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Γράφει ο SV1GFH Σαµαλτάνος Ανδρέας Νικόλαος
Έφορος ∆ηµοσίων Σχέσεων και Έφορος ΕΚ.Ε.Αν◙ δραστηριοτητες ΟΕΑ

Παράλληλα θα γίνει παρουσίασηκαταστάσεων εξοπλισµού, πουθα είναι καλό να έχει συγκεν-τρωµένα ένα µέλος των ΟΕΑ αλλά καικατά προέκταση κάθε Ραδιοερασιτέ-χνης, ενώ θα δηµοσιευθεί και σειράάρθρων µε θεµατολογία τη λήψη από-φασης υπό πίεση, τη σωστή λειτουργίατηλεπικοινωνιακού κέντρου, την ενερ-γοποίηση µας ως τοπικού τηλεπικοινω-νιακού συνδέσµου κ.α.Η σειρά αυτή των άρθρων έχει ωςστόχο να υπενθυµίσει  γνωστά σε όλατα µέλη ΟΕΑ θέµατα, να συγκεντρώσεισε λίγες γραµµές την πολύτιµη εµπει-ρία όλων µας και ταυτόχρονα να ενηµε-ρώσει και να εντάξει τους νεότερουςσυναδέλφους σε θέµατα ΟΕΑ.Σε αυτό το πρώτο άρθρο θα ασχολη-θούµε µε το Ραδιοµήνυµα, τη χρησι-µότητά του καθώς και τον τρόπο συµ-πλήρωσής του. 
Τι είναι το ραδιοµήνυµα

Το ραδιοµήνυµα είναι ένα ΕΠΙΣΗΜΟέγγραφο το οποίο έχει ως ρόλο:1. Να διασφαλίσει την ορθότητα τουαπεσταλµένου / ληφθέντος  µηνύµατος.2. Να διασφαλίσει το µέλος των ΟΕΑ,που εκείνη την στιγµή εκτελεί καθή-κοντα τηλεπικοινωνιακού συνδέσµου /κέντρου.3. Να δεσµεύσει µε υπογραφή αυτόν(Φορέα, κρατικό όργανο κ.α), που ζητάτην αποστολή του µηνύµατος.4. Να διασφαλίσει  το χρονικό debriefτου συµβάντος στη λήξη του και τηνµελέτη του για την διόρθωση τυχόνλαθών ή παραλήψεων.  Το  έντυπο αυτό πρέπει να συµπληρώ-

νεται κατά τη διάρκεια συµβάντοςέκτακτης ανάγκης από όλους όσουςλαµβάνουν µέρος σε αυτό. 
Οδηγίες συµπλήρωσηςΡαδιοµηνύµατοςΤο έντυπο αποτελείται από 3 µέρη:Στο πρώτο, πάνω µέρος συµπληρώνου-µε την ηµεροµηνία, την ώρα, το  callsign του αρχικού σταθµού που εξέπεµ-ψε το µήνυµα. Στη συνέχεια συµπλη-ρώνουµε την προτεραιότητα του µηνύ-µατος (απλό – επείγον) και τέλος τοχαρακτηρισµό του σε διαβαθµισµένο ήόχι. Πρέπει να δώσουµε ιδιαίτερη προσο-χή σε αυτά τα στοιχεία, διότι αποτε-λούν την ταυτότητα του ραδιοµηνύµα-τος, η οποία µε αυτόν τον τρόπο είναιµοναδική. Επίσης θα πρέπει να υπενθυ-µίσουµε πως επείγον Ραδιοµήνυµαείναι αυτό που αφορά τις ΕΠΕΙΓΟΥ-ΣΕΣ επικοινωνίες (ΕΕ), αυτές δηλαδήστις οποίες σηµασία έχει η ταχύτηταµετάδοσης, όπως: αναγγελία πυρκα-γιάς, αίτηση ιατρικής βοήθειας, οδικάατυχήµατα κλπ. Αντίστοιχα, ως απλόχαρακτηρίζεται αυτό που αφορά τιςΤΥΠΙΚΕΣ επικοινωνίες (ΤΕ), όπουσηµασία έχει η ακρίβεια µάλλον, παράη ταχύτητα. Όπως: κατάλογος διασω-θέντων, δελτία κακοκαιρίας, αιτήσειςαποστολής εφοδίων κ.α.Οι επείγουσες επικοινωνίες έχουνπροτεραιότητα έναντι των τυπικών καιστη λήψη αλλά και στην αποστολή  Στο δεύτερο µέρος  καταγράφουµε:• Τον αποστολέα του µηνύµατος µεκάθε δυνατή λεπτοµέρεια (π.χ. ΑΤΠαλαιοχώρας / ∆ιοικητής τµήµατος /κύριος Τάδε).

• Τον παραλήπτη του µηνύµατος µεκάθε δυνατή λεπτοµέρεια (π.χ.  ΕΚΑΒΠαλαιοχώρας.)• Κάποιο τηλέφωνο ή fax αν υπάρχει.• Αν υπάρχει κάποιος (ή κάποια υπη-ρεσία) που πρέπει να λάβει ως κοινο-ποίηση το µήνυµα, συµπληρώνουµεακολουθώντας τις ίδιες οδηγίες.• Τέλος, σε αυτό το µέρος καταγρά-φουµε το µήνυµα και παίρνουµε τηνυπογραφή αυτού που µας υπαγόρευσετο µήνυµα.Στο τρίτο και τελευταίο µέρος, ότανστέλνουµε αλλά και όταν λαµβάνουµε,καταγράφουµε την ηµεροµηνία, τηνώρα, το call sign του σταθµού πουπαρέλαβε το µήνυµα και ΠΡΟΣΟΧΗσυµπληρώνουµε την ηµεροµηνία &ώρα που ΕΣΤΑΛΗ για κάθε αποδέκτη.Εάν ο χώρος δεν επαρκεί, συνεχίζουµεστο επόµενο φύλλο ραδιοµηνύµατος,στη θέση ΜΗΝΥΜΑ. Στη θέση ΤΟΜΗΝΥΜΑ ΕΣΤΑΛΗ, συµπληρώνουµετην  ηµεροµηνία και ώρα παράδοσηςτου µηνύµατος και το όνοµα του υπαλ-λήλου που το παρέλαβε ή το/τα διακρι-τικά του/των σταθµών που το διαβιβά-σαµε (QSP). Εάν ο χώρος δεν επαρκεί,συνεχίζουµε στο επόµενο φύλλο ραδιο-µηνύµατος, στη θέση ΜΗΝΥΜΑ.Θεωρείτε τον εαυτό σας ΣΤΑΘΜΟΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ & συµπλη-ρώνετε στη θέση ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΩΡΑ ΕΚ∆ΟΣΕΩΣ την ακριβή ώρα πουτο λάβατε.Ταυτόχρονα πρέπει να θυµόµαστε ταεξής:1. Όταν κάποια υπηρεσία, µας δώσειµήνυµα προς διαβίβαση, θα πρέπειπάντα να είναι υπογραµµένο από τονεκδότη (υπάλληλο).

Οµάδες Έκτακτης Ανάγκης της Ε.Ε.Ρ.

Με αυτό το άρθρο ξεκινά µία σειρά άρθρων µε θεµατολογία τις Οµάδες ΈκτακτηςΑνάγκης (ΟΕΑ). Μέσα από αυτά θα αναλύσουµε τον ρόλο των ΟΕΑ σε διάφορες κατα-στάσεις έκτακτης ανάγκης, περιγράφοντας αναλυτικά το αντίστοιχο σχέδιο της ΕΚΕΑΝ. 

Το ραδιοµήνυµα
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2. Συµπληρώνουµε αµέσως ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ και ΩΡΑ ΕΚ∆ΟΣΕΩΣ και ΤΟ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΜΑΣ στη θέση CALL-SIGN ΣΤΑΘΜ. ΑΡΧ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ.3. Καλούµε τους αποδέκτες και διαβι-βάζουµε σε ρυθµό υπαγόρευσης τοµήνυµα, διαβάζοντας πρόταση - πρότα-ση & ζητώντας QSL (επιβεβαίωση) γιακάθε µία χωριστά.4. Αφού διαβιβαστεί ολόκληρο τοµήνυµα και επιβεβαιωθεί η λήψη, συµ-πληρώνουµε την ηµεροµηνία και ώραπου ΕΣΤΑΛΗ για κάθε αποδέκτη. Εάνο χώρος δεν επαρκεί, συνεχίζουµε στοεπόµενο φύλλο ραδιοµηνύµατος, στηθέση ΜΗΝΥΜΑ.5. Όταν σας διαβιβάσουν µέσω ασυρ-µάτου ραδιοµήνυµα για κάποια/ες υπη-ρεσίες που εξυπηρετείτε, συµπληρώνε-τε την πάνω γκρι περιοχή του ραδιοµη-νύµατος όπως ακριβώς σας την υπαγο-ρεύει ο ανταποκριτής σας.

6. Επιβεβαιώνετε την ορθή λήψη τουµηνύµατος.7. Το λευκό φύλλο µε το κείµενο τουραδιοµηνύµατος παραδίδεται στηνυπηρεσία που απευθύνεται και στηνοποία είµαστε Τηλεπικοινωνιακός Σύν-δεσµος, το δε αντίγραφο παραµένει στοµπλοκ για αρχείο µας.8. Εάν πρόκειται για πρωτογενή τυπι-κή πληροφορία που παράγει συνάδελ-φος ραδιοερασιτέχνης, συµπληρώνετεστο έντυπο το µήνυµα που σας διαβιβά-ζει και στη θέση της υπογραφής γράφε-τε το διακριτικό του.9. Επιβεβαιώνετε µαζί µε τον ανταπο-κριτή σας την ορθότητα του περιεχοµέ-νου.10. Αποφασίζετε µαζί ποιοι πρέπει ναείναι οι αποδέκτες και το διαχειριζόσα-στε σαν αρχικός σταθµός κατάθεσης.11. Εάν πρόκειται για µη τυπική (δηλ.επείγουσα, κινήσεων ή άλλη) πληροφο-

ρία, την καταγράφετε στο LOG-BOOKκαι τη διαβιβάζετε όπου χρειάζεται,φροντίζοντας παράλληλα να καταγρά-φετε και την πηγή από την οποία προ-έρχεται.Αυτό ήταν το πρώτο από τα άρθρα µεθεµατολογία ΟΕΑ, την σειρά αυτή τωνάρθρων καθώς και διάφορα άλλα,πάντα, µε θεµατολογία ΟΕΑ  θα βρείτεσύντοµα στο ανανεωµένο επίσηµο siteτων ΟΕΑ το www.hares.gr, στο ίδιο siteθα βρείτε και το σχέδιο δράσης καθώςκαι ειδήσεις των οµάδων ΟΕΑ από  όλητην Ελλάδα και την αίτηση ένταξής σαςστις ΟΕΑ.
Για την ολοκλήρωση αυτής της σει-ράς η συνεργασία όλων µας είναι πολύ-τιµη. Στο email sv1gfh@raag.org θαµπορείτε να αντιδράτε, να συµπληρώ-νετε και να επικοινωνείτε µαζί µου.

Πρώτο µέροςτου ραδιοµηνύµατος

Υπόδειγµα ραδιοµηνύµατος,όπου επισηµαίνονται τα τρία µέρηπου το αποτελούν

∆εύτερο µέροςτου ραδιοµηνύµατος

Τρίτο µέροςτου ραδιοµηνύµατος

◘


