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Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ
Θέκα
Αξρηθά
Δμνπιηζκόο θαη Λίζηα Πξνζσπηθώλ Αληηθεηκέλσλ
Πξόγξακκα Πιεξνθνξηώλ Βαζηθήο Αλάγθεο


Τπεξεζίεο Έθηαθηεο Αλάγθεο Ραδηνεξαζηηερλώλ



Αζηηθέο Τπεξεζίεο Αλάγθεο Ραδηνεξαζηηερλώλ

Πεξηζηαηηθά Δπηθηλδύλσλ Τιηθώλ
Βαζηθέο Αξρέο Λεηηνπξγίαο
Σνπηθό Γίθηπν/ πιεξνθνξίεο επηθνηλσλίαο
Σνκέαο Υαξηώλ
Σνκέαο ρεδίσλ Έθηαθηεο Αλάγθεο
Λεηηνπξγηθέο Δληζρύζεηο
Παραρτήματα

ειίδα

εκεηώζεηο

Αξρηθά
Θέκα
Ση θάλνπκε Πρώτα ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο
Λίζηα Αξρηθήο Δλέξγεηαο

ειίδα

Ση θάλνπκε Πξώηα ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο

1) Διέγμηε αλ εζείο θαη ε νηθνγέλεηα ζαο είζηε αζθαιήο πξηλ αληαπνθξηζείηε σο εζεινληήο
έθηαθηεο αλάγθεο ΤΡΜΑ.
2) Διέγμηε αλ ε ηδηνθηεζία ζαο είλαη αζθαιήο πξηλ αληαπνθξηζείηε σο εζεινληήο έθηαθηεο
αλάγθεο ΤΡΜΑ.
3) Αθξναζηείηε RU752.
4) Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο πνπ ιακβάλεηε από ηνπο αλσηέξνπο ππαιιήινπο ησλ εζεινληώλ
έθηαθηεο αλάγθεο ΤΡΜΑ.
5) Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ ηνπηθό πληνληζηή Έθηαθησλ Αλαγθώλ, ή ηνλ ηπρόλ αληηθαηαζηάηε
απηνύ, γηα νδεγίεο πεξαηηέξσ.

Λίζηα Αξρηθήο Δλέξγεηαο
ην θαζνξηζκέλν δίθηπν έθηαθηεο αλάγθεο ζα παξέρνληαη επηπιένλ πιεξνθνξίεο, από ηνλ ζηαζκό
ειέγρνπ δηθηύνπ θαη/ή από ηνπο αλώηεξνπο ππαιιήινπο ησλ εζεινληώλ έθηαθηεο αλάγθεο ηνπ
ΤΡΜΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ γηα ζπρλόηεηεο δηθηύσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη
γηα άιινπο πόξνπο θαη ηαθηηθέο. Καλνληθά, έλα δίθηπν πόξσλ ζα εγγξάθεη εζεινληέο θαη ζα
παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πσο κπνξείηε λα βνεζήζεηε.
Έζσ έηνηκνο γηα θάζε ελέξγεηα.
Γειώζηε ην παξόλ κε ηνλ ππεύζπλν αλάγθεο . Ξεθηλήζηε ηελ απνζηνιή ζαο κε ην “Τιηθό
εηνηκόηεηαο”.
Απνθηήζηε ηαθηηθό δηαθξηηηθό γηα ηελ ηνπνζεζία/ απνζηνιή ζαο.
Ξεθηλήζηε έλα πξνζσπηθό ηζηνξηθό εηζόδνπ (ρξεζηκνπνηήζηε ηελ θόξκα ζην ηέινο ηνπ
βηβιίνπ)
Υξεζηκνπνηήζηε θόξκα εκεξνινγίνπ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ κελπκάησλ πνπ
δηαθηλνύληαη.
Υξεζηκνπνηήζεηε κηα ηππηθή θόξκα κελπκάησλ όηαλ απαηηείηαη αθξηβέο κεηξών.
Υξεζηκνπνηήζεηε ην ηαθηηθό δηαθξηηηθό γηα ηελ ηνπνζεζία ζαο, θαη παξαθνινπζήζηε ηελ
ηήξεζε κεηάδνζεο δηαθξηηηθνύ ηνπ ΤΡΜΑ, θάζε 10 ιεπηά.
Παξαθνινπζήζηε ηελ ζπρλόηεηα πνπ ζαο έρεη αλαηεζεί ζπλερώο. Δλεκεξώζηε ηνλ ΤΡΜΑ

αλ
ρξεηαζηεί λα θύγεηε.

εκεηώζεηο

Δμνπιηζκόο θαη Λίζηα Πξνζσπηθώλ Αληηθεηκέλσλ
Θέκα
Έιεγρνο Βαζηθνύ Τιηθνύ Δπηρεηξήζεσλ
Έιεγρνο Δθηεηακέλνπ Τιηθνύ (72 σξώλ) Δπηρεηξήζεσλ.

ειίδα

Έιεγρνο Βαζηθνύ Τιηθνύ Δπηρεηξήζεσλ
Όηαλ απαληάηε ζε έλα πεξηζηαηηθό έθηαθηεο αλάγθεο, ή ζε θάπνηα άζθεζε εηνηκόηεηαο, ππάξρεη
θάπνην ειάρηζην ζεη από εμνπιηζκό θαη πξνζσπηθά εξγαιεία πνπ πξέπεη λα έρεηε καδί ζαο γηα λα
κπνξέζεηε λα θέξεηε εηο πέξαο ηελ απνζηνιή ζαο. Σα βαζηθά απηά πξάγκαηα είλαη.
Φνξεηό δίκπαλην.
Μαγλεηηθή βάζε θαη νκναμνληθό
Αθνπζηηθά
Μνιύβη θαη ραξηί
Σαπηόηεηα κειώλ ΤΡΜΑ θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
Καηάιιεινο ξνπρηζκόο θαη αλαθιαζηηθό γηιέθν
Σξνθή θαη λεξό
Ζ πιεηνςεθία απηώλ ησλ αληηθεηκέλσλ ζα πξέπεη λα είλαη θπιαγκέλε σο “Τιηθό Δηνηκόηεηαο” .
Απιά ζεθώζηε ην θαζώο βγαίλεηε από ηελ πόξηα γηα θάπνηα απνζηνιή. Ίζσο ζα πξέπεη λα
ζπκπεξηιάβεηε θαη ηα πξάγκαηα από ηελ επόκελε ιίζηα ζην πιηθό εηνηκόηεηαο, ζρεδηαζκέλα ώζηε
λα ζαο επηηξέπνπλ ηελ παξακνλή ζηελ απνζηνιή ζαο έσο θαη 72 ώξεο.

Έιεγρνο Δθηεηακέλνπ Τιηθνύ Δηνηκόηεηαο (72 σξώλ)
Δπηρεηξήζεσλ.
Ρνύρα γηα 3 κέξεο
Πιήξεο εμνπιηζκόο θαηξνύ
Πξνκήζεηεο πγηεηλήο
Καηάιπκα (ζθελή θαη ππλόζαθνο)
Φνξεηή ζόκπα
Αδηάβξνρα ζπίξηα
Φαθόο
Κεξηά
Ρνιόη μππλεηήξη
Απνζέκαηα ηξνθήο θαη λεξνύ γηα 3 εκέξεο
λάθ
Τγξά αλαςπθηηθά
Βαιηηζάθη πξώησλ βνεζεηώλ
Παζηίιηεο γηα ηνλ ιαηκό
πληαγέο
Αζπηξίλεο θαη άιια αλαιγεηηθά
Σξνθνδνηηθά, θνξηηζηέο
Μηθξόθσλα
Αθνπζηηθά θεθαιήο
Απαξαίηεηα θαιώδηα

Κεξαίεο κε αλαξηήζεηο
SWR γέθπξα (VHF θαη HF)
Δπηπιένλ νκναμνληθό
Τπνδνρέο θαη πξνζαξκνγείο γηα RF
Τπνδνρέο θαη πξνζαξκνγείο γηα ελέξγεηα, ήρν θαη άιια.
Μπαηαξίεο
Δξγαιεηνζήθε
Κνιιεηήξη , θαιάη
Ζιεθηξηθή θαη κνλσηηθή ηαηλία
Γπαιηά αζθαιείαο
Ζκεξνιόγηα
Φόξκεο κελπκάησλ

Πεξί ηνπ “Τιηθνύ Δηνηκόηεηαο” πνπ πξέπεη λα έρεηε.
Δλέξγεηα – Σν εθηεηακέλν πιηθό εηνηκόηεηαο ησλ 72 σξώλ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θάπνηεο πεγέο
ελέξγεηαο, κε έλα επηπιένλ παθέην κπαηαξηώλ θαη έλα παθέην αιθαιηθώλ κπαηαξηώλ γηα ην θνξεηό
ζαο. Γηα θηλεηά VHF θαη UHF αζύξκαηα, ζα ρξεηαζηνύλ κεγαιύηεξεο κπαηαξίεο. Οη κπαηαξίεο
ηδέι είλαη θαιέο πεγέο ελέξγεηαο γηα κπαηαξίεο θαη ζα πξέπεη λα ηηο έρεηε πάληα θνξηηζκέλεο,
έηνηκεο λα ηηο πάξεηε καδί ζαο. Δπίζεο ζα ήηαλ ρξήζηκν εάλ είραηε δηαζέζηκν θαη θάπνην
ελαιιαθηηθό ηξόπν θόξηηζεο ησλ κπαηαξηώλ. Μπνξείηε λα θνξηίζεηε κηθξόηεξεο κπαηαξίεο από
άιιεο κεγαιύηεξεο. Μπνξείηε λα θαηαζθεπάζεηε ζπζθεπή ειηαθήο θόξηηζεο. Αλ είζηε ηπρεξνί,
ίζσο έρεηε πξόζβαζε ζε θάπνηα γελλήηξηα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζέζε ησλ θαλνληθώλ
ειεθηξηθώλ γξακκώλ. Να έρεηε κεγαιύηεξε δπλακηθή κπαηαξηώλ από όζε λνκίδεηε όηη ζα
ρξεηαζηείηε. Να έρεηε αξθεηέο κεζόδνπο δηαζέζηκεο ώζηε λα κπνξείηε λα ζπλδέζεηε ηνπο
αζπξκάηνπο κε δηάθνξεο πεγέο ελέξγεηαο.
Κεξαίεο πςειήο απνιαβήο – Να πεξηκέλεηε όηη ζα ρξεηαζηείηε θάπνηεο θεξαίεο πςειήο απνιαβήο
γηα ην θνξεηό ζαο, θαζώο θαη κία επηπιένλ θεξαία πςειήο απνιαβήο πνπ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί είηε γηα ην θνξεηό ζαο είηε γηα ηνλ πνκπνδέθηε η.ρ. Ζ επηπιένλ θεξαία κπνξεί λα
θαλεί ρξήζηκε ζε θάπνηνλ άιιν, ή λα ηε ρξεζηκνπνηήζεηε εζείο ζε πεξίπησζε πνπ ζπάζεη ε πξώηε.
Να έρεηε αξθεηά κέηξα νκναμνληθνύ κέζα ζην πιηθό εηνηκόηεηαο, πνπ λα θηάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα 17
πεξίπνπ κέηξα θαη connectors γηα λα ηα ελώζνπκε.
Πξνζσπηθά – πκπεξηιάβεηε ζπλδεηήξεο : λεξό, ή θάπνην αμηόπηζην θίιηξν λεξνύ, αξθεηά
ηξόθηκα γηα 3 εκέξεο, ζθεύε θαγεηνύ, πνηήξη λεξνύ θαη λα είλαη απαξαίηεην, ζθεύε παξαζθεπήο

θαγεηνύ. Σν θαηάιπκα είλαη επίζεο απαξαίηεην. Δδώ ζαο πεξηνξίδεη κόλν ην κέγεζνο ηνπ πιηθνύ
εηνηκόηεηαο, θαη θπζηθά ή ηζέπε ζαο. Κάπνηνη ξαδηνεξαζηηέρλεο ζρεδηάδνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
ην RV ηνπο σο θαηάιπκα, αλ ην επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο. Κάπνηεο θαηαζηάζεηο θαηαζηξνθήο
κπνξνύλ λα θάλνπλ αδύλαηε ηελ παξακνλή ζην RV, νπόηε ζα πξέπεη λα έρεηε θάπνηεο ελαιιαθηηθέο
ιύζεηο δηαζέζηκεο γηα θαηάιπκα. Σν θσο είλαη απαξαίηεην, πεξηζζόηεξν ςπρνινγηθά, θαηά ηε
δηάξθεηα κηαο έθηαθηεο αλάγθεο. Βεβαησζείηε όηη έρεηε αξθεηέο πεγέο θσηόο δηαζέζηκεο.
Τπάξρνπλ ηα θώηα πνπ ιεηηνπξγνύλ κε κπαηαξίεο θαη θάπνηα θαλάξηα πνπ ιεηηνπξγνύλ κε
πξνπάλην ηα νπνία ζα ήηαλ κηα πνιύ θαιή ηδέα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΣΟΠΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ

APRS I GATES

REPEATER

Sv4lax.no-ip.org

port 8000 radio port 1

Sv4laxdyndns.org

port 8000 radio port 1

Sv4ffb.no-ip.org

port 8000 radio port 2

FREQ/Rx Shift

Tone QTH

REMARKS

1.

RU752/SV4F 439400

-7600

88.5

Pelion mountain On/wide

2.

RU754/SV8Y 439425

-7600

88.5

Alonissos island

On/wide

3.

VHF simplex 145475

-

-

-

On

4.

UHF simplex 433500

-

-

-

On

5.

APRS

144800

-

-

Pelion mountain On/1200bound

6.

APRS

438100

-

-

Pelion mountain Off/9600bound

7.

D-STAR(DV) 438425
SV4J/UHF

-7600

-

Pelion mountain On

8.

D-STAR(DV) 145587,5
VHF

-600

-

Pelion mountain off

9.

D-STAR(DD) 1240

-

-

Pelion mountain off

10.

R1B

145637,5

-600

94.8

Pelion mountain On/narrow

11.

LINK RIB

431100

Simplex

94.8

South pelion

On/from volos

12.

LINK R1B

438650

Simplex

94.8

North evia

on

13.

R5/SV4A

145725

-600

88.5

Pelion mountain On/wide

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΑΝΑΓΚΗ Ν. ΜΑΓΝΗΙΑ

ΩΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ
ΤΠΗΡΔΙΑ

ΣΗΛ./FAX

Άκεζε Γξάζε

100 - 133

Σξνραία Βόινπ

24210 - 76968

Σνπξηζηηθή Αζη. Βόινπ

24210 - 76987

Σκ Αζθαιείαο Βόινπ

24210 - 76957

Ππξνζβεηηθή

199

Ππξνζβεζηηθή ηαζκόο Γνξίηζαο

191

ΤΓΔΙΑ
ΤΠΗΡΔΙΑ

ΣΗΛ./FAX

ΣΤΓΚΤ ΒΟΛΟΤ
Ξελνθώληνο-2αο Ννεκβξίνπ

24210 26327 / 20462

ΣΤΓΚΤ ΑΘΖΝΩΝ
όισλνο 108, Αζήλα

210-3846621 / 3831410

Ννζνθνκείν Γεληθό ΑΥΗΛΛΟΠΟΤΛΔΗΟ
Πνιπκέξε 134

24210 94200-20 / 36870

Νέα Δμσηεξηθά Ηαηξεία Ννζνθνκείνπ

24210 94221/ 94222

Παιαηά Δμσηεξηθά Ηαηξεία Ννζνθνκείνπ

24210 39553 / 39593

ΔΚΑΒ

166

Κέληξν Τγείαο ΑΛΜΤΡΟΤ

24220 22222 / 23991

Κέληξν Τγείαο ΑΡΓΑΛΑΣΖ

24230 54611 / 54613

Κέληξν Τγείαο ΒΔΛΔΣΗΝΟΤ

24250 22222 / 23113

Κέληξν Τγείαο ΕΑΓΟΡΑ

24260 22222 / 22979

Κέληξν Τγείαο ΚΗΑΘΟΤ

24270 22222 / 21202

Κέληξν Τγείαο ΚΟΠΔΛΟΤ

24240 22222 / 22592

ΗΚΑ Ραντεβού

184

ΗΚΑ Βόινπ

24210 - 39625

ΗΚΑ Ν.Ησλίαο

24210 - 60041 & 81383

ηαζκόο Α' Βνεζ. γηα Πνπιηά ζηε Ν.Ησλία

24210 - 80483 & 60301

ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ

ΤΠΗΡΔΙΑ

ΣΗΛ./FAX

Ννκαξρία

24210 - 70951

Γήκνο Βόινπ

24213 - 50100

Πνιηηηθή Πξνζηαζία

24210-75310 / 2421 352510

Τπ. Απνθνκ Απνξ Γήκνπ Βόινπ

24210 - 80959

Γήκνο Ν. Ισλίαο

24210 - 86815

Τπ. Απνθνκ Απνξ Ν.Ησλίαο

24210 - 80865

Βαζηθνί Καλόλεο Δπηρεηξήζεσλ
Θέκα
Καλόλεο Λεηηνπξγίαο ηνπ Αλακεηαδόηε
Καλόλεο Δπηθνηλσλίαο ζε Καηαζηάζεηο Καηαζηξνθήο

ειίδα

Καλόλεο Λεηηνπξγίαο ηνπ Αλακεηαδόηε
1. Υξεζηκνπνηήζεηε ηελ ιηγόηεξε δπλαηή ελέξγεηα. Γηαθνξεηηθά, ζε ππθλνθαηνηθεκέλεο
πεξηνρέο δηαηξέρεηε ηνλ θίλδπλν λα ελεξγνπνηήζηε πεξηζζόηεξνπο από έλαλ αλακεηαδόηεο, θαη έηζη
λα πξνθαιέζεηε πεξηηηέο παξεκβνιέο. Δπίζεο, κε ηελ ρακειή ελέξγεηα δηαηεξείηε πεξηζζόηεξν ηηο
κπαηαξίεο ζαο.
2. Υξεζηκνπνηήζεηε Simplex, όπνηε απηό είλαη δπλαηό. Υξεζηκνπνηήζεηε θεξαίεο πςειήο
απνιαβήο ζε ζηαζεξέο ηνπνζεζίεο γηα ιεηηνπξγία simplex.
3. Σεξήζηε ηελ δηαδηθαζία “Παύζεο” κεηαμύ ησλ δηαβηβάζεσλ. Όηαλ έξζεη ε ζεηξά ζαο λα
εθπέκςεηε, κεηά ηελ αλακνλή ηνπ ζηαζκνύ δηαβίβαζεο, κεηξήζηε σο ην δύν ή ηξία πξηλ παηήζεηε
ηνλ δηαθόπηε εθπνκπήο. Απηό δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζε απηνύο πνπ έρνπλ επείγνπζα αλάγθε
επηθνηλσλίαο λα ηελ πξαγκαηνπνηήζνπλ.
4. Πεξηζζόηεξε αθξόαζε, ιηγόηεξε εθπνκπή. Αλαθνηλώζηε ηελ παξνπζία ζαο ζε θάπνηνλ
αλακεηαδόηε όηαλ είζηε ζίγνπξνο όηη κπνξείηε λα βνεζήζεηε ζε κηα θαηάζηαζε αλάγθεο, θαη κε
δεζκεύεηε ηνλ αλακεηαδόηε κε άζρεηεο επηθνηλσλίεο.
5. Παξαθνινπζήζηε ηελ ηνπηθή ζπρλόηεηα δηθηύνπ ηνπ ΤΡΜΑ αλ δελ είζηε απαζρνιεκέλνη.
6. θεθηείηε πξηλ κηιήζηε. Δκκέλεηε ζηα γεγνλόηα, ειέγμηε ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο. Θπκεζείηε,
θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο αλάγθεο είηε πην επηξξεπείο ζην λα κηιήζηε θαη λα ελεξγήζεηε απεξίζθεπηα.
7. Αξζξώζηε ζσζηά . Μηιάηε θνληά ζην κηθξόθσλν θξαηήζηε ην ζε κηα απόζηαζε, όρη πνιύ

θνληά. Κξαηάηε ηελ θσλή ζαο ρακειά. ε κηα θαηάζηαζε αλάγθεο κπνξεί λα ελζνπζηαζηείηε θαη
λα θσλάμεηε. Μηιάηε ζηγά, ήξεκα – απηό είλαη ζεκάδη ελόο πεπεηξακέλνπ ξαδηνεξαζηηέρλε.

Καλόλεο Δπηθνηλσλίαο ζε Καηαζηάζεηο Καηαζηξνθήο
1. Πεξηνξίζηε ηηο εθπνκπέο ζην ειάρηζην. ε κηα θαηαζηξνθή, νη ζηαζκνί πνπ είλαη δσηηθήο
ζεκαζίαο κπνξεί λα είλαη αδύλακνη. Όινη νη ππόινηπνη ζηαζκνί ζα πξέπεη λα παξακέλνπλ ζησπεινί
εθηόο θαη αλ ηνπο θαιέζνπλ. Αλ δελ είζηε ζίγνπξνη αλ ζα πξέπεη λα εθπέκςεηε, κελ ην θάλεηε.
2. Παξαθνινπζείζηε θαζηεξσκέλεο ζπρλόηεηεο ζε πεξηπηώζεηο θαηαζηξνθώλ. Πνιιέο
ηνπνζεζίεο ηνπ ΤΡΜΑ θαη θάπνηεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο έρνπλ θαζηεξώζεη ζπρλόηεηεο ζε
πεξίπησζε θαηαζηξνθήο όπνπ θάπνηνο παξαθνινπζεί πάληα (ή ζρεδόλ πάληα) πηζαλέο θιήζεηο.
3. Απνθύγεηε λα δηαδώζεηε θήκεο. Καηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά από θαηαζηάζεηο θαηαζηξνθήο,
εηδηθά ζηηο κπάληεο θσλήο, κπνξεί λα αθνύζεηε ζρεδόλ ηα πάληα. Γπζηπρώο, κεηαδίδεηαη αξθεηή
παξαπιεξνθόξεζε. Οη θήκεο μεθηλνύλ κε ηελ εμάπισζε, ηε δηαγξαθή, κε ηελ ελίζρπζε ή ηελ
ηξνπνπνίεζε ησλ ιέμεσλ, θαη από ηελ ππεξβνιή ή ηελ εξκελεία. Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ
εθπέκπνληαη ζα πξέπεη πξώηα λα ειέγρνληαη σο πξνο ηελ απζεληηθόηεηα ηεο πεγήο ησλ
πιεξνθνξηώλ απηώλ. Απηέο νη πιεξνθνξίεο πνπ κεηαδίδνληαη ζα πξέπεη λα επαλαιακβάλνληαη ιέμε
πξνο ιέμε, θαη κόλν όηαλ ππάξρεη εηδηθή άδεηα από ηελ Οκάδα Ακέζνπ Αλάγθεο.
4. Πηζηνπνηήζηε ηελ απζεληηθόηεηα όισλ ησλ κελπκάησλ. Κάζε κήλπκα πνπ εκθαλίδεηαη κε
επίζεκν ραξαθηήξα ζα πξέπεη λα είλαη γξαπηό θαη ππνγεγξακκέλν. Οη εξαζηηέρλεο ζα πξέπεη λα
απνθεύγνπλ λα μεθηλνύλ ηελ ξνή επηθνηλσλίαο αλάγθεο ή θαηαζηξνθήο, όζν απηό είλαη δπλαηό.
Δκείο θάλνπκε ηελ επικοινωνία: νη ππάιιεινη ηνπ ζπιιόγνπ εμππεξεηνύκε ζηελ πξνζθνξά ηνπ
περιετόμενοσ ησλ επηθνηλσληώλ.
5. Καηαβάιεηε πξνζπάζεηεο γηα απνηειεζκαηηθόηεηα. Οηηδήπνηε ζπκβαίλεη ζε κηα αλάγθε, ζα

ζπλαληήζεηε πζηεξία θαη θάπνηνπο εξαζηηέρλεο πνπ θηλεηνπνηνύληαη κε ηε ζθέςε όηη πξέπεη είλαη
άγξππλνη ήξσεο. Αληί λα ιεηηνπξγείηε ηνλ δηθό ζαο ζηαζκό ζε πιήξεο σξάξην, ζε βάξνο ηεο πγείαο
ζαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ζαο, είλαη θαιύηεξα λα ιεηηνπξγήζεηε σο αληηθαηαζηάηεο ζε
θάπνηνλ από ηνπο ζηαζκνύο πνπ βξίζθνληαη ζε θαιύηεξε ηνπνζεζία θαη κε θαιύηεξν εμνπιηζκό,
θαηάιιειν γηα ηε ζρεηηθή εξγαζία, επαλδξσκέλν κε βάξδηεο μεθνύξαζεο από ηνπο πην
εμεηδηθεπκέλνπο ρεηξηζηέο. Απηό κεηώλεη ηηο παξεκβνιέο θαη εμαζθαιίδεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ
ζηαζκώλ.
6. Δπηιέμηε band θαη mode πνπ λα ηαηξηάδεη ζηηο αλάγθεο ζαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όισλ ησλ
εξαζηηερλώλ λα πηζηεύνπλ όηη ην αγαπεκέλν ηνπο band θαη mode ππεξέρεη όισλ ησλ άιισλ. Σα
πξνζόληα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ band θαη mode ζε θάπνηα αλάγθε επηθνηλσληώλ ζα πξέπεη λα
αμηνινγνύληαη κε ακεξνιεςία κε ζθνπό ηελ νξζή ρξήζε ησλ band θαη mode.
7. Υξεζηκνπνηήζεηε όια ηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο έμππλα. Μνινλόηη ην πξσηαξρηθό αληηθείκελν
ησλ επηθνηλσληώλ έθηαθηεο αλάγθεο είλαη ε δηάζσζε δσώλ θαη πεξηνπζηώλ (νηηδήπνηε άιιν είλαη
παξεπόκελν), ε Ραδηνεξαζηηερλία είλαη δεπηεξεύνλ κέζν επηθνηλσλίαο. Σα θαλνληθά θαλάιηα
επηθνηλσλίαο είλαη πξσηαξρηθά θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη εθόζνλ είλαη δηαζέζηκα. Οη
ξαδηνεξαζηηέρλεο ζα πξέπεη λα είλαη πξόζπκνη θαη ηθαλνί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νπνηνδήπνηε
θαηάιιειν θαλάιη αλάγθεο – Ραδηνεξαζηηερλώλ ή άιιν – κε κνλαδηθό ζθνπό λα πεξάζνπλ ην
κήλπκα.
8. Μελ “κεηαδίδεηε”. Κάπνηνη ζηαζκνί, ζε θαηαζηάζεηο αλάγθεο έρνπλ ηελ ηάζε λα κηκνύληαη
ηερληθέο “κεηάδνζεο”. Δλώ ην επξύ θνηλό κπνξεί λα αθνύεη, νη κεηαδόζεηο καο δελ γίλνληαη θαη δελ
ζα πξέπεη λα γίλνληαη γηα ηνλ ζθνπό απηό.
9. Ραδηνεξαζηηέρλεο πνπ δελ έρνπλ εηζαρζεί ζε νκάδα ακέζνπ αλάγθεο ζα πξέπεη λα
επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ ππεύζπλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ ζπιιόγνπ, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο
δηαζεζίκνπ πιηθνύ θαη δπλαηόηεηαο κεηαθηλήζεσλ, νύησο ώζηε λα επηηπγράλεηαη νπζηαζηηθόο
ζπληνληζκόο.

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΑΝΑΓΚΗ
Πξσηόθνιιν Δλεξγνπνηήζεσο Οκάδνο Ακέζνπ Απνθξίζεσο
Ο Πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ, ν Έθνξνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη Δζεινληηζκνύ, σο επίζεο θαη
νπνηνδήπνηε Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πιιόγνπ Ραδηνεξαζηηερλώλ Μαγλεζίαο (ζε
απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα εηδνπνηεζεί ν Πξόεδξνο θαη ν Έθνξνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε
θάζε πξόζθνξν κέζν), δύλαληαη λα ελεξγνπνηήζνπλ ηελ Οκάδα Ακέζνπ Απνθξίζεσο, ζε
πεξίπησζε εθδειώζεσο νηαζδήπνηε εθηάθηνπ αλάγθεο.
Αλ ππάξμεη ζρεηηθό αίηεκα από ύιινγν ξαδηνεξαζηηερλώλ ή ξαδηνεξαζηηέρλε γεηηνληθνύ λνκνύ
πξνο ην ύιινγν Ραδηνεξαζηηερλώλ Μαγλεζίαο, ν Πξόεδξνο θαη ν Έθνξνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
απνθαζίδνπλ πάξαπηα θαη άλεπ πεξαηηέξσ γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο Οκάδνο Ακέζνπ Απνθξίζεσο,
εθηόο Ννκνύ.
Σν Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο δύλαηαη λα επηθνηλσλήζεη κε θάζε
πξόζθνξν κέζν, κε ηνλ Έθνξν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ πιιόγνπ θαη λα αηηεζεί πξνθνξηθά ηελ
θηλεηνπνηήζε, άλεπ πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο.
Ζ Οκάδα Ακέζνπ Απνθξίζεσο, θαηά ηελ εμέιημε πεξηζηαηηθώλ ή ζπκβάλησλ εληόο ηνπ Ννκνύ
Μαγλεζίαο, απνηεινύκελε πξώηηζηα από ηνλ Έθνξν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη έλα κέινο ηνπ Γ
ηνπ ΤΡΜΑ, κεηαβαίλεη ζην Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο
Μαγλεζίαο (Γηνηθεηήξην), πξνο εγθαηάζηαζε ζηαζκώλ αθξόαζεο ησλ πξνβιεπόκελσλ ζπρλνηήησλ
αλάγθεο, επί ζθνπόλ ζπγθεληξώζεσο πιεξνθνξηώλ θαη ζπγθξνηήζεσο εηθόλαο ηνπ πεξηζηαηηθνύ.
Ζ ελ ιόγσ νκάδα θέξεη εμνπιηζκό πνκπνδεθηώλ VHF-UHF, αλαινγηθό θαη ςεθηαθό θαη νηηδήπνηε
ζπκπιεξσκαηηθό απαηηείηαη, γηα ηε ιεηηνπξγία ζηαζκνύ APRS.

Αλ νη ζπλζήθεο ην επηβάινπλ, ελεξγνπνηείηαη επί ηόπνπ θαη ζηαζκόο HF, ύζηεξα από ad hoc
απόθαζε.
Ζ Οκάδα Ακέζνπ Απνθξίζεσο, κόιηο ελεξγνπνηεζνύλ νη ζηαζκνί, εθπέκπεη εηνηκόηεηα πξνο όινπο
ηνπο ξαδηνεξαζηηέρλεο, θαη θαιεί απηνύο λα
1. δειώζνπλ ηνπνζεζία θαη δπλαηόηεηα ζπλδξνκήο ζε πεξίπησζε ζηαζκνύ επί νρήκαηνο.
2. δηαβηβάδνπλ κε ςπρξαηκία θαη ηάμε, πιεξνθνξίεο πνπ ππνπίπηνπλ ζηελ αληίιεςή ηνπο, ζρεηηθά
κε ην ελ εμειίμε πεξηζηαηηθό.
Οη Ραδηνεξαζηηέρλεο ζα πξέπεη λα
1. δηαηεξνύλ ειεύζεξεο ηηο νξηδόκελεο ζπρλόηεηεο, γηα ρξήζε απνθιεηζηηθά ζρεηηδόκελε κε ην
ζπκβάλ.
2. ζπκβάινπλ κε θάζε δπλαηόηεηά ηνπο ζηε δεκηνπξγία εηθόλαο πεξί ηνπ ζπκβάληνο.
Αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηεο Οκάδνο Ακέζνπ Απνθξίζεσο είλαη:
1. Ζ δεκηνπξγία εηθόλαο πεξί ηνπ ζπκβάληνο θαη παξνρή απηήο ζην ζρεηηθό Σκήκα Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο
2. Γηαηήξεζε ελαιιαθηηθώλ κεζόδσλ επηθνηλσληώλ, ζε πεξίπησζε πνπ ηα δηαζέζηκα ελζύξκαηα θαη
αζύξκαηα δίθηπα επηθνηλσληώλ απνηύρνπλ.
ε θακία πεξίπησζε ξαδηνεξαζηηερληθόο ζηαζκόο δελ ρεηξίδεηαη απν κε ξαδηνεξαζηηέρλε, παξνπζία
ηνπ νπνίνπ δηελεξγείηαη πάληα ε νπνηαδήπνηε ιεηηνπξγία.
ε θακία πεξίπησζε ξαδηνεξαζηηέρλεο δελ εθπέκπεη ζε ζπρλόηεηα εθηόο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απν
ηε λνκνζεζία.

ΥΑΡΣΔ

ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Βνεζήκαηα Δπηθνηλσλίαο
ITU Phonetic Alphabet
R-S-T System
International Q Signals
Abbreviations, Prosigns, Prowords

ειίδα

ITU Phonetic Alphabet
Λίζηα ησλ ιέμεσλ πνπ έρεη πηνζεηεζεί από ηελ Γηεζλή Έλσζε Σειεπηθνηλσληώλ

A ALPHA

N NOVEMBER

B

O OSCAR

BRAVO

C CHARLIE

P PAPA

D DELTA

Q QUEBEC

E ECHO

R ROMEO

F FOXTROT

S

G GOLF

T TANGO

H HOTEL

U UNIFORM

I INDIA

V VICTOR

SIERRA

J JULIET

W WHISKEY

K KILO

X X-RAY

L LIMA

Y YANKEE

M MIKE

Z

R-S-T System
Δπαλαγλσζηκόηεηα
1 – Γπζαλάγλσζην
2 – Διάρηζηα επαλάγλσζην, επδηάθξηην από πεξηζηαζηαθέο ιέμεηο
3 – Δπαλάγλσζην κε ζεκαληηθή δπζθνιία
4 – Δπαλάγλσζην ρσξίο πξαθηηθέο δπζθνιίεο
5 – Απόιπηα επαλάγλσζην

Ιζρύο ηνπ ήκαηνο
1 – Αδύλακα ζήκαηα, κόιηο πνπ γίλνληαη αηζζεηά
2 – Πνιύ αδύλακα ζήκαηα
3 – Αδύλακα ζήκαηα
4 – Μέηξηα ζήκαηα
5 – Λίαλ θαιά ζήκαηα
6 – Καιά ζήκαηα
7 – Μεηξίσο ηζρπξά ζήκαηα
8 – Ηζρπξά ζήκαηα
9 – Δμαηξεηηθά ηζρπξά ζήκαηα

ZULU

Σόλνη
1 – Sixty Hz ac or less, very rough and broad
2 – Very rough ac, very harsh and broad
3 – Rough ac tone, rectified but not filtered
4 – Rough tone, some trace of filtering
5 – Filtered rectified ac but strongly ripple-modulated
6 – Filtered tone, definite trace of ripple modulation
7 – Near pure tone, trace of ripple modulation
8 – Near perfect tone, slight trace of modulation
9 – Perfect tone, no trace of ripple or modulation of any kind

International Q Signals
Signal Message
QRA

What is the name of your station?

QRG

What’s my exact frequency?

QRH

Does my frequency vary?

QRI

How is my tone? (1-3)

QRK

What is my signal intelligibility? (1-5)

QRL

Are you busy?

QRM Is my transmission being interfered with?
QRN

Are you troubled by static?

QRO

Shall I increase transmitter power?

QRP

Shall I decrease transmitter power?

QRQ

Shall I send faster?

QRS

Shall I send slower?

QRT

Shall I stop sending?

QRU

Have you anything for me? (Answer in negative)

QRV

Are you ready?

QRW Shall I tell ........ you’re calling him?
QRX

When will you call again?

QRZ

Who is calling me?

QSA

What is my signal strength? (1-5)

QSB

Are my signals fading?

QSD

Is my keying defective?

QSG

Shall I send ........ messages at a time?

QSK

Can you work breakin?

QSL

Can you acknowledge receipt?

QSM

Shall I repeat the last message sent?

QSO Can you communicate with ............. direct?
QSP

Will you relay to ......... ?

QSV

Shall I send a series of V’s?

QSW Will you transmit on ......... ?
QSX

Will you listen for ....... on ....... ?

QSY

Shall I change frequency?

QSZ

Shall I send each word/group more than once? (Answer send twice or ..... )

QTA

Shall I cancel number ........ ?

QTB

Do you agree with my word count? (Answer negative)

QTC

How many messages have you to send?

QTH

What is your location?

QTR

What is your time?

QTV

Shall I stand guard for you ..... ?

QTX

Will you keep your station open for further communication with me?

QUA

Have you news of ............. ?

Abbreviations, Prosigns, Prowords
CW

Phone

AA

(Separation between parts of address or signature.)

AA

All after (use to get fills).

AB

All before (used to get fills).

ADEE Addressee (name of person to whom message addressed).
ADR

Address (second part of message).

AR

End of message (end of record copy).

ARL

(Used with “check “ indicates use of ARRL numbered message in text).

AS

Stand by; wait.

B

More (another message to follow).

BK

Break; break me; break-in (interrupt transmission on CW. Quick check on phone).

BT

Separation (break) between address and text; between text and signature.

C

Correct; yes.

CFM

Confirm. (Check me on this).

CK

Check.

DE

From; this is (preceding identification).

HH

(Error in sending. Transmission continues with last word correctly sent.)

HX

(Handling instructions. Optional part preamble.) Initial(s). Single letter(s) follow.

IMI

Repeat; I say again. (Difficult or unusual words or groups.)

K

Go ahead; over; reply expected. (Invitation to transmit .)

N

Negative; incorrect; no more. (No more messages to follow.)

NR

Number. (Message follows.)

PBL

Preamble (first part of message)....... Read back. (Repeat as received.)

R

Roger; point. (Received; decimal point.)

SIG

Signed; signature (last part of message.)

SK

Out; clear (end of communications reply expected.)

TU

Thank you.

WA

Word after (used to get fills.)

WB

Word before (used to get fills.) ...... Speak slower. ...... Speak faster.

Ιζηνζειίδεο Γηαδηθηύνπ Αλάγθεο

Α/Α

URL

1

http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ

ΑΠΟΣΟΛΔ Δ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΑ ΔΜΠΛΟΚΗ
ΔΠΙΚΤΝΓΤΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ (HAZMAT)

Πεξηζηαηηθά θαη Καηεπζπληήξηεο γξακκέο HAZMAT
Ο όξνο “επηθίλδπλα πιηθά” (HAZMAT) αλαθέξεηαη ζε νπνηαδήπνηε νπζία ή πιηθό ην νπνίν, αλ
απειεπζεξσζεί κε αλεμέιεγθην ηξόπν (ρπζεί, γηα παξάδεηγκα), κπνξεί λα γίλεη επηθίλδπλν γηα ηνπο
αλζξώπνπο, ηα δώα, ηα ρσξάθηα, ηα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο λεξνύ θαη άιια ζηνηρεία ηνπ
πεξηβάιινληνο. Ζ ιίζηα είλαη κεγάιε θαη πεξηιακβάλεη εθξεθηηθά, αέξηα, εύθιεθηα θαη εθξεθηηθά
πγξά, εύθιεθηα ζηεξεά θαη νπζίεο, νμεηδσηηθέο νπζίεο, δειεηεξηώδεηο θαη ινηκώδεηο νπζίεο,
ξαδηελεξγά πιηθά θαη δηαβξσηηθά.
Πξνζεγγίζηε ην πεξηζηαηηθό πξνζεθηηθά – αλεθνξηθά θαη ζε ζεκείν από ην νπνίν δελ ζα έρεηε
επαθή κε επηθίλδπλα πιηθά ή αέξηα. Αλ έρεηε θηάιηα ρξεζηκνπνηήζηε ηα.
Πξνζπαζήζηε λα αλαγλσξίζηε ην πιηθό, κε θάπνηνλ από ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο :


Από ηνλ ηεηξαςήθην αξηζκό ηεο εηδηθήο πηλαθίδαο ζεκάλζεσο ή από ηνλ πίλαθα ρξώκαηνο
πνξηνθαιί.



Από ηνλ ηεηξαςήθην αξηζκό (πξηλ από ηα αθξσλύκηα “UN/NA”) από θάπνην δειηίν
απνζηνιήο ή θάπνην παθέην.



Σν όλνκα ηνπ πιηθνύ από θάπνην δειηίν απνζηνιήο, από θάπνηα επηζήκαλζε ή από θάπνην
παθέην.

Καιέζηε αμέσως γηα βνήζεηα θαη αθήζηε ηνπ εηδηθνύο λα ην ρεηξηζηνύλ. ε καμία περίπτωση κελ
δνθηκάζεηε λα θάλεηε πεξηζζόηεξα από όζα έρεηε εθπαηδεπηεί. Να αλαγλσξίδεηε ην κέγεζνο ησλ
δπλαηνηήησλ ζαο.
Έλα από ηα κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα είλαη ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηύπνπ, ηνπ ηόπνπ θαη ηεο
πνζόηεηαο ησλ ρεκηθώλ. Γηάθνξνη νξγαληζκνί ζηελ Δ.Δ έρνπλ θαζηεξώζεη ή πξνζδηνξίζεη ζε ηάμεηο
ή ιίζηεο ηα επηθίλδπλα πιηθά γηα ξπζκηζηηθνύο ζθνπνύο ή γηα ηνλ ζθνπό παξνρήο άκεζεο θαηάδεημε
ησλ επηθίλδπλσλ πιηθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε κεκνλσκέλεο νπζίεο. Οη ελδείμεηο θαηάδεημεο
επηθίλδπλσλ πιηθώλ είλαη σο έμεο:
Url: http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev03/03files_e.html

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
1. Καλόλεο ΔΔΣ
2. πρλόηεηεο Δθπνκπήο
3. Σερληθά

