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Παραδοσιακά οι δύο µήνες που πέρασαν είναι αυτοί των διακοπών στην Ελλάδα καιαρκετοί από τους συναδέλφους Έλληνες και ξένοι συνδύασαν τις διακοπές τους µε τοχόµπι µας. Σε όλες τις µπάντες λοιπόν υπήρχαν εκποµπές, ιδιαίτερα από τις περιοχές5, 8 και 9.∆υστυχώς για µια ακόµη φορά είχαµε περιστατικό, όπου αλλοδαπός συνάδελφος συνελήφθη καιταλαιπωρήθηκε από εξαντλητικούς ελέγχους, µόνο και µόνο επειδή είχε στην κατοχή του ραδι-οερασιτεχνικό εξοπλισµό. Η Ένωση άµεσα επενέβη και έχει στείλει επιστολή διαµαρτυρίας στααρµόδια υπουργεία.Και µιας που µιλάµε για υπουργεία, επαναλαµβάνω ότι η διάθεση των 60 m για ραδιοερασιτε-χνική χρήση αποφασίζεται παγκοσµίως από το αρµόδιο Υπουργείο της εκάστοτε χώρας και όχι απότην Εθνική Ένωση. Περιµένουµε λοιπόν την έκδοση του νέου ΕΚΚΖΣ ευελπιστώντας να συµπερι-λαµβάνονται και τα 5 MHz. Η Ε.Ε.Ρ. από την πλευρά της έχει ενηµερώσει σχετικά εγγράφως τιςαρµόδιες υπηρεσίες.Μετά το σύµφωνο συνεργασίας µε το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων η Ένωση συνεργάστηκεστην εκδήλωση ΕΛΠΙ∆Α αναλαµβάνοντας την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη των προσκόπων σεόλη την Πελοπόννησο, ένα αρκετά δύσκολο έργο αφού χρειάστηκε η συνεχής µετακίνηση συνα-δέλφων στις βουνοκορφές της Πελοποννήσου για τοποθέτηση φορητών links.Μια επίσης έκτακτη ανάγκη προέκυψε µε τις φωτιές στην ανατολική Αττική, όπου οι Οµάδεςτων Έκτακτων Αναγκών της Ε.Ε.Ρ. εκλήθησαν από την Γ.Γ.Π.Π. να ενεργοποιήσουν τηλεπικοινω-νίες και να συντονίσουν το έργο της διοικητικής µέριµνας των πυροσβεστών και εθελοντών πουπάλευαν µε τη φωτιά. Η ανταπόκριση από πλευράς µας ήταν άµεση και το αποτέλεσµα εξαιρετικό.7 και 8 Ιουλίου η Εθνική Ελλάδος ήταν στον αέρα συµµετέχοντας στο διαγωνισµό IARU HFChampionship µε εξαιρετικούς χειριστές από όλη την Ελλάδα και πολύ καλά αποτελέσµατα.Και µια ενηµέρωση για το θέµα των δικαστικά διεκδικούµενων οφειλών προς την Ε.Ε.Ρ.: Όπωςγνωρίζετε, τον Μάιο 2017 ήταν προγραµµατισµένη να εκδικασθεί η αγωγή µας κατά της εταιρείαςDR ELECTRONICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, η οποία οφείλει στην Ε.Ε.Ρ. το ποσό των € 2.371από διαφηµιστικές καταχωρήσεις της  στο περιοδικό SV NEA από τα έτη 2009 – 2011. ∆υστυχώς,λόγω απεργίας η εκδίκαση της αγωγής µας αναβλήθηκε για τις 16 Νοεµβρίου 2017, ελπίζουµε όµωςότι µέχρι το τέλος του έτους αυτή η δυσάρεστη κατάσταση θα λήξει επιτέλους, µε θετικά αποτελέ-σµατα για την Ε.Ε.Ρ.Τέλος την Κυριακή 24  Σεπτεµβρίου θα πραγµατοποιηθεί για τα µέλη µας ενηµερωτική συνάν-τηση στα εντευκτήρια της Ένωσης µε νοµικά θέµατα που απασχολούν την υπηρεσία του Ραδιοε-ρασιτέχνη µε εισηγητή τον συνάδελφο ∆ικηγόρο, Κώστα Τρανσβαλίδη SV2HPH. Εύχοµαι σεόλους  Καλό και δηµιουργικό φθινόπωρο.
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ΑνακοίνωσηΕνηµερώνουµε τους συναδέλφους ότι η Ε.Ε.Ρ. διαθέτει στα Εντευκτήρια µηχάνηµα αποδοχήςκαρτών (POS), το οποίο θα είναι στη διάθεση των µελών για τις πληρωµές συνδροµών ή γιατις αγορές ειδών. Συνδροµή Μέλους € 42, συνδροµή Τακτικού Μέλους € 52 


