
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΡΑΔΙΟΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝ/ΤΟΣ, Η ΩΡΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΤΟ CALLSIGN ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΡΑΔΙΟΜΗΝΥΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΜΟΝΑΔΙΚΗ. 

 
Α 

1. Όταν κάποια υπηρεσία, μας δώσει μήνυμα προς διαβίβαση, θα πρέπει πάντα να είναι 
υπογραμμένη από τον εκδότη-ΣΥΝΤΑΚΤΗ (υπάλληλο). Εάν ο χώρος δεν επαρκεί, συ-
νεχίζουμε στο επόμενο φύλλο ραδιομηνύματος, στη θέση ΜΗΝΥΜΑ:…. 

2. Συμπληρώνουμε αμέσως: ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΝ/ΤΟΣ, το διακριτικό μας στη θέση ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΩΡΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ και ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ εκδόσεως.  

3. Καλούμε τους αποδέκτες & διαβιβάζουμε σε ρυθμό υπαγόρευσης το μήνυμα, διαβάζο-
ντας πρόταση - πρόταση & ζητώντας QSL (επιβεβαίωση) για κάθε μία χωριστά. 

4. Αφού διαβιβαστεί ολόκληρο το μήνυμα & επιβεβαιωθεί η λήψη, συμπληρώνουμε την 
ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ που ΑΠΕΣΤΑΛΕΙ στον κάθε αποδέκτη.  

Β 
1. Όταν σας διαβιβάσουν μέσω ασυρμάτου ραδιομήνυμα, για κάποια/ες υπηρεσίες που 

εξυπηρετείτε, συμπληρώνετε την πάνω γκρι περιοχή του ραδιομηνύματος, όπως ακρι-
βώς σας την υπαγορεύει ο ανταποκριτής σας. 

2. Επιβεβαιώνετε την ορθή λήψη του μηνύματος. Εάν ο χώρος δεν επαρκεί, συνεχίζουμε 
στο επόμενο φύλλο ραδιομηνύματος, στη θέση ΜΗΝΥΜΑ:…. 

3. Συμπληρώνετε στην κάτω γκρι περιοχή το διακριτικό σας και στην θέση: ΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟ, 
την ακριβή ημερομηνία & ώρα λήψεως στα πεδία ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ. 

4. Στην θέση ΑΠΕΣΤΑΛΕΙ ΣΤΟΝ, συμπληρώνουμε το όνομα του υπαλλήλου που το παρέ-
λαβε ή το/τα διακριτικά του/των σταθμών που το διαβιβάσαμε (QSP) και την  ΗΜ/ΝΙΑ & 
ΩΡΑ (ημερομηνία & ώρα παράδοσης του μηνύματος).  

5. Το λευκό φύλλο με το κείμενο του ραδιομηνύματος παραδίδεται στην υπηρεσία που α-
πευθύνεται & στην οποία είμαστε Τηλεπικοινωνιακός Σύνδεσμος, το δε αντίγραφο πα-
ραμένει στο μπλοκ για αρχείο μας. 

Γ 
1. Εάν πρόκειται για πρωτογενή τυπική πληροφορία που παράγει συνάδελφος ραδιοε-

ρασιτέχνης, συμπληρώνετε στο έντυπο το ΜΗΝΥΜΑ που σας διαβιβάζει & στη θέση της 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ, γράφετε το διακριτικό του. 

2. Επιβεβαιώνετε μαζί με τον ανταποκριτή σας την ορθότητα του περιεχομένου. 
3. Θεωρείτε τον εαυτό σας ΣΤΑΘΜΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ & συμπληρώνετε στη θέση ΗΜΕ-

ΡΟΜΗΝΙΑ-ΩΡΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ την ακριβή ώρα που το λάβατε. 
4. Αποφασίζετε μαζί, ποιοι πρέπει να είναι οι αποδέκτες & το διαχειριζόσαστε σαν αρχι-

κός σταθμός κατάθεσης. 
5. Εάν πρόκειται για μη τυπική (δηλ. επείγουσα, κινήσεων ή άλλη) πληροφορία, την κα-

ταγράφετε στο LOG-BOOK & την διαβιβάζετε όπου χρειάζεται. Φροντίζοντας παράλ-
ληλα να καταγράφετε και την πηγή από την οποία προέρχεται. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΡΑΔΙΟΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΩΡΑ ΕΚΔΟΣΗΣ & ΤΟ CALLSIGN ΑΡΧΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΡΑΔΙΟΜΗΝΥΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 

ΜΟΝΑΔΙΚΗ. 
 
Α 

5. Όταν κάποια υπηρεσία, μας δώσει μήνυμα προς διαβίβαση, θα πρέπει πάντα να είναι 
υπογραμμένη από τον εκδότη-ΣΥΝΤΑΚΤΗ (υπάλληλο). Εάν ο χώρος δεν επαρκεί, συ-
νεχίζουμε στο επόμενο φύλλο ραδιομηνύματος, στη θέση ΜΗΝΥΜΑ:…. 

6. Συμπληρώνουμε αμέσως: ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΝ/ΤΟΣ, το διακριτικό μας στη θέση ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΩΡΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ και ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ εκδόσεως.  

7. Καλούμε τους αποδέκτες & διαβιβάζουμε σε ρυθμό υπαγόρευσης το μήνυμα, διαβάζο-
ντας πρόταση - πρόταση & ζητώντας QSL (επιβεβαίωση) για κάθε μία χωριστά. 

8. Αφού διαβιβαστεί ολόκληρο το μήνυμα & επιβεβαιωθεί η λήψη, συμπληρώνουμε την 
ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ που ΑΠΕΣΤΑΛΕΙ στον κάθε αποδέκτη.  

Β 
6. Όταν σας διαβιβάσουν μέσω ασυρμάτου ραδιομήνυμα, για κάποια/ες υπηρεσίες που 

εξυπηρετείτε, συμπληρώνετε την πάνω γκρι περιοχή του ραδιομηνύματος, όπως ακρι-
βώς σας την υπαγορεύει ο ανταποκριτής σας. 

7. Επιβεβαιώνετε την ορθή λήψη του μηνύματος. Εάν ο χώρος δεν επαρκεί, συνεχίζουμε 
στο επόμενο φύλλο ραδιομηνύματος, στη θέση ΜΗΝΥΜΑ:…. 

8. Συμπληρώνετε στην κάτω γκρι περιοχή το διακριτικό σας και στην θέση: ΕΛΗΦΘΗ 
ΑΠΟ, την ακριβή ημερομηνία & ώρα λήψεως στα πεδία ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ. 

9. Στην θέση ΑΠΕΣΤΑΛΕΙ ΣΤΟΝ, συμπληρώνουμε το όνομα του υπαλλήλου που το πα-
ρέλαβε ή το/τα διακριτικά του/των σταθμών που το διαβιβάσαμε (QSP) και την  ΗΜ/ΝΙΑ 
& ΩΡΑ (ημερομηνία & ώρα παράδοσης του μηνύματος).  

10. Το λευκό φύλλο με το κείμενο του ραδιομηνύματος παραδίδεται στην υπηρεσία που 
απευθύνεται & στην οποία είμαστε Τηλεπικοινωνιακός Σύνδεσμος, το δε αντίγραφο 
παραμένει στο μπλοκ για αρχείο μας. 

Γ 
6. Εάν πρόκειται για πρωτογενή τυπική πληροφορία που παράγει συνάδελφος ραδιοε-

ρασιτέχνης, συμπληρώνετε στο έντυπο το ΜΗΝΥΜΑ που σας διαβιβάζει & στη θέση 
της ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ, γράφετε το διακριτικό του. 

7. Επιβεβαιώνετε μαζί με τον ανταποκριτή σας την ορθότητα του περιεχομένου. 
8. Θεωρείτε τον εαυτό σας ΣΤΑΘΜΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ & συμπληρώνετε στη θέση ΗΜΕ-

ΡΟΜΗΝΙΑ-ΩΡΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ την ακριβή ώρα που το λάβατε. 
9. Αποφασίζετε μαζί, ποιοι πρέπει να είναι οι αποδέκτες & το διαχειριζόσαστε σαν αρχι-

κός σταθμός κατάθεσης. 
10. Εάν πρόκειται για μη τυπική (δηλ. επείγουσα, κινήσεων ή άλλη) πληροφορία, την κα-

ταγράφετε στο LOG-BOOK & την διαβιβάζετε όπου χρειάζεται. Φροντίζοντας παράλ-
ληλα να καταγράφετε και την πηγή από την οποία προέρχεται. 

 


