ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Περιγραφή αιτήματος : « ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΗ,
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ »

Προς :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε

Συμπληρώνεται από την υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας :

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Ημερομηνία Γέννησης :

Α.Φ.Μ. :
Τόπος Γέννησης :

Τόπος Κατοικίας :

Οδός :

Αριθμ.:
Δ/νση Ηλεκτρ.

Τηλέφωνο:

Fax:

Ταχυδρομείου (Email)

Παρακαλώ να μου χορηγηθεί γενικό πτυχίο ραδιοτηλεγραφητή – ραδιοτηλεφωνητή (διαγράφεται
ανάλογα). Επίσης δηλώνω ότι δεν υπόκειμαι στις στερήσεις από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή
λιποταξία και δεν έχω υποβάλει δικαιολογητικά σε άλλη Υπηρεσία της χώρας
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ( για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής
πράξης ):
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΑΔΤ:

Δηλώνω ότι εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η, να καταθέσει την αίτηση ή /και να παραλάβει
την τελική πράξη.
Ημερομηνία:. . . . . . . . - . . . . . . . - 20. . .

( Υπογραφή )

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Υπηκοότητα κράτους μέλους της Ε.Ε και ηλικία 18 ετών και άνω.
2. Να κατέχει τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή άλλο τίτλο τουλάχιστον
ισότιμης προς αυτά σχολής.
3. Να έχει άρτια όραση, ακοή και άρθρωση φωνής.
4. Να είναι κάτοχος απολυτηρίου κρατικής σχολής ραδιοτηλεγραφητών ή νόμιμης ιδιωτικής σχολής
ραδιοτηλεγραφίας - ραδιοτηλεφωνίας ή σχολής του ΟΤΕ, των Ενόπλων Δυνάμεων ή των Σωμάτων
Ασφαλείας.
5. Να πετύχει στις προβλεπόμενες εξετάσεις.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση.
2. Πτυχίο, αποδεικτικό ή βεβαίωση σχολής ασυρματιστών, ή των άλλων σχολών που περιγράφονται
παραπάνω.
3. Απολυτήριο λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή τίτλο τουλάχιστον ισότιμης σχολής.
4. Πιστοποιητικό κρατικής ή δημοτικής υγειονομικής υπηρεσίας ή νοσοκομείου πρόσφατης έκδοσης
(6μήνου).
5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει: « δεν υπόκειμαι στις στερήσεις από
αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία και δεν έχω καταθέσει παρόμοια δικαιολογητικά
σε άλλη Υπηρεσία της χώρας ».
6. Τρεις ( 3 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
7. Παράβολο 26,00 ΕΥΡΩ.(ΚΑΕ3741).
8. Επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
9. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (αναζητείται από την υπηρεσία).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται
επίσης:
1.
Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την
Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2.
Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή
κοινοτική αρχή ).

