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ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017. 

Α Π ΟΦΑ Σ Η  

Ο   Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ   Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ  

Έχοντας υπόψη : 
1.  Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης &  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 
2.    Το  Π.Δ. 129/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».  
3.  Την  με  αρίθ.  34324/29.09.2014  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Θεσσαλίας  περί  «Παροχή  εξουσιοδότησης 
υπογραφής με Εντολή Περιφερειάρχη στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων 
των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 32714/Β/2014). 
4.  Τις  διατάξεις  του  άρθρου 2,  παρ. 5  του ΝΔ. 1244/1972  (ΦΕΚ 181/Α/1972)  όπως  έχει  τροποποιηθεί  με  το 
άρθρο 2 του Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000) και ισχύει. 
5. Την με αρίθ. 25000/740/Φ1/2011 (ΦΕΚ 1252/Β/2011) κυα περί «αναπροσαρμογής παραβόλων και τελών για 
την απόκτηση γενικού πτυχίου ……». 
6. Την με αριθ. 38200/1136/11.08.2011 Υ.Α.  που αφορά τον «Κανονισμό λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών 
ασυρμάτου» (ΦΕΚ 1969/2011 ΤΕΥΧΟΣ Β’) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
7.  Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις  Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Μεταφορών ….» (ΦΕΚ 82/Α/2012). 
8. Την με αρίθ. οικ. 16046/425/Φ310/2012 εγκύκλιο του Γ.Γ.Τ.Τ. με θέμα «Εφαρμογή του νέου ηλεκτρονικού 
συστήματος για τις εξετάσεις ραδιοερασιτεχνών….» (ΑΔΑ:Β4ΩΡ1‐0Ρ8). 
9. Την παρ. 11 του άρθρου 5 της με αρίθ. 38200/1136/2011 (ΦΕΚ 1969/Β/2011) υα, από την οποία προκύπτει 
ότι «άτομα με αναπηρία (τυφλοί) με ποσοστό 50% και άνω, βεβαιωμένο από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές 
είναι  δυνατόν  να  εξεταστούν  σε  συνθήκες  αρμόζουσες  ανάλογα  με  την  πάθηση  τους  κατά  την  κρίση  της 
Εξεταστικής Επιτροπής και ανάλογα με τις δυνατότητες της Υπηρεσίας». 
10. Το με αρίθ. 47988/1382/Φ317Β/2014 του τμήματος χορήγησης αδειών της Δ/νσης Διαχείρισης και Ελέγχου 
Φάσματος  Ραδιοσυχνοτήτων  του  ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.  από  το  οποίο  προκύπτει  η  δυνατότητα  εξέτασης  ατόμων  με 
αναπηρία (τυφλοί) σε ποσοστό 50% και άνω και κατά την κρίση της Εξεταστικής Επιτροπής. 
11. Την ανάγκη διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη. 

 

Α ΠΟΦΑΣ Ι ΖΟ ΥΜΕ  

1. Τη διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη Α’ περιόδου έτους 2017. 
2. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Τρίτη 20,    Ιουνίου  2017 και ώρα 08:00   στην αίθουσα Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο. στο 

κτήριο  της  Δ/νσης  Μεταφορών &  Επικοινωνιών  των  Π.Ε.  Μαγνησίας &  Σποράδων  (Νέγρη &  Κορωνίου, 
Πεδίο του Άρεως, Βόλος). 

3. Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 11 της σχετικής υ.α. (σημεία 9 και 10 του 
παρόντος) θα εξετασθούν την Τρίτη 20,  Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00, προσκομίζοντας, πλέον των άλλων 
προβλεπόμενων δικαιολογητικών, βεβαίωση από την αρμόδια υγειονομική αρχή.  

 
Βόλος     16/05/2017 
Αριθμ. Πρωτ:  10351 

ΠΡΟΣ : 
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μαγνησίας 
και Σποράδων,  κας Κολυνδρίνη 
Διοικητήριο,  Ιωλκού και Αναλήψεως, 
Βόλος, τκ. 38001 
 
ΚΟΙΝ.: 
Όπως πίνακας κοινοποιήσεων 
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4. Η  υποβολή  των  αιτήσεων  και  των  απαιτούμενων  δικαιολογητικών  των  υποψήφιων  ραδιοερασιτεχνών 
λήγει  την Δευτέρα 12,  Ιουνίου 2017 και ώρα 13:00. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές 
αιτήσεις. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις: 
1. 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. 

2. 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. 

Προβλεπόμενα δικαιολογητικά: 
1. Αίτηση  (χορηγείται  από  την  υπηρεσία)  με  συνημμένη  υπεύθυνη  δήλωση  στην  οποία  να  δηλώνεται  η 

μόνιμη κατοικία. 
2. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης 
3. Σε  περιπτώσεις  υπηκόων  άλλων  χωρών  (πλην  Ε.Ε.)  που  διαμένουν  μόνιμα  στην  Ελλάδα,  αποδεικτικά 

έγγραφα  που  σχετίζονται  με  τα  στοιχεία  τους,  την  ηλικία,  υπηκοότητα  και  τη  μόνιμη  διαμονή  τους, 
συμπεριλαμβανομένης και της άδειας παραμονής στις περιπτώσεις που προβλέπεται. 

4. Διπλότυπο  είσπραξης  26€  (ΚΑΕ  3741).  Σε  περίπτωση  που  ο  υποψήφιος  εμπίπτει  στις  διατάξεις  που 
αναφέρονται στα σημεία 5, 6, 9 και 10 του παρόντος, το διπλότυπο είσπραξης αναπροσαρμόζεται στα 13€. 

5. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες (υποβάλλονται μετά την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων, για την έκδοση 
του πτυχίου). 

Επίσης διευκρινίζεται ότι : 
1. Η  εξέταση  θα  γίνει  με  τη  χρήση  Η/Υ  σε  ερωτηματολόγια  πολλαπλών  επιλογών  σύμφωνα  με  όσα 

προβλέπονται  στην  με  αριθ.  πρωτ.  38200/1136/11.08.2012  Υ.Α.  Στην    ιστοσελίδα  του  ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ: 
http://www.yme.gov.gr/?getwhat=1&oid=1160&id=&tid=1184  έχουν  αναρτηθεί  τα  σχετικά 
ερωτηματολόγια. 

2. Οι  εξετάσεις  πραγματοποιούνται  εφόσον  έχουν  συγκεντρωθεί  τουλάχιστον  τρεις  (3)  υποψήφιοι.  Σε 
περίπτωση  που  αυτό  δεν  είναι  εφικτό  οι  υποψήφιοι  μπορούν,  εάν  και  οι  ίδιοι  το  επιθυμούν,  να 
παραπέμπονται σε άλλη Αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία  (Α.Π.Υ.) εντός της ίδιας Περιφέρειας, μετά από 
συνεννόηση με την Υπηρεσία μας. 

3. Οι υποψήφιοι,  για  να  τους  επιτραπεί η συμμετοχή  τους 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/Α/1999) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
Η περίληψη της παρούσας απόφασης (Δελτίο Τύπου) όπως δημοσιευθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

1. Δνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Καρδίτσας,  Πλαστήρα 56, Καρδίτσα, τκ. 43100 
2. Δνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Λάρισας, 8Ο χλμ ΕΟ Λάρισας – Τρικάλων, Λάρισα, τκ. 41500 
3. Δνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Τρικάλων, Β. Τσιτσάνη 93, Τρίκαλα, τκ. 42100 
4. Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Μαγνησίας, Ικονίου 33, Νέα Ιωνία Βόλου, Βόλος, τκ. 38445 
 

Ο 
Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

α.α. 
 
 

Αντώνιος Κόζαρης 


