Γξάζε ησλ
ΟΜΑΓΧΝ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ
ΣΗ
ΔΝΧΗ ΔΛΛΗΝΧΝ
ΡΑΓΙΟΔΡΑΙΣΔΥΝΧΝ
Σν θείκελν απηό πξνθύπηεη από ην ρέδην Γξάζεο ησλ ΟΔΑ θαη ηελ κέρξη ηώξα
εκπεηξία.
Πεξηιακβάλεη ηελ δηάξζξσζε ζε πεξίνδν εξεκίαο, ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο
θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ θάζε ελόο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Αιιά θαη κηα νηθεηόηεηα
κε ηελ νξνινγία ησλ Οκάδσλ Έθηαθηεο Αλάγθεο
Τπάξρνπλ 3 ζεκαληηθέο ρξνληθέο πεξίνδνη πνπ κπνξνύκε λα επηθαιεζηνύκε:
Πεξίνδνο εξεκίαο ή πξν ηνπ Emergency,
θαηάζηαζε Έθηαθηεο Αλάγθεο θαη ηέινο
κεηά ην Emergency.

Η δηάξζξσζε ηεο Τπεξεζίαο καο όπσο έρεη δνπιέςεη θαιά κέρξη ηώξα είλαη πξν ηνπ
Emergency ζε:
Δπηηξνπή Καηάξηηζεο ζρεδίσλ Έθηαθηεο Αλάγθεο (ΕΚΕΑΝ) θαη ζε Οκάδεο
Έθηαθηεο Αλάγθεο (ΟΕΑ)
H EKΔΑΝ, απνηειείηαη από ηνλ έθνξν θαη ηα κέιε ηεο.
Η θάζε κία ΟΔΑ απνηειείηαη από έλαλ Σνπηθό ύλδεζκν (ΣΠ) θαη ηα κέιε ηεο.
ηελ πεξίνδν απηή γίλεηαη ε πξνεηνηκαζία, ν ζρεδηαζκόο θαη ε εθπαίδεπζε.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Emergency έρνπκε άιιε νλνκαηνινγία
Σειεπηθνηλσληαθό Κέληξν ΣΚ είλαη ν ξαδηνεξαζηηερληθόο ζηαζκόο πνπ βξίζθεηαη
ζηελ πξσηεύνπζα θνληά ζηελ αξρή πνπ ζπληνλίδεη ην ζπκβάλ (θπξίσο ε Γεληθή
Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ΓΓΠΠ ή όπνπ αιινύ ρξεηαζηεί) .
Σνπηθό Σειεπηθνηλσληαθό Κέληξν ΣΣΚ Ο ξαδηνεξαζηηερληθόο ζηαζκόο πνπ
βξίζθεηαη θνληά ζην ζεκείν ηεο θαηαζηξνθήο θαη θνληά ζην ηνπηθό θέληξν
απνθάζεσλ (θπξίσο Ννκαξρία ή Γήκνο).
Γίθηπα Αζπξκάηνπ Έθηαθηεο Αλάγθεο είλαη ηα δίθηπα πνπ αλαπηύζζνληαη από ΣΚ ζε
ΣΣΚ θαη από ΣΣΚ ζηα ζεκεία ηεο θαηαζηξνθήο πνπ ρξεηάδεηαη επηθνηλσλία. Καη
ηέινο
Σνπηθόο πληνληζηήο Σ είλαη ν ππεύζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε θαη θαιή απόδνζε ησλ
δηθηύσλ ζηελ πεξηνρή ηεο θαηαζηξνθήο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Emergency.
Η κεηά ην Emergency πεξίνδνο πνπ ζπγρέεηαη θαη κε ηελ επόκελε πεξίνδν εξεκίαο,
είλαη πνιύ ζεκαληηθή θαη έρεη λα θάλεη κε ηελ θξηηηθή θαη ηνλ απνινγηζκό θαη ηελ
θαιύηεξε πξνεηνηκαζία γηα ην κέιινλ.

Πεξίνδνο Ηξεκίαο
ΕΚΕΑΝ
Απνηειείηαη από 3 έσο 5 ξαδηνεξαζηηέρλεο (επηζήκσο 3) κε πηπρίν ξαδηνεξαζηηέρλνπ
θαηά πξνηίκεζε Α θαηεγνξίαο θαη κέιε ηεο ΔΔΡ. Δπεηδή ε επηηξνπή ζα ζπλεδξηάδεη
ηαθηηθά θαη έθηαθηα, ζα πξέπεη λα δηακέλνπλ ζε ινγηθή απόζηαζε από ηελ έδξα ηεο
ΔΔΡ, θαη λα έρνπλ πιήξε εμνπιηζκό βάζεσο θαη θνξεηά V-Uhf.
Δπεηδή δίλεηαη ζεκαζία ηελ έγθαηξε θαη ζύγρξνλε επηθνηλσλία θαη επεμεξγαζία ησλ
δεδνκέλσλ ζηελ επνρή καο ζα πξέπεη όια ηα κέιε ηεο επηηξνπήο λα έρνπλ πξνζσπηθό
ππνινγηζηή, Email θαη θαιή γλώζε ηεο ρξήζεο ηνπ θαζώο θαη θηλεηό γηα ηελ έγθαηξε
εηδνπνίεζή ηνπο.
Τπεύζπλνο ηεο επηηξνπήο – Έθνξνο, θαζνξίδεηαη από ην Γ.. ηεο Δ.Δ.Ρ. Πξέπεη λα
είλαη νξγαλσηηθόο, λα έρεη πινύζηα εκπεηξία από ηηο ΟΔΑ, θαη γεληθόηεξα από
Έθηαθηεο Αλάγθεο θαζώο επίζεο θαη λα έρεη θαιή παξνπζία ζε Γεκόζηεο ρέζεηο κε
πηπρίν θαηεγνξίαο Α.
Δίλαη απηόο πνπ νξγαλώλεη όιε ηελ δξαζηεξηόηεηα ηεο ΔΚΔΑΝ θαη ησλ ΣΠ ζηελ
ρώξα καο, πξνηείλεη ζηελ ΔΔΡ ηηο απνθάζεηο ηεο ΔΚΔΑΝ θαη ηξνθνδνηεί ζηνηρεία
ζηελ ηζηνζειίδα ησλ Οκάδσλ. http://www.raag.org/oea
Μέιε ηεο ΕΚΕΑΝ γίλνληαη κέιε ησλ ΟΔΑ θαη κε κεγάιε εκπεηξία ζε Έθηαθηεο
Αλάγθεο θπξίσο ζαλ κέιε ησλ ΟΔΑ θαη όξεμε γηα δνπιεηά. Πξνηείλνληαη από ηνλ
έθνξν ή από ηελ ίδηα ηελ επηηξνπή. Με ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθόξνπ ζπλεδξηάδνπλ
ηαθηηθά γηα λα ιύζνπλ ζέκαηα:
1.
Δλεκέξσζεο,
2.
Πξνεηνηκαζίαο,
3.
Οξγάλσζεο,
4.
Δμνπιηζκνύ,
5.
Γεκνζίσλ ζρέζεσλ,
6.
Καζνξηζκνύ θαη νξγάλσζεο ησλ ΣΠ (Σνπηθώλ πλδέζκσλ)
7.
Δπηθνηλσλίαο κε ηνπο ΣΠ θαη κέζσ απηώλ κε ηηο ηνπηθέο νκάδεο
8.
Γεκηνπξγίαο παλειιελίσλ θαη ηνπηθώλ αζθήζεσλ ή άιισλ ζρεηηθώλ
εθδειώζεσλ,
9.
Δπηθνηλσλίαο κε ηελ ΓΓΠΠ θαη ηνπο άιινπο θνξείο πνπ ππνζηεξίδνληαη.
10.
Δλεκέξσζε ηνπ κεηξώνπ εζεινληώλ ηεο ΓΓΠΠ κε ηα κέιε ησλ ΟΔΑ θαη ηελ
εηήζηα δξαζηεξηόηεηα ζε όιε ηελ ρώξα.
Γξακκαηέαο ΕΚΕΑΝ είλαη κέινο ησλ ΟΔΑ κε εκπεηξία ζηελ δξαζηεξηόηεηά ηεο θαη
ηθαλόο ζε νξγαλσηηθά ζέκαηα. Μνινλόηη δελ αλήθεη απαξαίηεηα ζηελ επηηξνπή,
αλαιακβάλεη ηελ νπνηαδήπνηε ζρεηηθή γξαθηθή εξγαζία πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ
ΔΚΔΑΝ.
Αλαιακβάλεη ηα παξαθάησ:
Σήξεζε - νξγάλσζε – ζπληήξεζε ηνπ κεηξώνπ ησλ κειώλ
Σήξεζε αξρείσλ δξαζηεξηόηεηαο ησλ ΟΔΑ, ηεο ΔΚΔΑΝ θαη θαηαγξαθήο ηνπ πιηθνύ.
Πξνεηνηκαζία εγγξάθσλ, ζρεδίσλ, πξνηάζεσλ θιπ
εκείωζε ε ζέζε ηνπ Γξακκαηέα είλαη άηππε θαη δελ πξνβιέπεηαη από ηελ ΕΕΡ αιιά βγήθε από
ηελ αλάγθε θαηακεξηζκνύ ηωλ εξγαζηώλ ηεο ΕΚΕΑΝ

Οκάδεο Έθηαθηεο Αλάγθεο
ε θάζε λνκό ηεο ρώξαο, ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ νξγαλσκέλεο νκάδεο
ξαδηνεξαζηηερλώλ πνπ ζα είλαη έηνηκνη λα αληηκεησπίζνπλ κία θαηάζηαζε έθηαθηεο
αλάγθεο.
Από ηελ ζηηγκή πνπ ελδηαθέξνληαη ηνπιάρηζηνλ 2 άηνκα, ηόηε έρνπκε κία ζηνηρεηώδε
ΟΔΑ ζηελ πεξηνρή.
Η θάζε νκάδα νθείιεη λα έρεη έλαλ Σνπηθό ύλδεζκν (ΣΠ) γηα λα έρεη επαθή κε ηελ
ΔΚΔΑΝ θαη ηηο γεηηνληθέο νκάδεο.
Ση λόεκα όκσο έρεη ε ύπαξμε ηεο νκάδαο θαη ηνπ ΣΠ αθνύ ν θάζε έλαο
ξαδηνεξαζηηέρλεο κπνξεί λα είλαη έηνηκνο θαη όηαλ παξαζηεί αλάγθε 1, 2 ή 10 θνξέο
ζηελ δσή ηνπ λα βνεζήζεη βγάδνληαο εθείλε ηελ ζηηγκή ηα κεραλήκαηα ηνπ θαη
βνεζώληαο ηηο αξρέο ;
Έρεη απνδεηρζεί πιένλ όηη όηαλ ζπκβεί ην θαθό αλ δελ ππάξρεη κία έηνηκε νξγάλσζε
ή δνκή ε νπνία λα έρεη ήδε δνθηκαζηεί έζησ θαη ζε αζθήζεηο δελ γίλεηαη ηίπνηα.
Αλνξγάλσηεο θηλήζεηο από κε εθπαηδεπκέλνπο αλζξώπνπο ζε ηέηνηεο ζηηγκέο κπνξεί
λα είλαη άζηνρεο αθόκα θαη επηθίλδπλεο.
Μία θνηλσλία έρεη απνδείμεη όηη αλ πξαγκαηηθά ζέιεη λα δήζεη πξέπεη λα είλαη θαιά
πξνεηνηκαζκέλε γηα ην ρεηξόηεξν. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ ζεκεξηλή θνηλσλία
αιιά ην ίδην θαη κε ηνπο ξαδηνεξαζηηέρλεο. Οη Έιιελεο ξαδηνεξαζηηέρλεο νθείινπλ
λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη γηα θάζε ηη πνπ κπνξεί λα ζπκβεί ζε κία πεξηνρή θαη απηό
κόλν νκαδηθά κπνξεί λα δνπιέςεη θαη κόλν αλ είκαζηε πξνεηνηκαζκέλνη κε ζσζηή
νξγάλσζε θαη αζθήζεηο.
Σνπηθόο ύλδεζκνο (ΣΠ) είλαη κέινο ησλ ΟΔΑ θαη ηεο ΔΔΡ θαηά πξνηίκεζε Α
θαηεγνξίαο, κε εκπεηξία ζηελ δξαζηεξηόηεηα ησλ νκάδσλ, εθηόο αλ ε νκάδα είλαη
λενεκθαληζζείζα ή είλαη ν πξώηνο πνπ εκθαλίζηεθε. Θα πξέπεη λα είλαη γλσζηόο
ζηελ πεξηνρή ηνπ θαη νξγαλσηηθόο.
Αλαιακβάλεη ηα παξαθάησ:
1.
Οξγάλσζε θαη θαηαγξαθή ηεο ηνπηθήο νκάδαο θαη ελεκέξσζε ηεο ΔΚΔΑΝ
γηα αιιαγέο.
2.
Οξγαλώλεη ηνλ δηαζέζηκν εμνπιηζκό ηεο νκάδαο θαη θξνληίδεη ώζηε λα είλαη
ζπληεξεκέλνο.
3.
Σαθηηθέο ζπλαληήζεηο ησλ κειώλ γηα νξγαλσηηθά ζέκαηα ή ζέκαηα
πξνεηνηκαζίαο
4.
Με βάζε ην γεληθό ρέδην Γξάζεο, θηηάρλεη ηνπηθά ζρέδηα δξάζεο γηα ηελ
πεξηνρή δξάζεο ηεο νκάδαο ηνπ.
5.
Φηηάρλεη ζελάξηα θαη δηνξγαλώλεη ηνπηθέο αζθήζεηο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
ΔΚΔΑΝ.
6.
πκκεηέρεη ζε παλειιαδηθέο αζθήζεηο κε ηελ ζπλεξγαζία ηεο ΔΚΔΑΝ, θαη
ηνπο γεηηνληθνύο ΣΠ.
7.
Αλαιακβάλεη ηηο Γεκόζηεο ρέζεηο κε ηελ Πεξηθέξεηα ή Ννκαξρία ηεο
πεξηνρήο ηνπ, ηνλ Γήκν θαη ηηο άιιεο ηνπηθέο αξρέο (ΠΤ, Αζηπλνκία, Ληκεληθό) αιιά
θαη άιιεο ηνπηθέο εζεινληηθέο νκάδεο θαη ηνπο ηνπηθνύο ξαδηνεξαζηηερληθνύο
ζπιιόγνπο κε ηνπο νπνίνπο θαιό είλαη λα είλαη κέινο ηνπο.
Όπσο θαη ε ΔΚΔΑΝ νη ΣΠ ζα πξέπεη λα έρνπλ Email, ηειέθσλα θηλεηά θιπ θαη λα
είλαη ζε ζπλερή επαθή κε ηελ ΔΚΔΑΝ θαη κε ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπο.
Τπάξρνπλ επίζεο, αξθεηέο νξγαλσκέλεο νκάδεο άιισλ ζπιιόγσλ, πνπ είλαη
εληαγκέλνη ζαλ ζύλνιν ζηηο ΟΔΑ ζαλ ζπλεξγαδόκελνη.

Πξηλ από θαηξό ππήξρε θαη έλα παλειιήλην, ειεγρόκελν δίθηπν θάζε Κπξηαθή πξσί
ζην 7.088 γηα επαθή ησλ ΣΠ θαη κειώλ κεηαμύ ηνπο θαη κε ηελ ΔΚΔΑΝ αιιά έρεη
αηνλήζεη ίζσο θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλ λα επαλέιζεη.
Μέιε ηωλ ΟΕΑ Δίλαη Έιιελεο νη αιινδαπνί ξαδηνεξαζηηέρλεο, όρη απαξαίηεηα κέιε
ηεο ΔΔΡ ή άιινπ ζπιιόγνπ, πνπ δηακέλνπλ κόληκα ζηελ Διιάδα κε πηπρίν
ξαδηνεξαζηηέρλε Α ή Β θαηεγνξίαο, θαη ζέινπλ λα πξνζθέξνπλ ζην θνηλό θαιό.
Δίλαη εθνδηαζκέλνη πάληα κε ιίζηα ηεο ηνπηθήο νκάδαο θαη ηειέθσλα άκεζεο
αλάγθεο ηεο πεξηνρήο ηνπο, κε ηελ άδεηα ξαδηνεξαζηηέρλε θαη ηελ θάξηα ηεο ΓΓΠΠ ή
ηεο λνκαξρίαο ηνπ(αλ ππάξρνπλ). Καζώο επίζεο ηα ηειέθσλα ηνπ ΣΠ θαη ηεο
ΔΚΔΑΝ.
Φξνληίδεη ν ξαδηνεξαζηηερληθόο ηνπ εμνπιηζκόο (ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα ρεηξίδεηαη
άξηζηα) λα είλαη πάληα ζε εηνηκόηεηα, θπξίσο νη θνξεηέο ζπζθεπέο λα νίλε
θνξηηζκέλεο θαη λα ππάξρνπλ θαη επηπιένλ κπαηαξίεο.
Να ππάξρεη πάληα έλα θνπηί ή δέκα ή ζαθίδην έθηαθηεο αλάγθεο κε:
Ραδηνκελύκαηα – Logbook
ηνηρεηώδε εξγαιεία, κνλσηηθή ηαηλία, connectors θαη θαζόδνπο ή θαη κία
καγλεηηθή βάζε, ώζηε λα κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη ηνλ ζηαζκό ηνπ όπνπ παξαζηεί
αλάγθε, κε θεξαία ζηα θάγθεια ελόο θηεξίνπ κέζα ζε άιιν απηνθίλεην ή ζε ζθελή.
Φνξεηή θεξαία ηνπιάρηζηνλ L/4 ζηα Vhf
Γηα ζηαζκό HF λα έρεη έηνηκα δίπνια γηα 80/40/ ή θαη30 m.
Δθεδξηθά pack ή κπαηαξίεο
Δπηπιένλ (ή ζε δεύηεξν παθέην) ηα παξαθάησ :
Τιηθό πξώησλ βνεζεηώλ.
Φαθνί – κπαηαξίεο (θαη εθεδξηθέο κπαηαξίεο)
Γξαθηθή Ύιε (Μπινθ, ζηπιό, κνιύβη)..
Νεξό θαη ηξόθηκα κε κεγάιε ζξεπηηθή αμία κηθξό όγθν θαη κεγάιε εκεξνκελία
ιήμεο
Μηα αινπκηλνθνπβέξηα δηάζσζεο, ζνπγηά, πεηζέηα, ζθπξίρηξα.
Αληηαλεκηθό-Αδηάβξνρν.
ρνηλί,
Υάξηε ηεο πεξηνρήο ηνπ
Καη αλ δηαζέηεη Σειεβόα, θηάιηα ή θαη GPS ξπζκηζκέλν ζε ειιεηςνεηδέο αλαθνξάο
WGS-84.
Σέινο λα πξνβιέπεη πάληα ην όρεκά ηνπ λα είλαη πιήξσο εθνδηαζκέλν κε θαύζηκα.
Θα πξνβιέςεη ηνλ θαηάιιειν ρώξν ζην ζαθίδην γηα ηηο ζπζθεπέο VHF-UHF πνπ ζα
πάξεη θαζώο θαη ην Laptop (Αλ ππάξρεη καδί κε εθεδξηθά CD)
πλίζηαηαη ν εμνπιηζκόο HF (Κεξαίεο, ζέζε γηα ην κεράλεκα, ηξνθνδνηηθό,
κπαηαξία) λα είλαη ζε μερσξηζηό βαιηηζάθη.
Δπίζεο ζα έρεη ζε εύθνιν ζεκείν θαηάιιεια παπνύηζηα θαη ελδπκαζία γηα ηελ
πεξίπησζε, δεδνκέλνπ όηη εηδηθά ηα παπνύηζηα, είλαη ζεκαληηθόο παξάγνληαο
θνύξαζεο ή αληνρήο θαη πξνζηαζίαο.
Οθείιεη λα παξεπξίζθεηαη ζηηο εθδειώζεηο ή ζπλαληήζεηο ηηο ηνπηθήο ηνπ νκάδαο ή
ζε ηνπηθέο θαη εζληθέο αζθήζεηο.

Σέινο ζα πξέπεη λα έρεη ζπρλή επαθή κε ηνλ Σνπηθό ύλδεζκν όηη δε ζηνηρεία γηα ηα
ηειέθσλά ηνπ ην Email ή ηνλ εμνπιηζκό ηνπ έρνπλ αιιάμεη, λα ελεκεξώλεη ηνλ
Σνπηθό ύλδεζκν θαη κέζσ απηνύ ηελ ΔΚΔΑΝ ή θαη ηελ ΔΚΔΑΝ απεπζείαο.
πλίζηαηαη όια ηα κέιε λα έρνπλ Email θαη λα παξαθνινπζνύλ ηελ ειεθηξνληθή
ζειίδα ηεο ΔΚΔΑΝ γηα ελεκέξσζε, λα ξσηνύλ δε ηνλ ΣΠ ή ηελ ΔΚΔΑΝ γηα όηη
απνξία έρνπλ.
Πνιιά κέιε ζε κία πεξηνρή, νξγαλώλνπλ νκάδα όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ θαη
ηνλ ζπληνληζκό θαη ηελ νξγάλσζή ηεο αλαιακβάλεη ν ΣΠ (Σνπηθόο ύλδεζκνο).
Μία νκάδα ζα πξέπεη λα έρεη θάπνπ ζπγθεληξσκέλα ζηνλ ΣΠ ή θάπνπ αζθαιώο ή
θαη απνθεληξσκέλα ζηα κέιε ηεο αιιά κε δπλαηόηεηα γξήγνξεο ζπγθέληξσζεο ηα
παξαθάησ:
Φνξεηέο θεξαίεο V-Uhf
πςεινύ θέξδνπο Omni θαη Beam γηα λα
εγθαηαζηαζνύλ ζην ΣΣΚ ή ζε έλα πξόρεηξν Link πνπ ζα ζηεζεί θάπνπ
Γίπνια HF γηα 80/40/30/20 m
Ιζηνύο θαη αληεξίδεο γηα όιεο ηηο αλσηέξσ θαζόδνπο θαη connectors.
1 Φνξεηό επαλαιήπηε γηα εθεδξηθή ρξήζε (αλ δελ ππάξρεη θνξεηόο
επαλαιήπηεο ηελ δνπιεηά ηνπ θάλεη έλα V-U Link.) θαη πηζαλόλ θάπνην κηθξό Band
Pass θίιηξν γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ
Έλα θαη θαιύηεξα δύν V-Uhf Mobile 10-50 W κε ηα πεξειθόκελα ηνπο γηα
εμνπιηζκό ηνπ ΣΣΚ θαη πηζαλόλ 2 Band Pass θίιηξα γηα λα εμαζθαιίζεη όηη δελ ζα
παξεκβάιεη θαη παξεκβάιιεηαη από άιιεο ζπζθεπέο ηνπνζεηεκέλεο εθεί θνληά πνπ
ζα εγθαηαζηαζεί
Φνξηηζκέλεο κπαηαξίεο 12 Volt, Γελλήηξηα 200 & 12 Volt κε ηα θαύζηκά ηεο,
2 Πνιύπξηδα θαη Μπαιαληέδα ηνπιάρηζηνλ 30κ.
Σαηλία ζεκάλζεσο PVC, Υξώκα ζε spray (άζπξν θόθθηλν θαη πξάζηλν
θσζθνξίδνλ)
ρνηλί, Σειεβόα, Κηάιηα
2 Φεθηαθά Setup γηα Packet ή APRS (Laptop – tnc – gps), PactorII(-III),
MFSK16, PSK31, SSTV (Laptop – Soundblaster, θαιώδηα ή θνπηί ζύλδεζεο γηα ην
HF θη ην V-UHF πνπ ην έλα ζα κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζην ΣΣΚ θαη ην άιιν όπνπ
ρξεηαζηεί).
ρεηηθά πδαηνζηεγή ζπζθεπαζία γηα ηα αλσηέξσ (Πιαζηηθά ςπγεία εθδξνκήο
ή αινπκηλέληεο βαιίηζεο, νη ηζηνί δεκέλνη ζε έλα παθέην)
Καη όρεκα γηα ηελ κεηαθνξά ηνπο ή αθόκα νξγαλσκέλν BAN, Σξνρόζπηην ή
απιή κπαγθαδηέξα Δπίζεο ζθελή γηα πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ζε ύπαηζξν.
εκείωζε όινο ν παξαπάλω εμνπιηζκόο ζε Field Day, δνθηκέο ή θαη ζε αζθήζεηο, ζα
πξέπεη λα είλαη ειεγκέλνο, θαη όηη ππάξρνπλ όια ηα ζωζηά θαιώδηα ζύλδεζεο, ηέινο ζα
πξέπεη λα δνθηκαζηεί ζρεηηθά (ζηηο αζθήζεηο) ηα δε κέιε λα έρνπλ γλώζε ηεο ζύλζεζεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ.

Θα πξέπεη ηα κέιε λα έρνπλ θνηλνύο ράξηεο θαη νξνινγία ηεο πεξηνρήο, θαη λα έρνπλ
επηζθεθζεί όια ηα ζρεηηθά κέξε πνπ ζα ρξεηαζηεί λα εγθαηαζηαζεί ζηαζκόο ή link.
Δπεηδή ίζσο ρξεηαζηεί λα έξζνπλ θαη νκάδεο από άιιε πεξηνρή πνπ δελ έρνπλ γλώζε
ηεο πεξηνρήο, ζα πξέπεη λα είλαη θαηαγξακκέλεο όιεο νη ζέζεηο ελδηαθέξνληνο πνπ ζα
κπνξνύλ λα απνηππσζνύλ αθόκα θαη ζην APRS ζαλ objects ή θαη overlays γηα λα
βνεζήζνπλ ηνπο μέλνπο γηα δηεπθόιπλζε ηεο θίλεζήο ηνπο αιιά θαη θαηαλόεζε ηεο
πεξηνρήο.
Η δηαθνξά objects από overlays είλαη όηη ηα overlays εκθαλίδνληαη ηνπηθά ζην pc,
ρσξίο λα εθπέκπνληαη, νπόηε ν ρεηξηζηήο ηνπ ΣΣΚ ζα πξέπεη λα δίλεη θσλεηηθέο

νδεγίεο γηα λα νδεγήζεη ηνπο ζηαζκνύο APRS ζην ζεκείν, ελώ ηα objects
εθπέκπνληαη θαη νη θηλεηνί ή θνξεηνί ζηαζκνί ηα βιέπνπλ ζην GPS ηνπο ή βιέπνπλ
ηελ απόζηαζε ηνπο από ην ζεκείν θαη ηελ δηόπηεπζή ηνπο (ζηα Kenwood).
Οη ζέζεηο απηέο, πνπ κπνξνύλ λα ιεθζνύλ εύθνια κε GPS ζε datum WGS-84 είλαη:
Γεκαξρείν – Ννκαξρία
Αζηπλνκηθνί ζηαζκνί θαη θιηκάθηα ηεο ΠΤ.
Ννζνθνκεία, Κέληξα ΔΤ, ηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί
Φαξκαθεία, Βελδηλάδηθα έμσ από κεγάιεο πόιεηο.
Υαξαθηεξηζηηθά ζεκεία ή θόκβνπο
εκεία ζπγθέληξσζεο πιεζπζκνύ (ζρνιεία) θαη επαλαιήπηεο ηεο πεξηνρήο.
πκκεηνρή ζε Αζθήζεηο
Οη αζθήζεηο απνθαζίδνληαη από ηελ ΔΚΔΑΝ ή ηνπο ΣΠ όια ηα κέιε ησλ
εκπιεθόκελσλ πεξηνρώλ, εηδνπνηνύληαη γηα ηελ εκέξα θαη ώξα ηεο άζθεζεο θαη
νθείινπλ ηελ δεδνκέλε ζηηγκή λα βγνπλ ζηελ ζπρλόηεηα πνπ βξίζθεηαη ην ΣΚ ή ΣΣΚ
θαη λα δώζνπλ ην παξόλ. Σν ηη ζα θάλνπλ, είλαη ην ίδην πνπ ζα έθαλαλ αλ ην
Emergency ήηαλ θαλνληθό. Γειαδή ζα εγθαηαζηήζνπλ ηα δίθηπα εθεί πνπ πξέπεη θαη
ζα αθνινπζήζνπλ θάπνηα ζελάξηα γηα λα πεξαζηνύλ ηα αληίζηνηρα κελύκαηα..
Πνιιέο θνξέο ζπλάδειθνη ιέλε όηη πεξηκέλνπλ ζηηο αζθήζεηο ζε αθξόαζε γηα λα ηνπο
θαιέζεη θάπνηνο νλνκαζηηθά, θπζηθά θάηη πνπ δελ γίλεηαη.

ε πεξίπηωζε Έθηαθηεο Αλάγθεο
Οη ΟΔΑ ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε έθηαθηε αλάγθε, ζηελ νπνία νη επηθνηλσλίεο έρνπλ
ππνζηεί ζνβαξό πιήγκα ή έρνπλ θαηαξξεύζεη, θαζώο θαη ζε πεξηπηώζεηο πνπ
ρξεηάδεηαη νξγαλσκέλε βνήζεηα ηειεπηθνηλσληαθήο ζηήξημεο ζηηο αξρέο εηδηθά ζε
πεξηπηώζεηο ζπκκεηνρήο ζε έλα ζπκβάλ πνιιώλ ππεξεζηώλ – θνξέσλ – εζεινληώλ
πνπ ρξεηάδεηαη έλα ζύζηεκα επηθνηλσλίαο – ζπλελλόεζεο όισλ απηώλ (παξάδεηγκα
δαζηθή ππξθαγηά).
Αο ππνζέζνπκε όηη έρνπκε έλα ζρεηηθά απνκνλσκέλν λεζί, ή καθξηλή πεξηνρή ζηελ
ρώξα, πνπ όηαλ νη επηθνηλσλίεο δνπιεύνπλ ζσζηά θαη εθηόο από ηελ δπλαηόηεηα HF
ππάξρνπλ links Repeaters θαη EchoLink

Όζν όια είλαη θαιά δελ γελληέηαη ζέκα επηθνηλσλίαο θαη νη ξαδηνεξαζηηέρλεο
κπνξνύλ λα επηιέμνπλ έλαλ από πνιινύο ηξόπνπο γηα λα επηθνηλσλήζνπλ. Όηαλ όκσο
γίλεη κίαο κεγάιεο έθηαζεο θαηαζηξνθή, ηόηε ε ζύλδεζε ηνπ EchoLink ζηελ πεξηνρή
ζα πέζεη θαη ίζσο θαη ν ηνπηθόο επαλαιήπηεο αλ δελ έρεη κπαηαξία.
Σν ζρέδην δξάζεο αλαθέξεηαη κε αξθεηέο ιεπηνκέξεηεο ζην ηη θάλνπκε ζε θάζε
πεξίπησζε πνπ ζα ζπκβεί θάηη. ε απηό ην θείκελν, αθνινπζνύλ θάπνηεο γεληθεύζεηο
θαη δηεπθξηλήζεηο.

Οξγάλωζε ηνπ Emergency
Δπεηδή ε δνκή ηεο ΓΓΠΠ είλαη ζπγθεληξσηηθή, αθνινπζείηαη ην ίδην κνληέιν θαη ζηηο
δηθέο καο ελέξγεηεο.
Όηαλ ζπκβεί νηηδήπνηε πνπ ρξήδεη ηεο βνήζεηάο καο ζα πξέπεη ν ζπλάδειθνο κέινο
ηεο ΟΔΑ πνπ ζα ην παξαηεξήζεη ή ζα έξζεη ζε γλώζε ηνπ, λα ελεκεξώζεη ηνλ ΣΠ
ηνπ ή θαη ηελ ΔΚΔΑΝ.
Με ηελ ζύκθσλε γλώκε ηνπ ΣΠ μεθηλάεη ε επηρείξεζε.
ε γεληθέο γξακκέο, αθνύ ελεκεξσζεί ε ΔΚΔΑΝ θαη νη γεηηνληθέο νκάδεο, αλ
ρξεηαζηεί, ζπκβαίλνπλ ηα αθόινπζα.
1. Οξγαλώλεηαη έλα ή θαιύηεξα δύν δίθηπα επηθνηλσλίαο κε ηελ πιεγείζα πεξηνρή.
Έλα ζηα HF θαη έλα κε links ή repeaters ή κε EchoLink VHF – UHF ή κε ζπλδπαζκό
όισλ απηώλ.
Γηα λα πινπνηεζνύλ ηα δίθηπα απηά ζηήλεηαη έλα ΣΚ (Σειεπηθνηλσληαθό Κέληξν)
ζηελ Αζήλα θαηά πξνηίκεζε κέζα ζηελ ΓΓΠΠ, θαη έλα ΣΣΚ (Σνπηθό
Σειεπηθνηλσληαθό Κέληξν) ζην ζεκείν πνπ ρξεηάδεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ζπκβάληνο,
κέζα ζηνλ ρώξν ιήςεο απνθάζεσλ (Ννκαξρία, Γήκνο, Αζηπλνκία) ή δίπια γηα
παξάδεηγκα ζε ζθελή, Βαλ θιπ.
Αλ απνπζηάδεη έλα ή 2 ζθαινπάηηα επηθνηλσλίαο ζηα V-Uhf ή κέζα από ην EchoLink
ησλ δύν Σ/Κ, αλαιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε ζην θαηαιιειόηεξν ζεκείν (βνπλό),
κέινο νπνηαζδήπνηε νκάδαο βξίζθεηαη θνληύηεξα ζην ζεκείν απηό.
Δπεηδή θάπνηα καθξηλά repeaters ή links δελ αλνίγνπλ εύθνια, θαιό ζα είλαη ζε θάζε
νκάδα λα ππάξρνπλ έηνηκεο θαηεπζπλόκελεο θεξαίεο 7-12 db gain Vhf θαη Uhf γηα λα
δηεπθνιπλζεί ε ρξήζε από ην ΣΣΚ ηέηνησλ καθξηλώλ πεξαζκάησλ. Δπίζεο κε ηελ
ρξήζε θαηεπζπλόκελσλ θεξαηώλ θαη ελόο απινύ V-Uhf mobile, κπνξνύκε λα
ζηήζνπκε ζε νπνηαδήπνηε βνπλνθνξθή ακέζσο έλα link γηα ηνλ θνληηλόηεξν repeater
ή EchoLink πνπ κπνξεί λα καο ζπλδέζεη κε ηνλ έμσ θόζκν. Τπνηίζεηαη όηη ηα ζεκεία
απηά ηα έρνπκε βξεη θαη ηα έρνπκε δνθηκάζεη ήδε ζηηο αζθήζεηο πνπ θάλακε.
Γηα ην δίθηπν HF, νη ζηαζκνί ζα πξέπεη λα έρνπλ θεξαίεο νξηδόληηεο ή ηύπνπ inverted
V. Σνύην γηαηί νη απνζηάζεηο ζηελ ρώξα καο είλαη κηθξέο θαη νη ρακειέο γσλίεο
εθπνκπήο ησλ θάζεησλ θεξαηώλ δελ βνεζνύλ ζε ηόζν θνληηλή επαθή. Δπίζεο είλαη
ρξήζηκε ε πεξηνρή ησλ 10.100-10.150 KHz πνπ αλ θαη είλαη πεξηνρή cw ζε
Emergency κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ssb θαη λα δώζεη κία ήζπρε επηθνηλσλία
ζηα δύν Σειεπηθνηλσληαθά Κέληξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κέξαο θαη όηαλ ην MUF ην
επηηξέπεη. Η ρξήζε ηνπ solar Flux θαη πξνγξάκκαηνο δηάδνζεο επηβάιιεηαη ζηα Σ/Κ
γηα λα επηιέγνπλ ηελ ζσζηή πεξηνρή ζπρλνηήησλ θάζε ρξνληθή ζηηγκή. αλ ςεθηαθή
επηθνηλσλία, πξνηείλεηαη ην Pactor II/III είλαη ην κόλν πνπ δίλεη δπλαηόηεηα Email

θαη file transfer, ζηελ αλάγθε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ην MFSK16 ή to PSK31
ζαλ “keyboard to keyboard”.
2. Με ηελ επζύλε ηνπ ΣΠ νξγαλώλεηαη ε ηνπηθή νκάδα θαη ηα κέιε πεγαίλνπλ ζηηο
ζέζεηο πνπ γλσξίδνπλ από ηηο αζθήζεηο πνπ έρνπλ ήδε γίλεη. Αλ δελ έρεη ζπκβεί απηό
αθνύ καδεπηεί ε νκάδα ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, θαζνξίδεηαη ε ζέζε ηνπ θαζελόο
(θπξίσο Ννκαξρία ή Γεκαξρείν ηεο πεξηνρήο πνπ έρεη ην πξόβιεκα), θαζνξίδνληαη
επί ηόπνπ νη ζέζεηο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξρέο. ε γεληθέο γξακκέο αλάινγα κε
ηελ πεξίπησζε:
Αλαπηύζζνληαη ηνπηθά δίθηπα ζηα VHF ή ζηα UHF κε κέιε ησλ νκάδσλ πνπ ζα
ηνπνζεηεζνύλ ζε θαίξηα ζεκεία θπξίσο δηαθνξεηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ δελ έρνπλ
άκεζε επαθή κεηαμύ ηνπο ( ΠΤ, Αζηπλνκία, ηξαηόο, Ληκεληθό, Ννκαξρία, Γήκνο,
Γαζηθή, Δζεινληηθέο νξγαλώζεηο θιπ) ή ραξαθηεξηζηηθώλ ζέζεσλ (Ννζνθνκείσλ,
Αεξνδξνκίσλ, Διηθνδξνκίσλ, ή άιια ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία γηα θαζνδήγεζε ή γηα
δηεπθόιπλζε επηθνηλσλίαο).
Αλ ν ηνπηθόο επαλαιήπηεο έρεη πέζεη, ην ζπληνκόηεξν ηνπνζεηείηαη θνξηηζκέλε
κπαηαξία γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ώζηε λα κπνξνύλ λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα
δίθηπα πνπ ζα αλαπηπρζνύλ ζηελ πεξηνρή.
ηα δίθηπα απηά ε πιεξνθόξεζε ζα θαηεπζύλεηαη πξνο ην ΣΣΚ πνπ είλαη ζην ηνπηθό
ζεκείν ιήςεο απνθάζεσλ θαη από εθεί αλ ρξεηαζηεί πξνο ην ΣΚ (ΓΓΠΠ), εθηόο αλ
ππάξρεη άιιε αλάγθε.

Αλ ζπκβεί κία έθηαθηε αλάγθε θαη δελ έρεη εκθαληζζεί ΣΚ πξέπεη από ηνπο
ζπκκεηέρνληεο, θάπνηνο κε θαιό θαη πιήξεο, ζηαζκό βάζεσο, λα αλαιάβεη απηόλ ηνλ
ξόιν, κέρξη λα εκθαληζζεί θάπνηνο από ηελ ΔΚΔΑΝ ή Σ πνπ ζα νξίζεη έλαλ κέρξη

λα ζηεζεί έλα ΣΚ εθεί πνπ πξέπεη. Όινη νη ζηαζκνί απεπζύλνληαη ζε απηόλ (Net
Controller) πνπ ζπγθεληξώλεη όζα πεξηζζόηεξα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο
δηαβηβάδνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο ρξνληθέο ζηηγκέο, θξαηάεη ηελ ςπρξαηκία θαη ηελ
λνκηκόηεηα ζην δίθηπν, θαζώο θαη θαηαγξάθεη πνηνη ζηαζκνί είλαη ζην δίθηπν. Όηαλ
αλαιάβεη ην θαλνληθό ΣΚ ή ΣΣΚ ηόηε ηνπ δηαβηβάδεη όηη ζηνηρεία έρεη κέρξη ζηηγκήο.
ην θπξίσο ζπκβάλ ζα νξηζηεί ν Σ (Σνπηθόο πληνληζηήο) πνπ δελ είλαη απαξαίηεηα
ν ΣΠ (Σνπηθόο ύλδεζκνο). Ο Σ έρεη ζαλ ξόιν ηελ νξγάλσζε ηεο νκάδνο θαη ησλ
δηθηύσλ κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα γίλεη ε θαιύηεξε θαη απνδνηηθόηεξε ξνή
πιεξνθνξηώλ θαη ε θαιύηεξε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο θξαηηθνύο ή κε θνξείο. Ο
ξόινο ηνπ ΣΠ ζηακαηάεη από ηελ ζηηγκή πνπ ε νκάδα εηδνπνηήζεθε θαη μεθηλάεη ε
δηαδηθαζία ηνπ Emergency. O Σ αλαιακβάλεη όιε ηελ δξαζηεξηόηεηα ζην
Emergency θαη ζηνλ απνινγηζκό ζην ηέινο. Γηα ηνλ ιόγν απηό ζα πξέπεη λα είλαη ν
εκπεηξόηεξνο θαη νξγαλσηηθόηεξνο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο.
Σα κέιε ή εηδνπνηνύληαη από κόλα ηνπο ή από ηνλ ΣΠ, δειώλνπλ ζηελ ζπρλόηεηα
έθηαθηεο αλάγθεο ή ηνλ ηνπηθό επαλαιήπηε ηελ δηαζεζηκόηεηά ηνπο θαη πεξηκέλνπλ
νδεγίεο ή θαηεπζύλνληαη ζηνλ πξνζπλελλνεκέλν ηόπν αθνύ πάξνπλ καδί ηνπο ηνλ
εμνπιηζκό ηνπο θαη ηα πξνεηνηκαζκέλα ζαθίδηα. Αλ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα επηιέγνπλ
λα πάλε κε δίηξνρν (γηα λα απνθύγνπλ ην κπνηηιηάξηζκα) εθηόο αλ ν εμνπιηζκόο ηνπο
δελ ην επηηξέπεη. ην ζεκείν ζπγθεληξώζεσο πεξηκέλνπλ νδεγίεο από ηνλ Σ ή
αλαιακβάλνπλ ηελ ζέζε πνπ ήδε έρεη επηιεγεί γηα απηνύο. Αλ ππάξρνπλ κνπθάλ ή
δηαθξηηηθά ησλ Οκάδσλ έθηαθηεο αλάγθεο ή ηνπ ζπιιόγνπ ηνπο, ηα θνξνύλ θαη
παξνπζηάδνληαη εθεί πνπ πξέπεη, έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ ππεύζπλν, αλαθέξνληαο
όηη είλαη από ηηο Οκάδεο Έθηαθηεο Αλάγθεο ησλ Ραδηνεξαζηηερλώλ γηα ηελ
ηειεπηθνηλσληαθή ζύλδεζε κε ηελ ΓΓΠΠ θαη ηελ Ννκαξρία ή ηνλ Γήκν ή όπνπ ηέινο
πάλησλ ζα είλαη ην ΣΣΚ, θαη εγθαζηζηνύλ ηνλ ζηαζκό.
Να ζεκεησζεί όηη όια ηα κέιε, πξώηα ιακβάλνπλ όια ηα ελδεηθλπόκελα κέηξα γηα
ηελ αζθάιεηα ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο θαη ησλ ηδίσλ θαη κεηά δίλνπλ ην παξόλ ζην
δίθηπν, αιιά θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Emergency, νθείινπλ λα πξνζέρνπλ ηνλ
εαπηό ηνπο ην όρεκά ηνπο θαη ηνλ εμνπιηζκό πνπ ρεηξίδνληαη.

Επάλδξωζε, Έιεγρνο θαη ρξήζε ηωλ Δηθηύωλ
Σν ΣΚ θαη ην ΣΣΚ ζα είλαη επαλδξωκέλα κε κέιε ηωλ ΟΕΑ άδεηαο Α θαηεγνξίαο
θαη κε κεγάιε εκπεηξία από Emergency ή Contest.
Σν ΣΣΚ είλαη θαη ην ππεύζπλν γηα ηελ ζωζηή θαη λόκηκε ιεηηνπξγία όιωλ ηωλ
δηθηύωλ πνπ ζπκκεηέρεη.
Σν ΣΚ είλαη ππεύζπλνο ηνπ δηθηύνπ κόλν όηαλ ππάξρεη έλα παλειιήλην δίθηπν κε
αξθεηά ΣΣΚ θαη θπζηθά κόλν ζην ζπγθεθξηκέλν δίθηπν.
ηηο ππόινηπεο ζέζεηο εγθαζίζηαληαη κέιε θαηά θαλόλα κε εμνπιηζκό V-Uhf πνπ
απεπζύλνληαη ζην ΣΣΚ. Φξνληίδνπλ λα είλαη πάληα θνληά ζηνλ αξκόδην πνπ ηνπο
έρνπλ νξίζεη, θαη δηαβηβάδνπλ κόλν πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη από θαη πξνο ηνπο
ππεύζπλνπο ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη θαη ηίπνηα άιιν. ε πεξίπησζε πνπ ν
ππεύζπλνο αιιάδεη, κεηαδίδνπλ ηελ αιιαγή θαη ην όλνκα απηνύ πνπ ζηέιλεη ηηο λέεο
πιεξνθνξίεο. Όηαλ ρξεηαζηεί λα πεξάζνπλ δηθά ηνπο ζρόιηα ζα ηνλίδνπλ θαηά ηελ
δηαβίβαζε όηη είλαη πξνζσπηθέο ηνπο εθηηκήζεηο. Αλ πξέπεη λα πεξαζηνύλ νλόκαηα
λεθξώλ ή αγλννπκέλσλ, πξνηηκάηαη λα ηα παίξλνπκε γξαπηά θαη λα κεηαδίδνληαη ή
δπλαηόλ κε ςεθηαθό ηξόπν ή κε αιθαβεηηθή θσδηθνπνίεζε. Γελ κεηαδίδνπκε θήκεο
ή κε ζνβαξέο πιεξνθνξίεο πνπ ζε έλα κεγάιν Emergency είλαη ζπλεζηζκέλεο.

Αλ κεηαδίδεηαη ε ζέζε θάπνηνπ κε GPS, πξέπεη λα αλαθέξεηαη πάληα ζε Διιεηςνεηδέο
αλαθνξάο WGS-84 θαη ζε κνξθή ζαθώο όπσο κία από ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο
(νξίδεηαη ζην Setup ηνπ GPS):
κνίξεο πξώηα, δεύηεξα (πλεζίδεηαη ζηελ Αεξνπνξία 45ν 35΄ 45΄΄ κεζαίαο
αθξίβεηαο) ή
κνίξεο, πξώηα θαη δεθαδηθά ηνπ πξώηνπ (ν ηξόπνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην
APRS κε 2 δεθαδηθά 45ν 35,75΄ ή ην Ναπηηθό κε 3 δει 45ν 35,754΄ κεγάιεο
αθξίβεηαο) ή
κνίξεο θαη δεθαδηθά ηεο κνίξαο (45,5959ν κηθξήο αθξίβεηαο)
Αλ ην ΣΣΚ ελλνήζεη δηαθνξεηηθά από απηό πνπ ζηέιλεη ην κέινο ε δηαθνξά κπνξεί
λα είλαη κεγάιε. Ο ρεηξηζηήο ηνπ APRS ζην ΣΚ πξέπεη λα μέξεη αθξηβώο ηνλ ηξόπν
πνπ ην πξόγξακκα ρεηξίδεηαη ηηο ζπληεηαγκέλεο (πρ ην UiView γξάθεη 41.23.10Ν θαη
ζεσξεί Βόξεην πιάηνο 41 κνίξεο 23 πξώηα θαη 10 εθαηνζηά ηνπ πξώηνπ όρη δέθα
δεύηεξα)
Η δηαθνξά είλαη όηη έλα δεπηεξόιεπην ζηελ θαηεύζπλζε Μεζεκβξηλνύ είλαη 30.87
κέηξα ελώ έλα εθαηνζηό ηνπ πξώηνπ είλαη 18.52 κέηξα (άξα ην ζθάικα κπνξεί λα
είλαη από 12 έσο 730κ)
Ο θαζνξηζκόο ησλ δηθηύσλ γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία ΣΣΚ θαη Σ, εμαξηάηαη δε από ην
είδνο ησλ πιεξνθνξηώλ, ηελ ζπλνιηθή θίλεζε, θαη ηηο δπλαηόηεηεο ζε εμνπιηζκό θαη
ρεηξηζηέο ηνπ ΣΣΚ. Καλνληθά ζα πξέπεη ηα δίθηπα λα είλαη μερσξηζκέλα αλάινγα κε
ην είδνο ηνπο (είδνο πιεξνθνξηώλ ή ππεξεζηώλ) θαη γηα θάζε δίθηπν λα ππάξρεη
μερσξηζηό κεράλεκα θαη ρεηξηζηήο ζην ΣΣΚ. Μπνξεί όκσο έλαο ρεηξηζηήο αλ ε
θίλεζε είλαη ινγηθή λα ρεηξίδεηαη 2 δίθηπα θσλήο ηαπηόρξνλα, ή έλα θσλήο θαη έλα
ςεθηαθό. Δπίζεο έλα δίθηπν κπνξεί λα είλαη απισκέλν ζε 2 ζπρλόηεηεο αλ κέιε ηνπ
δελ έρνπλ άκεζε επαθή θαη πξέπεη λα κηιήζνπλ κέζα από επαλαιήπηε. Αλ ην ΣΣΚ
έρεη πνιινύο ρεηξηζηέο (πάλσ από 2) θαη πνιιά δίθηπα ηόηε ν Σ ή άιιν κέινο
θάζεηαη πίζσ από όινπο ηνπο ρεηξηζηέο ζην ΣΚ θαη ξπζκίδεη από εθεί ηελ νξζή
κεηαβίβαζε από δίθηπν ζε δίθηπν, ή από θαη πξνο ηελ Ννκαξρία (ή Γήκν). ην
ρέδην δξάζεο αλαθέξνληαη όια ηα πηζαλά δίθηπα πνπ ζα ρξεηαζηνύλ. ε πεξίπησζε
καδηθήο θαηαζηξνθήο ζε κία πεξηνρή, θαη παληεινύο έιιεηςεο επηθνηλσλίαο, αλ
ππάξρεη επάξθεηα ζε hf θαη ρεηξηζηέο, κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί έλα θηόζθη γηα ην θνηλό
ζε άιιν ζεκείν θαη λα ελεξγνπνηεζεί έλα άιιν αλεμάξηεην δίθηπν (ρσξίο θακία
ζρέζε κε ηα ππόινηπα) γηα κεηαθνξά κελπκάησλ θαη ηειεθώλσλ ησλ θαηνίθσλ ηεο
πεξηνρήο πξνο ηελ ππόινηπε Διιάδα. (Απηό απαηηεί άιιν αλεμάξηεην ΣΚ ζηελ Αζήλα
ή αιινύ πνπ ζα θάλεη θαη ηα ζρεηηθά ηειέθσλα).
πκβαίλεη ζπρλά ηα κέιε λα έρνπλ ζπζθεπέο Dual ή θαη λα έρνπλ 2 θνξεηά καδί ηνπο
θαη πέξα από ην δίθηπν πνπ ηνπο έρεη νξηζηεί λα αθνύλ θαη λα βγαίλνπλ θαη από άιια
δίθηπα. Απηό είλαη ιάζνο ν θάζε ζηαζκόο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε έλα δίθηπν θαη
κόλν αλ ράζεη επαθή ή ζπκβεί θάηη έθηαθην λα ρξεζηκνπνηεί άιιν. Σνύην γηαηί ζην
ΣΣΚ ν ρεηξηζηήο είλαη άιινο ζε θάζε δίθηπν θαη δελ κπνξεί λα μέξεη αθξηβώο ηη έρεη
γίλεη κέρξη ζηηγκήο ή ηη πξέπεη λα γίλεη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζηαζκό θαη δεκηνπξγεί
κπεξδέκαηα ζην ηειεπηθνηλσληαθό θέληξν. Αλ θάπνηνο ζέιεη λα αμηνπνηήζεη ην dual
ηνπ ή ην δεύηεξν κεραλάθη ηνπ αο ην ρξεζηκνπνηήζεη ζην APRS.
Πάληα ζε έλα δίθηπν έθηαθηεο αλάγθεο ππάξρεη έιεγρνο ηνπ δηθηύνπ από ην
Σειεπηθνηλσληαθό Κέληξν θαη πάληα νη ρξήζηεο θάλνπλ check in θαη check out γηαηί
απηό θαηαγξάθεηαη θαη ην ΣΚ λνκίδεη όηη ηνλ έρεη ζπλέρεηα δηαζέζηκν κέρξη λα
δειώζεη απνρώξεζε.

Ψεθηαθά
αλ ςεθηαθή επηθνηλσλία όπσο εηπώζεθε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηνπηθά ην Packet
Radio γηα αλακεηάδνζε γξαπηώλ κελπκάησλ εηδηθά αλ ππάξρνπλ νλόκαηα
αγλννπκέλσλ, δηαζσζέλησλ θιπ κέρξη ην ΣΣΚ θαη από εθεί κε PACTOR ή άιιν
ηξόπν ζην ΣΚ. Αλ δελ είλαη δπλαηή ε απεπζείαο επαθή, ηόηε πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί
εηδηθό digi (παξάδεηγκα Net/Rom ή αθόκα θαη έλα D-700). To APRS, είλαη κόλν γηα
ζύληνκα κελύκαηα, θαη γηα ηελ ζέζε ησλ θηλεηώλ ζηαζκώλ. ηελ αλάγθε κπνξνύλ λα
πεξάζνπλ νλόκαηα από ην APRS, αιιά πξέπεη λα κελ ππάξρεη πνιύ traffic ζηελ
πεξηνρή ηνπ ζπκβάληνο. Έλα D-700 κπνξεί λα βνεζήζεη πνιύ ζαλ αλακεηαδόηεο ζε
πεξίπησζε πνπ ην ηνπηθό APRS digi δελ δνπιεύεη ή γηα λα απμήζεη ηελ θάιπςή ηνπ.
ε λαπηηθά ζθάθε ε απνκνλσκέλνπο ζηαζκνύο HF είλαη πνιύ ρξήζηκν ην PACTOR
II/III ζε ζπλδπαζκό κε ην πξόγξακκα Airmail πνπ δίλεη ηελ δπλαηόηεηα Email ζηνλ
ζηαζκό όπνπ θαη λα βξίζθεηαη θζάλεη λα έρεη θαιή θεξαία HF γηα καθξηλή επαθή,
(θάζεηε ή beam /εκ δελ ππάξρεη ζηαζκόο WinLink ζηελ ρώξα καο) ζε ζύλδεζε κε
ην δίθηπν WinLink. (http://www.winlink.org/).
Απηό πνπ είλαη επίζεο ρξήζηκν, είλαη νη θηλνύκελνη ζηαζκνί, λα είλαη εθνδηαζκέλνη
κε GPS θαη ζρεηηθό κεράλεκα (tracker) θαη λα ζηέιλνπλ θάζε 2 ιεπηά ηελ ζέζε ηνπο
ζην APRS, γηα λα ελεκεξώλεηαη ην ΣΣΚ γηα ηελ ζέζε ηνπο αλά πάζα ζηηγκή. Μέζα
από ην APRS επίζεο όινη νη ζηαζκνί αλεμάξηεηα ην δίθηπν πνπ αλήθνπλ, κπνξνύλ λα
έρνπλ κία θνηλή ελεκέξσζε από ην ΣΣΚ (αλ έρνπλ δπλαηόηεηα ιήςεο κελπκάησλ)
αιιά θαη πνπ είλαη νη θνληηλνί ζε απηνύο ζηαζκνί. ηα Kenwood κάιηζηα ππάξρεη ε
δπλαηόηεηα (POS LIMIT) λα βιέπνπκε κόλν ηνπο ζηαζκνύο ηεο πεξηνρήο 10-30
ρηιηόκεηξα καθξηά θαη λα βξίζθνπκε εύθνια αλά πάζα ζηηγκή πνπ βξίζθνληαη ρσξίο
λα καο δαιίδνπλ καθξηλά positions ή objects.
Οηθνλνκία κειώλ
Γηα ηελ νηθνλνκία ησλ θηλήζεσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ, κπνξεί ν ζηαζκόο πνπ ζα
αλαιάβεη ην ηνπηθό Repeater ή link λα είλαη θαη απηόο πνπ ζα βάιεη ην APRS digi.
Γηα παξάδεηγκα ζηήλεη έλα ηζηό κε κία omni γηα ην link ή ην repeater πνπ εγθαζηζηά
γηα ηνπηθή επηθνηλσλία ησλ δηθηύσλ, θαη κε έλα D700 από ην απηνθίλεην ζε κηθξή
ζρεηηθά απόζηαζε θάλεη ην Relay γηα ην APRS.
Σα link γηα καθξηλνύο επαλαιήπηεο ή καθξηλά EchoLink, κπνξνύλ λα ην αλαιάβνπλ
γεηηνληθέο νκάδεο.
Ππξθαγηέο
ε πεξίπησζε ππξθαγηάο, ην δίθηπν ζπληνληζκνύ Βπηηνθόξσλ, είλαη βαζηθό όπιν ζηα
ρέξηα ηνπ ζπληνληζηή ηεο ΠΤ γηα λα θηππήζεη ζσζηά ηελ θσηηά. Οη ρεηξηζηέο
επαλδξώλνπλ όια ηα βπηηνθόξα, ησλ Γήκσλ ή ηδησηώλ πνπ έρεη επηηάμεη ε πνιηηεία,
κε θνξεηά V-Uhf θαη κε ηελ ρξήζε (αλ ρξεηαζηεί καγλεηηθήο θεξαίαο) ώζηε ηα
γεκάηα κε λεξό βπηία, λα θαηεπζύλνληαη από ηνπο θξνπλνύο άληιεζεο ζηα ζσζηά
ζεκεία πνπ ζα ηνπο ππνδεηρζνύλ, γηα ηελ γξήγνξε πιήξσζε ησλ νρεκάησλ ηεο ΠΟΤ
θνληά ζην ζεκείν πνπ επηρεηξνύλ. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πηζαλόλ ην ΣΚ λα
πξέπεη λα κάζεη θαη λα ππνδείμεη ηα πιεζηέζηεξα ζεκεία θξνπλώλ θαη λα κπνπλ από
ηελ νκάδα ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία. Έλαο ράξηεο κε ηνπο δξόκνπο ηεο πεξηνρήο ζα
θαλεί ηδηαίηεξα ρξήζηκνο. Δδώ ην ΣΣΚ δελ έρεη ππεξβνιηθή ρξεζηκόηεηα αιιά θαιό
είλαη λα ππάξρεη. Αλ δελ ππάξρεη αλάγθε δεκηνπξγίαο άιινπ δηθηύνπ θαη δελ ππάξρεη
θαη ΣΣΚ ηόηε ν Σ πνπ ζα βξίζθεηαη δίπια ζηνλ ζπληνληζηή ηεο ΠΤ ζα έρεη ηνλ
έιεγρν θαη ζπληνληζκό ηνπ δηθηύνπ.

Οη γεηηνληθέο νκάδεο ζηελ πεξηνρή ηνπ ζπκβάληνο
Με ην πνπ ζα γίλεη έλα ζπκβάλ ζε κία πεξηνρή, ακέζσο ελεξγνπνηνύληαη θαη νη άκεζα
ή έκκεζα γεηηνληθέο νκάδεο. Απηέο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ κε 3 ηνπιάρηζηνλ ηξόπνπο
1.
Να ζηείινπλ νκάδα βνήζεηαο ζηελ πεξηνρή γηα λα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ
πξώηε βάξδηα ησλ ρεηξηζηώλ όηαλ απηνί θνπξαζηνύλ, ή λα βνεζήζνπλ γεληθά αλ
ππάξρεη αλάγθε πνιιώλ ζηαζκώλ ζηελ πεξηνρή θαηαζηξνθήο
2.
Να εγθαηαζηήζνπλ EchoLink, V-U Link ή θνξεηό επαλαιήπηε ή όια καδί
πνπ λα δηαζύλδεεη ηελ πιεγείζα πεξηνρή κε ηνλ έμσ θόζκν.
3.
Να εγθαηαζηήζνπλ ζηαζκνύο ζηα Ννζνθνκεία, αεξνδξόκηα, ιηκάληα ή
ζηδεξνδξνκηθνύο ζηαζκνύο ηεο πεξηνρήο ηνπο, αλ ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο δελ
ππάξρνπλ ή δελ επαξθνύλ θαη πξόθεηηαη ή γίλεηαη κεηαθνξά

Μεηά ην Emergency
Ακέζσο κεηά ην Emergency, αλ ην επηηξέπεη ε ζπζζσξεπκέλε θνύξαζε, ή ηελ
επνκέλε όινη νη ζπκκεηέρνληεο, νη εθεδξείεο αιιά θαη απηνί πνπ δελ κπόξεζαλ,
καδεύνληαη θαη θάλνπλ απνινγηζκό ηνπ ζπκβάληνο. Δθεί ζα πξέπεη λα βγνπλ όια ηα
πξνβιήκαηα νη αηέιεηεο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ αληηκεησπίζζεθαλ (αλ θαη πσο)
θαζώο θαη πνηα ήηαλ ε έιιεηςε ζε εμνπιηζκό. Δπίζεο ν θάζε έλαο κε ηελ δηθή ηνπ
νπηηθή ζα δώζεη ζηνπο άιινπο ηελ εκπεηξία ηνπ από ην ζπκβάλ, θάηη πνπ είλαη
ρξήζηκν ζε όινπο. πληάζζεηαη δειηίν ζπκβάλησλ από ην ΣΣΚ ηνλ Σ θαη ηνλ ΣΠ
κε βάζε ηα ξαδηνγξάκκαηα ηα logbook θαη όηη άιια ζηνηρεία ππάξρνπλ
(καγλεηνηαηλίεο) όηη ζπλέβε ζε γεληθέο γξακκέο θαηά ηελ δηάξθεηα θαη απνζηέιιεηαη
ζηελ ΔΚΔΑΝ θαη ηνπο ηνπηθνύο ζπιιόγνπο γηα λα πξνζηεζεί ζαλ απνδεηθηηθό
ζηνηρείν ηεο πξνζθνξάο ηεο ξαδηνεξαζηηερληθήο ππεξεζίαο ζηελ θνηλσλία καο.
Αλ ζπλέβε ην Emergency, έγηλε γηα λα δνύκε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αδπλακίεο πνπ
είρακε θαη γηα λα δηνξζσζνύλ ζην επόκελν. Άξα ν απνινγηζκόο είλαη ην πιένλ
ζεκαληηθό ζθαινπάηη ζηελ κεηέπεηηα ζπλέρεηα ηεο νκάδαο αιιά θαη ηνπ
ξαδηνεξαζηηερληζκνύ ζηελ ρώξα καο αθνύ από απηή ηελ δξάζε καο θαίλεηαη πόζν
ρξήζηκν θαη θξίζηκν γηα ην θνηλσληθό γίγλεζζαη είλαη ην ρόκππ καο.

Ιζηνξία ηωλ ΟΕΑ
Η κέρξη ηώξα δξαζηεξηόηεηα ησλ ΟΔΑ είλαη πξάγκαηη εληππσζηαθή.
Έρνπκε θαηαγεγξακκέλε αλαθνξά από ηνπο ζεηζκνύο ζην Βνπθνπξέζηη ην 1970 αλ
θαη γλσξίδνπκε κεγάιε δξαζηεξηόηεηα ησλ ξαδηνεξαζηηερλώλ από ηελ εηζβνιή ησλ
Σνύξθσλ ζηελ Κύπξν ην 1974.
Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε βνήζεηα ζηνλ ζεηζκό ηεο Καιακάηαο ην 1986 πνπ ε
επηθνηλσλία κε ηελ πεξηνρή γηλόηαλ κόλν από ηα ξαδηνεξαζηηερληθά δίθηπα. Ο
ζεηζκόο απηόο έδεημε ηηο δπλαηόηεηέο καο θαη ήηαλ κία θακπή ζηελ δεκηνπξγία πιέσλ
νξγαλσκέλσλ νκάδσλ θαη αζθήζεσλ από ην 1987.
Η επνρή πνπ αθνινύζεζε κέρξη θαη ην 1990 ήηαλ πξαγκαηηθά πιήξεο δξάζεσο. Αο
ζπκεζνύκε όηη ηελ επνρή εθείλε δελ ππήξραλ θηλεηά. Οξίζηεθε ζαλ ζπρλόηεηα
κόληκεο αθξόαζεο ην 145.200 θαη ππήξρε ζρεδόλ πάληα ηειεπηθνηλσληαθό θέληξν ζε
αθξόαζε. Δθαηνληάδεο εηδνπνηήζεηο πέξαζαλ από ηηο ζπρλόηεηέο καο γηα αηπρήκαηα,
ππξθαγηέο ή άιια ζπκβάληα.
Μεηά ην 1990 θαη κε ηελ επξεία πιένλ ρξήζε ησλ GSM ηειεθώλσλ ε δξαζηεξηόηεηα
αξαίσζε θαη πεξηειάκβαλε πην ζνβαξέο θαηαζηάζεηο όπσο ηνπο ζεηζκνύο ηνπο Αηγίνπ

(95) θαη ηεο Πάξλεζαο (99). Καζώο θαη ηελ απνζηνιή ζηνλ ζεηζκό Erzincan ζηελ
Σνπξθία.
Από ην 2000 θαη κεηά έρνπκε αξθεηά ζπκβάληα όπσο ηνλ „ηό ηνπ 2000‟ ρηνλνπηώζεηο,
πιεκκύξεο, δαζηθέο ππξθαγηέο, ζεηζκνύο αιιά θαη άιια ζπκβάληα.
Δπίζεο γίλνληαη παλειιήληεο αζθήζεηο κέρξη ζηηγκήο θάζε 2 ρξόληα, αιιά ειπίδνπκε
ζην κέιινλ λα κπνξνύκε θάζε ρξόλν. Δπίζεο θάπνηεο ηνπηθέο νκάδεο έρνπλ θάλεη
ηνπηθέο αζθήζεηο.
Οη αζθήζεηο καο γίλνληαη ζπλήζσο ηελ άλνημε θαη θαιό είλαη λα ζπκκεηέρνπλ όιεο νη
νκάδεο. Οη ΣΠ κπνξνύλ εύθνια λα θηηάμνπλ ζελάξηα θαηαζηξνθώλ ζηελ πεξηνρή
ηνπο. Σα ζπλεζηζκέλα είλαη, Γαζηθέο ππξθαγηέο, Πιεκκύξεο θαη εηζκνί. Αιιά
αλάινγα κε ηελ ηδηνκνξθία θάζε πεξηνρήο θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ κειώλ, κπνξνύλ
λα βγνπλ θαη άιια ζελάξηα γηα παξάδεηγκα νξεηλήο ή λαπηηθήο δηάζσζεο,
απνθιεηζκνύ από ρηόλη, βηνκεραληθό ή αεξνπνξηθό αηύρεκα θιπ.

Παξαξηήκαηα
Μόληκνη ζηαζκνί EchoLink
Call
SV1BDS-L
SV2BZQ-R
SV3CHA-L
SV6DBG-R
SV8BEV-L

City
Athens
Thessaloniki
Rio Patra
Ioannina
Mytilini

QRG
431.100 MHz
R4 Edessa/431.100
145.475 MHz
R7 Ioannina
145.350 MHz

Subtone
85.4

EchoLink Nr
70401
121496
79406
79909
73878

Αλακεηαδόηεο APRS

ηαζκνί θαηξνύ APRS

APRS Igates

Επαλαιήπηεο θωλήο θαη Links

