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Σ
ημαντική Άσκηση Μείζο-

νος Ατυχήματος (ΑΜΑ)

πραγματοποιήθηκε στις

εγκαταστάσεις του Πολεμικού

Ναυτικού (ΠΝ) στον Σκαραμαγ-

κά, που φέρουν την τυπική «ναυ-

τική» ονομασία «Ναυτικό Οχυρό

Σκαραμαγκά», την Τρίτη 29 Ιου-

νίου 2021,υπό τη διεύθυνση του

Κέντρου Ελέγχου Ασφαλείας

Περιοχής (ΚΕΑΠ) της Ναυτικής

Βάσης “ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ”

και με συντονιστικό ρόλο από τον

Διοικητή Διοίκησης Ναυτικής

Εκπαίδευσης (ΔΝΕ) Υποναύαρ-

χο Ιωάννη Πάττα ΠΝ.

Κατά την Άσκηση ελέγχθηκε η

πληρότητα σχεδίασης αντιδράσε-

ων, ο βαθμός ετοιμότητας και η

ικανότητα διεύθυνσης και συντο-

νισμού των εμπλεκόμενων φορέ-

Γράφει ο Κωνσταντίνος Κτιστάκης SV1SPJ, Μέλος Ε.Κ.Ε.Αν. 

Άσκηση Μείζονος Ατυχήματος

στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά
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ων για την αντιμετώπιση ειδικών

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τα σενάρια της

Άσκησης εξετάστηκαν η αντιμε-

τώπιση καταστροφών από μεγά-

λο σεισμό, η διάσωση τραυμα-

τιών από κτήρια που κατέρρευ-

σαν εντός του Ναυτικού οχυρού,

η παροχή πρώτων βοηθειών, η

μεταφορά τραυματιών με ελικό-

πτερο (Ε/Π) του ΠΝ, η πτώση και

η συντριβή του Ε/Π, καθώς και η

έρευνα και η διάσωση των επι-

βαινόντων, η κατάσβεση πυρκα-

γιάς σε δασώδη περιοχή και σε

παρακείμενες εγκαταστάσεις

πετρελαϊκής εταιρίας, η εκκένω-

ση μαθητών και προσωπικού από

κτήρια της Σχολής Μονίμων

Υπαξιωματικών Ναυτικού

(ΣΜΥΝ) και του Κέντρου Εκπαί-

δευσης ΠΑΛΑΣΚΑΣ καθώς και

μεταφορά αυτών από θαλάσσης

με πλωτά μέσα του ΠΝ.

Στην Άσκηση συμμετείχαν προ-

σωπικό και μέσα από το Πολεμι-

κό Ναυτικό (ΠΝ), τον Ειδικό Δια-

κλαδικό Λόχο ΠΒΧ Άμυνας

(ΕΔΛΟ / ) του ΓΕΕΘΑ, την Κινη-

τή Ομάδα Αντιμετώπισης Κατα-

στροφών (206 ΠΑΥ / ΚΟΜΑΚ)

της Πολεμικής Αεροπορίας, το

Ειδικό Τάγμα Μηχανικού (747

ΕΤ-ΜΧ) του Στρατού Ξηράς, την

Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ),

το Πυροσβεστικό Σώμα (ΠΣ), το

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

(ΕΚΑΒ / ΚΕΠΥ), η Εθελοντική

Ομάδα Πολιτών Περιστερίου

(ΕΟΠΠ), η Εθελοντική Ομάδα

Διαχειρίσεων Κρίσεων (ΕΔΟΚ),

οι ΟμάδεςΈκτακτης Ανάγκης της

Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτε-

χνών, τα Ελληνικά Καύσιμα

Ορυκτέλαια (ΕΚΟ), καθώς και οι

εθελοντικές ομάδες Χαμόγελο

του Παιδιού και Ομάδα Διάσω-Στιγμιότυπα από τη διεξαγωγή της άσκησης
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σης Δύναμη Δέλτα. Επιπρόσθετα

συμμετείχαν παρατηρητές από

την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκη-

ση Υποστήριξης Στρατού

(ΑΣΔΥΣ), τη Γενική Γραμματεία

Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ),

την Περιφέρεια Αττικής και το

Δήμο Περάματος.

Οι Ομάδες Έκτακτης Ανάγκης

της Ενώσεως Ελλήνων Ραδιοερα-

σιτεχνών (ΟΕΑ/ΕΕΡ) ανέλαβαν

και έφεραν σε πέρας με απόλυτη

επιτυχία με τον απαιτούμενο

αριθμό εθελοντών και τον ανάλο-

γο εξοπλισμό την ασύρματη δια-

σύνδεση μεταξύ εμπλεκόμενων

φορέων και εθελοντικών ομάδων

με τη διοίκηση του Ναυτικού

Οχυρού, καθώς και τις επικοινω-

νίες με το ΕΣΚΕΔΙΚ / ΚΕΠΠ (το

Κέντρο Επιχειρήσεων Γ.Γ.Π.Π.).

Για τις ανάγκες της άσκησης

χρησιμοποιήθηκαν: ο κινητός

επαναλήπτης UHF της ΟΕΑ,

πομποδέκτες βάσεως, αυτοκινή-

του και φορητοί (αναλογικοί και

ψηφιακοί).

Στην άσκηση συμμετείχαν από

τα μέλη της ΟΕΑ / ΕΕΡ οι:

SV1AMY Δημήτριος Ραμαντζάς

SV1HER Σωτήριος Βανικιώτης

SV1LJJ Απόστολος Κεφαλάς

SV1ONO Κατερίνα Νάσσου

SV1RSP Μάριος Πιζάνιας

SV1SEF Φωτεινή Κλαράκη

SV1SEG Παναγ. Μαργαρώνης

SV1SPJ Κων. Κτιστάκης

Μετά την ολοκλήρωση της

άσκησης έγινε απονοµή αναµνη-

στικού διπλώµατος σε όλους

τους φορείς, τις εθελοντικές οµά-

δες και τους εθελοντές που συμ-

μετείχαν στην άσκηση.

Θέλω να ευχαριστήσω το Πολε-

μικό Ναυτικό, τον Διοικητή της

Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευ-

σης, τους αξιωματικούς και υπα-

ξιωματικούς του ΚΕΑΠ και του

Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά,

για την άρτια συνεργασία και

εμπιστοσύνη που μας έδειξαν και

φέτος.

Στον παρακάτω υπερσύνδεσμο θα βρείτε την σχετική ανακοίνωση

του Πολεμικού Ναυτικού:

ht tps: / /www.hel lenicnavy.gr /e l /enimeros i /de l t ia-

typou/item/14860-askisi-meizonos-atyximatos-sto-naftiko-oxyro-

skaramagka.html?fbclid=IwAR1M7IEX1v_257yBn0oKnKS_tXS

Kmu85ra7jh9ZZ4Nek__UcM_piwldlceE
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