
editorialη αποψη µας

Το φθινόπωρο µπήκε για τα καλά δείχνοντας τα δόντια του, µε τις καιρικές συνθήκες να έχουν πλέοναλλάξει προς το χειρότερο τόσο παγκοσµίως όσο και στην Ελλάδα, µε  αποτέλεσµα να εξελίσσονταιµε έντονες και απειλητικές διαθέσεις. Είχαµε λοιπόν εκτός των άλλων και αρκετές ζηµιές σε κεραι-οσύστηµα συναδέλφων, χωρίς ευτυχώς να δηµιουργηθεί κάποιο ατύχηµα.
Συνεργαζόµενος µε τους Εφόρους των Επιτροπών διαπιστώνω µε µεγάλη ικανοποίηση έντονη δραστηριό-τητα, µε πολλή δουλειά και σοβαρές προτάσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουν στην Ένωσηκαι στον ραδιοερασιτεχνισµό.  Από το 2019 οι Έφοροι των Επιτροπών θα συµµετέχουν στην εκπόνηση τουπροϋπολογισµού της Ε.Ε.Ρ., θα διαθέτουν δικό τους budget, που θα διαχειρίζονται σε συνεργασία µε το ∆.Σ.,επίσης θα συµµετέχουν ενεργά στις Γενικές Συνελεύσεις παρουσιάζοντας το έργο τους αλλά και τους µελ-λοντικούς τους στόχους στα µέλη.
Η επικοινωνία µε τους κρατικούς φορείς συνεχίζεται, τόσο σε εκκρεµή θέµατα που µας απασχολούν όσοκαι σε παρεµβάσεις µας µε σκοπό την βελτίωση των προσφερόµενων από αυτούς υπηρεσιών στους ραδιοε-ρασιτέχνες. Περισσότερα στο επόµενο τεύχος.
Οι υποψήφιοι ραδιοερασιτέχνες συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους και προετοιµάζονται µε το σωστό τρόπονα µπουν στην ραδιοερασιτεχνική οικογένεια.
Τα σεµινάρια για το δεύτερο εξάµηνο του έτους συνεχίζονται, η εκποµπή τους σε live streaming είναι γεγο-νός, ώστε να δίνεται η ευκαιρία παρακολούθησης / συµµετοχής από όλους τους ενδιαφερόµενους. 
∆ιαπίστωσα ότι πολλοί συνάδελφοι, κάτοχοι άδειας εισαγωγικού επιπέδου, εκπέµπουν σε συχνότητες πουδεν επιτρέπονται από τον νόµο, οι περισσότεροι λόγω άγνοιας. Η Ένωση θα φροντίσει µέσω αρθρογραφίαςκαι δηµοσιεύσεων για την ενηµέρωσή τους σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους, κάτι όµωςπου πρέπει να συνεπικουρηθεί και από όλους τους ραδιοερασιτέχνες.
Όλο τον µήνα ∆εκέµβρη θα ακούγεται στον αέρα το Ειδικό ∆ιακριτικό SX60RAAG στα πλαίσια του εορ-τασµού των 60 χρόνων προσφοράς της Ε.Ε.Ρ. στον ραδιοερασιτεχνισµό στην Ελλάδα.  Έχουν προβλεφθεί καιαρκετά βραβεία για όσους, Έλληνες και ξένοι, κάνουν QSO µε τους σταθµούς αυτούς. Όσοι συνάδελφοι επι-θυµούν να συµµετάσχουν ως χειριστές, µπορούν να ενηµερωθούν από τη σχετική δηµοσίευση στο περιοδικόκαι στα µέσα ενηµέρωσης της Ένωσης,
Θυµίζω ότι την Κυριακή 4 Νοεµβρίου 2018 θα πραγµατοποιηθεί ενηµερωτική συνάντηση για να παρου-σιάσουµε στα µέλη µας την πορεία της Ένωσης, να εξετάσουµε τα οικονοµικά µας στοιχεία και να συζητή-σουµε τις προτάσεις σας που θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Εδώ θέλω να επισηµάνω ότιοι ενηµερωτικές συναντήσεις και οι Γενικές Συνελεύσεις αφορούν ΟΛΑ τα µέλη µας και όχι µόνον τα τακτι-κά µέλη. Περιµένουµε λοιπόν την ενεργή συµµετοχή σας µε όσο το δυνατόν περισσότερες προτάσεις.
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