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∆ύσκολος χειµώνας προέκυψε, όχι από πλευράς καιρού, αλλά από τα µαύρα σύννεφα που άπλωσε τοΥπουργείο ΨΗΠΤΕ πάνω από την ελληνική ραδιοερασιτεχνική κοινότητα, µε ένα σχέδιο νόµουκαθαρά φωτογραφικό εναντίον του ραδιοερασιτεχνισµού και µόνον, που φαινόταν, πίσω από τον αφα-νισµό µας, να εξυπηρετεί πολλές και διάφορες καταστάσεις, τόσο σε προσωπικές φιλοδοξίες όσο και σε εµπο-ρικά συµφέροντα. Από την πρώτη στιγµή ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις τόσο κάποιων (ελαχίστων) ραδιοερασιτεχνικών συλλό-γων αλλά και δεκάδων µεµονωµένων ραδιοερασιτεχνών µε σκοπό την ενηµέρωση των πολιτικών τόσο γιατην άδικη µεταχείριση των ραδιοερασιτεχνών σε σχέση µε τους λοιπούς εµπλεκόµενους στο σ/ν, όσο και γιανα εξηγήσουµε την πολύτιµη προς το κράτος προσφορά των Οµάδων Εκτάκτων Αναγκών, που διατηρούν οιελληνικοί σύλλογοι. Για να µην σας κουράσω, αφού υπήρξε αίσιο τέλος, µπορείτε να βρείτε στο παρόν τεύχος πλήρες και ανα-λυτικό άρθρο σχετικά µε τη διαβούλευση του σ/ν. Τελικά έγινε κατανοητό και πλήρως αντιληπτό από το Υπουργείο ΨΗΠΤΕ το γεγονός ότι η προσφορά τωνραδιοερασιτεχνών στο κοινωνικό σύνολο είναι πολύ µεγάλη, όπως φαίνεται και από τα σύντοµα άρθρα τουπαρόντος τεύχους για τις πολλές και διαφορετικού είδους κινητοποιήσεις των Οµάδων Ε.Α. Ε.Ε.Ρ. των τελευ-ταίων µηνών καθώς και τη βράβευσή τους από θεσµικούς φορείς. Έτσι, πρυτάνευσε η λογική, τροποποιήθη-καν τα επίµαχα άρθρα και σύµφωνα µε διαβεβαίωση του Γ.Γ. Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων Κου Β.Μαγκλάρα, αυτή η τελική εισήγηση θα σταλεί στη Βουλή των Ελλήνων και θα ακολουθηθεί η σχετική δια-δικασία προς ψήφισή της.Στα της Ε.Ε.Ρ. τώρα. Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί στις 13 Ιανουαρίου 2019 και ηεπαναληπτική, λόγω της αναµενόµενης µη επίτευξης απαρτίας, στις 20 Ιανουαρίου 2019. Εκτός των θεµάτωνπου θα παρουσιάσει το ∆.Σ. προς συζήτηση και ψηφοφορία, οι Έφοροι των Επιτροπών θα σας ενηµερώσουνγια το έργο τους κατά το έτος 2018 και τους στόχους τους για το 2019 καθώς και για τον απολογισµό / προ-ϋπολογισµό των οικονοµικών τους. Η Εξελεγκτική Επιτροπή θα είναι εφοδιασµένη µε πλήρεις και αναλυτι-κές λίστες όλων των εσόδων και εξόδων του 2018 και όποιο ταµειακώς ενήµερο µέλος επιθυµεί, µπορεί ναρωτήσει ή/και να ελέγξει τα οικονοµικά του συλλόγου σε συνεργασία µε το ∆.Σ. και τα µέλη της Εξελεγκτι-κής. Η µόνη υποχρέωσή του θα είναι να υποβάλει µετά στην επόµενη Γ.Σ. υπογεγραµµένο πρακτικό ελέγχου.Τη χρονιά που πέρασε το ∆.Σ. προσπάθησε και πέτυχε την υλοποίηση πολλών αιτηµάτων και προτάσεωντων µελών της Ένωσης. Ο πήχης τοποθετήθηκε αρκετά ψηλά και έγιναν αρκετά, χωρίς να υλοποιηθούν όλοιοι στόχοι που είχαµε ως ∆.Σ., λαµβάνοντας υπόψιν ότι σπαταλήθηκε σηµαντικός χρόνος για τις διαβουλεύσειςκαι ενηµερώσεις βουλευτών και δηµοσιογράφων για το επίµαχο σ/ν. Ελπίζουµε όµως ότι το 2019 θα έχουµεακόµα καλύτερα αποτελέσµατα.Τέλος, ολοκληρώθηκε ο εορτασµός των 60 ετών της Ε.Ε.Ρ. µε το Ειδικό ∆ιακριτικό Κλήσης SX60RAAG,που εξέπεµπε όλον τον ∆εκέµβριο του 2018 µε αποτέλεσµα να πραγµατοποιηθούν πάνω από 35.000 επαφέςκαι να εκδοθούν περισσότερα από 4.200 βραβεία.Εύχοµαι σε όλες και όλους καλή και δηµιουργική νέα χρονιά!
73, Παναγιώτης Περρωτής, SV2FWV

Πρόεδρος της Ε.Ε.Ρ.

5

Νέα ταχυδροµική διεύθυνση της Ε.Ε.Ρ.: Τ.Θ. 42001, 121 01 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΠαρακαλούµε να διορθώσετε αντίστοιχα τα στοιχεία σας στο qrz.com.


