η αποψη µας

editorial

Ν

έα χρονιά ξεκίνησε και παραδοσιακά στο πρώτο δίµηνο πραγµατοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση και
η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Παραδοσιακά, λοιπόν, τα µέλη µας ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα
για την εκδήλωση της πίτας, αλλά όχι τόσο για τη συµµετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, εκεί που
αποφασίζονται τα σηµαντικότερα θέµατα του Συλλόγου µας.
Κατά τη Γ.Σ. οι Έφοροι των Επιτροπών είχαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν και να αναλύσουν το έργο τους
για το προηγούµενο έτος, αλλά και να θέσουν τους στόχους τους για το τρέχον. Επίσης, σε συνεργασία µε το
∆.Σ., υλοποιούν τους στόχους τους σύµφωνα µε την εξέλιξη του προϋπολογισµού της Ένωσης.
Τόσο για τη Γ.Σ. όσο και για την εκδήλωση της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας θα βρείτε σχετικά άρθρο
στο παρόν τεύχος του περιοδικού µας, µαζί µε τον απολογισµό χρήσης του 2018 και τον προϋπολογισµό του
2019.
Τα καιρικά φαινόµενα, ακραία πλέον, ανέδειξαν για µία φορά ακόµα τη χρησιµότητα της παροχής προς τα
µέλη µας µε την ασφάλιση των κεραιοσυστηµάτων για αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Υπενθυµίζω ότι για
να δικαιούµαστε τη συγκεκριµένη παροχή, πρέπει να είµαστε οικονοµικά ενήµεροι για το τρέχον έτος µέχρι
το τέλος Μαρτίου.
Τον Ιανουάριο η Ε.Ε.Ρ. ανέλαβε τη διαχείριση του ελληνικού Brandmeister, µε την πεποίθηση ότι αυτό το
δίκτυο θα αποτελέσει το βασικό ελεύθερο υποστηρικτικό δίκτυο στην ψηφιακή µετάδοση φωνής και data
µέσω DMR.
Ο εκλεκτός συνάδελφος Θωµάς Μισιργής SV2CLJ, µε το δικό του µοναδικό τρόπο, παρουσίασε το σεµινάριο LoTW part ΙΙ και προετοιµάζει µία ακόµα σειρά σεµιναρίων εντός του έτους.
Οι Οµάδες Εκτάκτων Αναγκών της Ε.Ε.Ρ. κάλυψαν για µία ακόµα φορά τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες
της Περιφέρειας Αττικής κατά τη διεξαγωγή της άσκησης ΤΕΘΡΙΠΠΟΝ ΑΡΜΑ και βραβεύτηκαν για την εθελοντική τους προσφορά στην κοινωνία κατά την εκδήλωση κοπής πίτας της Περιφέρειας. Περισσότερα γι’
αυτά, αλλά και για άλλες δραστηριότητες που προετοιµάζονται, θα αναφερθούν στα σχετικά άρθρα, που θα
δηµοσιευθούν στο επόµενο τεύχος
Από την αρχή του έτους είκοσι δύο συνάδελφοι επέλεξαν την Ε.Ε.Ρ. και ενεγράφησαν ως µέλη και δεκατέσσερεις συνάδελφοι µετατάχθηκαν σε τακτικά µέλη. Ενηµερώνω ότι σύµφωνα µε απόφαση της Γ.Σ. και
µόνο για το έτος 2019, όλοι όσοι επιθυµούν να εγγραφούν ή να επανεγγραφούν στην Ένωση φέτος, απαλλάσσονται από την καταβολή του δικαιώµατος εγγραφής και πληρώνουν µόνο την ετήσια συνδροµή.
Στο θέµα, που ενδιαφέρει όλους µας: Το σχέδιο νόµου σχετικά µε τις κεραίες επεστράφη από το νοµικό
τµήµα της Βουλής στο υπουργείο για απαραίτητες διορθώσεις σε θέµατα συνταγµατικότητας, σύµφωνα µε
τις τελευταίες πληροφορίες διορθώθηκε και βρίσκεται στα συναρµόδια υπουργεία για υπογραφές. Κατόπιν θα
αποσταλεί και πάλι στο νοµικό τµήµα της Βουλής.
Τέλος και λαµβάνοντας αφορµή από ερωτήσεις µελών µας σας ενηµερώνω ότι η Ε.Ε.Ρ. δεν φιλοξενεί στην
έδρα της κανέναν άλλο σύλλογο / ίδρυµα / Μ.Κ.Ο. κ.λ.π. και συνεχίζει να παρέχει εθελοντικά την υποστήριξη τηλεπικοινωνιακής κάλυψης σε δράσεις, στις οποίες συµµετέχουν ή λαµβάνουν υπό την αιγίδα τους κρατικοί φορείς.
73, Παναγιώτης Περρωτής, SV2FWV
Πρόεδρος της Ε.Ε.Ρ.
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