Τουρκίας (ΤριµερέςΜνηµόνιο Συνεργασίας). Ωςεκπρόσωπος της Ελλάδας στη∆ιεθνή Ένωση Ραδιοερασιτεχνών(International Amateur RadioUnion – IARU) συµµετέχει στηνοµάδα της IARU για τον προώθη-ση και τον συντονισµό στο τοµέααυτό σε όλη την Τηλεπικοινωνια-κή Περιοχή 1.
Ποιο είναι το έργο τωνΟ.Ε.Α. της Ε.Ε.Ρ.Το έργο των Ο.Ε.Α. σε περιπτώ-σεις εκτάκτου ανάγκης είναι:α) Η διαβίβαση µηνυµάτωνανάγκης µέσω ασυρµάτου(φωνητικά ή ψηφιακά)β) Η τηλεπικοινωνιακή διασύν-δεση των  υπηρεσιών των εµπλε-κοµένων µε την αντιµετώπιση τηςκαταστροφής γ) Η ανάπτυξη τηλεπικοινωνια-κών δικτύων για: • τη γρήγορη συλλογή πληρο-φοριών,• το συντονισµό οχηµάτωνανάγκης (βυτιοφόρων, ασθενοφό-ρων νοσοκοµείων), οχηµάτωνµεταφοράς βοήθειας, καταυλι-σµών, εθελοντικών οµάδων κλπ.δ) η αναζήτηση προσώπωνε) η δηµιουργία εναλλακτικών –ως προς τα υπάρχοντα – τηλεπι-κοινωνιακών δικτύων των δηµο-σίων οργανισµών.Πολλοί συνάδελφοι ραδιοερασι-τέχνες έχουν δηλώσει συµµετοχήστις Ο.Ε.Α, για να βοηθήσουνστην αντιµετώπιση εκτάκτωναναγκών, δικαιώνοντας έτσι τονλόγο ύπαρξης του ραδιοερασιτε-χνισµού και τον κοινωνικό τουρόλο. Μέσα από µια ουσιαστικήσυνεργασία και εκπαίδευση απόειδικευµένους εισηγητές, ιατρούς,πυροσβέστες κλπ., γίνεται συνε-

Ο Σάκης Εξαρχόπουλος SV1EM είναι ο δη�ιουργός και αρχικόςοργανωτής των ΟΕΑ/ΕΕΡ.  Η φωτογραφία είναι από τις πυρκαϊέςτης Β.Α. Αττικής το 1980, όπου οι ραδιοερασιτέχνες προσέφερανπρώτη φορά τη βοήθειά τους στις Αρχές.
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χώς προσπάθεια για την περαιτέ-ρω ανάπτυξη ενός ολοκληρωµέ-νου τηλεπικοινωνιακού δικτύουκάλυψης εκτάκτων αναγκών.Ο εξοπλισµός των ΟΕΑ τηςΕ.Ε.Ρ., που αποτελείται απόσυσκευές VHF-UHF, HF, D-STAR, Pactor, τα σχετικά παρελ-κόµενα και κεραίες, τους επιτρέ-πει να αντεπεξέλθουν σε όλες τιςτηλεπικοινωνιακές προκλήσεις.Το κόστος προµήθειας, συντήρη-σης και τακτικής ανανέωσης τουεξοπλισµού και των εγκαταστά-σεων (επαναλήπτες, αναµεταδό-τες) φέρει κυρίως η Ε.Ε.Ρ..Τα µέλη των ΟΕΑ της Ε.Ε.Ρ.συµµετέχουν όλα αυτά τα χρόνιασε ειδικά σεµινάρια, εκπαιδεύ-σεις αλλά και ασκήσεις που διορ-γανώνονται από την Ε.Ε.Ρ. ή/καισε συνεργασία µε άλλες εθελοντι-κές οµάδες στην Ελλάδα και τοεξωτερικό.Κάθε µήνα η Ε.Ε.Ρ. διοργανώνεικαι πραγµατοποιεί πανελλήνιαδιασυλλογική άσκηση µε ενερ-γοποίηση του σταθµού της στα

Εντευκτήρια και του σταθµού τηςστο Κέντρο Επικοινωνιών τηςΓ.Γ.Π.Π. στις συχνότητες HF καιVHF/UHF µε τη συνεργασία πολ-λών άλλων ραδιοερασιτεχνικώνσυλλόγων από όλη την Ελλάδα. Οι Ο.Ε.Α. συµµετέχουν τατελευταία χρόνια και στις ασκή-σεις του Πολεµικού Ναυτικούστο Ναυτικό Οχυρό Σκαραµαγκά,σε ασκήσεις επί χάρτου πουδιοργανώνει η ∆ιεύθυνση Πολιτι-κής Προστασίας, αλλά και στο

Athens Flying Week στην Αερο-πορική Βάση της Τανάγρας. Επί-σης υποστηρίζουν τηλεπικοινω-νιακά µέσω ενεργοποίησης τουραδιοερασιτεχνικού σταθµού στοΚέντρο Επιχειρήσεων της ΓΓΠΠασκήσεις άλλων Υπηρεσιών,όπως π.χ. την πυροσβεστικήάσκηση “∆ια πυρός 2015”.Οι ΟΕΑ της Ε.Ε.Ρ. συµµετέχουνεπίσης και στις ασκήσεις GLOB-AL SIMULATED EMER-GENCY TEST της  IARURegion 1.Επιπλέον, αδιάλειπτη είναι τατελευταία 15 περίπου χρόνια ητηλεπικοινωνιακή κάλυψη από τιςΟ.Ε.Α. της Ε.Ε.Ρ. των αθλητικώνεκδηλώσεων του ΣΕΓΑΣ, όπωςο Αυθεντικός Μαραθώνιος, οΗµιµαραθώνιος της Αθήνας καιοι δεκάδες αγώνες δρόµου, πουδιοργανώνονται από ∆ήµους καιαθλητικά Σωµατεία σε όλη τηνΕλλάδα.Επίσης οι Ο.Ε.Α. της Ε.Ε.Ρ.έχουν καλύψει όλες τις Πανελλή-νιες Ανιχνευτικές ∆ράσεις«ΕΛΠΙ∆Α» του Σώµατος Ελλή-νων Προσκόπων, που πραγµατο-ποιούνται σε δύσβατες ορεινέςπεριοχές της ελληνικής υπαίθρου,για να εξασφαλιστεί η ασφάλειατων παιδιών που συµµετέχουν.Η συµµετοχή αυτή στις διοργα-νώσεις αυτές δεν συµβάλει µόνοαπόλυτα στην ασφαλή διεξαγωγήτων εκδηλώσεων, αλλά αποτελείγια τα µέλη και άσκηση τηλεπι-κοινωνιών µε φορητό εξοπλισµόστο πεδίο.Τα µέλη των ΟΕΑ της Ε.Ε.Ρ.συµµετέχουν ενεργά σε όλες τιςεκδηλώσεις της Ε.Ε.Ρ., όπως ηετήσια Πανελλήνια Ραδιοερασι-τεχνική Συνάντηση Hamfest, το

∆είγ�α του εξοπλισ�ού επικοινωνιών που διαθέτουν οι ΟΕΑ.

...τα µέλη των
ΟΕΑ της Ε.Ε.Ρ.

συµµετέχουν όλα
αυτά τα χρόνια σε
ειδικά σεµινάρια,

εκπαιδεύσεις αλλά
και ασκήσεις...
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Hobby Festival και το ΦεστιβάλΕθελοντισµού, βοηθώντας στοστήσιµο των περιπτέρων, τωνσταθµών και των κεραιών καιπαρουσιάζοντας στους επισκέ-πτες τις ποικίλες πτυχές του ραδι-οερασιτεχνισµού.Σήµερα, η εξέλιξη της τεχνολο-γίας των τηλεπικοινωνιών µε τηνκινητή τηλεφωνία µπορεί νακάνει κάποιον να πιστέψει εσφαλ-µένα ότι η ασύρµατη επικοινωνίαµέσω ραδιοερασιτεχνικού εξοπλι-σµού είναι παρωχηµένη.Στην πράξη όµως έχει αποδειχ-θεί ότι σε µια φυσική καταστρο-φή, όπως οι σεισµοί, οι πληµµύ-ρες και οι πυρκαγιές, που έπληξαντα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα τηχώρα µας, µε τη διακοπή παροχήςρεύµατος δεν λειτουργούν τακινητά τηλέφωνα και η διαδι-κτυακή επικοινωνία. Έχει πλέοναποδειχτεί περίτρανα ότι η προ-σφορά των εθελοντών τωνΟµάδων Έκτακτης Ανάγκηςτης Ε.Ε.Ρ. συνεχίζει να είναιαπόλυτα απαραίτητη και είναιεπιβεβληµένη κάθε προσπάθειαγια την περαιτέρω ανάπτυξηαυτής της δραστηριότητας τωνΕλλήνων Ραδιοερασιτεχνών.

Σηµεία-σταθµοί στηνενεργοποίηση των Ο.Ε.Α.της Ε.Ε.Ρ.
1980Σεισµοί Ιταλίας Στις 23 Νοεµβρίου 1980, απόισχυρό σεισµό στην Καµπανίακαι στη Μπαζιλικάτα, στη νότιοΙταλία, έχασαν τη ζωή τους 2.916άνθρωποι και τραυµατίσθηκανάλλοι 20.000 στην ευρύτερηπεριοχή της Νάπολης. Οι Ο.Ε.Α.

σε συνεργασία µε Ιταλούς ραδιοε-ρασιτέχνες βοήθησαν στην ανα-ζήτηση προσώπων και τη διευκό-λυνση επικοινωνίας Ελλήνωνφοιτητών µε τους οικείους τους.   
13/09/1986Σεισµός 6.2 R στην ΚαλαµάταΟι επικοινωνίες µε την υπόλοιπηΕλλάδα καταρρέουν. Ο ραδιοερα-σιτέχνης Παν. Βορβίλας SV3CKδίνει στην Αθήνα το µήνυµα τηςκαταστροφής και κρατάει σεµοναδική επαφή τις 2 πόλεις για72 ώρες. Στήνεται δίκτυο µέσωεπαναλήπτη R0 (που λειτουργείµε ηλιακά στοιχεία) µεταξύΝοµαρχίας Καλαµάτας καιΓ.Α.∆.Α. Συµµετέχουν 22 ραδιοε-ρασιτέχνες συνολικά.
10/08/1987Φωτιά στην ΡόδοΣυµµετέχουν 10 ραδιοερασιτε-

χνικοί σταθµοί για την τηλεπικοι-νωνιακή διασύνδεση του Σ∆Ο µεΡόδο µέσω επαναλήπτη στηνΚρήτη και µέσω βραχέων κυµά-των. Τοπική επικοινωνία Ρόδουστον επαναλήπτη  R2.
08/07/1988Φωτιά στην Κεφαλονιά Συµµετείχαν συνολικά 7 ραδιοε-ρασιτέχνες για την αποκατάστα-ση των τηλεπικοινωνιών µεταξύτων υπηρεσιών του νησιού καιτης Αθήνας.
18/08/1989Μεγάλες καταστροφές δασι-κών εκτάσεων στην ΘάσοΜετά από διαβουλεύσεις µε τοΥπουργείο Εσωτερικών δόθηκεεντολή από τον Κ. Αποστολά(ΠΣΕΑ Υπ.Εσ.) να χρησιµοποι-ήσει η Νοµαρχία Καβάλας τηνΟΕΑ για το συντονισµό των υπη-

Φωτογραφία από την αποστολή στο Erzincan της Τουρκίας το 1992.
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ρεσιών. Υπήρχε συνεχής ενηµέ-ρωση από τα βραχέα κύµατα στοΣ∆Ο και ΠΣΕΑ ΥπουργείουΕσωτερικών και µέσω του επανα-λήπτη R7 της Θάσου. Συµµετεί-χαν 7 σταθµοί.
05-08/02/1991Πτώση στρατιωτικού αερο-πλάνου C-130 στην ΌθρυΣτις έρευνες για την ανεύρεσητου τόπου καταστροφής συµµετέ-χουν µε ορειβατικό εξοπλισµόµαζί µε ορειβατικές οµάδες 3ραδιοερασιτέχνες και τους συν-δράµουν παντοιοτρόπως άλλοι 15ραδιοερασιτεχνικοί σταθµοί απ’όλη την Ελλάδα.
14-19/03/1992Ελληνική αποστολή  στησεισµόπληκτη περιοχήτου ERZINCAN Τουρκίας.Συµµετέχουν 2 µέλη των ΟΕΑµαζί µε 3µελές κλιµάκιο ΟΑΣΠ,25αµελές κλιµάκιο ΕΜΑΚ, 20αµε-λές κλιµάκιο του ΕΚΑΒ & 20δηµοσιογράφους.Η αποστολή έµεινε 7 ηµέρες και

το τοπικό τηλεπικοινωνιακό κέν-τρο των ΟΕΑ στο Erzincan κρα-τούσε συνεχή επαφή µε την Αθήναµέρα-νύκτα µε το αντίστοιχο τηλε-πικοινωνιακό κέντρο στην Αθήνα,στο οποίο λειτούργησαν σε εναλ-λασσόµενες βάρδιες άλλοι 3 ραδι-οερασιτέχνες. Το όλο εγχείρηµαυποστήριξαν και 8 σταθµοί από την

υπόλοιπη Ελλάδα. Η αποστολήεργάστηκε υπό το διακριτικόTA9EQ, µε πολύ καλή συνεργασίαµε Τούρκους ραδιοερασιτέχνες.15/06/1995Σεισµός στο Αίγιο  Ενεργοποίηση και αποστολήΟΕΑ στην περιοχή. Σηµαντικήβοήθεια στον ΟΑΣΠ συλλέγον-

Οι ΟΕΑ/ΕΕΡ σε άσκηση του Πολε�ικού Ναυτικού
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τας πληροφορίες για ζηµιές, βοη-θώντας στην εγκατάσταση τωνκαταυλισµών και στις επικοινω-νίες µε την Αθήνα.07/09/1999Σεισµός στην Αθήνα από τορήγµα της "Πάρνηθας" Άµεση κινητοποίηση πολλών

σταθµών και ανάληψη έργου γιατην αποκατάσταση τηλεπικοινω-νιών µεταξύ των ∆ηµοσίων Υπη-ρεσιών.    
31/12/2000Ιός του 2000Ετοιµότητα και συνεργασία µεκρατικούς φορείς για την περί-πτωση διακοπής τηλεπικοινωνιώνκατά την αλλαγή από το 1999 στο2000 και την αλλαγή αρίθµησης.Το Εθνικό ∆ίκτυο Ο.Ε.Α. ήτανδραστηριοποιηµένο όλο το βράδυτης Πρωτοχρονιάς, ευτυχώςχωρίς πρόβληµα.   

12-16/02/2004Χιονοπτώσεις Οι ΟΕΑ συµµετείχαν στα πλαί-σια του ∆ΙΚΤΥΟΥ ΕθελοντικώνΟργανώσεων Πολιτικής Προστα-

σίας σε κοινή προσπάθεια αντιµε-τώπισης των συνεπειών των xιο-νοπτώσεων, επανδρώνοντας τοΤ.Κ. στην Γ.Γ.Π.Π., το Τ.Κ. του∆ΙΚΤΥΟΥ καθώς και τηλεπικοι-νωνιακούς συνδέσµους. Σε διά-φορες επιχειρήσεις έγιναν: απο-κατάσταση τηλεπικοινωνιών µε

τη βοήθεια του δικτύου επαναλη-πτών/αναµεταδοτών, µεταφοράασθενών, διάνοιξη δρόµων, δια-νοµή τροφίµων, µεταφορά συνερ-γείου ∆ΕΗ σε διάφορες περιοχέςγια αποκατάσταση βλαβών, κλπ.
01/03/2004Σεισµός Καλαµάτας 5.5R Ενεργοποιήθηκαν 5 σταθµοίστην Καλαµάτα και 1 στην Σπάρ-τη µε περιπολίες για αναφορέςζηµιών καθώς και 3 από τηνΑθήνα. Ενεργοποιήθηκε το U-Vlink για το R0 για καλλίτερη επι-κοινωνία. Οι πληροφορίες τωνΟ.Ε.Α. για το σεισµό και οι ανα-φορές ήταν και οι πρώτες πουέφθασαν στο κέντρο επιχειρήσε-ων της ΓΓΠΠ, δείχνοντας πόσοκαθοριστική είναι η συµβολή τωνραδιοερασιτεχνών στην αποκατά-

σταση επικοινωνιών και αντιµε-τώπιση καταστάσεων ΈκτακτηςΑνάγκης. 
28/07/2005Μεγάλη πυρκαγιά στη Ραφή-να και τον Νέο ΒουτζάΜέλη των Ο.Ε.Α. Αττικής δια-συνέδεσαν τηλεπικοινωνιακά τοπεζοπόρο τµήµα που συγκροτή-θηκε από µέλη του ∆ικτύου Εθε-λοντικών Οµάδων ΠολιτικήςΠροστασίας. Οι Ο.Ε.Α διασφάλι-σαν µε τη χρήση κινητού αναµε-ταδότη τις επικοινωνίες τόσοµεταξύ των µελών του πεζοπό-ρου, όσο και µε τον κρατικόµηχανισµό.
08/01/2006Σεισµός 6,9R στη θαλάσσιαπεριοχή µεταξύ Κυθήρωνκαι Χανίων Από τα πρώτα λεπτά αµέσωςµετά το σεισµό ενεργοποιήθηκανοι ΟΕΑ σε όλη την Ελλάδα, µεαποτέλεσµα να φτάσει σύντοµααπό µέλος των ΟΕΑ Αττικής στοΚέντρο Επιχειρήσεων της Γενι-κής Γραµµατεία Πολιτικής Προ-στασίας η πληροφορία πως ο σει-σµός είχε γίνει στην περιοχή τωνΚυθήρων. Η  πληροφορία µεταβι-βάστηκε µετά από επικοινωνίατου συναδέλφου µέσω βραχέωνκυµάτων µε συναδέλφους στηνπεριοχή.

2007Πυρκαγιά στην Πάρνηθα Οι Ο.Ε.Α. Αττικής κινητοποι-ήθηκαν άµεσα και συγκρότησανµαζί µε τις άλλες οργανώσεις του∆ικτύου Εθελοντικών ΟµάδωνΠολιτικής Προστασίας 20µελήοµάδα µε δύο πυροσβεστικά οχή-µατα και ένα υδροφόρο, που άρχι-
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σε να επιχειρεί από τις δέκα τοβράδυ. Σηµειωτέον ότι ήταν µίααπό τις ελάχιστες οµάδες, στιςοποίες επετράπη η διέλευση απότο µπλόκο του τελεφερίκ λόγωτης γνώσης από την Π.Υ. τηςάρτιας εκπαίδευσής της. Παράλ-ληλα, από νωρίς είχε ενεργοποι-ηθεί το τηλεπικοινωνιακό κέντροτης Ο.Ε.Α. στο Θάλαµο Επιχειρή-σεων της Γ.Γ.Π.Π. από δύο ραδι-οερασιτέχνες. 
2007Πυρκαγιά στο ΠήλιοΚινητοποιήθηκαν οι Ο.Ε.Α.Λάρισας µετά από αίτηµα τηςΠολιτικής Προστασίας Λάρισαςγια αποκατάσταση των επικοινω-νιών µεταξύ των οµάδων πυρό-σβεσης  και εναέριων µέσων. Στοτόπο της καταστροφής έγινεεγκατάσταση τοπικού τηλεπικοι-νωνιακού κέντρου µε σταθµούςβάσης VHF-UHF και link VHF-UHF καθώς και διασπορά παρα-τηρητών στα σηµεία κάλυψης.Παράλληλα ενεργοποιήθηκε  τοτηλεπικοινωνιακό κέντρο στηΝοµαρχία Λάρισας, µε  αποτέλε-σµα να υπάρχει άµεσος  καιουσιαστικός συντονισµός όλωντων  µέσων µε έγκαιρη ενηµέρω-ση  και υπόδειξη των εστιών ανα-ζωπύρωσης.
2007Πυρκαγιά στον ΥµηττόΜέλη των ΟΕΑ Αττικής καιΟΕΑ της Κρήτης συµµετείχανστην προσπάθεια της κατάσβεσηςκαλύπτοντας τις τηλεπικοινωνια-κές ανάγκες των µελών εθελοντι-κών οµάδων που µετείχαν στηνκατάσβεση   της πυρκαγιάς απότην πρώτη στιγµή.Επανδρώθηκαν τα µικτά πεζο-

πόρα, το πυροφυλάκιο της Καισα-ριανής, ενώ στήθηκε  και link πουεπέτρεψε την επικοινωνία τουΕφόρου ΕΚΕΑν µε την Κρήτηκαι τις Οµάδες που συµµετείχανστο συµβάν.
2007Πυρκαγιά στη ΜεσσηνίαΟι ΟΕΑ  επιχείρησαν σε όλες τιςπεριπτώσεις που ζητήθηκε η συν-δροµή τους, µεταξύ άλλων: Στηνπεριοχή Άγιος Νικήτας Ταΰγετου,όπου βρίσκεται και ο επαναλή-πτης R0 της Ε.Ε.Ρ., συµµετοχήστην πυρόσβεση. Στη ΝέδουσαΤαϋγέτου, για να µεταφέρει τηνεικόνα της πυρκαγιάς στο ΚέντροΕπιχειρήσεων ΠυροσβεστικήςΥπηρεσίας Καλαµάτας. Από τον∆ιοικητή ΠΥ Καλαµάτας ζητήθη-κε η συνδροµή των ΟΕΑ για τηναντικατάσταση όλου του κεραι-οσυστήµατος του πυροσβεστικούοχήµατος των Σερρών, που επι-χειρούσε εκείνη την ώρα σε πυρό-σβεση στο Ταΰγετο, για την απο-κατάσταση της επικοινωνίας τουοχήµατος µε το Κέντρο Επιχειρή-

σεων της ΠΥ Καλαµάτας. Μέλητων ΟΕΑ µετέβησαν πλησίον τουσηµείου της φωτιάς, αφαίρεσαντη κατεστραµµένη κάθοδο καικεραία και τοποθέτησαν δικότους εξοπλισµό στο πυροσβεστι-κό όχηµα, χωρίς να σταµατήσει ηκατάσβεση. 
2007ΑχαΐαΟι Ο.Ε.Α. Αχαΐας συµµετέχουνστην δασοπροστασία του περια-στικού δάσους των Πατρών σεσυνεργασία µε την ΝοµαρχίαΑχαΐας.
2007ΗλείαΤρεις συνάδελφοι ραδιοερασιτέ-χνες βοηθούν την Εθελοντικήοµάδα «Κένταυρος» σε αποστολήβοήθειας στους πυρόπληκτουςστην Ηλεία, παρέχοντας τηλεπι-κοινωνιακή κάλυψη.
2007ΙωάννιναΜέλη των Ο.Ε.Α. συµµετέχουν
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Ιούλιο και Αύγουστο 2007 µαζίµε άλλες εθελοντικές οµάδες τωνΙωαννίνων αλλά και Υπηρεσίεςστην πυροπροστασία των ∆ασώντης πόλης τους, ενταγµένοι στοσχεδιασµό της Π.Π. και τουΣ.Ν.Ο. της Ν.Α. Ιωαννίνων.
17-18/2/2008Καταστροφική χιονόπτωσηστην ΑττικήΟι Ο.Ε.Α. εγκαθιστούν τηλεπι-κοινωνιακό κέντρο επιχειρήσεων,ενώ παράλληλα γίνονται περιπο-λίες για τον έλεγχο της βατότηταςτου οδικού δικτύου, δίνοντας ανα-φορές µέσω του Τ.Κ.Ε. στηΝοµαρχία, την Τροχαία, τον ∆ήµοΚαισαριανής και την ΑνώτερηΣτρατιωτική ∆ιοίκηση. Επιπλέονστήνονται τηλεπικοινωνιακοίσύνδεσµοι στο ΕΚΑΒ και στηΝοµαρχία, για τον απεγκλωβισµόακινητοποιηµένων οχηµάτωνστην Αττική και για να µεταφερ-θούν ασθενείς σε νοσοκοµεία.

25/6/2008Πυρκαγιά στα Γλυκά ΝεράΟι Ο.Ε.Α. εκτελούν χρέη τηλε-πικοινωνιακού συνδέσµου µεταξύτων Υπηρεσιών του ∆ήµου, τηςΝοµαρχίας και όλων των εθελον-τικών οµάδων, που βοηθούν στηνκατάσβεση. 15/6/2009Πυρκαγιά στον ΥµηττόΕγκατάσταση του κέντρου επι-χειρήσεων των Ο.Ε.Α. στο πυρο-φυλάκειο του ∆ήµου Βύρωνα, γιατην ενηµέρωση των αρµοδίωνυπηρεσιών για την εξέλιξη τηςπυρκαγιάς.
12/6/2017Σεισµός 6,3R στη ΛέσβοΕνεργοποίηση των µελών των

Ο.Ε.Α. Ε.Ε.Ρ., συλλογή και προ-ώθηση πληροφοριών προς τοΚέντρο Επιχειρήσεων της ΓΓΠΠ.Επίτευξη επικοινωνίας µε Υπηρε-σίες  στη Λέσβο και τη Χίο µέσωτοπικών ραδιοερασιτεχνών.

15/8/2017Μεγάλη πυρκαγιά στοΚαπανδρίτι ΑττικήςΣτα γραφεία της κοινότητας στή-θηκε ένα κέντρο επιχειρήσεως καιτοποθετήθηκαν ασύρµατοι στααυτοκίνητα του Σώµατος ΕλλήνωνΠροσκόπων και της Πολιτικής Προ-στασίας της Περιφέρειας Αττικής. 
19/7/2019Σεισµός 5,1R στην ΑθήναΕνεργοποίηση του ραδιοερασι-τεχνικού σταθµού της Ε.Ε.Ρ. στοΚέντρο Επικοινωνιών ΠολιτικήςΠροστασίας της ΓΓΠΠ, για ναυποστηριχθούν οι επικοινωνίεςµεταξύ των Υπηρεσιών. 

24-25/11/2019Πληµµύρες στη ∆υτική ΑττικήΜέλη των Ο.Ε.Α. αναλαµβά-νουν τις ραδιοεπικοινωνίες µετα-ξύ των Αντιπεριφερειαρχών ∆υτι-κού και Νοτίου Τοµέα Αθηνών

και των σηµείων ενδιαφέροντοςκατά την αντιµετώπιση των πληµ-µυρικών φαινοµένων στον ∆υτικόΤοµέα Αθηνών. Τηλεπικοινωνια-κά κέντρα στήθηκαν στις αντιπε-ριφέρειες ∆υτικής Αθήνας και

Νότιας Αθήνας. ∆ιαβιβάστηκανµηνύµατα στον προϊστάµενοΠολιτικής Προστασίας και στουςχωρικούς Αντιπεριφερειάρχεςπεριοχής Αθηνών και ΚεντρικούΤοµέα Αθηνών.5-8/1/2020Κακοκαιρία «Ηφαιστίων»Εγκατάσταση Τοπικού ΚέντρουΕπικοινωνιών στα γραφεία τηςΠεριφερειακής Ενότητας ∆υτικήςΑττικής στην Ελευσίνα για τονκαλύτερο συντονισµό των εθε-λοντικών οµάδων που ενεργοποι-ήθηκαν και την µεταξύ τους επι-κοινωνία. Συνολικά 18 µέλη τωνΟ.Ε.Α. έκαναν 8ωρες βάρδιες στοΚέντρο Επικοινωνιών, στοΚΑΠΗ Οινόης, στη διαδροµήαπό ∆αφνί µέχρι Ασπρόπυργο καιστις περιοχές Οινόη – Βίλλια –Κάζα µε 3 οχήµατα τύπου 4×4.Οι ΟΕΑ/ΕΕΡ θα είναι έτοιµεςνα προσφέρουν και στο µέλλον,όπου και όποτε χρειαστεί. ◘


