
editorialη αποψη µας

Όπως έχετε ήδη ενηµερωθεί από τα ηλεκτρονικά µέσα της Ένωσης, την Πέµπτη 29 Αυγούστου 2019αντιπροσωπεία της Ε.Ε.Ρ. πραγµατοποίησε ενηµερωτική συνάντηση στο Υπουργείο Ψηφιακής ∆ια-κυβέρνησης µε τον Γενικό Γραµµατέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων κο Αντώνη Τζωρτζακά-κη σχετικά µε το σχέδιο νόµου περί Κεραιών Ξηράς. Ο Γενικός Γραµµατέας µας διαβεβαίωσε ότι το σχέδιονόµου, στο τµήµα που αφορά τους ραδιοερασιτέχνες, παραµένει βελτιωµένο, όπως είχε τροποποιηθεί µετάαπό τις παρεµβάσεις µας τον ∆εκέµβριο του 2018, και εµπεριέχεται εντός πολυνοµοσχεδίου της κυβέρνησης,που θα τεθεί εκ νέου σε δηµόσια διαβούλευση µέσα στο επόµενο χρονικό διάστηµα. Σε αναµονή λοιπόν τηςεπικείµενης διαβούλευσης.
Το έτος 2019 χαρακτηρίζεται ως έτος εκλογών: Περιφερειακές – ∆ηµοτικές – Κοινοβουλευτικές και, φυσι-κά, οι εκλογές της Ε.Ε.Ρ. Έτσι λοιπόν στις 3/11/2019 θα κληθούµε να ψηφίσουµε τον Πρόεδρο και τα Μέλητου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης για τη διετία 2020 – 2021.
Τα τελευταία χρόνια, κάθε φορά που µπαίνουµε στη διαδικασία των εκλογών, οι υποψηφιότητες είναι ελά-χιστες, συνήθως 7-8, µε αποτέλεσµα σχεδόν όλοι όσοι θέτουν υποψηφιότητα να εκλέγονται, χωρίς να υπάρ-χουν αναπληρωµατικοί για µια περίπτωση ανάγκης. Το γεγονός αυτό της ελάχιστης συµµετοχής από εµέναπροσωπικά θεωρείται απαράδεκτο για ένα σύλλογο 1000+ ατόµων, µε τουλάχιστον 250 τακτικά µέλη, πουσύµφωνα µε το καταστατικό έχουν τη δυνατότητα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. 
Σε συζητήσεις µου µε µέλη της Ένωσης διαπιστώνω ότι υπάρχουν πολλοί άξιοι για διοίκηση συνάδελφοι,δραστήριοι, µε γνώσεις, δεξιότητες, ορθή κρίση και επιθυµία για προσφορά, χωρίς βλέψεις για προσωπικήπροβολή, οι οποίοι µε τη συµµετοχή τους µπορούν να βοηθήσουν να µπει ένα ακόµη λιθαράκι στο έργο τηςΕ.Ε.Ρ.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του τελευταίου ∆.Σ. παρελήφθησαν από συναδέλφους επιστολές µε διαφωνίεςως προς κάποιες αποφάσεις του ∆.Σ. Από αυτές τις επιστολές διεπίστωσα ότι υπάρχουν σοβαρές προτάσειςαπό ανθρώπους, που αφού δείχνουν τόσο ενδιαφέρον για τα του συλλόγου, θα µπορούσαν να συµµετάσχουνσε µελλοντικά ∆.Σ. και σε συνεργασία µε τους υπολοίπους της διοίκησης να τα υλοποιήσουν. Γιατί λοιπόνδεν συµµετέχουν στις αρχαιρεσίες;
Η Ε.Ε.Ρ. είµαστε όλοι εµείς, τα µέλη, όχι µόνον η εκάστοτε διοίκηση. Αφού λοιπόν φτάσαµε στα 61 χρόνιαπαραγωγικής ιστορίας της Ε.Ε.Ρ., ας αναλογιστούµε ο καθένας ξεχωριστά το έργο που µπορούµε να προσφέ-ρουµε στον ραδιοερασιτεχνισµό µέσα από µία θέση διοίκησης και ας αποφασίσουµε να συµµετέχουµε στιςεπερχόµενες εκλογές, ώστε να δώσουµε την ευκαιρία στους ψηφοφόρους να επιλέξουν τους καλύτερους.Τέλος θέλω να ενηµερώσω ότι σύµφωνα µε το καταστατικό γίνεται έλεγχος των τυπικών προσόντων τωντακτικών µελών και της ταµιακής τους ενηµερότητας και, εφόσον αυτά τηρούνται, όλοι έχουν το δικαίωµανα περιληφθούν στα ψηφοδέλτια και ουδείς εξαιρείται.
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