
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ τού 

Greek Islands On The Air award programme – GIOTA 
 
 

Ποιά νησιά μετράνε. 
 
Γιά το GIOTA Award Programme μετράνε όλα τα νησιά, νησίδες, βραχονησίδες και 
βράχοι των Ελληνικών Θαλασσών πού σημειώνονται ονομαστικά στους χάρτες 
κλίμακας 1:500.000 της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας. 
Σ’ αυτούς τους χάρτες σημειώνονται και άλλα νησιά χωρίς να φέρουν ονομασία. 
Σ’ αυτά τα νησιά θα επεκταθεί προσεχώς το GIOTA. 
 
Για τις ανάγκες του Greek Islands On The Air award programme, GIOTA, τα νησιά 
των Ελληνικών Θαλασσών πού μετράνε για τα βραβεία του GIOTA, έχουν 
κατανεμηθεί σε πέντε (5) γεωγραφικές περιοχές σύμφωνα με την κατανομή πού 
ακολουθείτε από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. 
 
Τα νησιά των 5 γεωγραφικών περιοχών αναφέρονται στους επίσημους πίνακες του 
GIOTA πάνω στους οποίους βασίζεται το Greek Islands On The Air award 
programme.  
Οι πέντε (5) γεωγραφικές περιοχές είναι: 
 
 
ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΒΟΡΕΙΟΝ ΤΜΗΜΑ 
NORTHERN AIGAION SEA  
          SV8 
NAS  001 – 128 
Περιλαμβάνει καταγραφή 128 νήσων, νησίδων, βραχονησίδων και βράχων. 
 
ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΝΟΤΙΟΝ ΤΜΗΜΑ 
SOUTHERN AIGAION SEA               
            SV8 
SAS  001 – 108 
Περιλαμβάνει καταγραφή 108 νήσων, νησίδων, βραχονησίδων και βράχων. 

 
 



 
ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΝΟΤΙΟΝ ΤΜΗΜΑ.   
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ  DODEKANISOS   
             SV5 
DKS 001 - 063 
Περιλαμβάνει καταγραφή 63 νήσων, νησίδων, βραχονησίδων και βράχων. 
 
 
ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΝΟΤΙΟΝ ΤΜΗΜΑ 
ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΡΗΤΗΣ 
SOUTHERN AIGAION SEA 
KRITIKO SEA                                      
              SV9 
KRS  001 – 022 
Περιλαμβάνει καταγραφή 22 νήσων, νησίδων, βραχονησίδων και βράχων. 
 
ΙΟΝΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ      
IONION SEA 
              SV8 
INS 001 – 046 
Περιλαμβάνει καταγραφή 46 νήσων, νησίδων, βραχονησίδων και βράχων. 
 
Οι αναλυτικοί πίνακες των πέντε γεωγραφικών περιοχών του GIOTA παρουσιάζονται 
στο τέλος των κανονισμών  
 

 
Τά Βραβεία – Πιστοποιητικά του GIOTA 

 
Τα βραβεία εκδίδονται από: 
 
Το Aegean Dx Group. 
www.aegeanDXgroup.gr  
 
και υποστηρίζονται από: 
 
Την Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου. 
ΕΡΚΑ SZ8S 
www.sz8s.gr 
 
Την περιοδική διαδικτυακή έκδοση των Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών  
5-9 Report  www.5-9report.gr  
 
Την περιοδική διαδικτυακή έκδοση SV-QRP 
http://aegeandxgroup.gr/sv-qrp/Home.php 
 
Τα βραβεία απονέμονται από το AEGEAN DX GROUP, μετά από την προσκόμιση 
των απαραίτητων αποδεικτικών : 
 
Σε αδειούχους ραδιοερασιτέχνες πού έχουν επιτύχει αμφίδρομη επικοινωνία, 
σύμφωνα με τους κανόνες της Υπηρεσίας του Ραδιοερασιτέχνη, με αδειούχους 
ραδιοερασιτέχνες πού εκπέμπουν από τα νησιά πού μετράνε για το GIOTA 
AWARD Programme και αναφέρονται στους επίσημους καταλόγους των πέντε 
γεωγραφικών περιοχών του προγράμματος. 
 
Απονέμονται επίσης, με την προσκόμιση των απαραίτητων αποδεικτικών. 
 
Σε DXpeditioners αδειούχους ραδιοερασιτέχνες πού εκπέμπουν σύμφωνα με 
τους κανόνες της Υπηρεσίας του Ραδιοερασιτέχνη, από τα νησιά πού μετράνε 
για το GIOTA AWARD Programme και αναφέρονται στους επίσημους 
καταλόγους των πέντε γεωγραφικών περιοχών του προγράμματος. 



 
Απονέμονται επίσης, με την προσκόμιση των απαραίτητων αποδεικτικών. 
 
Σε SWLers πού πραγματοποιούν ακροάσεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες 
του SWLing, αμφίδρομων επικοινωνιών μεταξύ αδειούχων ραδιοερασιτεχνών 
και DXpeditioners πού εκπέμπουν σύμφωνα με τους κανόνες της Υπηρεσίας 
του Ραδιοερασιτέχνη, από νησιά πού μετράνε για το GIOTA AWARD 
Programme και αναφέρονται στους επίσημους καταλόγους των πέντε 
γεωγραφικών περιοχών του προγράμματος. 
 
Τα πέντε  Βραβεία – Πιστοποιητικά πού παρέχονται αυτή την 
στιγμή από το  
Greek Islands On The Air «GIOTA» award programme, 
είναι τα παρά κάτω: 
 
GIOTA 
10 HELLENIC ISLANDS  
Αυτό είναι το βασικά βραβείο                
 
GIOTA  
POSEIDON AWARD 
30 HELLENIC ISLANDS 
 
GIOTA 
BIG BLUE AWARD 
60 HELLENIC ISLANDS 
 
 
GIOTA DXPEDITIONERS 
3 HELLENIC ISLANDS 
Αυτό είναι το βασικό βραβείο για τους DXpeditioners 
 
GIOTA DXPEDITIONERS 
ODYSSEY AWARD 
6 HELLENIC ISLANDS 
 
 
 

Οι προϋποθέσεις απόκτησης των βραβείων είναι: 
 
Για το «GIOTA - 10 HELLENIC ISLANDS» 
 
Αυτό είναι και το Βασικό Βραβείο από το οποίο πρέπει να ξεκινήσει κάποιος 
πού ενδιαφέρεται για το GIOTA. 
Απαιτούνται τουλάχιστον 10 επιβεβαιωμένες επαφές με 10 διαφορετικά νησιά 
πού αναφέρονται στους καταλόγους του GIOTA. 
Όμως πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον από μία επαφή με νησί από κάθε μία από 
τις πέντε ξεχωριστές γεωγραφικές περιοχές πού είναι χωρισμένα τα Ελληνικά 
νησιά σύμφωνα με τους καταλόγους του GIOTA.  
Δηλαδή πρέπει απαραιτήτως να υπάρχει επαφή τουλάχιστον από ένα νησί των 
περιοχών:  

                         NORTHERN AIGAION SEA  NAS 
   SOUTHERN AIGAION SEA      SAS           

        DODEKANISOS                       DKS 
        KRITIKO SEA          KRS                                 
        IONION SEA                           INS 
 

Πέντε νησιά λοιπόν και άλλα πέντε νησιά από οποιαδήποτε των παρά πάνω 
γεωγραφικών περιοχών.  
Σύνολο 10 νησιά. 
 



 
Για το «GIOTA POSEIDON AWARD - 30 HELLENIC ISLANDS » 
 
Απαιτούνται τουλάχιστον 30 επιβεβαιωμένες επαφές με 30 διαφορετικά νησιά 
πού αναφέρονται στους καταλόγους του GIOTA.  
(μείον τα 10 νησιά του GIOTA 10) 
Απαραίτητη προϋπόθεση της απόκτησης πρώτα του  
«GIOTA - 10 HELLENIC ISLANDS» 
 
 
Για το «GIOTA BIG BLUE AWARD - 60 HELLENIC ISLANDS» 
 
Απαιτούνται τουλάχιστον 60 επιβεβαιωμένες επαφές με 60 διαφορετικά νησιά 
πού αναφέρονται στους καταλόγους του GIOTA. 
(μείον τα 30 νησιά του GIOTA POSEIDON) 
Απαραίτητη προϋπόθεση της απόκτησης πρώτα του  
« GIOTA POSEIDON AWARD - 30 HELLENIC ISLANDS » 
 
 
Για το «GIOTA DXPEDITIONERS - 3 HELLENIC ISLANDS» 
 
Απαιτείται η πραγματοποίηση ραδιοερασιτεχνικών εκπομπών σύμφωνα με τους 
κανόνες της Υπηρεσίας του Ραδιοερασιτέχνη, τουλάχιστον από τρία 
διαφορετικά νησιά πού αναφέρονται στους καταλόγους του GIOTA της ίδιας ή 
διαφορετικής γεωγραφικής περιοχής. 
 
 
Για το «GIOTA DXPEDITIONERS ODYSSEY AWARD 6 HELLENIC ISLANDS» 
 
Απαιτείται η πραγματοποίηση ραδιοερασιτεχνικών εκπομπών σύμφωνα με τους 
κανόνες της Υπηρεσίας του Ραδιοερασιτέχνη, τουλάχιστον από έξη 
διαφορετικά νησιά πού αναφέρονται στους καταλόγους του GIOTA τής ίδιας ή 
διαφορετικής γεωγραφικής περιοχής. 
Απαραίτητη προϋπόθεση της απόκτησης πρώτα του  
«GIOTA DXPEDITIONERS - 3 HELLENIC ISLANDS» 
 
 

ΟΙ  ΕΠΑΦΕΣ 
 
Όλες οι επαφές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την ίδια DXCC περιοχή. 
 
Δεκτές για το GIOTA Award Programme γίνονται οι επαφές πού έχουν 
πραγματοποιηθεί μετά από την 01/01/1958. 
 
Οι επαφές πρέπει να έχουν γίνει από αδειούχους ραδιοερασιτέχνες και να είναι 
στις ραδιοερασιτεχνικές μπάντες τις οποίες προβλέπει η άδειά τους. 
Η επιτροπή του GIOTA Award Programme διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 
αντίγραφο της ραδιοερασιτεχνικής άδειας. 
 
Δεκτές γίνονται επαφές πού έχουν πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε 
ραδιοερασιτεχνική μπάντα και σε οποιαδήποτε από τα ακόλουθα modes: SSB, 
CW, DIGI. 
Βραβεία για μία μπάντα ή ένα mode δεν χορηγούνται. 
 
Επαφές πού έχουν πραγματοποιήσει «land mobile» σταθμοί είναι αποδεκτές 
αρκεί να έχουν γίνει από την ίδια DXCC περιοχή.  
Επαφές πού έχουν πραγματοποιηθεί από «maritime mobile» σταθμούς είναι 
αποδεκτές αρκεί να έχουν γίνει από την ίδια DXCC περιοχή.  
 
Η πραγματοποίηση των επαφών αποδεικνύεται μόνο με την κατάθεση των QSL 
καρτών, ή φωτοαντιγράφων τους, ή ψηφιακών αντιγράφων τους (scanning)  
 



Οι QSL κάρτες. 
Για να είναι έγκυρη μία QSL κάρτα για το GIOTA Award Programme πρέπει 
απαραιτήτως να αναφέρει τυπωμένο, ή με σφραγίδα ή στην έντυπη ετικέτα της 
κάρτας, το όνομα του νησιού όπως αυτό αναφέρεται στους καταλόγους του 
GIOTA. 
Δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται το reference number του νησιού, αν και η 
επιτροπή του GIOTA Award Programme προτρέπει για την αναγραφή του. 
 
 
Πώς να ετοιμάσετε τά δικαιολογητικά για το πρώτο σας βραβείο GIOTA. 
 
Το πρώτο βραβείο από το οποίο πρέπει να ξεκινήστε είναι το  
 «GIOTA - 10 HELLENIC ISLANDS» 
 
Συγκεντρώστε από την συλλογή καρτών σας όλες τις κάρτες πού έχετε από 
Ελληνικά νησιά. 
Αφού συμβουλευτείτε τους καταλόγους του GIOTA πού ακολουθούν παρά 
κάτω, βρείτε από μία επιβεβαιωμένη επαφή (QSL κάρτα) από ένα νησί από 
κάθε μία από τις πέντε  γεωγραφικές περιοχές του GIOTA. 
Μετά βρείτε άλλες πέντε QSL κάρτες από άλλα πέντε διαφορετικά νησιά τά 
οποία αναφέρονται σε οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή του GIOTA. 
Τακτοποιήστε τις κάρτες κατά σειρά σύμφωνα με τους αριθμούς πού 
αντιστοιχούν σε κάθε νησί από τους καταλόγους του GIOTA. 
Κάντε μία αριθμητική λίστα σύμφωνα με τις κάρτες σας όπως στο παράδειγμά: 
 
GIOTA Ref        Island         Call sign 
 
NAS 037         ΘΑΣΟΣ             SV8xxx  1 
NAS 079         ΣΚΙΑΘΟΣ         SV8xxx  2 
NAS 088         ΕΥΒΟΙΑ           SV8xxx  3 
SAS 006               ΣΑΜΟΣ             SV8xxx  4 
SAS 040               ΣΑΛΑΜΙΝΑ       SV8xxx  5 
DKS 006               ΡΟΔΟΣ             SV5xxx  6 
DKS 020           ΑΣΤΑΚΙΔΑ       SV5xxx  7 
KRS 005              ΚΡΗΤΗ             SV9xxx  8 
KRS 021              ΓΑΥΔΟΣ           SV9xxx  9  
INS  004        ΚΥΘΗΡΑ          SV8xxx  10  
INS  015        ΖΑΚΥΝΘΟΣ      SV8xxx  11 
 
Καλό είναι να βάλετε μία δύο επαφές παρά πάνω από τις 10 για να καλύψετε 
κάποια πού μπορεί να απορριφθεί 
 
Στο τέλος της λίστας γράψτε καθαρά τό όνομά σας τό επίθετό σας καί τό 
χαρακτηριστικό κλήσεως. Την ταχυδρομική  και ηλεκτρονική σας διεύθυνση 
καί το τηλέφωνό σας. 
Την παρά πάνω λίστα μπορείτε να την φτιάξετε και σε WORD ή EXCEL 
Φωτοτυπήστε ή σκανάρετε σε JPG τις κάρτες και από τις δύο πλευρές. 
Βάλτε την λίστα μαζί με τις φωτοτυπίες των καρτών σε ένα φάκελο και 
ταχυδρομήστε τα στην διεύθυνση: 
 

AEGEAN DX GROUP 
Καπετάν Σταμάτη 14 

831 00 
ΣΑΜΟΣ 

 
Ή επισυνάψτε την λίστα πού έχετε κάνει σε WORD ή EXCEL και τις 
σκαναρισμένες σε JPG κάρτες και στείλτε τα όλα με ένα e-mail στην διεύθυνση 
του GIOTA Manager, Βασίλη Τζανέλλη SV8CYV  

sv8cyv@gmail.com 
Θα παραλάβετε το βραβείο σας ταχυδρομικά μετά περίπου από ένα μήνα. 
 
 



ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 
  
Τά βραβεία χορηγούνται δωρεάν. 
Οι Έλληνες ραδιοερασιτέχνες πρέπει να στείλουν 5 Ευρώ για να καλυφθούν τά 
έξοδα συσκευασίας καί αποστολής. 
Για τους εκτός Ελλάδος ραδιοερασιτέχνες το κόστος συσκευασίας και 
αποστολής είναι 5 Ευρώ ή 5 IRC. 
 
 
Οι προϋποθέσεις απόκτησης των βραβείων τών DXPEDITIONERS 
είναι: 
  
GIOTA DXPEDITIONERS 
3 HELLENIC ISLANDS 
Απαιτείται η πραγματοποίηση ραδιοερασιτεχνικών εκπομπών σύμφωνα με τους 
κανόνες της Υπηρεσίας του ραδιοερασιτέχνη, τουλάχιστον από 3  διαφορετικά 
νησιά πού αναφέρονται στους καταλόγους του GIOTA στην ίδια ή διαφορετική 
γεωγραφική περιοχή. 
 
Η πραγματοποίηση ραδιοερασιτεχνικών εκπομπών από DXPEDITIONERS σε 
ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ πού περιλαμβάνονται στους καταλόγους του  
GIOTA Award Programme αποδεικνύονται με: 
Φωτοαντίγραφα ή ψηφιακά αντίγραφα των εισιτηρίων του μέσου με το οποίο 
έγινε η μετάβαση στο νησί. Πρέπει να φαίνεται καθαρά η ημερομηνία άφιξης 
και αναχώρησης. 
Σχετικές φωτογραφίες του σταθμού και της ή των κεραιών πού να δείχνουν ότι 
εγκατασταθήκαν  στο νησί. 
Φωτοτυπημένο ή ψηφιακό αντίγραφο (scanning) και των δύο πλευρών, της 
QSL κάρτας πού χρησιμοποιήθηκε για την επιβεβαίωση τών επαφών πού 
πραγματοποιήθηκαν από το νησί. Η αναγραφή του ονόματος του νησιού και ο 
αριθμός GIOTA είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκυρότητα των καρτών 
Από το συμβούλιο του GIOTA είναι επιθυμητή , χωρίς όμως να είναι 
υποχρεωτική η κατάθεση αντιγράφου του ημερολογίου του σταθμού για να 
υπάρξει δυνατότητα δημιουργίας βάσης δεδομένων για καλύτερο και 
σωστότερο έλεγχο των αιτούντων βραβείων GIOTA.  
 
 
Η πραγματοποίηση ραδιοερασιτεχνικών εκπομπών από DXPEDITIONERS 
σε ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ πού περιλαμβάνονται στους καταλόγους του 
GIOTA Award Programme τα οποία δεν έχουν συγκοινωνιακή σύνδεση με μέσα 
μαζικής μεταφοράς αποδεικνύονται με: 
Δήλωση των DXPEDITIONERS στην οποία να αναφέρεται το είδος του μέσου 
πού χρησιμοποιήθηκε για την μετάβαση της ομάδας στο νησί, π.χ. ταχύπλοο  
σκάφος, ή αλιευτικό σκάφος. Τά πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη του μέσου, όπως 
ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, καθώς 
επίσης και το όνομα του σκάφους και τόν αριθμό νηολογίου του. 
Φωτογραφία με τον ραδιοερασιτεχνικό εξοπλισμό και την ομάδα επί του 
σκάφους. 
Σχετικές φωτογραφίες του σταθμού και της ή των κεραιών πού να δείχνουν ότι 
εγκαταστάθηκαν  στο νησί. 
Φωτοτυπημένο ή ηλεκτρονικό αντίγραφο (scanning) της QSL κάρτας πού 
χρησιμοποιήθηκε για την επιβεβαίωση τών επαφών πού πραγματοποιήθηκαν 
από το νησί. 
Από το συμβούλιο του GIOTA είναι επιθυμητή , χωρίς όμως να είναι 
υποχρεωτική η κατάθεση αντιγράφου του ημερολογίου του σταθμού για να 
υπάρξει δυνατότητα δημιουργίας βάσης δεδομένων για καλύτερο και 
σωστότερο έλεγχο των αιτούντων βραβείων GIOTA  
 
Εκπομπές από αγκυροβολημένα σκάφη γίνονται δεκτές αρκεί οι κεραίες να 
είναι εγκατεστημένες στην ακτή του νησιού. 
 
 



Για να αναγνωρισθεί σαν GIOTA ενεργοποίηση αποστολή σε κατοικημένο ή 
ακατοίκητο νησί δεν απαιτείτε συγκεκριμένος αριθμός επαφών. 
Ο ικανοποιητικός αριθμός επαφών για να αναγνωρισθεί μια GIOTA 
ενεργοποίηση θα κρίνεται κατά περίπτωση αφού ληφθούν υπόψη οι εκάστοτε 
συνθήκες.  
Π.Χ. Εάν είναι σε ηλεκτρικό δίκτυο κατοικημένης περιοχής, ή  
«one man Dxpedition», QRP, portable με τροφοδοσία γεννήτριας, ή 
μπαταριών…  
 

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ DXPEDITIONERS 
 
Τά βραβεία χορηγούνται δωρεάν. 
Οι Έλληνες ραδιοερασιτέχνες DXPEDITIONERS πρέπει να στείλουν 5 Ευρώ για 
να καλυφθούν τά έξοδα συσκευασίας καί αποστολής. 
Για τους εκτός Ελλάδος ραδιοερασιτέχνες DXPEDITIONERS το κόστος 
συσκευασίας και αποστολής είναι 5 Ευρώ ή 5 IRC. 
 
 

GIOTA Honour Roll and Annual Listing 
 
Στην διαδικτυακή τοποθεσία του GIOTA θα δημοσιεύονται τά ονόματα όσων 
έχουν αποκτήσει κάποιο από τά GIOTA βραβεία μαζί με τον αριθμό νησιών πού 
έχουν επιβεβαιώσει.  
Στην Annual List θα υπάρχουν τά ονόματα με τά διακριτικά κλήσεως όλων 
όσων έχουν επιτύχει μέχρι 29 επιβεβαιωμένες επαφές . 
Όσοι έχουν από 30 και πάνω θα συμπεριλαμβάνονται στο Honour Roll 
Τό Honour Roll και το Annual List θα δημοσιεύονται επίσης στο τεύχος 
Ιανουαρίου κάθε νέου έτους στο 5-9 Report. (www.5-9report.gr ) 
 
 

ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ GIOTA 
 
Όπως είπαμε παρά πάνω, γιά το GIOTA Award Programme μετράνε όλα τα 
νησιά, νησίδες, βραχονησίδες και βράχοι των Ελληνικών Θαλασσών πού 
σημειώνονται ονομαστικά στους χάρτες κλίμακας 1:500.000 της Ελληνικής 
Υδρογραφικής Υπηρεσίας. 
 
Για τις ανάγκες του Greek Islands On The Air award programme, GIOTA, τα 
νησιά των Ελληνικών Θαλασσών πού μετράνε για τα βραβεία του GIOTA, έχουν 
κατανεμηθεί σε πέντε (5) γεωγραφικές περιοχές σύμφωνα με την κατανομή 
πού ακολουθείτε στους χάρτες τής Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Ελληνικού 
Πολεμικού Ναυτικού. 
 
Τα νησιά των 5 αυτών  γεωγραφικών περιοχών αναφέρονται στους επίσημους 
πίνακες του GIOTA πάνω στους οποίους βασίζεται το Greek Islands On The Air 
award programme.  
 
Κάθε πίνακας μιάς γεωγραφικής περιοχής περιλαμβάνει κάθε νησί με την 
επίσημη ονομασία του. Επίσης η ονομασία αναγράφεται με λατινικούς 
χαρακτήρες. 
 
Κάθε νησί χαρακτηρίζεται από έναν συνδυασμό γραμμάτων και αριθμού. 
Πρόκειται για το reference number. 
 

       Παράδειγμα:             NAS 011  ΨΑΡΑ   PSARA  EU 049 
 

Το πρόθεμα NAS σημαίνει ότι το νησί ανήκει στο γεωγραφικό διαμέρισμα του 
Βορείου Αιγαίου (Northern Aegean Sea) και το επίθεμα αριθμός 11 είναι ο αύξων 
αριθμός του νησιού στους καταλόγους του GIOTA. 
Ακολουθεί η ονομασία του νησιού με λατινικούς χαρακτήρες και στην συνέχεια το  
IOTA reference number εάν τό νησί μετράει για το IOTA award programme της 
RSGB. 



 
Ακολουθούν οι πίνακες του GIOTA. 
 
 

 
 
 
                   Για την ομάδα υποστήριξης του  
      Greek Islands On The Air award programme 
                       Βασίλης Τζανέλλης SV8CYV 
      Διαχειριστής του GIOTA Award Programme 
                             sv8cyv@gmail.com  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


