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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Μυτιλήνη 

Ταχ. ∆ιεύθυνση : Π. Βοστάνη 4, Μυτιλήνη ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Ταχ. Κώδικας 81 100
Πληροφορίες : Κορδεράς Ν. 
Τηλέφωνο 22513 53508
E-mail : metafores@pvaigaiou.gov.gr

ΘΕΜΑ: «∆ιενέργεια εξετάσεων Β’ περιόδου 2022 για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη.»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης «Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.∆. 137/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» 
(Φ.Ε.Κ. 230/Α/27-12-2010)
3. Την αριθµ. 16/2019 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, όπως αυτή 
διορθώθηκε µε την αριθµ. 28/2019 όµοια απόφαση και το από 31-08-2019 πρακτικό 
ορκωµοσίας του Περιφερειάρχη και των Περιφερειακών Συµβούλων.
4.    Την με  αρ.πρωτ.  88727/11-10-2022 (ΦΕΚ 964/Υ.Ο.∆.∆./1410-2021) Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου µε θέµα « Ορισµός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου, ανάθεση τοµέων ευθύνης και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων.
5. Τη µε αριθµ. 70189/1390/07-11-2019 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή 
Αντιπεριφερειάρχη» των Προϊσταµένων των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών, 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
6. Την µε αριθµ. 27/42203/13-08-18 (Α∆Α:6ΖΝ1465ΧΘ7-∆51) εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, µε θέµα: «Έλεγχος νοµιµότητας πράξεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ 
βαθµού και των νοµικών τους προσώπων, Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών, 
Επιβολή διοικητικών µέτρων µέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας 
Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 131 του ν.4555/2018 (Α΄133) (Πρόγραµµα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”»)».
7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Οικ. 25000/740/Φ.1/25-05-2011 (ΦΕΚ 1252/τ.Β΄/14- 
06-2011) «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».
8. Την Υπουργική Απόφαση 38200/1136/11-08-2011, µε θέµα: «Κανονισµός 
λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθµών ασυρµάτου» (ΦΕΚ 1969/τ.Β΄/02-09-2011).
9. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 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 ν. 2801/2000 (ΦΕΚ Α’ 46).
10. Τις διατάξεις του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/τΑ/10-04-2012) «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
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11. Την υπ’ αριθµ. Οικ. 16046/425/φ.310/02-03-2012 ( Α.∆.Α.: Β4ΩΡ1-0Ρ8) 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.».
12.   Την µε αριθµ. 10800/310/04-03-2013 (ΦΕΚ648/τΒ/21-03-13) Υπουργική Απόφαση, 
µε θέµα:«Τροποποίηση του Κανονισµού λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθµών 
ασυρµάτου».
13. Την Υπουργική Απόφαση µε αριθ. οικ. 68000/763/09-12-2002 (Φ.Ε.Κ. 1579/Β/18- 12-
2002) «Κανονισµός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθµών ασυρµάτου».
14. Την Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 25000/740/Φ.1/25-05-2011 (Φ.Ε.Κ. 1252/Β/14- 06-
2011) «Αναπροσαρµογή 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 τη χορήγηση ειδικού 
διακριτικού κλίσης σε ραδιοερασιτέχνες και για την έγκριση αδειοδότηση και 
συµπερίληψη σταθµού στους εγκεκριµένους πίνακες Αναµεταδοτών, Επαναληπτών και 
Ραδιοφάρων της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη».
15. Την Υπουργική Απόφαση µε αριθµ. 38200/1136/11-08-2011 (Φ.Ε.Κ. 1969/Β/02-09- 
2011) «Κανονισµός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθµών ασυρµάτου».
16. Την ανάγκη διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Α’ 
περιόδου 2022 στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Προκηρύσσουµε εξετάσεις για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη 
(Κατηγορίας 1 & Κατηγορίας Εισαγωγικού Επιπέδου), Β΄ περιόδου 2022, στην περιοχή 
ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου την την
∆ευτέρα 1 9 -12-2022 και ώρα ενάρξεως 10:00 π.µ.

∆ικαίωµα 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 κατά την ηµέρα 
υποβολής της αίτησης συµµετοχής τους 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 της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Π. Βοστάνη 4, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη).

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόµενη από τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 7 της Υ.Α. 
38200/1136/11) στην αντίστοιχη Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών µόνιµης 
κατοικίας τους., µέχρι την ∆ευτέρα 12-12-2022.

Συγκεκριµένα, οι υποψήφιοι συνυποβάλουν µε την αίτησή τους τα εξής 
δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητος ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την 
ταυτοποίηση του ενδιαφερόµενου και τη διαπίστωση της ηµεροµηνίας γέννησης.
2. Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών πού διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα , 
αποδεικτικά έγγραφα πού 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 µόνιµης 
κατοικίας τους.
4. Παράβολο 26 € (e-παράβολο εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Οικονοµικών https://www1.gsis.gr ακολουθώντας τη διαδροµή: Χορήγηση παραβόλου 
Φορέας δηµοσίου: Υποδοµών και Μεταφορών/Ραδιοεπικοινωνίες-Κατηγορία 
Παραβόλου: Ραδιοερασιτέχνες Πτυχίο – Τύπος παραβόλου [5113] Συµµετοχή στις 
εξετάσεις για πτυχίο).
5. ∆ύο φωτογραφίες (υποβάλλονται µετά την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων για την 
έκδοση του πτυχίου).
6. Αποδεικτικό αποφοίτησης από δηµοτικό σχολείο ή ανώτερης βαθµίδας.
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Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν εφόσον συγκεντρωθούν τουλάχιστον τρείς
(3) υποψήφιοι.

Οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη διενεργούνται στην 
Ελληνική γλώσσα, αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε 
ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών σύµφωνα µε την διαδικασία πού περιγράφεται 
στο άρθρο 5 της ΥΑ 38200/1136/11-08-2011 (ΦΕΚ 1969/τ.Β΄/02-09- 2011), µε θέµα:
«Κανονισµός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθµών ασυρµάτου».

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 ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας [Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 99/Α/1999)], όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

Ε.Π
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

ΚΟΥΡΣΟΥΜΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
1. Υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδροµείων, Γενική ∆ιεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ∆ιεύθυνση 
Τεχνολογικού Εξοπλισµού και Εγκαταστάσεων, Τµήµα Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας, 
Εγκαταστάσεων και Εξοπλισµού Ραδιοεπικοινωνιών (µε e-mail: dir_tee@mindigital.gr).
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Μεταναστευτικής Κρίσης, Αθλητισµού και Συγκοινωνιών ΠΕ 
Λέσβου ( µε ΙΡΙΔΑ )
3. Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Β. Αιγαίου (µε ΙΡΙΔΑ )
4. Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Νήσου Λέσβου (µε e-mail: syra.lesvou@gmail.com).
5. Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Βορείου Αιγαίου (µε e-mail: sz8lsv@yahoo.gr).
6. Γραφείο Τύπου Π.Β. Αιγαίου (µε e-mail: grafeiotypou@pvaigaiou.gov.gr για δηµοσίευση 
στο τύπο για την ενημέρωση του κοινού Λέσβου και Λήµνου).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
Κύρια και αναπληρωματικά µέλη της µε αρ. πρωτ. οικ. 5752/16-05-2022 Επιτροπής να 
ενηµερωθούν ενυπόγραφα µε ευθύνη του Τµήµατος Γραμματειακής Υποστήριξης της 
οικείας ∆/νσης (µε την υποχρέωση τους για την άµεση ενημέρωση µας για την ύπαρξη 
κωλύματος )
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