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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ                                           
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                   
∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                                  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ                                         
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ       

                                                                                 

   
 
 
 
 
 

 
 
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη «Κατηγορίας 1» 

(κατηγορία HAREC) και κατηγορίας «εισαγωγικού επιπέδου» (entry level), Β’ περιόδου 
2016. 

 

Α    Π    Ο    Φ    Α    Σ    Η 
 

Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ  
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Π.∆. 148/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
– Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010). 
3. Την αριθµ. οικ. 100229/2885/01-09-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας µε την 
οποία µεταβιβάστηκαν οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής 
Ενότητας Φθιώτιδας στον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιο 
Καραΐσκο (ΦΕΚ 2542/τ.Β΄/24-09-2014).  
4. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.∆. 1244/1972 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 
του άρθρου 2 του Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ Α’ 46) περί « ρυθµίσεων θεµάτων Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις». 
5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν.∆ 1244/1972 που προστέθηκε µε την παρ. 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).  
6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ.25000/740/Φ.1/25-05-2011(ΦΕΚ 1252/Β/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». 
7. Την υπουργική απόφαση 38200/1136/11-08-2011µε θέµα «Κανονισµός λειτουργίας ερασιτεχνικών 
σταθµών ασυρµάτου» (ΦΕΚ 1969/τΒ/02-09-11). 
8. Τις διατάξεις του Ν.4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων 
Έργων και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012).   
9. 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.∆.Α :Β4ΩΡ1-0Ρ8) 
10. Την µε αρ. πρωτ. 86169/12352/24-6-2015 (Α∆Α:63ΦΒ7ΛΗ-ΖΚΧ), απόφαση «Συγκρότηση 
Εξεταστικής Επιτροπής για την διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη. 
   

Λαµία:         10/10/2016 
Αριθ. Πρωτ: 158792/15138 

Ταχ ∆νση        :        
Ταχ. Κώδικας  :        
Πληροφορίες   :  
Αρ. τηλεφ.       :   
Αρ. Fax           :            
E-mail             :                                                                                                        

Κύπρου και Ανθήλης 
351 33 
∆ήµος Κολίρης  
(22313)53411, 410 
(22313)53422   
dmetep-fth@pste.gov.gr        

ΠΡΟΣ:  :Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
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Α    Π    Ο    Φ    Α    Σ    Ι    Ζ    Ο    Υ    Μ    Ε 
 

Προκηρύσσουµε εξετάσεις για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη «κατηγορίας 1» 
(κατηγορία HAREC) και κατηγορίας «εισαγωγικού επιπέδου» (entry level), στις 29/11/2016, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα έναρξης 09:00 π.µ. 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού χώρου και οι πολίτες άλλων χωρών που διαθέτουν άδεια παραµονής στην 
Ελλάδα. Επίσης κατά την ηµέρα υποβολής της αίτησης συµµετοχής στις εξετάσεις πρέπει να έχουν 
συµπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από δηµοτικό 
σχολείο. 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Αίθουσα Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών της ∆/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε Φθιώτιδας  (Κύπρου & Ανθήλης, 351 33 Λαµία) 

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά στη ∆/νση 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, εφόσον η διεύθυνση της µόνιµης κατοικίας τους 
εντάσσεται στην περιοχή ευθύνης της υπηρεσίας  µας, µέχρι και την Τετάρτη 23 Νοεµβρίου 2016. 

 

Οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν µε την αίτησή τους τα εξής δικαιολογητικά: 
 

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την 
ταυτοποίηση του ενδιαφερόµενου και τη διαπίστωση της ηµεροµηνίας γέννησης. 

2. Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα, αποδεικτικά 
έγγραφα που σχετίζονται µε τα στοιχεία τους , την ηλικία, υπηκοότητα και τη νόµιµη διαµονή τους 
συµπεριλαµβανοµένης και της άδειας διαµονής , όπου προβλέπεται. 

3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται η ταχυδροµική διεύθυνση της µόνιµης κατοικίας τους. 
4. Παράβολο 26,00€ (ΚΑΕ:3741 «Παράβολα από κάθε αιτία» από το ∆ηµόσιο Ταµείο (∆ιπλότυπο 

Είσπραξης) ή έκδοση e- παράβολου για συµµετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου 
ραδιοερασιτέχνη (κωδικός e-παραβόλου 5113 για συµµετοχή στις εξετάσεις ή κωδικός 5125 για 
ΑΜΕΑ>67%). 

5. ∆ύο φωτογραφίες (υποβάλλονται µετά την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων, για την έκδοση του 
πτυχίου). 
Οι εξετάσεις πραγµατοποιούνται εφόσον έχουν συγκεντρωθεί και παρουσιαστούν την 

ηµέρα των εξετάσεων τουλάχιστον τρείς (3) υποψήφιοι.  
Εφόσον δεν συγκεντρωθούν τουλάχιστον τρείς (3) υποψήφιοι, µπορούν οι υποψήφιοι (ή ο 

µοναδικός υποψήφιος) εάν και οι ίδιοι το επιθυµούν, να παραπέµπονται σε άλλη υπηρεσία της ιδίας 
Περιφέρειας, µετά από προηγούµενη συνεννόηση.  
      Οι εξετάσεις διενεργούνται µε λογισµικό σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, µε τυχαία επιλογή θεµάτων 
και µε την µορφή ερωτηµατολογίων πολλαπλών επιλογών, στη Ελληνική γλώσσα, αποκλειστικά µε 
ηλεκτρονικό τρόπο, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 της Υ.Α. 
38200/1136/11-08-2011 µε θέµα «Κανονισµός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθµών ασυρµάτου» 
(ΦΕΚ1969/Β/02-09-11). 

 Όλοι οι υποψήφιοι είναι υποχρεωµένοι να φέρουν µαζί τους ∆ελτίο Ταυτότητας ή κάθε άλλο 
έγγραφο, -όπως ορίζεται στην παρ.4 του άρθρου3 του Ν.2690/1999, όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 25 του Ν.3731/2008 και ισχύει-, που αποδεικνύει τα στοιχεία τους και να το επιδείξουν κατά τη 
προσέλευσή τους στην Επιτροπή διεξαγωγής των εξετάσεων. Σηµειώσεις, βοηθήµατα και χρήση 
κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών απαγορεύονται κατά τη διάρκεια της 
εξέτασης.  
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ∆ΙΑΝΟΜΗ :            
Φ. Ραδιοερασιτεχνών        
 

                                                                                  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  
    ΓΕΝΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 
 
 
 
                                                                                                   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
                                                                                           ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.      
                                                                                                          ΜΕ Α’ ΒΑΘΜΟ     
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ : 
 
Α) ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  
 

1. Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Γενική Γραµµατεία Επικοινωνιών ∆ιεύθυνση 
∆ιαχείρησης και Ελέγχου Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων Τµήµα Γ΄. 

2. Γραφείο Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας  
3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας. 
4. Γραφείο Γενικού ∆/ντη Μεταφορών &  Επικοινωνιών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
5. ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Εύβοιας 
6. ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ευρυτανίας  
7. ∆/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε Βοιωτίας. 
8. ∆/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φωκίδας. 
9. Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής. 

 
 

Β) ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

1. ∆/νση ∆ιαφάνειας & Ηλεκ. ∆ιακυβέρνησης ΠΕ Φθιώτιδας. 
      (µε την παράκληση ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Φθιώτιδας) 
2. Γραφείο Τύπου & ∆ηµ. Σχέσεων  ΠΕ Φθιώτιδας. 

(µε την παράκληση να δηµοσιευθεί στον τοπικό Τύπο και στα ΜΜΕ για ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων).    
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