
Δ.Δ. Παξ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 165/2019 
Αξ. 5161, 17.5.2019    

Αξηζκόο 165 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΡΑΓΗΟΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2002 ΜΔΥΡΗ 2017 

____________________ 

ΓηΪηαγκα δπλΪκεη ησλ Ϊξζξσλ 4(2)(ε) θαη 36(γ)  

 
146(Η) ηνπ 2002 

15(Η) ηνπ2003  
16(I) ηνπ 2004 

180(Η) ηνπ 2004 
74(Η) ηνπ 2006 
50(Η) ηνπ 2012 
52(Η) ηνπ 2013 

113(Η)ηνπ 2016 
    75(Η) ηνπ 2017. 

Ο Γηεπζπληάο, αζθψληαο ηηο εμνπζέεο πνπ ηνπ παξΫρνπλ ε παξΪγξαθνο (ε) ηνπ εδαθένπ (2) ηνπ 
Ϊξζξνπ 4 θαη ε παξΪγξαθνο (γ) ηνπ Ϊξζξνπ 36 ησλ πεξέ Ραδηνεπηθνηλσληψλ Νφκσλ ηνπ 2002 
κΫρξη  2017, εθδέδεη ην αθφινπζν ΓηΪηαγκα: 

πλνπηηθφο ηέηινο. 1. Σν παξφλ ΓηΪηαγκα ζα αλαθΫξεηαη σο ην πεξέ Ραδηνεπηθνηλσληψλ (Ραδηνεμνπιηζκφο πνπ 
Eμαηξεέηαη απφ ην ΜΫξνο IV ηνπ Νφκνπ) ΓηΪηαγκα ηνπ 2019. 

Δξκελεέα. 2.-(1)  ην παξφλ ΓηΪηαγκα- 

   
 

«Νφκνο» ζεκαέλεη ηνπο πεξέ Ραδηνεπηθνηλσληψλ Νφκνπο ηνπ 2002 κΫρξη 2017.  

    (2) Οπνηνηδάπνηε Ϊιινη φξνη, πνπ πεξηΫρνληαη ζην παξφλ ΓηΪηαγκα θαη δελ νξέδνληαη 
δηαθνξεηηθΪ, Ϋρνπλ ηελ Ϋλλνηα πνπ ηνπο απνδέδεη ν Νφκνο. 

 Ραδηνεμνπιηζκφο 
πνπ εμαηξεέηαη απφ 
ην ΜΫξνο ΗV ηνπ 
Νφκνπ. 

3. Ραδηνεμνπιηζκφο, ν νπνένο εκπέπηεη ζε νπνηαδάπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξέεο 
ξαδηνεμνπιηζκνχ, εμαηξεέηαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ ΜΫξνπο IV ηνπ Νφκνπ - 

 (α) Ραδηνεμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη απφ ξαδηνεξαζηηΫρλεο θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 
νξηζκφο 56 ηνπ θαλνληζκνχ ξαδηνεπηθνηλσληψλ ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Σειεπηθνηλσληψλ (ITU), 
εθηφο αλ ν εμνπιηζκφο εέλαη δηαζΫζηκνο ζηελ αγνξΪ, θαη ηα αθφινπζα ζηνηρεέα δελ ζεσξεέηαη φηη 
θαζέζηαληαη δηαζΫζηκα ζηελ αγνξΪ: 

  
 (η) Ϋηνηκα ζπζηάκαηα (kits) ξαδηνεμνπιηζκνχ πξνο ζπλαξκνιφγεζε θαη ρξάζε απφ 

ξαδηνεξαζηηΫρλεο· 
  
 (ηη) ξαδηνεμνπιηζκφο ν νπνένο ηξνπνπνηεέηαη θαη ρξεζηκνπνηεέηαη απφ ξαδηνεξαζηηΫρλεο· 
  
 (ηηη) εμνπιηζκφο πνπ θαηαζθεπΪδεηαη απφ κεκνλσκΫλνπο ξαδηνεξαζηηΫρλεο γηα πεηξακαηηθνχο θαη 

επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο ζην πιαέζην ξαδηνεξαζηηερληθάο ππεξεζέαο. 
  

55 (Η) ηνπ 2002 
48(Η) ηνπ 2004. 

(β) Δμνπιηζκφο πινέσλ πνπ εκπέπηεη ζην πεδέν εθαξκνγάο ηνπ πεξέ Δκπνξηθάο Ναπηηιέαο 
(Δμνπιηζκφο Πινέσλ) Νφκνπ, φπσο απηφο εθΪζηνηε ηξνπνπνηεέηαη ά αληηθαζέζηαηαη. 

  
Δπέζεκε 
Δθεκεξέδα ηεο 
Δ.Δ.ː L 212, 
22.8.2018, ζ. 82. 

(γ) Αεξνπνξηθφο εμνπιηζκφο, φηαλ εκπέπηεη ζην πεδέν εθαξκνγάο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 
2018/1139 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη πξννξέδεηαη απνθιεηζηηθΪ γηα 
ελαΫξηα ρξάζε:  
 
(η) αεξνζθΪθε, εθηφο ησλ κε επαλδξσκΫλσλ αεξνζθαθψλ, θαζψο θαη νη θηλεηάξεο, νη Ϋιηθεο, ηα 
εμαξηάκαηα θαη ν κε εγθαηεζηεκΫλνο εμνπιηζκφο ηνπο·  

(ηη) κε επαλδξσκΫλα αεξνζθΪθε θαζψο θαη νη θηλεηάξεο, νη Ϋιηθεο, ηα εμαξηάκαηα θαη ν κε 
εγθαηεζηεκΫλνο εμνπιηζκφο ηνπο, ν ζρεδηαζκφο ησλ νπνέσλ πηζηνπνηεέηαη θαηΪ ην Ϊξζξν 56 
παξΪγξαθνο 1 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2018/1139 θαη ηα νπνέα πξννξέδνληαη λα ιεηηνπξγνχλ κφλν 
ζηηο ζπρλφηεηεο πνπ εθρσξνχληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο ξαδηνεπηθνηλσληψλ ηεο Γηεζλνχο 
Έλσζεο Σειεπηθνηλσληψλ γηα πξνζηαηεπκΫλε αεξνλαπηηθά ρξάζε.   

 (δ) ΔηδηθΪ πξνζαξκνζκΫλα Ϋηνηκα ζπζηάκαηα (kits) αμηνιφγεζεο ηα νπνέα πξννξέδνληαη γηα 
επαγγεικαηέεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθΪ ζε εγθαηαζηΪζεηο Ϋξεπλαο θαη αλΪπηπμεο γηα 
ηνπο ζθνπνχο απηνχο. 

ΚαηΪξγεζε. 
Δπέζεκε 
Δθεκεξέδα, 
ΠαξΪξηεκα  
Σξέην (Η)ː 
4.11.2016. 

4. Σν πεξέ Ραδηνεπηθνηλσληψλ (Ραδηνεμνπιηζκφο πνπ Eμαηξεέηαη απφ ην ΜΫξνο IV ηνπ Νφκνπ) 
ΓηΪηαγκα ηνπ 2016 θαηαξγεέηαη. 
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