
Ο ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 
  

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 55 
  

 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο-  

  

 «Οδηγία 1999/5/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά με τον 

ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και 

την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών», 

(EE L 91 της 7.4.1999, σ. 10), 

  
 

 
146(I) του 2002 

15(Ι) του 2003 

16(Ι) του 2004 

180(Ι) του 2004 

74(Ι) του 2006.. 

Ο Διευθυντής, Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες 

που του παρέχει το άρθρο 55 τωνου περί Ραδιοεπικοινωνιών 

Νόμωνου του 2002 μέχρι 2006, εκδίδει τους ακόλουθους 

Κανονισμούς:. 

  

ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  
Συνοπτικός τίτλος. 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί 

Ραδιοεπικοινωνιών (Ραδιοεξοπλισμός) Κανονισμοί του 2003 μέχρι 

20010. 
  
Ερμηνεία. 2.-(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο 

προκύπτει διαφορετική έννοια-  
  
 «βασικές απαιτήσεις» σημαίνει τις βασικές απαιτήσεις 

ραδιοεξοπλισμού που περιγράφονται στο άρθρο 39 του Νόμου· 
  
 
 
 
 

«δήλωση συμμόρφωσης» σημαίνει τη δήλωση συμμόρφωσης του 

ραδιοεξοπλισμού προς τις βασικές απαιτήσεις που αναφέρεται στο 
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Παράρτημα VII. άρθρο 37(2)(δ) του Νόμου και η οποία καθορίζεται στο Παράρτημα 

VII˙ 
  
 «Διαπίστευση» σημαίνει τη βεβαίωση από Εθνικό Φορέα 

Διαπίστευσης ότι ένας οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης 

πληροί τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί με εναρμονισμένα πρότυπα 

και, όπου είναι εφαρμοστέο, τις τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις, 

συμπεριλαμβανομένων αυτών που καθορίζονται στα αντίστοιχα 

τομεακά συστήματα, για να εκτελεί μια συγκεκριμένη 

δραστηριότητα αξιολόγησης της συμμόρφωσης. 
  
 «Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης» σημαίνει τον φορέα που ενεργεί 

ως ο Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης ενός κράτους μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους σκοπούς του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

765/2008 και εφαρμόζει το Κεφάλαιο ΙΙ και το Άρθρο 39 του εν 

λόγω Κανονισμού, και συμμορφώνεται εκ μέρους του εν λόγω 

κράτους μέλους με τις υποχρεώσεις τις οποίες επιβάλλει ο εν λόγω 

Κανονισμός στις εθνικές αρχές. 
  
 «εναρμονισμένο πρότυπο» σημαίνει ευρωπαϊκό πρότυπο, το 

οποίο ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να 

πληροί ο ραδιοεξοπλισμός, το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με τις 

γενικές κατευθυντήριες γραμμές που συμφωνούνται μεταξύ της 

Επιτροπής και των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης, οι 

οποίοι ακολουθούν εντολή που εκδίδεται  από  την  Επιτροπή  

μετά  από  διαβούλευση με τα κράτη μέλη και εγκρίνεται από τους 

Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης και το οποίο υιοθετείται 

από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης Προώθησης 

Ποιότητας ως κυπριακό πρότυπο ή υιοθετείται από οποιοδήποτε 

άλλο οργανισμό τυποποίησης κράτους μέλους δυνάμει του οικείου 

νόμου του, ως εθνικό πρότυπο· 
  

 «επιτροπή TCAM» σημαίνει την επιτροπή αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης και εποπτείας της τηλεπικοινωνιακής αγοράς 
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(TCAM), που αποτελείται από αντιπρόσωπους των κρατών μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της οποίας προεδρεύει ο 

αντιπρόσωπος της Επιτροπής. 

  

 «Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης» σημαίνει είτε την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), είτε την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC), είτε το 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI)· 
  

 «Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· 
  

 «κοινοποιημένος οργανισμός» σημαίνει κυπριακό κοινοποιημένο  

οργανισμό και κάθε οργανισμό, ο οποίος εγκρίνεται και 

κοινοποιείται από κράτος μέλος στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη 

μέλη, για σκοπούς εκτέλεσης της διαδικασίας εκτίμησης της 

συμμόρφωσης δυνάμει της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ, και ο οποίος 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο κοινοποιημένων οργανισμών που 

δημοσιεύεται από την Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και περιλαμβάνει οργανισμούς οι οποίοι 

δυνατό να αναφέρονται σε Κανονισμούς ως αναγνωρισμένοι τρίτοι 

φορείς, οργανισμοί επιθεώρησης, ελεκτικές υπηρεσίες των 

χρηστών, εργαστήρια δοκιμών και οργανισμοί πιστοποίησης·   
  
 «κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
  

156(Ι) του 2002. 
 

«Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ)» 

σημαίνει τον οργανισμό που έχει συσταθεί δυνάμει του Άρθρου 3 

του περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης 

Νόμου του 2002 όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται και είναι ο 

Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία. 
  

146(I) του 2002 

15(Ι) του 2003 

16(Ι) του 2004 

180(Ι) του 2004 

74(Ι) του 2006.. 

«Νόμος» σημαίνει τον περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμο του 2002 και 

περιλαμβάνει κάθε νόμο που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά· 
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 «Πιστοποιητικό Διαπίστευσης» είναι το επίσημο έγγραφο που 

εκδίδεται από φορέα διαπίστευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 

«Κανονισμού (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 την κατάργηση του Κανονισμού 

(ΕΟΚ) αρ. 339/93 του Συμβουλίου» με το οποίο επιβεβαιώνεται ότι 

ο ενδιαφερόμενος οργανισμός πληροί τις προϋποθέσεις του 

Κανονισμού 11. 
  

 
 
Παράρτημα ΙV. 

«σήμανση πιστότητας CE» σημαίνει τη σήμανση πιστότητας  CE 

που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙV. 
  
 (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούνται στους παρόντες 

Κανονισμούς και οι οποίοι δεν ορίζονται διαφορετικά σ΄ αυτούς θα 

έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Νόμος. 
  
Πεδίο εφαρμογής. 

Εξαιρέσεις. 

 

3.-(1) Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται σε κάθε  

ραδιοεξοπλισμό, εκτός από αυτόν που καθορίζεται από τον 

ΔιευθυντήΥπουργό σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του άρθρου 

36 του Νόμου. 

  
 (2) Ραδιοεξοπλισμός που περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο 

μέρος, ή ως εξάρτημα - 
  
  (α) Ιατροτεχνολογικό προϊόν, κατά την έννοια που 

περιλαμβάνεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία 

που στοχεύει σε εναρμόνιση  με την  Οδηγία 

93/42/ΕΟΚ, του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, 

περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ή 
   
  (β) ενεργό εμφυτεύσιμο ιατρικό βοήθημα, κατά την έννοια 

που περιλαμβάνεται στην εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία που στοχεύει σε εναρμόνιση με την Οδηγία 

90/385/ΕΟΚ, του Συμβουλίου, της 20ης Ιουνίου 1990, 
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για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 

μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά 

βοηθήματα, 
  
 διέπεται από τους παρόντες Κανονισμούς, με την επιφύλαξη της 

εφαρμογής των εκάστοτε ισχυουσών νομοθεσιών που στοχεύουν 

σε εναρμόνιση με τις Οδηγίες 93/42/ΕΟΚ και 90/385/ΕΟΚ στο 

ιατροτεχνολογικό προϊόν και το ενεργό εμφυτεύσιμο ιατρικό 

βοήθημα, αντίστοιχα. 
  

 

 

 

 

 

 

 
18(Ι) του 2000. 

(3) Ραδιοεξοπλισμός που αποτελεί κατασκευαστικό στοιχείο ή 

χωριστή τεχνική μονάδα οχήματος, κατά την έννοια που 

περιλαμβάνεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει 

σε εναρμόνιση με την Οδηγία 72/245/ΕΟΚ, του Συμβουλίου και 

που  αφορά τα ραδιοηλεκτρικά παράσιτα (ηλεκτρομαγνητική 

συμβατότητα) των οχημάτων ή κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή 

τεχνική μονάδα οχήματος, κατά την έννοια που περιλαμβάνεται 

στον περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμο, διέπεται από τους 

παρόντες Κανονισμούς με την επιφύλαξη της εφαρμογής της 

εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που στοχεύει σε εναρμόνιση με 

την Οδηγία 72/245/ΕΟΚ ή τον περί ΄Έγκρισης Τύπου Οχημάτων 

Νόμο, αντίστοιχα. 
  

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΡΑΔΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

  
Διαδικασίες 

εκτίμησης της 

συμμόρφωσης. 

4.-(1) Για την εκτίμηση της συμμόρφωσης ραδιοεξοπλισμού προς 

όλες τις βασικές απαιτήσεις, πρέπει να διενεργούνται οι διαδικασίες 

που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό. 
  
 

 

 
Παραρτήματα Ι, ΙΙ, 

IΙΙ. 

(2) Κατασκευαστής, ο οποίος εφαρμόζει εναρμονισμένα 

πρότυπα, δύναται να ακολουθεί τις διαδικασίες που περιγράφονται 

στο Παράρτημα Ι, II ή III. 
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Παραρτήματα ΙΙ και 

IΙΙ. 

(3) Κατασκευαστής, ο οποίος δεν εφάρμοσε ή εφάρμοσε μόνο 

εν μέρει εναρμονισμένα πρότυπα, δύναται να ακολουθεί τις 

διαδικασίες που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ ή III. 

  
 

 
(4) Ο κατασκευαστής δύναται, αντί των διαδικασιών που 

αναφέρονται στις παραγράφους (2) και (3), να ακολουθεί τις 

διαδικασίες που ορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που 

στοχεύει σε εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/95/ΕΚ 73/23/ΕΟΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 129ης 

Δεκεμβρίου Φεβρουαρίου 2006 1973, περί προσεγγίσεως των 

νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο 

ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός 

ορισμένων ορίων τάσεως και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία 

που στοχεύει σε εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/108/ΕΚ 

89/336/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 

153ης ΔεκεμβρίουΜαϊου 2004 1989, για την προσέγγιση των 

νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική 

συμβατότητα, όταν ο ραδιοεξοπλισμός εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής των Κανονισμών αυτών. 
  
 (5) Τα σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης βιβλία και αλληλογραφία που αναφέρονται στον 

παρόντα Κανονισμό, πρέπει να συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα, ή        σε επίσημη γλώσσα κράτους μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο διεξάγεται η διαδικασία ή σε 

γλώσσα αποδεκτή από τον συγκεκριμένο κοινοποιημένο 

οργανισμό. 
  
Σήμανση 

πιστότητας CE. 
5.-(1) Η σήμανση πιστότητας CE τίθεται επί του προϊόντος ή επί 

της αναγνωριστικής πινακίδας του, επί της συσκευασίας, εάν 

υφίσταται, καθώς και στα συνοδευτικά έγγραφα του 

ραδιοεξοπλισμού. 
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Παραρτήματα Ι, ΙΙ 

και ΙΙΙ. 

(2) Όταν χρησιμοποιούνται οι διαδικασίες εκτίμησης της 

συμμόρφωσης που καθορίζονται στα Παραρτήματα Ι, II ή IΙΙ, η 

σήμανση συνοδεύεται από τον αναγνωριστικό αριθμό του 

κοινοποιημένου οργανισμού, εάν στη διαδικασία εκτίμησης της 

συμμόρφωσης εμπλέκεται κοινοποιημένος οργανισμός. 
  
 (3) Επιπλέον ο ραδιοεξοπλισμός, πρέπει να συνοδεύεται από 

τον αναγνωριστικό κωδικό κατηγορίας εξοπλισμού, εφόσον του 

έχει αποδοθεί τέτοιος κωδικός. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Παράρτημα V. 

(4) Ο αναγνωριστικός κωδικός της κατηγορίας του εξοπλισμού, 

τα στοιχεία του οποίου έχουν το ίδιο ύψος με τα αρχικά CE, 

τοποθετείται σε μορφή που καθορίζει εκάστοτε ο Διευθυντής με 

απόφαση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας. Όπου εφαρμόζεται, θα περιλαμβάνει και στοιχείο το 

οποίο θα πληροφορεί το χρήστη ότι ο ραδιοεξοπλισμός 

χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες όπου η χρήση τους δεν είναι 

εναρμονισμένη σε ολόκληρη την Κοινότητα, κατ’ εφαρμογή του 

άρθρου 38 του Νόμου. Σε τέτοια περίπτωση, ο κατασκευαστής ή ο 

εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του ή το πρόσωπο που είναι  

υπεύθυνο για τη διάθεση ραδιοεξοπλισμού στην αγορά, ανάλογα 

με την περίπτωση, οφείλουν να κοινοποιούν στο Διευθυντή, την  

πρόθεσή τους για διάθεση τέτοιου ραδιοεξοπλισμού στην αγορά 

υποβάλλοντας τα στοιχεία που εμφαίνονται στο Παράρτημα V ή 

χρησιμοποιώντας το αυτοματοποιημένο σύστημα μονοθυριδικής 

κοινοποίησης (One Stop Notification) της Επιτροπής 

υποβάλλοντας τα ίδια στοιχεία όπως τα στοιχεία που αναφέρονται 

στο Παράρτημα V . 
  
 

 

 

 
Παράρτημα VI. 

(5) Ο ραδιοεξοπλισµός για τον οποίο εφαρμόζονται περιορισμοί 

όσον αφορά τη θέση του σε λειτουργία, σύµφωνα με το Νόμο και 

των δυνάμει αυτού Κανονισμών και Διαταγμάτων, πρέπει να φέρει 

το κωδικό σήμα αναγνώρισης που φαίνεται στο Παράρτημα VI.  
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 (6) Επί του ραδιοεξοπλισμού δύναται να τοποθετηθεί 

οποιαδήποτε άλλη σήμανση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

μειώνεται η ορατότητα και αναγνωσιμότητα της σήμανσης 

πιστότητας CE. 
  
 

 

 

 

 

Παράρτημα ΙV. 

(7) Κανένας ραδιοεξοπλισμός, ανεξάρτητα της συμμόρφωσής 

του με τις πρόνοιες του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών, δεν 

πρέπει να φέρει άλλη σήμανση που είναι δυνατό να παραπλανήσει 

τρίτους, όσον αφορά τη σημασία και τη μορφή της καθοριζόμενης 

στο Παράρτημα ΙV σήμανσης πιστότητας CE. 
  
Εφαρμογή 

περισσότερων 

Κανονισμών. 

30(Ι) του 2002 

29(Ι) του 2003 

258(Ι) του 2004 

89(Ι) του 2005.. 

6. Σε περίπτωση όπου στο ραδιοεξοπλισμό εφαρμόζονται 

περισσότεροι από ένας Κανονισμοί, που εκδίδονται κάτω από τον 

περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να Πληρούν 

Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμο του 2002  όπως αυτός 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθιστάται·, η επίθεση της σήμανσης 

πιστότητας CE υποδηλώνει συμμόρφωση με όλους τους 

Κανονισμούς: 
  
  Νοείται ότι, σε περίπτωση που κάποιοι από τους 

εφαρμοστέους Κανονισμούς, που εκδίδονται κάτω από τον περί 

των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να Πληρούν Καθορισμένες 

Κατηγορίες Προϊόντων Νόμο του 2002,  προβλέπουν μεταβατική 

περίοδο για την εφαρμογή τους, η σήμανση πιστότητας  

υποδηλώνει συμμόρφωση μόνο με τους Κανονισμούς προς τους 

οποίους συμμορφώνεται ο κατασκευαστής: 
  
  Νοείται περαιτέρω ότι, ο αριθμός των εφαρμοστέων αυτών 

Κανονισμών, όπως δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων, πρέπει να αναφέρονται στα 

συνοδευτικά έγγραφα, ανακοινώσεις ή οδηγίες χρήσης που δέον 

να απαιτούνται. 
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Επιτήρηση της 

αγοράς. 
7.-(1) Κατά την άσκηση των καθηκόντων του που αναφέρονται  

στο άρθρο 43 του Νόμου, ο Διευθυντής αφού διαπιστώσει μη 

συμμόρφωση ραδιοεξοπλισμού προς οποιαδήποτε πρόνοια του 

Νόμου και των παρόντων Κανονισμών, επιδίδει ειδοποίηση στον 

κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ή στο 

πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του ραδιοεξοπλισμού 

στην αγορά, ανάλογα με την περίπτωση, στην οποία του 

επισημαίνει την παράβαση και τον καλεί να συμμορφωθεί με τις 

πρόνοιες του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών, μέσα στο 

χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην ειδοποίηση ανάλογα με τη 

φύση της παράβασης. 
  
      (2) Η ειδοποίηση συμμόρφωσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
   
  (α) Μέτρα στα οποία θα προβεί ο Διευθυντής σε 

περίπτωση που ο κατασκευαστής ή ο 

εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του ή το πρόσωπο 

που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του 

ραδιοεξοπλισμού στην αγορά ανάλογα με την 

περίπτωση, δε συμμορφωθεί· 
   
  (β) τα μέτρα στα οποία οφείλει να προβεί ο κατασκευαστής 

ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του ή το 

πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του 

ραδιοεξοπλισμού στην αγορά ανάλογα με την 

περίπτωση για να θεωρηθεί ότι συμμορφώθηκε με τις 

πρόνοιες του παρόντος  Νόμου και των  Κανονισμών· 
   
  (γ) προθεσμία στην οποία ο κατασκευαστής ή ο 

εξουσιοδοτημένος   αντιπρόσωπός    του ή το  

πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του 

ραδιοεξοπλισμού στην αγορά, ανάλογα με την 

περίπτωση, οφείλει να παραθέσει τις απόψεις του για 

την παράβαση, είτε προφορικώς είτε γραπτώς ενώπιον 
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του Διευθυντή. 

 

  
      (3) Σε περίπτωση πλήρους συμμόρφωσης με την ειδοποίηση 

συμμόρφωσης, ο Διευθυντής οφείλει να απέχει από τη λήψη 

οποιωνδήποτε μέτρων προτίθετο να λάβει. 
  
      (4) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Διευθυντής δύναται να 

λάβει οποιαδήποτε μέτρα κρίνει κατάλληλα περιλαμβανομένης της 

διαδικασίας επίκλησης της ρήτρας διασφάλισης που προβλέπεται 

στον Κανονισμό 8, νοουμένου ότι άλλα μέτρα έχουν αποτύχει ή δεν 

θεωρούνται ικανοποιητικά. 
  
 (5) Στην κοινοποίηση του στην Επιτροπή, ο Διευθυντής 

αναφέρει κατά πόσο η μη συμμόρφωση οφείλεται - 
   
  (α) Σε εσφαλμένη εφαρμογή των εναρμονισμένων 

προτύπων, ή 
   
  (β) σε ελλείψεις των εναρμονισμένων προτύπων, ή 
   
  (γ) σε μη τήρηση των βασικών απαιτήσεων, όταν η 

συσκευή δεν συμμορφώνεται προς τα εναρμονισμένα 

πρότυπα, ή 
   
  (δ) σε οποιοδήποτε άλλο λόγο. 
  
 (6) Ο Διευθυντής δύναται, σε περιπτώσεις εμπορικών 

εκθέσεων, επιδείξεων ή άλλων παρόμοιων δραστηριοτήτων, να 

επιτρέπει την παρουσίαση ραδιοεξοπλισμού, που δεν 
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συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του Νόμου, των παρόντων 

Κανονισμών και οποιωνδήποτε διαταγμάτων έχει εκδώσει δυνάμει 

του Νόμου, με την προϋπόθεση ότι μια εμφανής ένδειξη 

επισημαίνει με σαφήνεια ότι ο συγκεκριμένος ραδιοεξοπλισμός δεν 

μπορεί να κυκλοφορήσει στο εμπόριο ή να τεθεί σε λειτουργία έως 

ότου καταστεί συμβατός. 
 προϋπόθεση ότι μια εμφανής ένδειξη επισημαίνει με σαφήνεια ότι ο 

συγκεκριμένος ραδιοεξοπλισμός δεν μπορεί να κυκλοφορήσει στο 

εμπόριο ή να τεθεί σε λειτουργία έως ότου καταστεί συμβατός. 
  
Διαδικασία 

επίκλησης της 

ρήτρας 

διασφάλισης. 

8.-(1) Ο Διευθυντής δύναται, αφού ενημερώσει σχετικά τον 

κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή το 

πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του ραδιοεξοπλισμού 

στην αγορά ανάλογα με την περίπτωση, να περιορίζει ή να 

απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία 

ραδιοεξοπλισμού ή να αποσύρει από την αγορά ραδιοεξοπλισμό ο 

οποίος: 
   
  (α) Φέρει την απαιτούμενη σήμανση πιστότητας CE·και 
   
  (β) έχει προκαλέσει ή πιστεύεται ότι θα προκαλέσει 

επιβλαβείς παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των 

παρεμβολών με τις υφιστάμενες ή προβλεπόμενες 

υπηρεσίες σε κατανεμημένες ζώνες συχνοτήτων στη 

Δημοκρατία. 
  
      (2) Ο Διευθυντής εφαρμόζει τα πιο πάνω μόνο σε περίπτωση 

που η διαπιστωμένη μη συμμόρφωση αφορά σε συστηματική 

αποτυχία του σχεδιασμού ή της κατασκευής ολόκληρης παρτίδας ή 

σειράς κατασκευασμένου ραδιοεξοπλισμού και όχι σε σφάλμα σε 

μεμονωμένο ραδιοεξοπλισμό.  
  
Ειδοποίηση 

αναστολής ή 
9.-(1) Όταν ο Διευθυντής επικαλείται τη ρήτρα διασφαλίσεως 

δυνάμει του πιο πάνω Κανονισμού, επιδίδει στον κατασκευαστή ή 
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απόσυρσης. στον εξουσιοδοτημένο του αντιπρόσωπο ή στο πρόσωπο που 

είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του ραδιοεξοπλισμού στην αγορά, 

ανάλογα με την περίπτωση, είτε ειδοποίηση αναστολής, η οποία 

απαγορεύει στο πρόσωπο στο οποίο επιδίδεται, για τόση περίοδο 

όση καθορίζεται  σε  αυτή,  όχι  όμως μεγαλύτερη από έξι μήνες 

από  την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης, τη διάθεση του 

ραδιοεξοπλισμού  στην  αγορά και τη θέση του σε λειτουργία, είτε 

ειδοποίηση απόσυρσης του ραδιοεξοπλισμού από την αγορά. 
  
      (2) Η ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης οφείλει να: 
   
  (α)  Περιγράφει τον ραδιοεξοπλισμό με τρόπο που να 

διακριβώνεται επακριβώς η ταυτότητά του⋅ και 
   
  (β)  εκθέτει τους λόγους για τους οποίους επιδίδεται και 

τους λόγους για τους οποίους ο Διευθυντής θεωρεί ότι 

έχει παραβιαστεί ο Νόμος και οι Κανονισμοί.  
   
      (3) Η ειδοποίηση αναστολής ή η ειδοποίηση απόσυρσης η 

οποία επιδίδεται από το Διευθυντή δυνάμει της παραγράφου (1), 

δύναται να απαιτεί από το πρόσωπο προς το οποίο επιδίδεται, να 

τον τηρεί ενήμερο για το χώρο στον οποίο βρίσκεται το προϊόν για 

το χρονικό διάστημα της αναστολής ή της απόσυρσης. 
  
      (4) Επίδοση ειδοποίησης αναστολής αναφορικά με 

οποιοδήποτε ραδιοεξοπλισμό συνεπάγεται τη μη δυνατότητα 

επίδοσης περαιτέρω ειδοποίησης αναφορικά με τον ίδιο 

ραδιοεξοπλισμό, εκτός εάν κατά τη λήξη της περιόδου που 

αναγράφεται η πιο πάνω ειδοποίηση, βρίσκεται σε εκκρεμότητα –  
  
  (α)  Ποινική διαδικασία εναντίον του προσώπου αυτού για 

αδίκημα αναφορικά με παράβαση του Κανονισμού 16⋅ 
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  (β)  διαδικασία δήμευσης του ραδιοεξοπλισμού δυνάμει του 

άρθρου 10 του Νόμου⋅ 
   
      (5) Για επαναδιάθεση του ραδιοεξοπλισμού στην αγορά, 

παρέχεται από το Διευθυντή συγκατάθεση, η οποία δύναται να 

επιβάλλει τέτοιους όρους για τη διάθεση του ραδιοεξοπλισμού στην  

αγορά ή για τη θέση του σε λειτουργία τους οποίους ο Διευθυντής 

θεωρεί κατάλληλους ως προς τη συμμόρφωση του 

ραδιοεξοπλισμού με το Νόμο και τους παρόντες Κανονισμούς. 
   

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
  
Διαδικασία έγκρισης 

κοινοποιημένων 

οργανισμών. 

 

10. Ο ενδιαφερόμενος οργανισμός υποβάλλει στο Διευθυντή 

αίτηση , ,  σε τύπο που καθορίζεται εκάστοτε από το Διευθυντή, 

στην οποία δηλώνει το ενδιαφέρον δραστηριοποίησής του ως 

κοινοποιημένος οργανισμός για ραδιοεξοπλισμό και στην οποία 

επισυνάπτει τα ακόλουθα πιστοποιητικά ή πληροφορίες: 
   
  (α)   Τα εναρμονισμένα πρότυπα, τα οποία 

χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία εκτίμησης της 

συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού με τις βασικές 

απαιτήσεις ή περιγραφή της δικής του μεθόδου όπου 

δεν χρησιμοποιούνται τέτοια πρότυπα ˙ 
   
  (β)  τις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης που 

προβλέπονται από τους Κανονισμούς για 

ραδιοεξοπλισμό ⋅ 
   
Παράρτημα VIII  (αγ)      Πλήρως συμπληρωμένο και υπογραμμένο το σχετικό 

έντυπο του Παραρτήματος VIII με το οποίο επιβεβαιώνεται 

απόδειξη ότι το προσωπικό του διαθέτει: 
   
   (i)  γνώση του Νόμου και των παρόντων 

Κανονισμών που ρυθμίζουν τον ραδιοεξοπλισμό 

για τον οποίο επιθυμεί να κοινοποιηθεί⋅ 
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(ii)  γνώση της τεχνολογίας κατασκευής του 

συγκεκριμένου ραδιοεξοπλισμού, του τρόπου 

χρήσης του, των πιθανών ελαττωμάτων που 

μπορεί  να  εμφανιστούν  κατά  τη χρήση του  

και των πιθανών συνεπειών που προκύπτουν⋅ 
   (iii) ικανότητα άσκησης επαγγελματικής κρίσης 

αναφορικά με τη συμμόρφωση του 

ραδιοεξοπλισμού με τις βασικές απαιτήσεις.   
  
 (βδ) Πιστοποιητικό Διαπίστευσης από τον Κυπριακό 

Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας ή από εθνικό 

οργανισμό διαπίστευσης άλλου κράτους μέλους, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του  «Κανονισμού (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 την 

κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 339/93 του 

Συμβουλίου», με το οποίο επιβεβαιώνεται ότι ο 

ενδιαφερόμενος οργανισμός πληροί τις προϋποθέσεις 

του Κανονισμού 11.  .   
  
  
Κριτήρια 

κοινοποιημένων 

οργανισμών. 

11. Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι κοινοποιημένοι 

οργανισμοί είναι τα ακόλουθα: 

   
  (α) Ο κοινοποιημένος οργανισμός, ο διευθυντής του και  

το προσωπικό που είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή των 

καθηκόντων για τα οποία έχει οριστεί ο κοινοποιημένος 

οργανισμός δεν δύνανται να είναι μελετητές, 

κατασκευαστές, προμηθευτές ή εγκαταστάτες 

ραδιοεξοπλισμού ή φορέας εκμετάλλευσης δικτύου ή 

παροχέας υπηρεσιών ή εξουσιοδοτημένος 

αντιπρόσωπος οποιουδήποτε των ανωτέρω, αλλά να 
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είναι ανεξάρτητοι και να μην ενέχονται άμεσα στο 

σχεδιασμό, την κατασκευή, τη διάθεση στην αγορά ή τη 

συντήρηση ραδιοεξοπλισμού ή τηλεπικοινωνιακού 

τερματικού εξοπλισμού και να μην εκπροσωπούν τα 

μέρη που ενέχονται στις δραστηριότητες αυτές, χωρίς 

αυτό να αποκλείει τη δυνατότητα ανταλλαγής τεχνικών 

πληροφοριών μεταξύ του κατασκευαστή και του 

κοινοποιημένου οργανισμού. 
   
  (β) Ο κοινοποιημένος οργανισμός και το προσωπικό του 

πρέπει να ασκούν τα καθήκοντα για τα οποία έχουν 

ορισθεί με την ύψιστη επαγγελματική ακεραιότητα και 

τεχνική επάρκεια και πρέπει να είναι ελεύθεροι από 

κάθε πίεση και κίνητρο, ιδίως οικονομικού χαρακτήρα, 

που ενδέχεται να επηρεάσει την κρίση τους ή τα 

αποτελέσματα οποιασδήποτε επιθεώρησης, ιδίως από 

πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που έχουν συμφέρον 

στα εν λόγω αποτελέσματα. 
  
  (γ) Ο κοινοποιημένος οργανισμός πρέπει να έχει στη 

διάθεσή του το απαραίτητο προσωπικό και 

εγκαταστάσεις που του επιτρέπουν να εκτελεί ορθά τις 

διοικητικές και τεχνικές εργασίες που συνδέονται με τα 

καθήκοντα για τα οποία έχει ορισθεί. 
   
  (δ) Το αρμόδιο για τις επιθεωρήσεις προσωπικό πρέπει  

να διαθέτει κατάλληλη τεχνική και επαγγελματική 

κατάρτιση, ικανοποιητική γνώση των απαιτήσεων των 

διεξαγόμενων δοκιμών ή επιθεωρήσεων και κατάλληλη 

πείρα από εν λόγω δοκιμές και επιθεωρήσεις, την 

ικανότητα να συντάσσει τα πιστοποιητικά, τα μητρώα 

και τις εκθέσεις που απαιτούνται για την επικύρωση της 

εκτέλεσης των επιθεωρήσεων. 
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  (ε) Η αμεροληψία των επιθεωρητών πρέπει να είναι 

εγγυημένη και η  αμοιβή τους δεν πρέπει να εξαρτάται 

από τον αριθμό των διεξαγόμενων δοκιμών ή 

επιθεωρήσεων ούτε από τα αποτελέσματα των εν λόγω 

επιθεωρήσεων. 
   
  (στ) Ο κοινοποιημένος οργανισμός οφείλει να συνάπτει 

ασφάλιση αστικής ευθύνης. 
   
  (ζ) Το προσωπικό του κοινοποιημένου οργανισμού 

δεσμεύεται από την τήρηση του επαγγελματικού 

απόρρητου αναφορικά με όλες τις πληροφορίες που 

αποκτώνται κατά την άσκηση των καθηκόντων του, με 

εξαίρεση όσον αφορά τις αρμόδιες υπηρεσίες της 

Δημοκρατίας, οι οποίες έχουν αρμοδιότητα στην 

εφαρμογή του Νόμου και των δυνάμει αυτού 

Κανονισμών και  διαταγμάτων. 
   
Γενικές 

υποχρεώσεις 

κοινοποιημένων 

οργανισμών. 

12. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί έχουν υποχρέωση να: 

  (α)  Υποβάλλουν ετήσια έκθεση στο Διευθυντή που να 

περιέχει πληροφορίες σχετικές με τη σωστή εφαρμογή 

των προϋποθέσεων βάσει των οποίων 

κοινοποιήθηκαν⋅ 
   
  (αβ) ενημερώνουν το Διευθυντή, και τους άλλους 

κοινοποιημένους οργανισμούς για όλα τα πιστοποιητικά 

τα οποία ανακαλούν ή των οποίων αναστέλλουν την 

εφαρμογή και σε περίπτωση που τους ζητηθεί, τα 

πιστοποιητικά που παραχωρούν ή των οποίων 

αρνούνται την παραχώρηση⋅  
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  (βγ) παραχωρούν στο Διευθυντή σχετικές με την επιτήρηση 

της αγοράς πληροφορίες⋅ 
   
  (γδ) παραχωρούν, σε περίπτωση που αυτό τους ζητηθεί,  

στις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής πληροφορίες 

σχετικές με ραδιοεξοπλισμό ή τη διαδικασία εκτίμησης 

της συμμόρφωσης⋅ 
   
  (δε) λειτουργούν με υπεύθυνο, ισότιμο, διαφανή, ουδέτερο,  

ανεξάρτητο και αμερόληπτο τρόπο⋅ 
   
  (εστ) απασχολούν το απαραίτητο προσωπικό το οποίο 

κατέχει ικανοποιητική και σχετική πείρα για τη 

διεξαγωγή της διαδικασίας εκτίμησης της 

συμμόρφωσης για τον ραδιοεξοπλισμό⋅ 
   
  (στζ) διατηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

κατέχουν κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας εκτίμησης 

της συμμόρφωσης και ειδικότερα να διασφαλίζουν ότι 

κανένα αποτέλεσμα ή άλλη πληροφορία δεν 

αποκαλύπτεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο πέραν από 

το Διευθυντή, όταν αυτό ζητηθεί, και τον κατασκευαστή 

ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του⋅  
   
  (ζη)   ασφαλίζονται με οποιοδήποτε ασφαλιστή έναντι της 

αστικής τους ευθύνης⋅ 
   
  (ηθ)  συμμετέχουν σε δραστηριότητες συνεργασίας μεταξύ 

άλλων κοινοποιημένων οργανισμών, των κρατών 

μελών και της Επιτροπής⋅ 
   
  (θι) αποδεικνύουν ότι ενημερώνονται με οποιοδήποτε 

τρόπο για την πορεία των σχετικών με τη διαδικασία 
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εκτίμησης της συμμόρφωσης για την οποία 

κοινοποιούνται, τεχνικών προδιαγραφών. 
   
  (ικ) διασφαλίζουν ότι θα συμβάλλονται με άλλο 

κοινοποιημένο οργανισμό, ο οποίος θα αναλάβει να 

επεξεργάζεται τους φακέλους του κοινοποιημένου 

οργανισμού σε περίπτωση που αυτός ανακαλείται από 

το Διευθυντή, δυνάμει του Κανονισμού 163, 

προκειμένου να διασφαλίζεται η απαιτούμενη συνέχεια.. 

   
  (κλ)    ενημερώνουν το Διευθυντή για την πρόθεση τους για 

οποιαδήποτε υπεργολαβική ανάθεση σε άλλο 

οργανισμό, μέρους των εργασιών τους. 
   
Απόφαση του 

Διευθυντή επί 

αίτησης 

 13. (1) Ο Διευθυντής λαμβάνει και μελετά την αίτηση, για 

έγκριση κοινοποιημένου οργανισμού και εντός τριών μηνών 

από την ημέρα παραλαβής της πλήρως συμπληρωμένης 

αίτησης, αποφασίζει επί της αίτησης και κοινοποιεί γραπτώς 

την απόφαση του στον αιτητή.  

 
  (2)  Νοείται ότι σε περίπτωση που για απρόβλεπτους λόγους 

η αξιολόγηση της αίτησης δεν έχει ολοκληρωθεί εντός της 

προθεσμίας των τριών μηνών, δεν θεωρείται ότι έχει 

χορηγηθεί έγκριση κοινοποιημένου οργανισμού. 
   
   
   
Κοινοποίηση 

εγκεκριμένων 

οργανισμών  

 14-(1) Ο Διευθυντής κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα κράτη 

μέλη τους εγκεκριμένους κοινοποιημένους οργανισμούς με 

χρήση του ηλεκτρονικού μέσου κοινοποίησης που έχει 

δημιουργήσει και διαχειρίζεται η Επιτροπή.  
   
  (2) Κατά την κοινοποίηση, ο Διευθυντής διαβιβάζει στην 
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Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες για τον εγκεκριμένο 

κοινοποιημένο οργανισμό: 

 
  (α)  Όνομα και διεύθυνση του Οργανισμού. 
  (β)  την περίοδο για την οποία ισχύει η κοινοποίηση. 
  (γ) τον τρόπο αξιολόγησης των τεχνικών ικανοτήτων του 

οργανισμού. 
  (δ) το προϊόν ή τα προϊόντα για τα οποία εγκρίθηκε να διεξάγει 

τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης και για τα 

οποία κοινοποιείται καθώς και η διαδικασία εκτίμησης της 

συμμόρφωσης την οποία θα ακολουθήσει.  
   
  (3) Η κοινοποίηση ισχύει όση περίοδο ισχύει και η 

διαπίστευση του κοινοποιημένου οργανισμού. 
   
  (4) Τα ονόματα των κοινοποιημένων οργανισμών, οι 

αριθμοί αναγνώρισης που τους έχουν χορηγηθεί από την 

Επιτροπή και οι δραστηριότητες για τις οποίες έχουν 

κοινοποιηθεί, βρίσκονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε 

κατάλογο που καταρτίζεται και επικαιροποιείται από καιρό σε 

καιρό από την Επιτροπή.  
   
  (5) Ο Διευθυντής ενημερώνει την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη για οποιεσδήποτε επακόλουθες αλλαγές στην 

κοινοποίηση.  
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Επιτήρηση 

κοινοποιημένων 

οργανισμών 

  

15-(1) Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί επιτηρούνται από τον 

Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας ή από Εθνικό 

Φορέα Διαπίστευσης άλλου κράτους μέλους ανάλογα με τη 

περίπτωση, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι διατηρούν ανά 

πάσα στιγμή την ικανότητα διεξαγωγής της διαδικασίας 

εκτίμησης της συμμόρφωσης για την οποία  διαπιστεύθηκαν 

και ότι εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις βάσει των 

οποίων εγκρίθηκαν και κοινοποιήθηκαν. 

 

(2) Σε περίπτωση που ο κοινοποιημένος οργανισμός 

παύσει να διατηρεί την ικανότητα εκτέλεσης της διαδικασίας 

εκτίμησης της συμμόρφωσης για τα προϊόντα για τα οποία έχει 

κοινοποιηθεί, και ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης 

Ποιότητας ή ο Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης του άλλου 

κράτους μέλους, ανάλογα με τη περίπτωση, αποφασίσει να 

ανακαλέσει ή να αναστείλει ή να μην επανεκδώσει το 

πιστοποιητικό διαπίστευσης τότε ο κοινοποιημένος 

οργανισμός ενημερώνει άμεσα το Διευθυντή επί του θέματος.  

 

 
Ανάκληση έγκρισης 

και κοινοποίησης 

κοινοποιημένου 

οργανισμού. 

163.-(1) Ο Διευθυντής ανακαλεί την έγκριση και την κοινοποίηση 

κοινοποιημένου οργανισμού σε περίπτωση που:, κατόπιν 

αξιολόγησης της ετήσιας έκθεσης που υποβάλλεται από τον 

κοινοποιημένο οργανισμό με βάση την παράγραφο (α) του 

Κανονισμού 12, διαπιστώσει ότι: 
   
  (α)  διαπιστώσει ότι δεν κατέχει πλέον έγκυρο 

πιστοποιητικό διαπίστευσης  
   
  (β)  διαπιστώσει ότι ο εν λόγω οργανισμός δεν εκπληρώνει 

τις υποχρεώσεις του αναφορικά με την παράγραφο (α) 

του Κανονισμού 10 για τις οποίες εγκρίθηκε και 

κοινοποιήθηκε⋅ 
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  (γ)  είτε η Επιτροπή είτε κράτος μέλος, έχουν δικαιωθεί σε 

διαδικασία εναντίον της Δημοκρατίας για το γεγονός ότι 

ο εν λόγω οργανισμός δεν πληροί τα απαραίτητα 

κριτήρια ή δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις για τις 

οποίες εγκρίθηκε και κοινοποιήθηκε. 
  
      (2) Ο Διευθυντής μεριμνά ώστε να δημοσιεύεται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας η ανάκληση της έγκρισης και 

κοινοποίησης κοινοποιημένου οργανισμού και ενημερώνει την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη για την εν λόγω ανάκληση. 
  
      (3) Η ανάκληση έγκρισης και κοινοποίησης οργανισμού δεν 

επηρεάζει οποιαδήποτε πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί από τον εν 

λόγω οργανισμό, μέχρι του χρονικού εκείνου σημείου κατά το 

οποίο μπορεί να αποδειχθεί ότι τα πιστοποιητικά οφείλουν να 

ανακληθούν. 
  
Ιεραρχική 

προσφυγή κατά της 

απόφασης 

ανάκλησης της 

έγκρισης και της 

κοινοποίησης. 

174.-(1) Η απόφαση του Διευθυντή να ανακαλέσει την έγκριση 

κοινοποιημένου οργανισμού, υπόκειται σε ιεραρχική προσφυγή 

ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία ασκείται μέσα σε 

τριάντα ημέρες από την ημέρα που ο κοινοποιημένος οργανισμός 

λαμβάνει γνώση της απόφασης.  
  
      (2)  Η απόφαση του Διευθυντή για ανάκληση της  έγκρισης 

δεν  καθίσταται εκτελεστή πριν από την πάροδο της πιο πάνω  

προβλεπόμενης  προθεσμίας  για  άσκηση ιεραρχικής προσφυγής 

και   σε   περίπτωση   άσκησης   ιεραρχικής   προσφυγής   από  

τον κοινοποιημένο οργανισμό, πριν από την έκδοση της απόφασης 

του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται μέσα σε ενενήντα 

ημέρες από την ημερομηνία άσκησης της ιεραρχικής προσφυγής. 
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Υπεργολαβική 

ανάθεση 

καθηκόντων από 

κοινοποιημένους  

οργανισμούς 

18. (1) Ο κοινοποιημένος οργανισμός δύναται να αναθέσει με 

υπεργολαβία μέρος των εργασιών που ο ίδιος οφείλει να 

διεκπεραιώσει, σε άλλο οργανισμό αφού πρώτα ενημερώσει για 

αυτή του την πρόθεση το Διευθυντή. 

 (2) Οργανισμός ο οποίος αναλαμβάνει με υπεργολαβία την 

εκτέλεση των πιο πάνω αναφερόμενων εργασιών, δεν είναι 

απαραίτητο να είναι εγκεκριμένος και κοινοποιημένος, αλλά οφείλει 

να κατέχει την απαραίτητη τεχνική ικανότητα και να επιδεικνύει την 

ίδια ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα η οποία απαιτείται από τους 

κοινοποιημένους οργανισμούς. 

  

 (3) Ο κοινοποιημένος οργανισμός δικαιούται να αναθέτει με 

υπεργολαβία δυνάμει του εδαφίου (1), αυστηρά περιορισμένες 

τεχνικές αρμοδιότητες, ενόσω αυτές μπορούν να θεωρηθούν ως 

σημαντικές και συναφείς με τις τεχνικές πτυχές της διαδικασίας 

εκτίμησης της συμμόρφωσης και σε καμιά περίπτωση δε δικαιούται 

να αναθέτει με υπεργολαβία όλες του τις αρμοδιότητες. 

 (4) Η ανάθεση με υπεργολαβία μέρος των εργασιών 

κοινοποιημένου οργανισμού σε άλλο οργανισμό γίνεται βάσει 

συμβολαίου το οποίο διασφαλίζει την εκπλήρωση των γενικότερων 

υποχρεώσεων του κοινοποιημένου οργανισμού, καθώς και τη 

διαφάνεια και εμπιστευτικότητα που πρέπει να διέπει τις εργασίες 

τόσο του κοινοποιημένου οργανισμού όσο και του οργανισμού, ο 

οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα με υπεργολαβία. 
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 (5) Ο κοινοποιημένος οργανισμός τηρεί μητρώο με όλες τις 

δραστηριότητες τις όποιες αναθέτει με υπεργολαβία σε άλλους 

οργανισμούς, το οποίο και ενημερώνει συστηματικά και το οποίο 

θέτει στη διάθεση του Διευθυντή όποτε αυτό του ζητηθεί. 

 (6) Ανεξάρτητα από την ανάθεση οποιουδήποτε μέρους των 

εργασιών της διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης σε άλλο 

οργανισμό, ο κοινοποιημένος οργανισμός παραμένει αποκλειστικά 

υπεύθυνος για τις εργασίες που διεξάγονται από τον άλλο 

οργανισμό.  
  
Τέλη 

Κοινοποιημένων 

Οργανισμών 

19.-(1) Το τέλος υποβολής και εξέτασης της αίτησης 

κοινοποιημένου οργανισμού είναι πεντακόσια (500) ευρώ..  

  

 
  
 (2) Το τέλος υποβολής και εξέτασης της αίτησης 

κοινοποιημένου οργανισμού  καταβάλλεται στο Διευθυντή με την 

υποβολή της αίτησης.   

 
  
Κοινοποιημένοι 

Οργανισμοί  

άλλων κρατών  

μελών της ΕΕ 

20. (1) Οργανισμοί οι οποίοι έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος 

μέλος και οι οποίοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν εντός του 

πεδίου εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού οφείλουν να: 

 
 (α) Είναι κοινοποιημένοι για το σκοπό αυτό από το κράτος μέλος 

στο οποίο έχουν την έδρα τους., . 

 
 (β) ενημερώνουν την κοινοποιούσα αρχή στο άλλο κράτος μέλος 

για την πρόθεση τέτοιας δραστηριοποίησης τους, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η παρακολούθηση της συνολικής δραστηριότητας του 

οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης και της εκτός της επικράτειας 
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του κοινοποιούντος κράτους μέλους.  

 
  
  
  
  
  

ΜΕΡΟΣ ΙV – ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 
  
Εναρμονισμένα 

πρότυπα. 
2115.-(1)  Συμμόρφωση ραδιοεξοπλισμού με εναρμονισμένα 

πρότυπα συνιστά τεκμήριο συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού με 

τις βασικές απαιτήσεις. 
  
      (2) Η συμμόρφωση με εναρμονισμένα πρότυπα δεν είναι 

υποχρεωτική. 
  
      (3) Ο τίτλος και αριθμός εναρμονισμένου προτύπου που αφορά 

ραδιοεξοπλισμό, του οποίου η εφαρμογή προσδίδει τεκμήριο 

συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού με τις βασικές απαιτήσεις, 

καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτού, δημοσιεύονται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας από τον εθνικό φορέα 

τυποποίησης ο οποίος καθορίζεται με Νόμο. 
  
 (4) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής κρίνει ότι η συμμόρφωση 

προς εναρμονισμένο πρότυπο δεν εξασφαλίζει συμμόρφωση προς 

τις βασικές απαιτήσεις, τις οποίες προορίζεται να καλύψει το 

πρότυπο αυτό, θέτει το ζήτημα ενώπιον της επιτροπής TCAM. 
  
Ποινικά αδικήματα.  2216.-(1) Πρόσωπο το οποίο- 
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  (α)  Χρησιμοποιεί τη σήμανση πιστότητας ή οποιοδήποτε 

πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο που εκδίδεται από 

κοινοποιημένο οργανισμό σε σχέση με τη διαδικασία 

εκτίμησης της συμμόρφωσης, χωρίς οποιαδήποτε 

εξουσιοδότηση ή παραπλανητικά, ή που πλαστογραφεί 

ή παραποιεί οποιαδήποτε από τα πιο πάνω έγγραφα ή 

τη σήμανση πιστότητας CE⋅ 
   
  (β)  διαθέτει ή διανέμει στην αγορά οποιοδήποτε 

ραδιοεξοπλισμό, χωρίς την απαιτούμενη δήλωση 

συμμόρφωσης ή με ψευδή ή μη εξουσιοδοτημένη 

δήλωση   συμμόρφωσης   ή   χωρίς   να   επιθέτει  

στον ραδιοεξοπλισμό την απαιτούμενη σήμανση 

πιστότητας ή επιθέτει πλαστή ή μη προβλεπόμενη εκ 

του Νόμου σήμανση πιστότητας· 
   
  (γ) επιθέτει σήμανση πιστότητας σε ραδιοεξοπλισμό, που 

δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των παρόντων 

Κανονισμών· 
   
  (δ) επιθέτει σήμανση πιστότητας σε ραδιοεξοπλισμό που 

εν γνώσει του δεν συμμορφώνεται με τον Νόμο και 

τους παρόντες Κανονισμούς· 
   
  (ε) διαθέτει στην αγορά μη σύμφωνο με τις διατάξεις του 

Νόμου και των παρόντων Κανονισμών ραδιοεξοπλισμό 

ο οποίος όμως συνοδεύεται από δήλωση 

συμμόρφωσης· 
   
  (στ) παραβαίνει ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης 

ραδιοεξοπλισμού που επιδίδεται δυνάμει του 

Κανονισμού 9· 
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  (ζ) εκδίδει πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα σε σχέση με τη 

διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης χωρίς να είναι 

εγκεκριμένο και κοινοποιημένο.  

   
  διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται 

σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή 

σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τιςτις οκτώ χιλιάδες 

πεντακόσια πενήντα (8,550) ευρώ πέντε χιλιάδες λίρες ή και 

στις δύο ποινές μαζί. 
   
 (2)  Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, τα 

πιο πάνω αδικήματα τιμωρούνται με φυλάκιση για περίοδο που δεν 

υπερβαίνει τα τέσσερα χρόνια ή με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει 

τιςτις δέκα επτά χιλιάδες εκατό ευρώ (17,100)  δέκα χιλιάδες λίρες 

ή και στις δύο ποινές μαζί. 
  
Διοικητικό 

πρόστιμο. 
2317.-(1)  Ο Διευθυντής δύναται να επιβάλλει πρόστιμο που δεν 

υπερβαίνει τα ις  χίλια επτακόσια (1,700) οκτώ ευρώ ες (1.000) 

λίρες- 
  
  (α)   Στον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο 

αντιπρόσωπό του ή στον εισαγωγέα ανάλογα με την 

περίπτωση, σε περίπτωση που δεν παραχωρούν σε 

αυτόν μέσα σε τακτή προθεσμία τη δήλωση 

συμμόρφωσης, ή τα απαιτούμενα έγγραφα ή 

πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία εκτίμησης 

της συμμόρφωσης ή τον τεχνικό φάκελο κατασκευής 

που εμποδίζουν ή παρακωλύουν με οποιοδήποτε 

τρόπο τις διαδικασίες αυτές ή που παραχωρούν 

ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες⋅ 
   
  (β) σε οποιοδήποτε πρόσωπο, παρουσιάζεται, χωρίς 

την απαιτούμενη από τους παρόντες Κανονισμούς 
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έγκριση, ως κοινοποιημένος οργανισμός⋅ 
   
  (γ)   σε οποιοδήποτε πρόσωπο εκδίδει χωρίς 

οποιαδήποτε έγκριση, πιστοποιητικό ή άλλο 

έγγραφο, το οποίο εκδίδεται από κοινοποιημένο 

οργανισμό σε σχέση με τη διαδικασία εκτίμησης της 

συμμόρφωσης⋅ 
   

  (δ)   σε οποιοδήποτε πρόσωπο εσκεμμένα παρακωλύει 

εξουσιοδοτημένο λειτουργό, ο οποίος  ενεργεί κατ’ 

εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων 

Κανονισμών. 
  
      (2) Σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, ο Διευθυντής 

δύναται να επιβάλλει πρόστιμο από ογδόντα πέντε ευρώ (85) μέχρι 

και εκατό εβδομήντα (170) ευρώ πενήντα μέχρι και εκατό λίρες για 

κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης ανάλογα με τη βαρύτητα 

αυτής. 
  
Τρόπος επιβολής 

προστίμων. 
2418.-(1) Το επιβαλλόμενο δυνάμει του πιο πάνω Κανονισμού 

πρόστιμο υπολογίζεται ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη 

διάρκεια της παράβασης. 
  
      (2) Κατά την επιβολή του προστίμου, ο Διευθυντής δύναται, αν 

το θεωρήσει σκόπιμο, να λάβει υπόψη του οποιαδήποτε ανάληψη 

δέσμευσης που παρέχεται έναντίέναντι του από τον παραβάτη ή εκ 

μέρους του παραβάτη, αναφορικά με τη γενόμενη παράβαση και 

την προοπτική άρσης ή αποκατάστασης αυτής. 
  
      (3) Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του 

Διευθυντή που βεβαιώνει την παράβαση, αφού ακούσει ή δώσει 

την ευκαιρία στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή εκπρόσωπό του να 

ακουστεί προφορικώς ή γραπτώς. 
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      (4) Κατά της απόφασης για επιβολή προστίμου επιτρέπεται η 

άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργικού 

Συμβουλίου, μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την 

κοινοποίηση της απόφασης στον παραβάτη. 
  
      (5) Το ποσό του προστίμου εισπράττεται από το Διευθυντή όταν  

περάσει  άπρακτη  η  προς  άσκηση  προσφυγής ενώπιον του 

Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε ημερών, 

από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή χρηματικής 

ποινής ή σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή ενώπιον του 

Υπουργικού Συμβουλίου σύμφωνα με το εδάφιο (2), από την 

κοινοποίηση της επί της ιεραρχικής προσφυγής απόφασης του 

Υπουργικού Συμβουλίου. 
  
      (6) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής των κατά των 

παρόντων Κανονισμών επιβαλλόμενων από το Διευθυντή 

προστίμων, ο Διευθυντής λαμβάνει δικαστικά μέτρα και 

εισπράττεται το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο 

προς τη Δημοκρατία. 
  
Ανάκτηση δαπανών 

εκτέλεσης.  
2519. Σε περίπτωση που δικαστήριο καταδικάζει πρόσωπο για 

οποιοδήποτε από τα αδικήματα του Κανονισμού 2216, σε σχέση με 

οποιοδήποτε ραδιοεξοπλισμό ή εκδίδει διάταγμα για δήμευση 

ραδιοεξοπλισμού δυνάμει του άρθρου 10 του Νόμου, έχει εξουσία, 

επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη διαταγή για έξοδα ή δαπάνες 

να διατάξει το καταδικαζόμενο πρόσωπο, ή ανάλογα με την 

περίπτωση, οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συμφέρον επί 

ραδιοεξοπλισμού, να αποζημιώσει το Διευθυντή για οποιαδήποτε 

δαπάνη στην οποία υποβλήθηκε ή δυνατό να υποβληθεί –  
  
  (α)  Σε σχέση με οποιαδήποτε κατάσχεση ή κατακράτηση 

ραδιοεξοπλισμού από ή για λογαριασμό του Διευθυντή 

⋅ 
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  (β)  σε σχέση με συμμόρφωση του Διευθυντή με οδηγίες 

του Δικαστηρίου για τη δήμευση οποιουδήποτε 

ραδιοεξοπλισμού⋅ 
   
  (γ) σε σχέση με οποιαδήποτε έξοδα επιβαρύνθηκε ο 

Διευθυντής κατά την ενάσκηση των εξουσιών του 

δυνάμει του Νόμου. 
  
Αποζημιώσεις για 

λήψη εσφαλμένων 

μέτρων επιτήρησης 

της αγοράς. 

2620. Όταν ο Διευθυντής κατά την ενάσκηση οποιασδήποτε 

εξουσίας  ή αρμοδιότητας δυνάμει του Νόμου και των παρόντων 

Κανονισμών για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς, επιφέρει 

απώλεια ή ζημιά στον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο του 

αντιπρόσωπο ή στο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση 

του  ραδιοεξοπλισμού στην αγορά, ανάλογα με την περίπτωση, 

φέρει ευθύνη για την  καταβολή αποζημιώσεων στο σχετικό 

πρόσωπο αναφορικά με την απώλεια ή ζημία που προκαλείται 

συνεπεία της άσκησης της εν λόγω εξουσίας ή αρμοδιότητας εκτός 

εάν ενήργησε καλόπιστα, εφόσον- 
  
  (α)   Δεν υπήρξε οποιαδήποτε παράβαση του Νόμου και 

των παρόντων Κανονισμών σε σχέση με το 

ραδιοεξοπλισμό⋅ 
   
   (β)  η άσκηση της εξουσίας αυτής δεν οφείλεται σε 

οποιαδήποτε αμέλεια ή παράλειψη εκ μέρους του 

προσώπου αυτού.  
  
Κατάσχεση 

ραδιοεξοπλισμού 

για τεχνικό έλεγχο 

27.-(1) Ο Διευθυντής δύναται, αφού ενημερώσει σχετικά τον 

κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή το 

πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του ραδιοεξοπλισμού 

στην αγορά ανάλογα με την περίπτωση, να κατάσχει 

ραδιοεξοπλισμό για τεχνικό έλεγχο ώστε να διαπιστωθεί η 

συμμόρφωση του με τις πρόνοιες του Νόμου και των παρόντων 

Κανονισμών. 
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 (2) Σε περίπτωση που ο τεχνικός έλεγχος καταδείξει ότι ο 

ραδιοεξοπλισμός συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Νόμου και 

των παρόντων  Κανονισμών τότε ο ραδιοεξοπλισμός επιστρέφεται 

πίσω  στον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό 

του ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του 

ραδιοεξοπλισμού στην αγορά, ανάλογα με την περίπτωση. 

 
 (3) Σε περίπτωση που ο τεχνικός έλεγχος καταδείξει ότι ο 

ραδιοεξοπλισμός συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Νόμου και 

των παρόντων Κανονισμών και ο ραδιοεξοπλισμός έχει υποστεί 

ζημίες κατά τη διάρκεια του τεχνικού έλεγχου τότε καταβάλλεται το 

κόστος στον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό 

του ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του 

ραδιοεξοπλισμού στην αγορά, ανάλογα με την περίπτωση. 
  

 (4)  Σε περίπτωση που ο τεχνικός έλεγχος καταδείξει ότι ο 

ραδιοεξοπλισμός δεν συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Νόμου 

και των παρόντων Κανονισμών ο Διευθυντής δύναται να κατάσχει 

το ραδιοεξοπλισμό κατά εφαρμογή του άρθρου 9(1) του Νόμου 

ή/και να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο κατά εφαρμογή του άρθρου 

4(2)(ιε) του Νόμου.  

 
  

ΜΕΡΟΣ V – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  
Έναρξη της ισχύος 

των παρόντων 

Κανονισμών. 

281. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
(Κανονισμοί 4, 5) 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤHN 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ (2) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 4 
  
 1. Στο παρόν Παράρτημα, περιγράφεται η διαδικασία βάσει της 

οποίας ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος εντός της Δημοκρατίας 

ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, ο οποίος φέρει τις 

καθοριζόμενες στο σημείο 2 υποχρεώσεις, εξασφαλίζει και δηλώνει 

ότι ο ραδιοεξοπλισμός καλύπτει τις ισχύουσες γι' αυτό απαιτήσεις 

των παρόντων Κανονισμών. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος 

εντός της Δημοκρατίας ή της Κοινότητας εξουσιοδοτημένος 

αντιπρόσωπός του πρέπει να επιθέτει τη σήμανση  CE σε κάθε 

ραδιοεξοπλισμό και να συντάσσει έγγραφη δήλωση συμμόρφωσης, 

η οποία περιέχει τα στοιχεία που φαίνονται στο Παράρτημα VII. 
  
 2. Ο κατασκευαστής οφείλει να καταρτίζει τον περιγραφόμενο 

στο σημείο 4 τεχνικό φάκελο κατασκευής· ο ίδιος ο κατασκευαστής ή 

ο εγκατεστημένος εντός της Δημοκρατίας ή της Κοινότητας 

εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, πρέπει να διατηρεί την εν 

λόγω τεκμηρίωση στη διάθεση του Διευθυντή για περίπτωση 

επιθεώρησης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών από την 

κατασκευή του τελευταίου ραδιοεξοπλισμού. 
  
 3. Σε περίπτωση που ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο 

εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του είναι εγκατεστημένοι εντός της 

Δημοκρατίας ή της Κοινότητας, η υποχρέωση διατήρησης του 

τεχνικού φακέλου κατασκευής είναι ευθύνη του προσώπου που θέτει 

το ραδιοεξοπλισμό στην αγορά. 
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 4. Ο τεχνικός φάκελος κατασκευής πρέπει να επιτρέπει στο 

Διευθυντή να   προβαίνει  στην   αξιολόγηση   της   πιστότητας    του 

ραδιοεξοπλισμού προς  τις βασικές απαιτήσεις και πρέπει να 

καλύπτει τη μελέτη, την κατασκευή και τη λειτουργία του 

ραδιοεξοπλισμού και να περιέχει ειδικότερα: 
  
  (α) γενική περιγραφή του ραδιοεξοπλισμού, 
   
  (β) τη μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια και σχήματα των 

εξαρτημάτων, κατασκευαστικών υποσυστημάτων και 

κυκλωμάτων, 
   
  (γ) τις απαραίτητες περιγραφές και επεξηγήσεις για την 

κατανόηση των εν λόγω σχεδίων και σχημάτων και για 

τη λειτουργία του προϊόντος, 
   
  (δ) κατάλογο των εναρμονισμένων προτύπων που ισχύουν 

εν όλω ή εν μέρει, καθώς και περιγραφές και 

επεξηγήσεις των λύσεων που έχουν επιλεγεί για την 

κάλυψη των βασικών απαιτήσεων, σε περίπτωση που τα 

εναρμονισμένα πρότυπα δεν έχουν εφαρμοστεί ή δεν 

υφίστανται, 
   
  (ε) αποτελέσματα υπολογισμού της μελέτης και 

διεξαχθείσες εξετάσεις, 
   
  (στ) εκθέσεις δοκιμών. 
   
 5. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του 

πρέπει να τηρούν αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης, η οποία 

περιέχει τα στοιχεία που φαίνονται στο Παράρτημα VII, στο φάκελο 

του τεχνικού φακέλου κατασκευής. 
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 6. Ο κατασκευαστής πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα 

μέτρα ώστε κατά τη διαδικασία παραγωγής να εξασφαλίζεται  

η   συμμόρφωση   ραδιοεξοπλισμού   που  κατασκευάζεται προς τον 

αναφερόμενο στο σημείο 2 τεχνικό φάκελο κατασκευής καθώς και 

προς τις απαιτήσεις του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών που 

ισχύουν γι' αυτά. 
  
 7. Για κάθε τύπο συσκευής, οι ουσιώδεις σειρές ραδιοδοκιμών 

πρέπει να διεξάγονται από τον κατασκευαστή ή για λογαριασμό του. 

Ο προσδιορισμός των σειρών των δοκιμών που θεωρούνται 

ουσιώδεις είναι αρμοδιότητα του κοινοποιημένου οργανισμού που 

επιλέγει ο κατασκευαστής, εκτός από τις περιπτώσεις όπου οι σειρές 

των δοκιμών καθορίζονται στα εναρμονισμένα πρότυπα. Ο 

κοινοποιημένος οργανισμός λαμβάνει δεόντως υπόψη τις 

προηγούμενες αποφάσεις που ελήφθησαν από κοινού από τους 

κοινοποιημένους οργανισμούς. 
  
 Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του που 

είναι εγκατεστημένος στην Δημοκρατία ή στην Κοινότητα ή το 

πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την διάθεση του ραδιοεξοπλισμού 

στην αγορά δηλώνει ότι οι εν λόγω δοκιμές έχουν διεξαχθεί και ότι η 

συσκευή συμμορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις και τοποθετεί 

τον αναγνωριστικό αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IΙ 
(Κανονισμός 4, 5) 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΥ  

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ (2) KAI (3) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 4 
  
 Το παρόν παράρτημα αποτελείται από το Παράρτημα I και από την 

ακόλουθη συμπληρωματική απαίτηση: 
  
 Ο τεχνικός φάκελος κατασκευής που περιγράφεται στο σημείο 4 του 

Παραρτήματος I και η δήλωση πιστότητας προς συγκεκριμένες 

σειρές ραδιοδοκιμών που περιγράφεται στο σημείο 7 του 

Παραρτήματος I αποτελούν τον τεχνικό φάκελο κατασκευής. 
  
 Ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του που είναι 

εγκατεστημένος στην Δημοκρατία ή στην Κοινότητα ή το πρόσωπο 

που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του ραδιοεξοπλισμού στην 

αγορά, υποβάλλει το φάκελο σε έναν ή περισσότερους 

κοινοποιημένους οργανισμούς,  ενημερώνοντας κάθε ένα από τους 

κοινοποιημένους οργανισμούς για τους άλλους που έχουν λάβει το 

φάκελο. 
  
 Ο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει το φάκελο και εάν κρίνει ότι 

δεν έχει αποδειχθεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του Νόμου και των 

παρόντων Κανονισμών, δύναται να διατυπώσει γνώμη προς τον 

κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή το πρόσωπο που είναι 

υπεύθυνο για τη διάθεση του ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και 

ενημερώνει αντίστοιχα τους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς 

που έχουν λάβει το φάκελο. Η γνώμη αυτή δίδεται εντός τεσσάρων 

εβδομάδων από την παραλαβή του φακέλου από τον κοινοποιημένο 

οργανισμό. Με την παραλαβή της γνώμης αυτής ή μετά την 

παρέλευση της προθεσμίας των τεσσάρων εβδομάδων, ο 

ραδιοεξοπλισμός μπορεί να διατίθεται στην αγορά με την επιφύλαξη 

του άρθρου 38 και των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 43 του 

Νόμου. 
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 Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Δημοκρατία ή στην 

Κοινότητα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του ή το πρόσωπο που 

είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του ραδιοεξοπλισμού στην αγορά 

διατηρεί το φάκελο στη διάθεση του Διευθυντή για περίπτωση 

επιθεώρησης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών από την 

κατασκευή του τελευταίου ραδιοεξοπλισμού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ 
(Κανονισμοί 4, 5) 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ (2) ΚΑΙ (3) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 4 

  
 ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
  
 1. Πλήρης διασφάλιση ποιότητας λέγεται η διαδικασία κατά την 

οποία ο κατασκευαστής ο οποίος πληροί τις υποχρεώσεις του 

σημείου 2, βεβαιώνει και δηλώνει ότι ο συγκεκριμένος 

ραδιοεξοπλισμός πληροί τις απαιτήσεις του Νόμου και των 

παρόντων Κανονισμών που ισχύουν γι’ αυτά. Ο κατασκευαστής 

επιθέτει σε κάθε ραδιοεξοπλισμό τη σήμανση πιστότητας CE και 

συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης. 
  
 2. Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας 

για το σχεδιασμό, την κατασκευή, την τελική επιθεώρηση και τη 

δοκιμή των προϊόντων, όπως ορίζεται στο σημείο 3, και υπόκειται 

στην επιτήρηση που αναφέρεται στο σημείο 4. 
  
 3. Σύστημα Ποιότητας 
  
 3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει σε κοινοποιημένο οργανισμό 

αίτηση αξιολόγησης του συστήματος ποιότητας, η οποία 

περιλαμβάνει: 
  
  (α) όλες τις σχετικές πληροφορίες για την προβλεπόμενη 

κατηγορία ραδιοεξοπλισμού, 
   
  (β) το φάκελο του συστήματος ποιότητας. 
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 3.2.  Το σύστημα ποιότητας πρέπει να διασφαλίζει τη 

συμμόρφωση ραδιοεξοπλισμού προς τις απαιτήσεις του  

Νόμου και των παρόντων Κανονισμών που ισχύουν γι' αυτόν. 

Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο 

κατασκευαστής πρέπει να περιέχονται, κατά συστηματικό και 

τακτικό τρόπο, σε ένα φάκελο, υπό μορφή γραπτών μέτρων, 

διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος αυτός του συστήματος 

ποιότητας επιτρέπει την ενιαία ερμηνεία των διαδικαστικών 

και ποιοτικών μέτρων όπως προγράμματα, σχέδια, εγχειρίδια 

και φάκελοι ποιότητας. 
  
  Ο φάκελος περιέχει ιδίως κατάλληλη περιγραφή: 
  
  (α) των ποιοτικών στόχων, του οργανογράμματος, των 

ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των στελεχών όσον 

αφορά το σχεδιασμό και την ποιότητα του 

ραδιοεξοπλισμού, 
   
  (β) των τεχνικών προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένων 

των εναρμονισμένων προτύπων και των τεχνικών 

κανονισμών καθώς και των σχετικών προδιαγραφών 

δοκιμών που εφαρμόζονται και, όταν τα εναρμονισμένα 

πρότυπα δεν εφαρμόζονται πλήρως, των μέσων που 

θα χρησιμοποιηθούν ώστε να διασφαλίζεται ότι 

τηρούνται οι βασικές απαιτήσεις του Νόμου που 

ισχύουν για ραδιοεξοπλισμό, 
   
  (γ) των τεχνικών ελέγχου και επαλήθευσης του 

σχεδιασμού, των διαδικασιών και συστηματικών 

δραστηριοτήτων που θα χρησιμοποιούνται κατά το 

σχεδιασμό ραδιοεξοπλισμού όσον αφορά την 

καλυπτόμενη κατηγορία ραδιοεξοπλισμού, 
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  (δ) των αντίστοιχων τεχνικών κατασκευής, ποιοτικού 

ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας, των 

διαδικασιών και των συστηματικών δραστηριοτήτων 

που θα εφαρμόζονται, 
   
  (ε) των εξετάσεων και των δοκιμών που θα διεξάγονται 

πριν, κατά και μετά την κατασκευή, και της συχνότητας 

διεξαγωγής τους, καθώς και των αποτελεσμάτων των 

δοκιμών που έγιναν πριν από την κατασκευή, αν 

υπάρχουν, 
   
  (στ) των μέσων με τα οποία εξασφαλίζεται ότι οι 

εγκαταστάσεις δοκιμών και εξετάσεων πληρούν τις 

σχετικές απαιτήσεις για τη διεξαγωγή της αναγκαίας 

δοκιμής, 
   
  (ζ) των φακέλων ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης 

και στοιχεία δοκιμών και βαθμονόμησης, εκθέσεις 

προσόντων του αρμόδιου προσωπικού κλπ., 
   
  (η) των μέσων που επιτρέπουν να ελέγχεται η επίτευξη της 

επιθυμητής ποιότητας του σχεδιασμού και των τελικών 

προϊόντων και η αποτελεσματική λειτουργία του 

συστήματος ποιότητας. 
   
 3.3.1 O κοινοποιημένος οργανισμός τεκμαίρει ότι τα συστήματα 

ποιότητας που εφαρμόζουν το σχετικό εναρμονισμένο 

πρότυπο ανταποκρίνονται προς τις απαιτήσεις αυτές. 

Διαφορετικά, ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το 

σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει αν ανταποκρίνεται 

προς τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2.  
  



 

 

39

 

 3.3.2 Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί ειδικότερα το κατά 

πόσον το σύστημα ποιοτικού ελέγχου εξασφαλίζει την 

πιστότητα των προϊόντων προς τις απαιτήσεις του Νόμου  

και των παρόντων Κανονισμών λαμβάνοντας υπόψη το 

περιεχόμενο του οικείου φακέλου που έχει υποβληθεί 

σύμφωνα με τα σημεία 3.1 και 3.2, συμπεριλαμβανομένων, 

ανάλογα με την περίπτωση, αποτελεσμάτων δοκιμών που 

υποβάλλει ο κατασκευαστής. 
  
 3.3.3 Η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος με 

πείρα αξιολόγησης της σχετικής τεχνολογίας. Η διαδικασία 

αξιολόγησης περιλαμβάνει επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του 

κατασκευαστή. 

 

3.3.4 Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή και 

περιλαμβάνει τα πορίσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη 

απόφαση αξιολόγησης. 
  
 3.4.1 Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να εκτελεί τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, 

όπως έχει εγκριθεί, και να το συντηρεί ώστε να παραμένει 

κατάλληλο και αποτελεσματικό. 
  
 3.4.2 Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του 

ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος ενέκρινε 

το σύστημα ποιότητας για κάθε αναπροσαρμογή του 

συστήματος ποιότητας που προτίθεται να εφαρμόσει. 
  
 3.4.3 Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες 

τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσο το τροποποιημένο 

σύστημα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις 

που αναφέρονται στο σημείο 3.2, ή κατά πόσον πρέπει να 

γίνει νέα αξιολόγηση. 
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 3.4.4 Ο κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί την απόφασή του 

στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα 

συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση 

αξιολόγησης. 
 4. Επιτήρηση Συστήματος Ποιότητας από τον 

Κοινοποιημένο Οργανισμό 
  
 4.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζει ότι ο 

κατασκευαστής πληροί δεόντως τις υποχρεώσεις του που 

προκύπτουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας. 
  
 4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό 

την πρόσβαση, για λόγους επιθεώρησης, στους χώρους 

σχεδιασμού, κατασκευής, επιθεώρησης και δοκιμών και 

αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες, και ιδίως: 
  
  (α) το φάκελο του συστήματος ποιότητας, 
   
  (β) τους φακέλους ποιότητας που προβλέπονται από το 

σχεδιαστικό μέρος του συστήματος ποιότητας, όπως 

αποτελέσματα αναλύσεων, υπολογισμών, δοκιμών 

κλπ., 
   
  (γ) τους φακέλους ποιότητας όπως προβλέπονται από το 

κατασκευαστικό μέρος του συστήματος ελέγχου 

ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεωρήσεων και στοιχεία 

δοκιμών, στοιχεία βαθμονομήσεων, εκθέσεις 

προσόντων του αρμόδιου προσωπικού κλπ. 
   
 4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει, κατά εύλογα 

διαστήματα, ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής 

διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας και χορηγεί 

έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή. 
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 4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να 

πραγματοποιεί αιφνίδιες επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά 

τις επισκέψεις αυτές, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να 

διεξάγει ή να φροντίζει να διεξάγονται δοκιμές για να 

εξακριβωθεί, εάν χρειάζεται, η καλή λειτουργία του 

συστήματος ποιότητας και χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση 

της επίσκεψης και, εάν πραγματοποιήθηκε δοκιμή, έκθεση της 

δοκιμής. 
  
 5. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση του Διευθυντή , για 

περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών από την τελευταία ημερομηνία 

κατασκευής του προϊόντος: 
  
  (α) το φάκελο του συστήματος ποιότητας που αναφέρεται 

στο σημείο 3.1, 
   
  (β) τις αναπροσαρμογές που αναφέρονται στο σημείο 3.4.2, 
   
  (γ) τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιημένου 

οργανισμού που αναφέρονται στα σημεία, 3.4.4, 4.3 και 

4.4. 
  
 6. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός θέτει στη διάθεση των 

άλλων κοινοποιημένων οργανισμών τις σχετικές πληροφορίες που 

αφορούν τις χορηγούμενες ή ανακαλούμενες εγκρίσεις συστημάτων 

ποιότητας με αναφορά του σχετικού προϊόντος ή προϊόντων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙV 
(Κανονισμοί 2, 5) 

 
ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ CE 

  
 1. Η σήμανση πιστότητας CE αποτελείται από τα αρχικά «CE» 

υπό την ακόλουθη μορφή: 

 

 
 

 Εάν η σήμανση πιστότητας CE σμικρυνθεί ή μεγεθυνθεί, πρέπει να 

τηρούνται οι διαστάσεις του πιο πάνω υπό κλίμακα σχεδίου. 
  
 2. Η σήμανση πιστότητας CE πρέπει να έχει ύψος τουλάχιστον 

5mm, εκτός εάν αυτό δεν είναι δυνατό λόγω της φύσης της 

συσκευής. 
  
 3. Η σήμανση πιστότητας CE επιτίθεται κατά τρόπο ορατό, 

αναγνώσιμο και ανεξίτηλο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
(Κανονισμός 5) 

 
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΡΑΔΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ 

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ (4) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 5 
 

Γενικά Στοιχεία 
(General Information)

Όνομα Γνωστοποιούντος Μέρους 1 
(Notifying Party Name) 

 

Διεύθυνση 
(Address) 

Οδός και Αριθμός 
(Street and Number)

 

Πόλη και Ταχυδρομικός 
Κώδικας 
(City and Postcode)

 

Χώρα 
(Country) 

 

Τηλέφωνο 
(Telephone) 

 

Τηλεομοιότυπο 
(Telefax) 

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση 
(E-mail) 

 

Ιστοσελίδα 
(Web site) 

 

 

Όνομα Κατασκευαστή 
(Manufacturer’s Name)  

Διεύθυνση 
(Address) 

Οδός και Αριθμός 
(Street and Number)  

Πόλη και Ταχυδρομικός 
Κώδικας 
(City and Postcode)

 

Χώρα 
(Country)  

Τηλέφωνο 
(Telephone)  

Τηλεομοιότυπο 
(Telefax)  

Ηλεκτρονική Διεύθυνση 
(E-mail)  

Ιστοσελίδα 
(Web site)  

  

                                                 
1 Κατασκευαστής ή Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος ή Πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του 
προϊόντος στην αγορά (Manufacturer or Authorized Representative or Person responsible for placing the 
equipment in the market). 
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Τεχνικά Στοιχεία Εξοπλισμού 
(Equipment Technical Information)

Αριθμός Εγγραφής Εξοπλισμού 
(Equipment Identification)  

Τύπος Συσκευής 
(Type Designation)  

Εμπορικό Όνομα 
(Trade Name)  

Περιγραφή Χρήσης Συσκευής 
(Description of Equipment Use)  

Καθορισμένη Ζώνη Συχνοτήτων 
(Designated Frequency Range)  

Ζώνη Συχνοτήτων 
Λειτουργίας 
(Operating Frequency Range) 

Εκπομπή 
(Transmit)  

Λήψη 
(Receive)  

Κατηγορία Εκπομπής 
(Class of Emission)  

Διαμόρφωση  
(Modulation)  

Διαπόσταση Καναλιών 
(Channel Spacing)  

Παράγοντας Δράσης 
(Duty Cycle)  

Στάθμη  Ισχύος 
(Power level)  

Περιοχή Θερμοκρασιών 
(Temperature Range)  

Τύπος Αντένας 
(Antenna Type)  

 

Στοιχεία Συμμόρφωσης 
(Conformity Information) 

Πρότυπα ή Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Standards or Technical Specifications)  

Αναγνωριστικοί Αριθμοί 
Κοινοποιημένων Οργανισμών 
(Identification Νumbers of Notified Bodies)

 

Συμπληρωματικές Πληροφορίες 
(Additional Information)  

 
 
 
 
Δια της υπογραφής μου πιο κάτω βεβαιώνω ότι όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που έχουν 
δοθεί πιο πάνω είναι ορθά. (My signature below certifies that all the data and information 
stated hereinabove are correct). 
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Υπογραφή/Signature:  
 
Όνομα/Name: 
 
Ημερομηνία/Date: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
(Κανονισμός 5) 

 
ΚΩΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΡΑΔΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 
(Κανονισμός 2) 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1 
(Declaration of Conformity)  

 

Στοιχεία Προϊόντος 
(Product Identification) 

Όνομα Προϊόντος 
(Product Name)  

Εμπορικό Όνομα  
(Brand Name)  

Αριθμός κατηγορίας 
(Category Number)  

Αριθμός Παρτίδας / Σειριακός Αριθμός
(Batch / Serial Number)  

Κατασκευαστής 
(Manufacturer) 

Όνομα  
(Name)  

Διεύθυνση  
(Address)  

Χώρα  
(Country)  

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος στην Ευρώπη  
(Authorized Representative in Europe) 

Όνομα  
(Name)  

Διεύθυνση  
(Address)  

Χώρα  
(Country)  

 

  

                                                 
1 Η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να τυπώνεται σε επιστολόχαρτο του οργανισμού που το εκδίδει. (The 
declaration of conformity must be printed on the letterhead) 
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Μέσα Συμμόρφωσης  
(Means of Conformity) 

.............. δηλώνει ότι το παρόν προϊόν συμμορφούται με τις βασικές απαιτήσεις και 
πρόνοιες της / των Οδηγίας / Οδηγιών του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
............................. και συμμορφούται με τα πρότυπα………………………………….. 
(…………declares that the product listed is in conformity with the essential requirements and 
provisions of Council Directive(s) …………… and conforms to standards ………….) 
Υπογραφή2 
(Signature)  

Τόπος και Ημερομηνία Υπογραφής 
(Place and Date of Signature)  

Όνομα και Τίτλος  
(Name and Title)  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Υπογραφή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (Signature by authorized person) 
 
 
 
 
 
Δ10γ/ΕΕ/ΑΚ20020625/12ραδιοεπικ./ΣΠ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 
(Κανονισμός 10) 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

 
 
Εγώ ο …………………………………………………  εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος   
 
του  ………………………………………………………. (εφεξής «του οργανισμού»)  
 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι: 
 
1. Οι απασχολούμενοι με οποιοδήποτε τρόπο από τον Οργανισμό: 

i.  γνωρίζουν σε βάθος τους περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμους, Κανονισμούς, 
Διατάγματα  και Αποφάσεις  που ρυθμίζουν τις διαδικασίες εκτίμησης της 
συμμόρφωσης  ραδιοεξοπλισμού με τις βασικές απαιτήσεις για τις οποίες ο 
οργανισμός μας επιθυμεί να κοινοποιηθεί. 

 
ii.  γνωρίζουν σε βάθος την  τεχνολογία  κατασκευής του ραδιοεξοπλισμού για 
τον οποίο ακολουθείται η διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης, του 
τρόπου χρήσης του, των πιθανών ελαττωμάτων που μπορεί να εμφανιστούν 
κατά τη χρήση του και των πιθανών συνεπειών που προκύπτουν. 

 
iii.  διαθέτουν ικανότητα άσκησης επαγγελματικής κρίσης αναφορικά με τη 

συμμόρφωση του ραδιοεξοπλισμού με τις βασικές απαιτήσεις. 

2. Ο Οργανισμός και οι απασχολούμενοι από αυτόν, με οποιοδήποτε τρόπο, είναι 
ανεξάρτητοι και αντικειμενικοί ως προς όλους τους εμπλεκόμενους  σε σχέση με το 
σχεδιασμό, την κατασκευή, τη διανομή και τη διάθεση κατηγοριών ραδιοεξοπλισμού 
για τα οποία ο οργανισμός επιθυμεί να κοινοποιηθεί. 

3. Ο Οργανισμός αναλαμβάνει  τη δέσμευση ότι θα παρέχει στο Διευθυντή  κάθε 
απαραίτητη διευκόλυνση ή/και πληροφορία αναφορικά με δραστηριότητες του 
Oοργανισμού, αν τελικά εγκριθεί. 

4. Μετά την έγκριση, ο Οργανισμός δεσμεύεται ότι θα εξακολουθήσει να 
συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του Διευθυντή όπως καθορίζονται στο 
Νόμο και τους Κανονισμούς. 

5. Βεβαιώνεται ότι όλα τα στοιχεία στην αίτηση αυτή, περιλαμβανομένων των 
πιστοποιητικών και έγγραφων που επισυνάπτονται, είναι αληθή και ορθά.  

 
 
 
Υπογραφή  ……………………………….Ημερομηνία…………….. 
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου 

   του ενδιαφερόμενου οργανισμού 
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