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ΑΠΟΦΑΣΗ

Προκήρυξη εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη Α΄ περιόδου
2017.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
⦁

⦁
⦁

⦁

⦁

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Το
ΠΔ131/2010
(ΦΕΚ22Α/2010)
«Οργανισμός
Περιφέρειας
Πελοποννήσου».
Την αριθμ.80951/27377/31-10-2014 (ΦΕΚ3101/τΒ18-11-2014, απόφαση
του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου << Μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων
στους
άμεσα
εκλεγόμενους
Αντιπεριφερειάρχες
Πελοποννήσου
Περιφέρειας Πελοποννήσου>>.
Τις διατάξεις του Ν.2801/2000(ΦΕΚ Α΄/46/2000) «Ρυθμίσεις θεμάτων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες
διατάξεις».
Την κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 25000/740/φ.1/25-05-2011
(ΦΕΚ1252/Β΄/14-06-2011) «περί αναπροσαρμογής παραβόλων και τελών
για την απόκτηση Γενικού πτυχίου ραδιοτηλεγραφητή-ραδιοτηλεφωνητή ,
πτυχίο ραδιοερασιτέχνη, έκδοση ή ανανέωση ή τροποποίηση άδειας
λειτουργίας ερασιτεχνικού ή πειραματικού σταθμού ασυρμάτου ή
ραδιοσταθμού CB. Επιβολή παραβόλων και τελών για τη χορήγηση ειδικού
διακριτικού κλήσης σε ραδιοερασιτέχνες και για την έγκριση –αδειοδότηση
και συμπερίληψη σταθμού στους εγκεκριμένους πίνακες Αναμεταδοτών,
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⦁

⦁

⦁

⦁

Επαναληπττών και Ραδιοφάρων της υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνη.»
Την αριθ. 38200/1136/11-08-2011(ΦΕΚ 1969/Β/02-09-2011) Υπουργική
Απόφαση με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών
ασυρμάτου»
Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,
Μεταφορών,
Δημοσίων
Έργων
και
άλλες
διατάξεις»
(ΦΕΚ
82/Α΄/10-04-2012).
Την αριθ. 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 ΡαδιοερασιτεχνώνΑποστολή οπτικού δίσκου για την αναβάθμιση του Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.
(ΑΔΑ:B4ΩP1-0P8).
Την αριθ. οικ.117145/18240/09-05-2017 απόφασή μας «Συγκρότηση
επιτροπής εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Προκηρύσσουμε εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη
(κατηγορίας 1 και κατηγορίας Εισαγωγικού Επιπέδου) Α΄ περιόδου 2017 στην
περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας την Τετάρτη 31
Μαίου 2017 με ώρα έναρξης 12:00 π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι πολίτες Κράτους Μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και οι πολίτες
άλλων χωρών που διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα. Επίσης, οι
υποψήφιοι

κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στις

εξετάσεις, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και
να έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων
οδηγών της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής
Ενότητας Αργολίδας επί της παραλιακής οδού Ναυπλίου - Ν. Κίου στο
Ναύπλιο.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, εφόσον η διεύθυνση κατοικίας τους
εντάσσεται στην περιοχή ευθύνης της

παραπάνω υπηρεσίας μέχρι την

Τετάρτη 24 Μαίου 2017 .
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν εφόσον συγκεντρωθούν τουλάχιστον
τρεις (3) υποψήφιοι. Εάν

δεν συγκεντρωθούν τουλάχιστον τρεις (3)
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υποψήφιοι μπορούν όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να παραπεμφθούν για
εξετάσεις σε άλλη ΑΠΥ της ίδιας Περιφέρειας μετά από προηγούμενη
συνεννόηση.
Οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη διενεργούνται στην
Ελληνική γλώσσα αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.
Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών,
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 της ΥΑ
38200/1136/11-08-2011(ΦΕΚ1969/Β/02-09-2011).

Μ.Ε.Π.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΕΙΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
1.Υπουργείο Οικονομίας
Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού
α)Γενική Δ/νση Επικοινωνιών
Δ/νση Διαχείρισης και
Ελέγχου Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων.
β) Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 ΠΑΠΑΓΟΥ
2 Όλα τα μέλη της επιτροπής
Εσωτερική διανομή
1. Δ/νση Μεταφορών-Επικοινωνιών
Π Ε. Αργολίδας
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
(με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στον πίνακα
ανακοινώσεων της υπηρεσίας)
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