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ειδησεις ◙

◘

Στις 22/2/2008 δηµοσιεύθηκεστις εφηµερίδες ανακοίνωσητου Κοινωφελούς ΙδρύµατοςΙωάννη Σ. Λάτση και της ΤράπεζαςEurobank EFG, µε την οποία καλούσεόλες τις εθελοντικές οργανώσεις τηςχώρας, οι οποίες είναι εγγεγραµµένεςστο Μητρώο της Γενικής Γραµµατεί-ας Πολιτικής Προστασίας στον τοµέαδασοπροστασίας / δασοπυρόσβεσης,να υποβάλουν αίτηση για δωρεά επι-χειρησιακού εξοπλισµού για τη διευ-κόλυνση του έργου τους.Η Ε.Ε.Ρ., η οποία από το 1980 έχει συµ-µετάσχει επανειληµµένα µέσω τωνΟµάδων Έκτακτης Ανάγκης στην αντι-µετώπιση εκτάκτων αναγκών κάθεείδους (σεισµούς, πυρκαγιές, ακραίακαιρικά φαινόµενα κλπ.) και είναι εγγε-γραµµένη στο Μητρώο της Γ.Γ.Π.Π.,υπέβαλε στο Κοινωφελές Ίδρυµα Ιωάν-νη Σ. Λάτση πλήρη φάκελο, ο οποίοςπεριείχε µεταξύ άλλων ενηµέρωση για

το ραδιοερασιτεχνισµό, για την50χρονη ιστορία της Ε.Ε.Ρ. καθώς καιπλήρη στοιχεία για τις Οµάδες Έκτα-κτης Ανάγκης, τα µέλη της και τον απο-λογισµό των κυριοτέρων δράσεών τηςτα τελευταία 30 χρόνια. Επιπλέον, οφάκελος περιλάµβανε αναλυτικήπαρουσίαση του συστήµατος D-STAR(Digital Smart Technologies forAmateur Radio), το οποίο θεωρείται ότιαποτελεί το µέλλον των τηλεπικοινω-νιών φωνής, εικόνων και δεδοµένωνπροηγµένης τεχνολογίας στις συχνότη-τες VHF, UHF και SHF, καθώς και τουσυστήµατος Pactor για τα βραχέα. 

Με µεγάλη µας χαρά και υπερηφάνιαελάβαµε επιστολή από το ΚοινωφελέςΊδρυµα Ιωάννη Σ. Λάτση και την Τρά-πεζα Eurobank EFG µε ηµεροµηνία9/5/08, µε την οποία µας ανακοίνωσαντην απόφασή τους να χρηµατοδοτή-σουν την προµήθεια και εγκατάστασητεχνολογικού εξοπλισµού D-STAR καιPactor από την Ε.Ε.Ρ.
Την ώρα που διαβάζετε αυτό το κείµε-νο έχει ήδη υπογραφεί η σχετική σύµ-βαση και έχει ξεκινήσει η υλοποίησήτου µεγάλου αυτού έργου σύµφωνα µεσχετικό χρονοδιάγραµµα.Ας σηµειωθεί ότι το 99% του εξοπλι-σµού θα τοποθετηθεί σε περιοχέςεκτός Αττικής και συγκεκριµέναστην Πελοπόννησο, νησιά Ιονίου,Κεντρική Ελλάδα και Μακεδονία.
Θα σας κρατούµε ενήµερους για τηνεξέλιξη του έργου αυτού.

ΣκοπόςΤο Κοινωφελές Ίδρυµα Ιωάννη Σ. Λάτση ιδρύθηκε τον Νοέµ-βριο του 2005 και έχει την έδρα του στο Βανντούζ, στο Πριγ-κιπάτο του Λιχτενστάιν. Το Ίδρυµα σύµφωνα µε τις εν ζωήεκφρασθείσες επιθυµίες του Ιωάννη Σ. Λάτση αποσκοπεί στηνανάληψη και υποστήριξη κοινωφελών δράσεων στην Ελλάδακαι στο εξωτερικό σε διάφορους τοµείς, όπως η εκπαίδευση,η επιστήµη, ο πολιτισµός, οι τέχνες, η υγεία, η κοινωνική πρό-νοια και ο αθλητισµός.
Οι φονικές πυρκαγιές του 2007 στην Πελοπόννησοκαι το Κοινωφελές Ίδρυµα Ιωάννη Σ. ΛάτσηΟ Νοµός Ηλείας υπέστη το σοβαρότερο πλήγµα τόσο σε επί-πεδο ανθρώπινων απωλειών όσο και σε επίπεδο φυσικών καιυλικών καταστροφών. Αυτό, σε συνδυασµό µε την καταγωγήτης Οικογένειας Λάτση από την Ηλεία, τροφοδότησε µιασειρά πρωτοβουλιών µε άµεσο ή έµµεσο αποδέκτη της ωφέ-λειας τον Νοµό Ηλείας και τους κατοίκους της. Με δράσειςπου σχετίζονται µε την εκπαίδευση, τον πολιτισµό, την κοι-νωνική πρόνοια, τη θρησκευτική πίστη αλλά και µε άλλεςµικρότερης εµβέλειας παρεµβάσεις συνεχίζει το ΚοινωφελέςΊδρυµα Ιωάννη Σ. Λάτση µια πολυετή παράδοση προσφοράςπου έχει διαµορφώσει στο Νοµό Ηλείας.

Εξοπλισµός Εθελοντικών Οργανώσεων -Γενική Γραµµατεία Πολιτικής ΠροστασίαςΣε συνέχεια της από 22.02.2008 δηµόσιας πρόσκλησής τουςτο Κοινωφελές Ίδρυµα Ιωάννη Σ. Λάτση και η Eurobank EFGυλοποιούν πρόγραµµα δωρεάν χορήγησης επιχειρησιακούεξοπλισµού, το οποίο απευθύνεται σε όλες τις εθελοντικέςοργανώσεις που είναι εγγεγραµµένες στο Μητρώο της Γενι-κής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας µε κύρια δραστηριό-τητα τη δασοπροστασία και τη δασοπυρόσβεση. Στοχεύοντας στην περαιτέρω εξυπηρέτηση του έργου τηςΓενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας το ΚοινωφελέςΊδρυµα Ιωάννη Σ. Λάτση και η Τράπεζα Eurobank EFG απε-φάσισαν να ενισχύσουν την Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτε-χνών χρηµατοδοτώντας την προµήθεια και εγκατάστασητεχνολογικού εξοπλισµού D-Star (Digital Smart Technologiesfor Amateur Radio) και Pactor. Ο ανωτέρω εξοπλισµός προβλέπεται να εγκατασταθεί σεκοµβικά σηµεία ανά τη χώρα µας, καλύπτοντας έτσι το µεγα-λύτερο µέρος της, προσφέροντας ένα αξιόπιστο εναλλακτικότηλεπικοινωνιακό δίκτυο µετάδοσης ψηφιακής φωνής καιδεδοµένων σε υψηλή ταχύτητα στα βραχέα κύµατα, ενώ θαείναι προσβάσιµος από όλες τις οργανώσεις ραδιοερασιτε-χνών ανά τη χώρα.

Η ενίσχυση της Ε.Ε.Ρ. από το Κοινωφελές ΊδρυµαΙωάννη Σ. Λάτση και την Τράπεζα Eurobank EFG

Από την ιστοσελίδα του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Ιωάννη Σ. Λάτση
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