
editorialη αποψη µας

Μπήκαµε αισίως στον Νοέµβριο µε τις εκλογές της Ε.Ε.Ρ. προ των πυλών. Μετά από πολλά χρόνιαδεκατρείς συνάδελφοι διεκδικούν τις επτά θέσεις του ∆.Σ. και δίνουν τη δυνατότητα στα µέλη ναεπιλέξουν τους, κατά τη γνώµη τους, καλύτερους. Θέλω να πιστεύω ότι η πληθώρα των υποψη-φιοτήτων θα συνεχιστεί και στα επόµενα χρόνια. Για πρώτη φορά έχουν αναρτηθεί και οι θέσεις των υπο-ψηφίων στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ρ., τόσο για να τους γνωρίσουν οι συνάδελφοι της περιφέρειας που ψηφί-ζουν επιστολικά όσο και τα λοιπά µέλη µας.
Αρκετά γεγονότα είχαµε το δίµηνο που πέρασε, µε σηµαντικότερο την ψήφιση της νοµοθεσίας περί κατα-σκευών κεραιών ξηράς. Αν και απεφεύχθη η καταστροφή του ραδιοερασιτεχνισµού µε την απάλειψη τηςσυναίνεσης του 100% των συνιδιοκτητών, της δήλωσης των µηχανηµάτων του σταθµού, των µελετών ραδι-οηλεκτρολόγου, της καταβολής παραβόλων για κάθε κεραιοσύστηµα,  της µελέτης εγκατάστασης σταθµούκ.λ.π., σίγουρα το σ/ν µπορούσε να βελτιωθεί περισσότερο. Επειδή η διαπραγµάτευση ευτυχώς έχει συνέχεια,ευελπιστούµε να υιοθετηθούν οι θέσεις µας για τον τρόπο δήλωσης στο ΣΗΛΥΑ και να µην µπούµε σε νέεςπεριπέτειες.
Εκτός των άλλων εκδηλώσεων συµµετείχαµε στο Hobby Festival, όπου δόθηκε η ευκαιρία ειδικά σε νέαάτοµα να έρθουν σε επαφή µε την υπηρεσία του ραδιοερασιτέχνη αλλά και αρκετούς εκπαιδευτικούς / σχο-λεία να δείξουν ενδιαφέρον για µία µελλοντική παρουσίαση του hobby µας στα σχολεία τους.
Μία εξαιρετική συνεργασία επισφραγίστηκε µε το Εθνικό ∆ίκτυο Υποδοµών και Τεχνολογίας (Ε∆ΥΤΕΑ.Ε.), που ανοίγει νέους ορίζοντες στις δυνατότητες της Ε.Ε.Ρ. Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό άρθρο στοπαρόν περιοδικό. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω θερµά τους συναδέλφους και µέλη του ∆.Σ. ∆ανιήλ ΦούρλαSV1JCZ και Σωτήρη Βανικιώτη SV1HER, που µε την υποµονή και επιµονή τους κατόρθωσαν το ακατόρ-θωτο. Συγχαρητήρια, συνάδελφοι.
Αρχές του 2020 πρόκειται να αδειοδοτηθεί / εγκατασταθεί ένα σύστηµα DMR στο όρος Αδέρες στην Αργο-λίδα µε ευρεία κάλυψη από την Τροιζηνία µέχρι τα βόρεια προάστεια των Αθηνών.
Τις τελευταίες ηµέρες του µήνα πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη µεταξύ της ΓΓΠΠ και της Ε.Ε.Ρ. µε σκοπότην αναβάθµιση τόσο του ρόλου όσο και του εξοπλισµού των Ο.Ε.Α. της Ε.Ε.Ρ., που βρίσκεται στο ΚΕΠΠτης ΓΓΠΠ. Σχετικό άρθρο µπορείτε να διαβάσετε στο παρόν περιοδικό.
Με την ευκαιρία του τελευταίου µου editorial θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες µου σε όλους τους συνερ-γάτες µου που βοήθησαν στην υλοποίηση του έργου της Ένωσης και ειδικότερα, στην οµάδα διαπραγµάτευ-σης του σ/ν περί κεραιών ξηράς, τα µέλη του ∆.Σ., τους Εφόρους και τα µέλη των Επιτροπών, τα µέλη τωνΟ.Ε.Α. της Ε.Ε.Ρ., που βοήθησαν στην εγκατάσταση / απεγκατάσταση µας σε όλες τις εκδηλώσεις και τέλοςστη Γ.Γ. της Ένωσης, που καθηµερινές και αργίες έτρεχε τα θέµατα της Ε.Ε.Ρ. και µαζί κι εµένα.
Τελειώνοντας, υπενθυµίζω ότι στις 17 Νοεµβρίου 2019, και σε περίπτωση µη απαρτίας στις 24 Νοεµβρίου2019, θα διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες της Ε.Ε.Ρ. όπου οι ψηφοφόροι θα επιλέξουν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο τηςΈνωσης για τη διετία 2020 – 2021. Ας φροντίσουµε να είµαστε όλοι εκεί. 
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