
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                              Ν. 113(Ι)/2016 
Αρ. 4579, 27.10.2016                               

Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 113(Ι) του 2016 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2013 

Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο- 
  
Επίσημη 
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.:  
L 153,  
22.5.2014, 
σ. 62. 

«Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16
ης

 Απριλίου 2014 
σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα 
ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της oδηγίας 1999/5/ΕΚ», 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
146(I) του 2002 

15(Ι) του 2003 
16(Ι) του 2004 

180(Ι) του 2004 
74(Ι) του 2006 
50(Ι) του 2012 

52(Ι) του 2013. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμους του 2002 έως 2013 (οι οποίοι 
στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμοι του 2002 μέχρι 2016. 

 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
αντικατάσταση 
όρου αυτού. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται, με την αντικατάσταση της φράσης «βασικές απαιτήσεις» 

οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε γραμματική παραλλαγή απαντάται στο βασικό νόμο, με τη φράση 
«ουσιώδεις απαιτήσεις», στην ανάλογη γραμματική παραλλαγή. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
  (α)  Με  την  αντικατάσταση των ορισμών των όρων «διεπαφή», «Διευθυντής», «εξουσιο-

δοτημένος αντιπρόσωπος», κατασκευαστής», «ραδιοεξοπλισμός», «ραδιοεπικοινωνία», 
«ραδιοκύμματα ή ραδιοχυνότητες», και «Υπουργός» με τους ακόλουθους νέους όρους και 
ορισμούς αυτών: 

 
  “«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του 

Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και οποιοδήποτε πρόσωπο, που 
εξουσιοδοτείται από το Διευθυντή δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 4

.
 

 
  «εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο 

στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει λάβει 
γραπτή εντολή από κατασκευαστή να ενεργεί εξ ονόματός του για την εκτέλεση 
συγκεκριμένων καθηκόντων σε σχέση με τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από τις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου

. 

 
  «κατασκευαστής» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει 

ραδιοεξοπλισμό ή που αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασμό ή την κατασκευή 
ραδιοεξοπλισμού δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και διοχετεύει στην αγορά 
τον εξοπλισμό αυτόν υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του· 

 
  «ραδιοεξοπλισμός» σημαίνει ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό προϊόν που εκούσια εκπέμπει και/ή 

λαμβάνει ραδιοκύματα για σκοπούς ραδιοεπικοινωνίας και/ή ραδιοπροσδιορισμού ή 
ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό προϊόν που πρέπει να συμπληρωθεί με εξάρτημα, όπως κεραία, 
ώστε εκούσια να εκπέμπει και/ή να λαμβάνει ραδιοκύματα για σκοπούς 
ραδιοεπικοινωνίας και/ή ραδιοπροσδιορισμού· 

 

 
  «ραδιοδιεπαφή» σημαίνει προδιαγραφή της ρυθμιζόμενης χρήσης του ραδιοφάσματος· 
  «ραδιοεπικοινωνία» σημαίνει την επικοινωνία μέσω ραδιοκυμάτων· 
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  «ραδιοκύματα ή ραδιοσυχνότητες» σημαίνει ηλεκτρομαγνητικά κύματα συχνότητας κάτω 
από  3.000 GHz (τρία εκατομμύρια μεγακύκλους ανά δευτερόλεπτο), που μεταδίδονται σε 
ανοικτό χώρο χωρίς τεχνητό οδηγό (artificial guide)·

 

    
  «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.”

.
 

    
  (β)    με τη διαγραφή του όρου και του ορισμού «τεχνικός φάκελος κατασκευής»

.
 και 

 
  (γ)   µε την  προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των 

ορισμών  αυτών: 
 
  “«αξιολόγηση της συμμόρφωσης» σημαίνει τη διεργασία 

αξιολόγησης με την οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι 
ουσιώδεις απαιτήσεις των διατάξεων του παρόντος  Νόμου και των 
Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και αφορούν τον 
ραδιοεξοπλισμό· 

  
 «διαθεσιμότητα στην αγορά» σημαίνει τη προσφορά 

ραδιοεξοπλισμού για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην ενωσιακή 
αγορά στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου 
είτε δωρεάν· 

  
 «διάθεση στην αγορά» σημαίνει  την πρώτη φορά κατά την οποία 

ραδιοεξοπλισμός διατίθεται στην ενωσιακή αγορά· 
  
 «διανομέας» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα 

εφοδιασμού, άλλο από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, το οποίο 
καθιστά διαθέσιμο ραδιοεξοπλισμό στην αγορά· 

  
 «εισαγωγέας» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο 

στη Δημοκρατία ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που εισάγει στην ενωσιακή αγορά 
ραδιοεξοπλισμό προερχόμενο από τρίτη χώρα· 

  
 «θέση σε λειτουργία» σημαίνει την πρώτη χρήση του 

ραδιοεξοπλισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον τελικό χρήστη· 
   
  Επίσημη  

Εφημερίδα  
της Ε.Ε.ː L218,  
30.8.2008, σ.30. 
 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων 
διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία 
των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
339/93 του Συμβουλίου∙ 

 
   «κλάση ραδιοεξοπλισμού» σημαίνει την κλάση που προσδιορίζει 

συγκεκριμένες κατηγορίες ραδιοεξοπλισμού οι οποίες θεωρούνται 
παρόμοιες, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των 
εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών και τις ραδιοεπαφές 
εκείνες για τις οποίες έχει σχεδιαστεί ο ραδιοεξοπλισμός

.
 

 
   «οικονομικοί φορείς» σημαίνει τον κατασκευαστή, τον 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, τον εισαγωγέα και το διανομέα· 
    
   «οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης» σημαίνει τον 

οργανισμό ο οποίος πραγματοποιεί δραστηριότητες αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης· 

 
   «ουσιώδεις απαιτήσεις» σημαίνει τις ουσιώδεις απαιτήσεις 

ραδιοεξοπλισμού που περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 39 
του Νόμου· 

 
   «ραδιοπροσδιορισμός» σημαίνει προσδιορισμό της θέσης, 

ταχύτητας και/ή άλλων χαρακτηριστικών ενός αντικειμένου ή 
απόκτηση πληροφοριών σε σχέση με αυτές τις παραμέτρους μέσω 
των ιδιοτήτων διάδοσης των ραδιοκυμάτων· 

 
   «σήμανση CE» σημαίνει τη σήμανση με την οποία ο κατασκευαστής 
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δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός συμμορφώνεται προς τις 
εφαρμοστέες απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης 
που προβλέπει την τοποθέτηση της σήμανσης

.
” . 

 
Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται, με τη διαγραφή της λέξης 

«και» στο τέλος της παραγράφου (γ) αυτού, την αντικατάσταση  στο τέλος της παραγράφου (δ) 
αυτού, του σημείου της τελείας με άνω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης 
νέας παραγράφου  (ε)ː 

  
 «(ε)  επιλαμβάνεται ιεραρχικής προσφυγής η οποία ασκείται σε αυτόν, κατά αποφάσεων του 

Διευθυντή για ανάκληση της έγκρισης κοινοποιημένου οργανισμού, οι οποίες λαμβάνονται 
σύμφωνα με Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 36 
του βασικού 
νόμου. 

5.  Το άρθρο 36 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) αυτού, της φράσης «για σκοπούς εθνικής 
ή δημόσιας ασφάλειας, άμυνας ή για τις δραστηριότητες του Κράτους στον τομέα της 
καταστολής του εγκλήματος» (πρώτη μέχρι τρίτη γραμμή), με τη φράση «για 
δραστηριότητες που αφορούν τη δημόσια ασφάλεια, την άμυνα, την κρατική ασφάλεια, 
συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ευημερίας του κράτους στην περίπτωση 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με ζητήματα κρατικής ασφάλειας, και τις δραστηριότητες 
του κράτους στον τομέα του ποινικού δικαίου»

. 
και 

    
  (β) με τη διαγραφή της παραγράφου (β) αυτού. 
 
Τροποποίηση 
του άρθρου 37 
του βασικού 
νόμου. 

6.  Το άρθρο 37 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού, της λέξης 
«διατίθεται» (πρώτη γραμμή), με τις λέξεις «καθίσταται διαθέσιμος», και της φράσης «το 
πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του ραδιοεξοπλισμού στην αγορά» 
(δεύτερη και τρίτη γραμμή), με τη φράση «τον εισαγωγέα ή το διανομέα»

.
 

   
 (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«Νόμου» (πρώτη γραμμή), της φράσης «και να χρησιμοποιείται όταν έχει εγκατασταθεί 
και συντηρείται σωστά και χρησιμοποιείται για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται»ˑ 

   
 (γ) με την προσθήκη στην αρχή του εδαφίου (2) αυτού, της φράσης «Τηρουμένων των 

διατάξεων των άρθρων 46Α και 46Β» και την αντικατάσταση της λέξης «Οι» (πρώτη 
γραμμή), με τη λέξη «οι»ˑ 

   
 (δ) με τη διαγραφή από την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) αυτού, της λέξης «πιστότητας» 

(πρώτη γραμμή) και την αντικατάσταση της φράσης «από το υπεύθυνο πρόσωπο για τη 
διάθεση της συσκευής στην αγορά,»  (δεύτερη με τρίτη γραμμή), με τη φράση «από τον 
εισαγωγέα ή και το διανομέα,»

.
 και 

   
 (ε) με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) αυτού, από την ακόλουθη νέα 

παράγραφο (δ):   
  

«(δ) η σύνταξη της δήλωσης συμμόρφωσης Ε.Ε. ή απλουστευμένης δήλωσης συμ-
μόρφωσης σε σχέση με το ραδιοεξοπλισμό από τον κατασκευαστή, όπως 
καθορίζεται σε Κανονισμούς.». 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη των 
νέων άρθρων 
37Α και 37Β. 

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 37 αυτού, των 

ακόλουθων νέων άρθρων 37Α και 37Β: 

 «Ελεύθερη  
κυκλοφορία 
ραδιοεξοπλισμού. 

37Α.(1)  Ο Διευθυντής δεν εμποδίζει, για λόγους που αφορούν θέματα που 
καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται 
δυνάμει αυτού, τη διαθεσιμότητα στην αγορά, στην επικράτεια της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, ραδιοεξοπλισμού που πληροί τις απαιτήσεις των διατάξεων 
του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού. 
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  (2)(α)  Ο Διευθυντής δύναται, σε περιπτώσεις εμπορικών εκθέσεων, άλλων 
εκθέσεων και παρόμοιων εκδηλώσεων, να επιτρέπει την επίδειξη 
ραδιοεξοπλισμού ο οποίος δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις των 
διατάξεων του Νόμου, των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και 
οποιωνδήποτε διαταγμάτων εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του Νόμου, 
εφόσον αναφέρεται σαφώς, σε ορατή πινακίδα, ότι ο εν λόγω 
ραδιοεξοπλισμός δεν μπορεί να καταστεί διαθέσιμος στην αγορά ή/και να 
τεθεί σε λειτουργία πριν να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του Νόμου και 
των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού. 

   
  (β) Η επίδειξη ραδιοεξοπλισμού μπορεί να πραγματοποιείται μόνο με την 

προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα, για την αποφυγή επιβλαβών 
παρεμβολών, ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών και κινδύνων για την υγεία ή 
την ασφάλεια προσώπων ή κατοικίδιων ζώων ή για την περιουσία. 

   
 Τεκμήριο 

συμμόρφωσης 
ραδιοεξοπλισμού. 

37Β. Ο ραδιοεξοπλισμός ο οποίος πληροί εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη 
εναρμονισμένων προτύπων, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται 
ότι συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις οι οποίες ορίζονται στις 
διατάξεις του άρθρου 39 και τις οποίες αφορούν τα εν λόγω πρότυπα ή μέρη 
προτύπων.». 

   
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
αντικατάσταση 
των άρθρων 38 
και 39 αυτού. 

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση των άρθρων 38 και 39 αυτού, με τα 

ακόλουθα νέα άρθρα 38 και 39: 

 «Κοινοποίηση 
προδιαγραφών  
ραδιοεπαφής  
και ορισμός  
κλάσεων  
ραδιοεξοπλισμού. 

72(Ι) του 2003 
174(Ι) του 2004. 

38.(1) Ο Διευθυντής κοινοποιεί με τη διαδικασία που ορίζεται στις 
διατάξεις του περί της Διαδικασίας Πληροφόρησης Ορισμένων Τεχνικών 
Κανόνων Νόμου του 2003, τις ραδιοεπαφές που προτίθεται να ρυθμίσει, με 
εξαίρεση: 

   (α) Τις ραδιοδιεπαφές οι οποίες συμμορφώνονται πλήρως και χωρίς 
παρεκκλίσεις με τις αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με την 
εναρμονισμένη χρήση του ραδιοφάσματος που θεσπίζονται 
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και 

     
   (β) τις ραδιοδιεπαφές οι οποίες, αντιστοιχούν σε ραδιοεξοπλισμό ο 

οποίος μπορεί να τεθεί σε λειτουργία και να χρησιμοποιηθεί χωρίς 
περιορισμούς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

     
 Ουσιώδες 

απαιτήσεις 
ραδιοεξοπλισμού. 

 39.(1)  Ο ραδιοεξοπλισμός κατασκευάζεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: 

  
 
 
 
 

 

 (α) Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων και 
των κατοικίδιων ζώων, καθώς και η προστασία της περιουσίας, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων που καθορίζονται στις 
διατάξεις των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός 
Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) Κανονισμών του 2016, όσον αφορά 
τις απαιτήσεις ασφάλειας, αλλά χωρίς την επιβολή ορίου τάσης

. 

     
   (β) επαρκές επίπεδο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας όπως ορίζεται 

στις διατάξεις των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρο-
λογικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) Κανονισμών του 2016, 
όπως αναφέρεται στις διατάξεις της παραγράφου (α). 
 

  (2) Ο ραδιοεξοπλισμός κατασκευάζεται  κατά τρόπο, ώστε αφενός να 
χρησιμοποιεί αποδοτικά το ραδιοφάσμα και αφετέρου να υποστηρίζει την 
αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος, προκειμένου να αποφεύγονται οι 
επιβλαβείς παρεμβολές. 
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  (3) Ο ραδιοεξοπλισμός ορισμένων κατηγοριών ή κλάσεων 
κατασκευάζεται κατά τρόπο ώστε να πληροί τις ακόλουθες ουσιώδεις 
απαιτήσεις: 

   
   (α) Να διαλειτουργεί μέσω δικτύων με άλλο ραδιοεξοπλισμό· 
    
  (β) να μη βλάπτει το δίκτυο, ούτε η λειτουργία του να κάνει 

κατάχρηση των πόρων του δικτύου με αποτέλεσμα τη μη 
αποδεκτή υποβάθμιση της υπηρεσίας· 

    
  (γ) να ενσωματώνει διασφαλίσεις για την εξασφάλιση της 

προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της 
ιδιωτικότητας των χρηστών και του συνδρομητή· 

    
  (δ) να υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες που εξασφαλίζουν την 

προστασία από απάτη· 
    
  (ε) να υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες που εξασφαλίζουν την 

πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης· 
    
  (στ) να υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες για να διευκολύνεται η 

χρήση του από χρήστες με αναπηρία· 
    
  (ζ) να μπορεί να συνδεθεί με διεπαφές κατάλληλου τύπου σε 

ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση· 
    
  (η) να διαλειτουργεί με εξαρτήματα, ιδίων με κοινού τύπου 

φορτιστές· 
    
  (θ) να υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες για να εξασφαλίζεται ότι η 

εγκατάσταση του λογισμικού στον ραδιοεξοπλισμό είναι δυνατή 
μόνον όταν έχει αποδειχθεί η συμμόρφωση του συνδυασμού του 
ραδιοεξοπλισμού και του λογισμικού.». 

    
Τροποποίηση 
του άρθρου 41 
του βασικού 
νόμου. 

9.  Το άρθρο 41 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με τη διαγραφή από τον πλαγιότιτλο αυτού, της λέξης «πιστότητας»
.
 

   
 (β) με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού, της λέξης «πιστότητας» (πρώτη γραμμή)

.
 

   
 (γ) με τη διαγραφή από το εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «ή το πρόσωπο που είναι 

υπεύθυνο για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά» (τρίτη και τέταρτη γραμμή)
. 
και 

   
 (δ) με τη διαγραφή από το εδάφιο (3) αυτού, της λέξης «πιστότητας» (δεύτερη γραμμή). 
   
Τροποποίηση 
του άρθρου 42 
του βασικού 
νόμου. 

10.  Το άρθρο 42 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 42: 

 «Υποχρεώσεις 
Οικονομικών  
Φορέων. 

42. Οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών, εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, 
εισαγωγέων και διανομέων ραδιοεξοπλισμού καθορίζονται με Κανονισμούς.». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 43 
του βασικού 
νόμου. 

11.  Το άρθρο 43 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλού αυτού, με τον πλαγιότιτλο:  
  «Εποπτεία της αγοράς, έλεγχος του εισερχόμενου στην αγορά ραδιοεξοπλισμού.»ˑ 
   
 (β) με τη προσθήκη στην αρχή του εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «Τηρουμένων των 

διατάξεων των άρθρων 46Α και 46Β», την αντικατάσταση του άρθρου «Ο» (πρώτη 
γραμμή), με το άρθρο «ο», την αντικατάσταση της λέξης «διάθεσης» (πρώτη γραμμή), με 
τη λέξη «διαθεσιμότητα» και με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος αυτού, με άνω 
και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης: 
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       «Νοείται ότι, εφαρμόζονται στο ραδιοεξοπλισμό το  άρθρο 15 παράγραφος 3 και τα 
άρθρα 16 ως 29 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.»

. 
και 

    
  (γ) με τη διαγραφή από το εδάφιο (3) αυτού, της φράσης «των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» 

(πρώτη γραμμή). 
    
Τροποποίηση 
του άρθρου 45 
του βασικού 
νόμου. 

12.  Το άρθρο 45 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο:  
   
  «Κοινοποίηση Οργανισμών Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης.»

 .
 

   
 (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «Διευθυντής» (πρώτη 

γραμμή), της φράσης «λειτουργεί ως κοινοποιούσα αρχή και είναι υπεύθυνος για τον 
καθορισμό και τη διεξαγωγή των αναγκαίων  διαδικασιών αξιολόγησης και κοινοποίησης 
των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης και για την παρακολούθηση των 
κοινοποιημένων οργανισμών και για το σκοπό αυτό, με διαδικασία που δύναται να 
καθοριστεί σε Κανονισμούς,»

.
 

   
 (γ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού, της λέξης «γνωστοποιεί» (πρώτη 

γραμμή), με τη λέξη «κοινοποιεί», με τη διαγραφή της φράσης «των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων» (πρώτη γραμμή) και με την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη «Ένωσης», 
(δεύτερη γραμμή), της φράσης «τους οργανισμούς που έχουν λάβει έγκριση να εκτελούν 
καθήκοντα αξιολόγησης της συμμόρφωσης ως τρίτοι, δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου και των Κανονισμών και»

.
  και 

   
 (δ) με τη διαγραφή από την παράγραφο (β) του εδαφίου (3) αυτού, της φράσης «των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (τέταρτη γραμμή)  και την αντικατάσταση της φράσης «Οδηγία 
1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9

ης
 Μαρτίου 1999 

σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την 
αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών (ΕΕ L91/10 της 7.4.1999, 
σ.10), όπως η εν λόγω πράξη τροποποιείται ή αντικαθίσταται» (πέμπτη μέχρι ένατη 
γραμμή), με τη φράση «Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την 
κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται». 

    
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη  
του νέου 
άρθρου 45Α. 

13. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 45 αυτού, του 

ακόλουθου νέου άρθρου 45Α: 

 «Απαιτήσεις  
σχετικά με  
το Διευθυντή ως 
κοινοποιούσα 
αρχή. 

45Α.  (1)  Ο Διευθυντής κατά την άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 45 λειτουργεί κατά τρόπο ώστε- 

  (α) Να μην προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων με τους οργανισμούς 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, 

   
 (β) να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία, 
   
 (γ) να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, 
   
  (δ) να διασφαλίζεται ότι κάθε απόφαση που αφορά την κοινοποίηση του 

οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης λαμβάνεται από αρμόδια 
πρόσωπα που είναι άλλα από τα πρόσωπα που διεξήγαγαν την 
αξιολόγηση, 

   
 (ε) να διασφαλίζεται ότι δεν προσφέρονται ούτε παρέχονται από την 

κοινοποιούσα αρχη δραστηριότητες που εκτελούνται από τους 
οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ούτε προσφέρονται 
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εμπορική ή ανταγωνιστική βάση, 
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 (στ) να υπάρχει επαρκής αριθμός ικανού προσωπικού για τη σωστή 
εκτέλεση των καθηκόντων του. 

   
  (2) Ο Διευθυντής ενημερώνει την Επιτροπή για τις διαδικασίες για την 

αξιολόγηση και την κοινοποίηση των οργανισμών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και την παρακολούθηση των κοινοποιημένων οργανισμών 
καθώς και για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες αυτές.». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 46 
του βασικού 
νόμου. 

14. Το άρθρο 46 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, 

της φράσης «τρεις χιλιάδες λίρες» (έκτη γραμμή), με τη φράση  «πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα 
ευρώ». 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη των 
νέων άρθρων 
46Α και 46Β. 

15. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 46 αυτού, των 

ακόλουθων νέων άρθρων 46Α και 46Β: 

 «Διαχωρισμός 
αρμοδιοτήτων του 
Διευθυντή του  
Τμήματος 
Ηλεκτρομηχανο-
λογικών Υπηρεσιών 
σε σχέση με το 
ραδιοεξοπλισμό. 

30(Ι) του 2002 
 29(I) του 2003  

258(I) του 2004  
89(I) του 2005  
71(I) του 2009  

7(I) του 2011  
90(I) του 2011  

54(I) του 2013.  

46Α.(1) Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις 
διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 39 και τις σχετικές αρμοδιότητες 
που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 αποτελούν  
αρμοδιότητα του Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών 
Υπηρεσιών, ο οποίος ενεργεί βάσει των εξουσιών που του παρέχονται 
από τους εκάστοτε σε ισχύ  Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των 
διατάξεων του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν 
Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου του 2002. 

  (2)  Η εποπτεία της αγοράς σε σχέση με τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 39   διενεργείται 
από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, 
σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του 
περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες 
Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου του 2002. 

   
 Διαχωρισμός  

αρμοδιοτήτων  
του Επιτρόπου  
σε σχέση με το 
ραδιοεξοπλισμό. 

112(Ι) του 2004 
84(I) του 2005 

149(I) του 2005 
67(I) του 2006 

113(I) του 2007 
134(I) του 2007 

46(I) του 2008 
103(I) του 2009 

94(Ι) του 2011 
51(Ι) του 2012  

160(Ι) του 2013 
77(Ι )του 2014 

104(Ι) του 2016 
112(Ι) του 2016. 

46Β.(1) Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις 
διατάξεις του εδαφίου  (3) του άρθρου 39 και των σχετικών αρμοδιοτήτων 
που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 αποτελούν  
αρμοδιότητα του Επιτρόπου, ο οποίος ενεργεί βάσει των εξουσιών που 
του παρέχονται από τους εκάστοτε σε ισχύ  Κανονισμούς που εκδίδονται 
δυνάμει των διατάξεων του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004. 

  (2) Η εποπτεία της αγοράς σε σχέση με τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 39, διενεργείται 
από τον Επίτροπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 
2004.». 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 58 
του βασικού 
νόμου. 

16.  To άρθρο 58 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (3) 

αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (4): 

 «(4) Μέχρι την 1η Ιουλίου 2017, η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις 
διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 39 και με τις σχετικές 
αρμοδιότητες που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008, αποτελούν αρμοδιότητα 
του Διευθυντή, ο οποίος ενεργεί βάσει των εξουσιών που του παρέχονται από τις διατάξεις του 
παρόντος Νόμου και των σχετικών Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα - Ετήσια συνδρομή: €68,00 
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