
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ρ/Ε 

Έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των Εξετάσεων, καταθέτετε τα 

παρακάτω έγγραφα στην Τεχνική Δνση Μεταφορών (για την Ανατολική Θεσσαλονίκη στον όροφο μετά 

τα κισέ αριστερά) για έλεγχο πληρότητας και μετά στο Πρωτόκολλο (στον όροφο μετά τις σκάλες): 

- Αίτηση (πριν το Παράρτημα) 

- Φ/Α Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την 

ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου και τη διαπίστωση της ημερομηνίας γέννησης.  

- Δήλωση 1599 όπου να αναφέρεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας (εμπεριέχεται στην Αίτηση) 

- Στις Εφορίες το Παράβολο ΚΑΕ3741 ή στο διαδίκτυο το e-paravolo (Υπ.Μεταφορών & 
Δικτύων/Ραδιοεπικοινωνίες>>Ραδιοερασιτέχνες/Πτυχίο) 5113 (Συμμετοχή στις Εξετάσεις για 
Πτυχίο), ποσό 26€ 

- Ανταποδοτικό τέλος υπέρ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ποσού 6€ το οποίο πληρώνεται 

είτε εντός της Υπηρεσίας στο μηχάνημα Easy Pay (δηλώνοντας Ονοματεπώνυμο και 
τηλέφωνο), είτε με κατάθεση στον υπ. αριθμ.: 6215-030024-719 λογαριασμό της  Τράπεζα 
Πειραιώς. 

- Φ/Α Αποδεικτικό αποφοίτησης (τουλάχιστο Δημοτικού) 

 

Στη Δυτική Θεσσαλονίκη τα ζητούν να είναι σε φάκελο με «αυτιά» 

 

Πέντε (5) ημέρες πριν τις εξετάσεις η ΑΠΥ αναρτά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων. 

Τα άτομα με αναπηρία (τυφλοί, παραπληγικοί, ημιπληγικοί, άτομα με μεγάλη κινητική αναπηρία 

κ.λ.π.) με ποσοστό 50% και άνω βεβαιωμένο από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, είναι δυνατόν να 

εξετάζονται σε συνθήκες αρμόζουσες ανάλογα με την πάθηση τους, κατά την κρίση της Εξεταστικής 

Επιτροπής και ανάλογα με τις δυνατότητες της υπηρεσίας που διενεργεί τις εξετάσεις. 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των εξετάσεων, η Εξεταστική Επιτροπή: 

- Εκτυπώνει «Ενημερωτικό Δελτίο Αποτελεσμάτων» για κάθε υποψήφιο, το οποίο παραδίδει 

στους υποψηφίους που είναι παρόντες. 

- Εκτυπώνει συνολικά αποτελέσματα της εξέτασης, με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, τη 

βαθμολογία τους, την ένδειξη «ΕΠΕΤΥΧΕ» ή ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ» και λοιπές λεπτομέρειες. Η 

Εξεταστική Επιτροπή υποβάλλει τα συνολικά αποτελέσματα στην ΑΠΥ, η οποία στη συνέχεια 

μεριμνά για την ανάρτησή τους στο υπηρεσιακό  

Τα πτυχία των επιτυχόντων εκδίδονται από τις ΑΠΥ σε δύο αντίγραφα, από τα οποία ένα παραδίδεται 

(ή αποστέλλεται ταχυδρομικά) στον αδειούχο και το άλλο παραμένει στο υπηρεσιακό αρχείο. 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ 

Εφόσον έχετε πετύχει στις εξετάσεις, για την έκδοση του Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη και Άδειας 

Λειτουργίας Ραδιοερασιτεχνικού Σταθμού, πρέπει πάλι με την ίδια διαδικασία να καταθέσετε: 

- Αίτηση (πριν το Παράρτημα) 

- Δήλωση 1599 όπου να αναφέρεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας (εμπεριέχεται στην Αίτηση) 

- Στις Εφορίες το Παράβολο ΚΑΕ3741 ή στο διαδίκτυο το e-paravolo (Υπ.Μεταφορών & 
Δικτύων/Ραδιοεπικοινωνίες>>Ραδιοερασιτέχνες/Άδεια) 5115 (Έκδοση ή εμπρόθεσμη ανανέωση 
της άδειας), ποσό 26€ 

- Ανταποδοτικό τέλος υπέρ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ποσού 6€ το οποίο πληρώνεται 
είτε εντός της Υπηρεσίας στο μηχάνημα Easy Pay (δηλώνοντας Ονοματεπώνυμο και 

τηλέφωνο), είτε με κατάθεση στον υπ. αριθμ.: 6215-030024-719 λογαριασμό της  Τράπεζα 
Πειραιώς. 

- Δύο φωτογραφίες. 


