
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή SMS μέσω της υπηρεσίας BTS SMS 

• Κατά την αποστολή SMS με τη χρήση αρχείου θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στη μορφή (format) του αρχείου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να βρείτε εδώ http://www.smsbts.com/help.htm#help1 
 

• Είναι καλό πριν την αποστολή  κάποιου SMS σε μεγάλο αριθμό παραληπτών να 
αποστέλλεται πρώτα ένα δοκιμαστικό μήνυμα σε κάποιο δικό σας  κινητό, έτσι 
ώστε να ελέγχεται ότι έχει τη μορφή που επιθυμείται και δεν υπάρχει 
οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα. Επίσης καλό είναι να κάνετε έλεγχο των credits 
σας εάν το υπόλοιπο σας μπορεί να καλύψει την αποστολή. 

 
• Η αποστολή SMS σε αριθμό κινητού το οποίο έχει αλλάξει εταιρεία κινητής 

τηλεφωνίας (Φορητότητα) δεν είναι εφικτή. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι το 
μήνυμα χρεώνεται διότι έχει αποσταλεί στο δίκτυο.  
 

• Το μήνυμα θα πρέπει να πληκτρολογείτε στο αντίστοιχο πεδίο και όχι να 
εισάγεται με copy-paste από άλλες εφαρμογές, διότι πολλές φόρες αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα το ελληνικό κείμενο αλλοιώνεται στον παραλήπτη. 
 

• Όταν επιθυμούμε να αποστείλουμε ελληνικά μηνύματα έχουμε 2 επιλογές: 
 

o Μήνυμα μήκους έως 160 χαρακτήρες. Το κείμενο του SMS θα πρέπει να 
γράφετε με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ χαρακτήρες χωρίς τόνους. Η επιλογή Unicode 
SMS ΔΕΝ πρέπει να είναι επιλεγμένη. 

o Μήνυμα μήκους έως 69 χαρακτήρες. Το κείμενο του SMS μπορεί να 
καταχωρηθεί με συνδυασμό κεφαλαίων-πεζών  χαρακτήρων και μπορεί 
να γίνει χρήση τόνων. Η επιλογή Unicode SMS ΠΡΕΠΕΙ να είναι 
επιλεγμένη.  
 

• Οι επιτρεπτοί χαρακτήρες και σύμβολα για αποστολή μηνυμάτων έως 160 
χαρακτήρες ανεξαρτήτως γλώσσας είναι οι ακόλουθοι:  
 
_\[]!"%()*,./0123456789:;<=>?ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZΔ
ΦΓΛΩΠΨΣΘΞ¿  
και ο κενός χαρακτήρας (space). 
 
Σε αρκετές περιπτώσεις μετά την εισαγωγή του μηνύματος και  εφόσον υπάρχει 
κάποιο πρόβλημα (πχ εισαγωγή πεζού χαρακτήρα) το σύστημα προσπαθεί 
αυτόματα να διορθώσει τo SMS (στο συγκεκριμένο παράδειγμα μετατροπή σε 
κεφαλαίο χαρακτήρα), αυτό όμως δεν είναι πάντα εφικτό και μπορεί να οδηγήσει  
σε τελικό μήνυμα (παραλήπτη)  που δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το αρχικό ή 
ακόμα αλλοιωμένο μήνυμα. 
 



• Στο πεδίο Originator εισάγουμε τον αποστολέα του SMS, δηλαδή την λέξη που 
εμφανίζεται σαν τίτλος στο πάνω μέρος του SMS (στα κοινά SMS που στέλνονται 
μέσω συσκευής αυτό είναι πάντα ο τηλ. αριθμός του αποστολέα). Το πεδίο 
Originator μπορεί να αποτελείται από ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες 
ή/και αριθμούς με μέγιστο συνολικό μήκος 11 χαρακτήρες. Πχ BTSSMS, 
SOMECOMPANY, SERVICE3, CLUB345, 123456 κλπ 

 
• Πριν τη δημιουργία προγραμματισμένων μηνυμάτων (Scheduled messages) 

βεβαιωθείτε ότι το μήνυμα είναι σωστά γραμμένο, στέλνοντας ένα δοκιμαστικό 
SMS στο κινητό σας τηλέφωνο.  
Σημείωση: Στο προγραμματισμό των μηνυμάτων, η ώρα αποστολής του 
μηνύματος είναι  GMT. Δηλαδή αν θέλετε να στείλετε στις 11.00 θα πρέπει να 
προγραμματίσετε το μήνυμα να αποσταλεί στις 9.00. 
 
 


