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Θέµα αδειοδότηση ψηφιακών επαναληπτών στο 144.8 MHz 
 
 
Γνωρίζοντας ότι έχετε στην ευθύνη σας την αδειοδότηση 
ραδιοερασιτεχνικών επαναληπτών και γνωρίζοντας ότι 
υπάρχουν πολλαπλές αιτήσεις αδείας, για το ίδιο σηµείο 
από διαφορετικούς συλλόγους, θα ήθελα να σας επιστήσω την 
προσοχή στα παρακάτω. 
 
Ξεκίνησα µε µία µικρή οµάδα ραδιοερασιτεχνών το δίκτυο 
APRS (Automatic Position Reporting System) στην συχνότητα 
144.8 MHz από τον ∆εκέµβριο του 1999, εγκαθιστώντας τον 
πρώτο δοκιµαστικό ψηφιακό επαναλήπτη (WIDE) στην 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Η όλη προσπάθεια δηµοσιεύεται 
στην σελίδα http://www.athnet.ampr.org/~sv1rd/  
 
Το δίκτυο APRS αποτελείται από σταθερούς ή κινητούς 
τηλεµετρικούς σταθµούς, αναµεταδότες RELAY και 
αναµεταδότες WIDE (Υπόψιν οι WIDE είναι και RELAY). 
Σαν RELAY µπορεί να είναι οποιοσδήποτε σταθερός σταθµός 
που καλύπτει µία κάποια περιοχή και βοηθάει τους φορητούς 
και κινητούς σταθµούς, να φθάσουν σε ένα WIDE. 
 
Ένας WIDE επαναλήπτης τοποθετείται σε όσο το δυνατόν 
καλύτερο σηµείο για να καλύπτει την µεγαλύτερη δυνατή 
απόσταση. Ο κάθε σταθµός µπορεί να χρησιµοποιήσει µέχρι 8 
αναµεταδότες για να µεταφέρει την πληροφορία του σε 
µεγάλη απόσταση. 
 
Παρουσίαση του δικτύου έγινε στο γράµµα προς το ΥΜΕ την 
14 Ιαν 2001 ( αρ Πρωτ . 3325/15-1 -2001 )  και γραφείο Υπουργού ( αρ Πρωτ . 
401 / 15-1 -2001 ) ∆ηµοσιεύεται δε στο Internet στην διεύθυνση 
http://www.qsl.net/sv1rd/yme_aprs.pdf 
 
Έκτοτε το δίκτυο µεγάλωσε και µετά την παρέλευση ενός 
έτους συνέδραµε αρχικά ο Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών 
Ελλάδος (αρχές 2001), τοποθετώντας έναν ψηφιακό 
επαναλήπτη (WIDE) σε Νότιο Ύψωµα της Πεντέλης µε 

 

http://www.athnet.ampr.org/~sv1rd/
http://www.qsl.net/sv1rd/yme_aprs.pdf


 

διακριτικό SV1ATS-11. Αµέσως ο δοκιµαστικός επαναλήπτης 
στην Πολυτεχνειούπολη έκλεισε γιατί ο νέος επαναλήπτης 
ήταν σε υψηλότερο σηµείο και κάλυπτε καλύτερα την περιοχή 
των Αθηνών. Τον Ιούνιο του 2000 η Ένωση Ελλήνων 
Ραδιοερασιτεχνών τοποθέτησε έναν ψηφιακό επαναλήπτη 
(WIDE) στην κορυφή του Υµηττού µε διακριτικό J41VAE. Ο 
νέος επαναλήπτης καλύπτει σαφώς καλύτερα το λεκανοπέδιο 
και την ανατολική Αττική από τον SV1ATS-11 και για τον 
λόγο αυτό στις 12/6/2001 ζήτησα από τον Σύλλογο 
Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος µε επιστολή µου 
(http://www.qsl.net/sv1rd/sre_1.txt) την µεταφορά του 
επαναλήπτη SV1ATS-11 από την Πεντέλη, στην Πάρνηθα (όπου 
διατείνεται ότι υπάρχει τοποθεσία). Ο σύλλογος σε 
επιστολή του 15/6/2001, αρνήθηκε λέγοντας ότι σχεδιάζει 
να εγκαταστήσει 3ο επαναλήπτη στην Πάρνηθα και ίσως και 
άλλους. (http://www.qsl.net/sv1rd/sre_2.html) 
 
Λόγω της φύσεως του Λεκανοπεδίου και της αυξανόµενης 
κινήσεως πληροφοριών (Σήµερα καταγράφονται 100-200 
σταθµοί καθηµερινά από ώρα 0700-2400 και 12000-15000 
πακέτα), δεν µπορεί να εγκαθίστανται επαναλήπτες στην 
ευρύτερη περιοχή, χωρίς να υπάρχει µία σωστή µελέτη ούτε 
σε υπερβολικό αριθµό.  
 
Στο δίκτυο APRS o κάθε ένας αναµεταδότης αναµεταδίδει την 
κίνηση όλων και η κίνηση ανεβαίνει µε σχεδόν γεωµετρική 
πρόοδο για κάθε νέο επαναλήπτη. Επίσης η γεωγραφική 
κατανοµή των επαναληπτών στον χώρο θα πρέπει να είναι 
σχετικά οµοιόµορφη και ορθολογική. Η σωστότερη επιλογή 
είναι να υπάρχουν το πολύ 2 ψηφιακοί επαναλήπτες WIDE στο 
λεκανοπέδιο και µάλιστα αντιδιαµετρικά τοποθετηµένοι, ο 
ένας στον Υµηττό και ο άλλος στην Πάρνηθα και σε 
περίπτωση δυνατότητας 3ου Να είναι µόνο RELAY και όχι WIDE 
και µάλιστα 10 χιλ τουλάχιστον από τους WIDE. Έτσι ο µεν 
Υµηττός καλύπτει την Ανατολική Αττική και συνδέεται σε 
µακρινότερους επαναλήπτες ∆υτικά (Ναύπακτος, Πάτρα) και 
Νότια (Κυκλάδες και Κρήτη), Ο δε της Πάρνηθας Θα καλύπτει 
τις σκιές του Υµηττού από Τουρκοβούνια, Λυκαβηττό, θα 
καλύπτει καλύτερα την ∆υτική Αττική, τον Ευβοϊκό, την 
Βόρεια Αττική και Βοιωτία µέχρι την Οίτη και το 
Καλλίδροµο, αλλά θα είναι και σύνδεση µε τον Βορρά 
(Λαµία, Πήλιο). 
 
 
Για τον λόγο αυτό προτείνεται:  

1. Να υποχρεωθούν οι σύλλογοι της περιοχής των Αθηνών 
να καλύψουν αυτά τα 2 βουνά (Πάρνηθα, Υµηττός) που 
ούτως ή άλλως είναι στρατηγικά σηµεία επικοινωνίας, 
και υπάρχουν οι σχετικές θέσεις εγκατάστασης. Τρίτο 
σηµείο στο Λεκανοπέδιο αν υπάρξει, να είναι σε 
ετοιµότητα σαν εφεδρικό ή και µόνο RELAY. 
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2. Να κλείσει σαν αναµεταδότης WIDE o σταθµός SV1ATS-11 
που έχει περιορισµένη κάλυψη σε σχέση µε τον Υµηττό 
(η απόστασή του από τον υπάρχοντα του Υµηττού είναι 
11 χιλιόµετρα) ή να µετατραπεί σε RELAY. 

3. Να µην δοθεί άλλη άδεια για ψηφιακό επαναλήπτη WIDE 
στο Λεκανοπέδιο.  

4. Ο Επόµενος WIDE επαναλήπτης να είναι σε απόσταση 
τουλάχιστον 50 χιλιοµέτρων από τους προαναφερθέντες.  

5. Και τέλος να εφιστάται η προσοχή των υπευθύνων των 
επαναληπτών αυτών για την σωστή και απρόσκοπτη 
λειτουργία τους. 

 
Στην διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία 
 
Με τιµή  
 
Αναστάσιος Ζαχαρίου SV1RD 
Email: sv1rd@qsl.net 
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