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Ταχ. Διεύθυνση : Σωτήρα Τρικάλων  ΠΡΟΣ: Πίνακας αποδεκτών

Ταχ. Κώδικας     : 42100

Πληροφορίες     : Ι. Μπαταλογιάννης                                 

Τηλέφωνo          : 24313-53327

  Fax                   : 24313-53326

ΘΕΜΑ:   Διενέργεια εξετάσεων για απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη B΄ περιόδου 2015.

   Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις  του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ.129/2010 (Φ.Ε.Κ. 222 Α’/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
3. Την  Αριθμ.  34324/29-9-2014  (ΦΕΚ  32714/Β/10-10-2014)  Απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Θεσσαλίας  «Παροχή

εξουσιοδότησης  υπογραφής «Με  εντολή  Περιφερειάρχη»  στους  Προϊσταμένους  Διευθύνσεων  και  στους
Προϊσταμένους των Τμημάτων των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 1244/1972 (ΦΕΚ 181/A/16-10-1972) που προστέθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 2 του ν.2801/2000(ΦΕΚ Α΄ 46), καθώς και της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 2801/2000(ΦΕΚ. Α΄ 46).

5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Οικ.25000/740/Φ.1/25-05-2011 (ΦΕΚ1252/B/14-06-11) «περί αναπροσαρμογής
παραβόλων  και  τελών  για  την  απόκτηση  Γενικού  πτυχίου  ραδιοτηλεγραφητή  –  ραδιοτηλεφωνητή,  πτυχίο
ραδιοερασιτέχνη, έκδοση ή ανανέωση ή τροποποίηση αδείας λειτουργίας ερασιτεχνικού ή πειραματικού σταθμού
ασυρμάτου ή ραδιοσταθμού CB. Επιβολή παραβόλων και τελών για την χορήγηση ειδικού διακριτικού κλίσης σε
ραδιοερασιτέχνες  και  για  την  έγκριση – αδειοδότηση  και  συμπερίληψη σταθμού  στους  εγκεκριμένους  πίνακες
Αναμεταδοτών, Επαναληπτών και Ραδιοφάρων της υπηρεσίας  Ραδιοερασιτέχνη».

6. Την  Υπουργική  Απόφαση  38200/1136/11-08-2011  με  θέμα  «Κανονισμός  λειτουργίας  ερασιτεχνικών  σταθμών
ασυρμάτου» (ΦΕΚ 1969/Β/02-09-11).

7. Τις διατάξεις του Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10/04/2012).

8. Την  υπ’  αριθμ.  Οικ.  16046/425/Φ.310/02-03-2012  εγκύκλιο  του  Γενικού  Γραμματέα  Τηλεπικοινωνιών  &
Ταχυδρομείων με θέμα: «Εφαρμογή του νέου ηλεκτρονικού συστήματος για τις εξετάσεις των Ραδιοερασιτεχνών –
Αποστολή οπτικού δίσκου για την αναβάθμιση του Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.»  (Α.Δ.Α: Β4ΩΡ1-0Ρ8). 

9. Την ανάγκη διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Προκηρύσσουμε τις εξετάσεις της B΄ περιόδου 2015, για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη.
2.  Οι  εξετάσεις  θα διεξαχθούν την Πέμπτη  10 Δεκεμβρίου 2015  και  ώρα  08:00 π.μ. στην  αίθουσα εξετάσεων
(ισόγειο) της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Τρικάλων.
3. Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Τρικάλων θα παραλαμβάνει δικαιολογητικά υποψηφίων μέχρι και
την  Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου  2015. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

Διευκρινίζουμε επίσης τα εξής:
 Η εξέταση θα γίνει με τη χρήση Η/Υ σε ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στην με αριθμό 38200/1136/11-08-2011 (ΦΕΚ 1969 Β’/02-09-2011) απόφαση. 

ΑΔΑ: ΩΣ3Η7ΛΡ-6ΔΕ



 Για την υποβοήθηση των ενδιαφερόμενων, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου  www.yme.gr και συγκεκριμένα
στη  διαδρομή:  Επικοινωνίες  ->  Ραδιοερασιτέχνες  παρ.  11  ->  υποπαράγραφος  11.7,  http://www.yme.gr/?
getwhat=1&oid=1160&id=tid=1184, έχουν αναρτηθεί δύο αρχεία (PDF) με ερωτηματολόγια από την ύλη
των εξετάσεων, το ένα για την «Κατηγορία 1» και το άλλο για την «Κατηγορία Εισαγωγικού Επιπέδου». Επίσης
έχει αναρτηθεί σχετικό λογισμικό για την εκπαίδευση και αυτοαξιολόγηση των ενδιαφερομένων.
 Δικαίωμα  συμμετοχής  στις  εξετάσεις  έχουν  οι  πολίτες  Κράτους  Μέλους  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή πολίτες άλλων χωρών εφόσον διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα.
 Οι ενδιαφερόμενοι, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στις εξετάσεις, πρέπει να έχουν
συμπληρωμένο το δωδέκατο (12ο) έτος της ηλικίας τους και να έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό
σχολείο.

 Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην υπηρεσία μας τα εξής δικαιολογητικά:
               1.  Αίτηση με συννημένη  Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται η μόνιμη κατοικία (χορηγείται από
                    την υπηρεσία μας).
               2.  Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την ταυτοποίηση
                    του ενδιαφερομένου και τη διαπίστωση της ημερομηνίας γέννησης.

 Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά έγγραφα που
σχετίζονται  με  τα  στοιχεία  τους,  την  ηλικία,  υπηκοότητα  και  την  μόνιμη  διαμονή  τους,
συμπεριλαμβανομένης και της άδειας παραμονής στις περιπτώσεις που προβλέπεται.

 Παράβολο 26€ (ΚΑΕ: 3741).

2. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται εφόσον έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον τρεις (3) υποψήφιοι. Εφόσον δεν
συγκεντρώνονται  τουλάχιστον τρεις  (3) υποψήφιοι στην Υπηρεσία μας, μπορούν οι  υποψήφιοι (ή ο μοναδικός
υποψήφιος) εάν και οι ίδιοι το επιθυμούν, να παραπέμπονται σε άλλη Αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία (Α.Π.Υ.)
της ίδιας Περιφέρειας, μετά από προηγούμενη συνεννόηση.
3. Οι  υποψήφιοι,  για  να  τους  επιτραπεί  η  συμμετοχή  του  στις  εξετάσεις  θα  επιδεικνύουν  στην  Επιτροπή,
εισερχόμενοι  στην  αίθουσα  εξετάσεων,  την  αστυνομική  τους  ταυτότητα  ή  κάθε  άλλο  αποδεικτικό  μέσο  των
στοιχείων ταυτότητας τους, όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999, ΦΕΚ 99
Α’).
4. Μετά την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων και για την έκδοση του πτυχίου, υποβάλλονται στην υπηρεσία μας
δύο (2) φωτογραφίες του επιτυχόντος.

Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα
απόφαση,  με  την  περίληψη  προκήρυξης  που  τη  συνοδεύει,  παρακαλείται  να  πληροφορήσει  σχετικά  τους
ενδιαφερόμενους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί  στον πίνακα  ανακοινώσεων της  Διεύθυνσης Μεταφορών και  Επικοινωνιών της  Π.Ε.
Τρικάλων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :                                                                          

  1.  Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Π.Ε. Τρικάλων  
      Β. Τσιτσάνη  31,  Τ.Κ. 42100  Τρίκαλα
  2.  Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λάρισας
        8ο  Χ.Λ.Μ.  Ε.Ο.  Λάρισας-Τρικάλων,  Τ.Κ. 41500 Λάρισα  
  3.  Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καρδίτσας
       Πλαστήρα  56,   Τ.Κ. 43100  Καρδίτσα
  4.  Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Μαγνησίας
       Νέγρη & Κορωνίου,   Τ.Κ. 38334  Βόλος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
   1.  Χρονολογικό Αρχείο
   2.  Φάκελος Ραδιοερασιτέχνες

                          Ε/Π
 Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ

http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=1160&id=tid=1184
http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=1160&id=tid=1184
ΑΔΑ: ΩΣ3Η7ΛΡ-6ΔΕ
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