
editorialη αποψη µας

Αγαπητοί µου φίλοι, γεια σας.

Σας εύχοµαι καλή χρονιά µε υγεία σε σας και τις οικογένειές σας και πολλές ραδιοε-ρασιτεχνικές δραστηριότητες.
Στις γιορτές οι περισσότεροι από εµάς είχαµε την ευκαιρία να ασχοληθούµε λίγο παραπά-νω µε το χόµπι µας και όλοι παρατηρήσαµε τον χριστουγεννιάτικο θόρυβο στα βραχέα µαςαπό τα φωτάκια των δέντρων της γειτονιάς µας, που επέµενε (ο θόρυβος!) να µας θυµίζει τιςγιορτές. Υποµονή, λοιπόν, σε λίγες µέρες τα µαζεύουνε!
Η χρονιά που πέρασε έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς συναδέλφους να αυξήσουν τις γνώ-σεις τους σε ραδιοερασιτεχνικά θέµατα µε την παρακολούθηση των σεµιναρίων, που διορ-γάνωσε η Ένωση µε εισηγητές αξιόλογους συναδέλφους και όχι µόνο συναδέλφους. Συνο-λικά έγιναν δέκα σεµινάρια, µερικά από τα οποία παρακολούθησαν και συνάδελφοι µε τηντεχνολογία του livestreaming σε δοκιµαστική λειτουργία.
Στο QSL Bureau έγινε µία ζωτική αναδιοργάνωση της υπηρεσίας µε απλούστευση καιτυποποίηση των λειτουργικών διαδικασιών, ώστε και αποτελεσµατικότερη να είναι και ναµπορούν να εργάζονται σε αυτή µε µεγαλύτερη ευκολία οι εθελοντές που τη στελεχώνουν. 
Σε αυτό το τεύχος θα διαβάσετε την επιστολή που στείλαµε στο αρµόδιο Υπουργείο σχετι-κά µε νοµικά προβλήµατα που έχουν αντιµετωπίσει συνάδελφοι και αφορούν όλους τουςΈλληνες Ραδιοερασιτέχνες, καθώς και την απάντηση των αρµοδίων, για ενηµέρωσή σας. 
Την Κυριακή 15/1 ή, σε περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας, την Κυριακή 22/1/ 2017 θαπραγµατοποιηθεί η Τακτική  Γενική Συνέλευση των Μελών της Ε.Ε.Ρ. Υπενθυµίζω ότιείναι ανάγκη να συµµετέχουν σ’ αυτή όσο το δυνατόν περισσότερα Τακτικά Μέλη της Ένω-σης, γιατί εκεί θα πάρουµε όλοι µαζί σοβαρές αποφάσεις, θα διαµορφώσουµε την πορεία µαςγια το 2017 και θα συζητήσουµε τα θέµατα που απασχολούν τα µέλη µας. 
Τέλος υπενθυµίζω ότι για να µπορέσουµε να χρησιµοποιήσουµε την µπάντα των 5 MHz(5351.5 – 5366.5) µε την ισχύ των 15 Weirp, που έχει αποφασιστεί στην τελευταία συνε-δρίαση της WRC-15, αυτό πρώτα θα πρέπει να καταγραφεί στον νέο Εθνικό ΚανονισµόΚατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων. Η Ένωση έχει ήδη φροντίσει να υπενθυµίσει στο αρµό-διο Υπουργείο την υποχρέωση να συµπληρωθεί ανάλογα ο ισχύων ΕΚΚΖΣ. Οπότε αυτά πουακούγονται και γράφονται, ότι από 1ης Ιανουαρίου 2017 µπορούµε νόµιµα να εκπέµπουµεστα 60 m δεν ισχύουν, µέχρι να εκδοθεί ο νέος ΕΚΚΖΣ.
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