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ΘΕΜΑ:   «Προκήρυξη εξετάσεων για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη, Α’ Περιόδου  
               2019, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας». 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η   

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄ 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2.  Τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26 Α΄/09-02-2007), όπως 
ισχύει.  

3. Τις διατάξεις της αριθ. 276433/10-11-2017 απόφασης του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία 
εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της  Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 4083 Β΄/2017). 

4. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ.101814/41636/24-11-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων 
Νήσων «Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων και προσωπικού υπηρεσιών 
της Έδρας και της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», 
όπως ισχύει. 

5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 13461/5782/25-02-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων 
«Τοποθέτηση Προϊσταμένου  στη Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Μεταφορών της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». 

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 91731/37539/16-10-2018 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων 
Νήσων «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιότητας στον Αλέξανδρο Μιχαλά του Διονυσίου 
Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄) σύμφωνα με τις οποίες  
θεσπίστηκε η υποχρέωση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «με εντολή 
Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των οικείων κατά περίπτωση Γενικών 
Διευθύνσεων των Περιφερειών για τις διαδικασίες έκδοσης αδειών έναρξης 
δραστηριότητας / άσκησης επαγγέλματος παροχής υπηρεσιών σε συνδυασμό με  την 
με αριθ. πρωτ. Φ.18/οικ.32731/21-12-2016 εγκύκλιο Υπουργείου Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:6ΥΜΤ465ΧΘΨ-ΣΙΡ) που εξειδικεύει τα αντικείμενα. 

8. 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». 

9. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 1244/1972 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 
ανωτέρω νόμου. 

10. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 2500/740/Φ.1/25-05-2011 (ΦΕΚ 1252/Β΄/14-06-2011) Κοινή 
Υπουργική Απόφαση «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 κλίσης σε ραδιοερασιτέχνες και για την έγκριση – 
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αδειοδότηση και συμπερίληψη σταθμού στους εγκεκριμένους πίνακες Αναμεταδοτών, 
Επαναληπτών και Ραδιοφάρων της υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνη». 

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

12. Την υπ’ αριθμ. 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). 

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

14. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του και ισχύει Π.Δ. 51/12 (ΦΕΚ 101 
Α΄/2012)«Προσαρμογή νομοθεσίας προς την οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 22ης Δεκεμβρίου 2006», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα. 

15. Την αριθ. πρωτ. 68000/740/09-12-2002 (ΦΕΚ Α΄ 263) απόφαση του ΥΜΕ «Κανονισμός 
λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου». 

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

17. Την Υπουργική Απόφαση 10800/310/04-03-2013 με θέμα «Τροποποίηση του 
κανονισμού λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου» (ΦΕΚ648 Β΄/21-03-13). 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  
 

Προκηρύσσουμε εξετάσεις για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη (Κατηγορίας 1 
& Κατηγορίας Εισαγωγικού Επιπέδου), Α ́ περιόδου 2019, στην περιοχή ευθύνης της 
Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων την Παρασκευή 21 Ιουνίου 
2019 με ώρα ενάρξεως 09:30 π.μ.  

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι πολίτες Κράτους Μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εφόσον είναι πολίτες άλλων 
χωρών, θα πρέπει διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα) οι οποίοι κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στις εξετάσεις έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της 
ηλικίας τους και έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο. 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών 
Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (αίθουσα 
Μηχανογραφικού Συστήματος Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών), που βρίσκεται 
στις Αλυκές Ποταμού του Δήμου Κέρκυρας. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συνοδευμένη από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εφόσον η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους 
εντάσσεται στην περιοχή ευθύνης της υπηρεσίας αυτής, μέχρι την 21 Ιουνίου 2019.  

 
Οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν με την αίτησή τους τα εξής δικαιολογητικά:  
 
1.  Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητος ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την 

ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου και τη διαπίστωση της ημερομηνίας γέννησης. 
2. Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν μόνιμα 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. 

3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται η ταχυδρομική διεύθυνση της μονίμου 
κατοικίας. 

4. Παράβολο είκοσι έξι ευρώ (26,00 €) (e-παράβολο με κωδ. τύπου 5113 το οποίο 
εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών: 
https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm ακολουθώντας τη 
διαδρομή: Χορήγηση Παραβόλου  Φορέας Δημοσίου: Υποδομών & 
Μεταφορών/Ραδιοεπικοινωνίες    Κατηγορία Παραβόλου: Ραδιοερασιτέχνες, Πτυχίο 
Τύπος Παραβόλου: [ 5113] Συμμετοχή στις εξετάσεις για πτυχίο. 

5. Δύο (2) φωτογραφίες (υποβάλλονται μετά την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων, για την 
έκδοση πτυχίου). 
      Σύμφωνα με την παρ.4.2 του άρθρου 3 της υ.α. 38200/1136/11-08-2011 με θέμα 

«Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου» (ΦΕΚ1969/τΒ/02-09-11) και 
δεδομένου ότι κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στις εξετάσεις, οι 
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υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρωμένο το δωδέκατο (12ο) έτος της ηλικίας τους και να 
έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο, οι υποψήφιοι παρακαλούνται να 
φέρουν μαζί τους, κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους στις εξετάσεις, 
αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο ή από ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης.  

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν εφόσον έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον τρείς 
(3) υποψήφιοι. Εφόσον δεν συγκεντρωθούν τουλάχιστον τρείς (3) υποψήφιοι στη 
συγκεκριμένη Αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία (ΑΠΥ), μπορούν οι υποψήφιοι (ή ο μοναδικός 
υποψήφιος) εάν και οι ίδιοι το επιθυμούν, να παραπεμφθούν σε άλλη ΑΠΥ της ιδίας 
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 Υ.Α. 38200/1136/11-08-2011 με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών 
σταθμών ασυρμάτου» (ΦΕΚ1969/τΒ/02-09-11).  
  

                                      
  

                           Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
                                     Π.Ι.Ν. ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ     

                                   ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
                    Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 
 
 

                                                                    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΛΑΣ 
 
 
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραφείο Περιφερειάρχη  Ιονίων Νήσων 
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κέρκυρας 
3. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης   
    Υποδομών & Μεταφορών Π.Ι.Ν.  
4. Γραφείο Προϊσταμένης Διεύθυνσης Μεταφορών  
    &  Επικοινωνιών Π.Ε. Κέρκυρας 
5. Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ζακύνθου 
6. Διευθύνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης 
7. Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Λευκάδας 
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