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Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευ-ση του 2008 για την απόφασηαποδοχής της δωρεάς από τοΊδρυµα Ι.Σ. Λάτση και την ΤράπεζαEFG Eurobank Ergasias του ποσού των€ 50.000, αλλά και στην επόµενηΤακτική Γενική Συνέλευση του 2009αναλύθηκε το συνολικό πλάνο τουεγχειρήµατος, που είχε ως σκοπό τηνεπικοινωνιακή κάλυψη ευπαθών περιο-χών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκηςµέσα από το ολοκληρωµένο σύστηµαεπαναληπτών φωνής και δεδοµένων µετην τεχνολογία D-STAR και την τεχνο-λογία Pactor στα βραχέα.Το σύνολο θα αποτελεί µια τηλεπικοι-νωνιακή οµπρέλα από δύο διαφορετι-κά, αλληλοκαλυπτόµενα συστήµατα,σε συνδυασµό και µε την υποστήριξηκαι του παλιού αναλογικού δικτύουεπαναληπτών φωνής και APRS..
Ο προγραµµατισµόςΟ προγραµµατισµός αφορούσε τιςπαρακάτω εγκαταστάσεις.

1. Επτά (7) ψηφιακούς επαναλήπτεςσε όλη την Ελλάδα, 6 νέους και 1 απότον υπάρχοντα εξοπλισµό της Ε.Ε.Ρ.,προς εγκατάσταση στο λεκανοπέδιοΑττικής
2. ∆υο (2) θέσεις εργασίας, µία σταγραφεία της Ένωσης και µία στα γρα-φεία της Γενικής Γραµµατείας Πολιτι-κής Προστασίας, µε εξοπλισµό HFφωνή και data (Pactor) και µε δυνατό-τητα VHF/UHF ψηφιακού τερµατικούεξοπλισµού D-Star. 
Το πρόγραµµα εγκατάστασης προ-έβλεπε να ξεκινήσουµε πρώτα από τη∆υτική Ελλάδα, καλύπτοντας το µεγα-λύτερο µέρος της Πελοποννήσου καιτων Ιονίων Νήσων.Η επιλογή αυτή έγινε λόγω της µεγα-λύτερης σεισµικής δραστηριότηταςστις περιοχές αυτές αλλά και των µεγά-λων πυρκαγιών, που σηµάδεψαν τοκαλοκαίρι του 2007.Η δεύτερη φάση θα κάλυπτε τον

άξονα προς τον Βόλο και τη Θεσσαλο-νίκη. Ο χρονικός ορίζοντας για τηνπραγµατοποίηση των παραπάνω εγκα-ταστάσεων ήταν το τέλος του έτους2012.
Τι έχει γίνει µέχρι σήµερα

1. Τρεις (3) από τους έξι (6) νέουςεπαναλήπτες έχουν εγκατασταθεί σύµ-φωνα µε τον προγραµµατισµό και λει-τουργούν πλήρως:■ στα ∆ολιανά Αρκαδίας, ■ στο όρος Σκοπός Ζακύνθου και ■ στον Χορτιάτη της Θεσσαλονίκης.
2. Ο επαναλήπτης από τον υπάρχονταεξοπλισµό της Ε.Ε.Ρ. εγκαταστάθηκεστο λεκανοπέδιο Αττικής και λειτουρ-γεί.3. Υπό εγκατάσταση µέχρι το τέλος2011 ευρίσκονται δύο συστήµατα:■ στον Ταΰγετο (η άλλη κοντινήκορυφή) και■ το Πήλιο.

Γράφει ο Μανώλης ∆αρκαδάκης, SV1IW, Πρόεδρος ∆.Σ.

Η δωρεά του Ιδρύµατος Ι. Σ. Λάτσηκαι της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias
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4. Ο 6ος επαναλήπτης θα εγκαταστα-θεί σε περιοχή της Θεσσαλίας το 2012.
5. Ένας επιπλέον κινητός σταθµός µεεξοπλισµό περίπου ιδίων δυνατοτήτων(HF φωνή και Data [Pactor] και φορητόψηφιακό τερµατικό εξοπλισµό D-Star)ετοιµάστηκε για χρήση των οµάδωνέκτακτης ανάγκης της Ε.Ε.Ρ., µε δαπά-νη της.
6. Μετά την υπογραφή του Μνηµονί-ου Συνεργασίας µεταξύ της Ε.Ε.Ρ. καιτης Γενικής Γραµµατείας ΠολιτικήςΠροστασίας, έχουν ξεκινήσει οι εργα-σίες για τη θέση στις νέες εγκαταστά-σεις της και θα ολοκληρωθούν µέχρι τοτέλος του 2011. 
Επιπλέον από τους παραπάνω επανα-λήπτες:■ 2 καινούργιοι επαναλήπτες εγκατα-στάθηκαν στην ευρύτερη περιοχή Αγρι-νίου και στα Γεράνεια και λειτουργούνπλήρως, 
■ 3 ακόµα καινούργιοι επαναλήπτεςδροµολογούνται σε διάφορες περιοχέςτης Ελλάδας, µε στόχο να συµπεριλη-φθούν στο γενικό ∆ίκτυο µέσα στα επό-µενα δύο χρόνια.
■ Εγκαταστάθηκε και λειτουργεί πλή-ρως ένα πειραµατικό Reflector(XRF073) το οποίο δίνει την δυνατότη-τα διασύνδεσης όλων των µέχρι τώραεγκατεστηµένων επαναληπτών αλλάκαι όσων εγκατασταθούν µελλοντικά.Χρήστες από όλους τους µεµονωµέ-νους επαναλήπτες µπορούν να επικοι-νωνούν και µεταξύ τους αλλά και µεχρήστες αποµακρυσµένων επαναλη-πτών εν είδει διάσκεψης.
■ Ένας από τους υπό εγκατάστασηεπαναλήπτες (το 2012) θα υποστηρίζειτην λειτουργία “δυναµικών οµάδων”για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης,όπου χρειάζεται να αποµονωθεί η κίνη-ση οµάδων µε διαφορετικό αντικείµενο.Η κίνηση τηλεπικοινωνιών (traffic) θαακολουθεί τον χρήστη, ακόµα και αναυτός αλλάξει επαναλήπτη (περιοχή),µετά από απλούστατους χειρισµούς.
Η δυνατότητα να προχωρήσουµε σ’αυτές τις επιπλέον εγκαταστάσειςδόθηκε επειδή πλέον προσφέρεταιαξιόπιστος εξοπλισµός υποδοµής µε

πολύ µικρότερο κόστος από αυτόν τουεξοπλισµού ICOM (περίπου στο 1/3του κόστους). Για λεπτοµέρειες καιπερισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ: http://www.raag.org/displayITM1.asp?ITMID=16&LANG=GRΌλα τα έξοδα που έχουν γίνει σταπλαίσια της δωρεάς για την προµήθειακαι εγκατάσταση των παραπάνωσυστηµάτων, διαχειρίστηκαν µέσα απότο ταµείο της Ε.Ε.Ρ., αναγράφονται σεξεχωριστό λογαριασµό και εµφανίζον-ται στους ετήσιους ισολογισµούς τηςΕ.Ε.Ρ., που παρουσιάζονται στην ετή-σια Τακτική Γενική Συνέλευση τωνΜελών.Για µεγαλύτερη ακόµα διαφάνεια στηδιαχείριση, αντίγραφα από όλα τα τιµο-λόγια και αναλυτική κατάσταση και

αιτιολόγηση δαπανών αποστέλλονταιστο τέλος κάθε έτους στο ίδρυµα Ι.Σ.Λάτση και την Τράπεζα EFG EurobankErgasias για ενηµέρωσή τους, παρ’ όλοπου η µεταξύ µας υπογραφείσα συµφω-νία δεν προβλέπει σχετική υποχρέωσήµας.
Σ’ αυτό το σηµείο θα θέλαµε για µιαακόµα φορά να ευχαριστήσουµε το Ίδρυ-µα Ι.Σ. ΛΑΤΣΗ και την Τράπεζα EFGEurobank Ergasias για τη γενναιόδωρηχορηγία τους, που επέτρεψε την πραγµα-τοποίηση αυτού του µεγάλου έργου, προςχρήση από ΟΛΟΥΣ τους Έλληνες ραδι-οερασιτέχνες και προς όφελος όλου τουελληνικού λαού.

Οι θέσεις των εγκαταστάσεων ψηφιακών επαναληπτών D-Star της ΕΕΡ. Με κίτρι-νο σηµειώνονται  οι εγκατεστηµένοι επαναλήπτες, µε κόκκινο οι υπό εγκατάστασηµέχρι τέλος του έτους, µε πράσινο οι υπό εγκατάσταση από το 2012 και µετά.
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