Άσκηση
Τηλεπικοινωνιών
Εκτάκτων Αναγκών “Εμμανουήλ
Παππάς”
Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Σερρών με αίσθημα ευθύνης και
ενεργώντας στο πλαίσιο της υποχρέωσης των Φορέων της Πολιτικής
Προστασίας να διατηρούν την καλύτερη δυνατή επικοινωνία και
συνεργασία μεταξύ τους, ειδικά σε περιπτώσεις εκτεταμένων
φυσικών καταστροφών, πρότεινε στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
ΠΕ Σερρών την διεξαγωγή της 1ης Άσκησης Τηλεπικοινωνιών
Εκτάκτων Αναγκών με την Κωδική ονομασία: «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑΣ»
όλων των Φορέων της ΠΠ στα όρια του Δήμου Σερρών την Παρασκευή
14 Ιανουαρίου 2022, κατά τις ώρες 13:00 – 14:30.
Σκοπός της άσκησης είναι η επίτευξη και διατήρηση
Τηλεπικοινωνιών και Συντονισμού μεταξύ των Φορέων ΠΠ (Κρατικών
και Εθελοντικών) σε περίπτωση γενικευμένης καταστροφής, όπου
θα έχουν καταρρεύσει προσωρινά οι τηλεπικοινωνίες σταθερής,
κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου, όπως συνέβη φέτος σε
αρκετές πληγείσες περιοχές της Χώρας μας.
Η Άσκηση αυτή είναι πρωτοποριακή, ως η πρώτη του είδους που
γίνεται στη Χώρα μας, διότι, όχι μόνο υλοποιείται μεταξύ
Υπηρεσιών και Φορέων για πρώτη φορά σε μια κοινή συχνότητα
συντονισμού, αλλά εξασφαλίζει την επικοινωνία με τους πολίτες
και τα Σχολεία, που μπορούν κατά τις ώρες της άσκησης να
επικοινωνούν ελεύθερα με την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου
Σερρών.
Η εκπόνηση των σχεδίων της άσκησης υλοποιήθηκε από τον
Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Σερρών.
Ευχαριστούμε την ΠΕ Σερρών για την στενή συνεργασία της με την
Πολιτική Προστασία του Δήμου Σερρών, καθώς και την Δημοτική
μας Αστυνομία για την συνεργασία, καθώς και τους λοιπούς
συνδιοργανωτές της Άσκησης, δηλαδή την Πυροσβεστική Υπηρεσία
Σερρών που έχει την Διοίκηση της Άσκησης καθώς και τον Σύλλογο

Ραδιοερασιτεχνών Σερρών για την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη.
άσκησης.
Ευχαριστούμε όλους τους Δημόσιους και Εθελοντικούς φορείς της
Πολιτικής Προστασίας που με προθυμία ανταποκρίθηκαν , καθώς
και όσους συνέβαλαν στην οργάνωση και υποστήριξη αυτής της
Άσκησης. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στην Εθελοντική Ομάδα της
Κάτω Καμήλας που με ιδιαίτερο ζήλο συμμετέχει στην άσκηση.
Ευχαριστούμε τα μέλη της ομάδας αυτής για την πολύπλευρη
συνεργασία μας.
Μένουμε λοιπόν ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ και ευχόμαστε σε όλους καλή
επιτυχία !

