ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2006
Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(2)(η) και 7(1)

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του
Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που
146(Ι) του 2002
15(Ι) του2003
16(I) του 2004

του παρέχουν τα άρθρα 4(2)(η) και 7(1) των περί Ραδιοεπικοινωνιών
Νόμων του 2002 μέχρι 2006 και σύμφωνα με τον Κανονισμό

180(Ι) του 2004

14(1)(α)(i)(A)

των

περί

Ραδιοεπικοινωνιών

(Εξουσιοδοτήσεις)

74(Ι) του 2006.

Κανονισμών του 2004 μέχρι 2011, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
30.4.2004
19.1.2007
14.8.2008
... . ..2011.

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Ραδιοεπικοινωνιών
(Διαδικασία Διαπίστευσης Νομικών Προσώπων για τη Διενέργεια
Μελετών ή Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων) Διάταγμα του
2011.

Ερμηνεία.

2.-(1) Στο παρόν Διάταγμα«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 το φορέα, ο οποίος ενεργεί
ως ο Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης ενός κράτους μέλους της
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Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους σκοπούς του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
765/2008, 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·
«Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής Διαπίστευσης (ΕΠΕΔ)» σημαίνει το
Παράρτημα

στο

Πιστοποιητικό

Διαπίστευσης

που

περιγράφει

αναλυτικά τις δραστηριότητες του φορέα που είναι διαπιστευμένες·
Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 218,

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

13.08.2008,

της

9ης Ιουλίου

2008,

για

τον

καθορισμό

των

απαιτήσεων

σ. 30.

διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των
προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93
του Συμβουλίου·
«Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ)» σημαίνει

156 (Ι) του 2002
10(I) του 2010.

τον οργανισμό που έχει συσταθεί δυνάμει του Άρθρου 3 του περί
Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου του
2002 όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και είναι ο
Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία·

146(Ι) του 2002
15(Ι) του2003
16(I) του 2004

«Νόμος» σημαίνει τους περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμους του 2002
μέχρι 2006, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

180(Ι) του 2004
74(Ι) του 2006.

«Πιστοποιητικό Διαπίστευσης» είναι το επίσημο έγγραφο που
εκδίδεται

από

φορέα

διαπίστευσης

όπως

περιγράφεται

στην

Παράγραφο 4 του παρόντος Διατάγματος για το καθεστώς ισχύος της
Διαπίστευσης νομικού προσώπου.
(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, που περιέχονται στο παρόν
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Διάταγμα και δεν ορίζονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους
αποδίδει ο Νόμος.
Μηχανισμός
Διαπίστευσης.

3.-(1) Η Διαπίστευση, την οποία τα ενδιαφερόμενα νομικά πρόσωπα
θα πρέπει να εξασφαλίσουν για να μπορούν να εγγραφούν στον
Κατάλογο Εγκεκριμένων Προσώπων, θα γίνεται για εργαστήρια
δοκιμών για τη διεξαγωγή μετρήσεων ή μελετών ηλεκτρομαγνητικών
πεδίων με ΕΠΕΔ που περιέχει αναλυτικά τις αξιολογημένες,
διαπιστευμένες μεθόδους με βάση τα πρότυπα τα οποία αναφέρονται
στο Παράρτημα I.
(2) Με τη Διαπίστευση θα αξιολογείται η τεχνική επάρκεια του
προσωπικού, η μεθοδολογία και η υποδομή που χρησιμοποιούνται
για τη διεξαγωγή μετρήσεων ή μελετών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.
Αυτό προϋποθέτει ότι το διαπιστευμένο νομικό πρόσωπο διαθέτει,
πέραν από την τεχνική επάρκεια, αμεροληψία και αντικειμενικότητα.
(3) Η Διαπίστευση θα γίνεται με βάση τα πρότυπα που αναφέρονται
στο

Παράρτημα

I,

όπως

αυτά

εκάστοτε

τροποποιούνται

ή

αντικαθίστανται από τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς προτύπων
και έχουν υιοθετηθεί από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης.
(4) Τα προς διαπίστευση νομικά πρόσωπα θα καλούνται να
συμμορφώνονται με όλα τα πρότυπα του Παραρτήματος I, έτσι ώστε,
κατά τη διενέργεια μελετών ή μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων,
να είναι σε θέση να λαμβάνουν υπόψη όλες τις συνεισφέρουσες
πηγές, συμπεριλαμβανομένων και των συνεισφορών από πηγές
χαμηλών συχνοτήτων.
Φορείς
Διαπίστευσης.

4. Ο Διευθυντής θα εγγράφει στον Κατάλογο Εγκεκριμένων
Προσώπων νομικά πρόσωπα που έχουν διαπιστευτεί από τους
ακόλουθους φορείς:
(α)

Τον ΚΟΠΠ.
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(β)

Εθνικούς

Φορείς

Διαπίστευσης άλλων κράτών μελών της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συμμετέχουν στην Πολυμερή
Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή συνεργασία για τη Διαπίστευση
(Multilateral Agreement-MLA)·
(γ)

Φορείς Διαπίστευσης που δεν συμμετέχουν στην Πολυμερή
Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή συνεργασία για τη Διαπίστευση
(Multilateral Agreement-MLA), αλλά έχουν υπογράψει τη
Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης με τη Διεθνή Συνεργασία
για

τη

Διαπίστευση

Εργαστηρίων

(Mutual

Recognition

Arrangement, ΜRA)).
Προϋποθέσεις
εγγραφής και
διατήρησης της

5.-(1) Για να εγγραφεί ένα νομικό πρόσωπο στον Κατάλογο
Εγκεκριμένων Προσώπων θα πρέπει να υποβάλει στο Διευθυντή

εγγραφής νομικού

Πιστοποιητικό

Διαπίστευσης

από

Φορέα

Διαπίστευσης

προσώπου στον

αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος Διατάγματος.

που

Κατάλογο
Εγκεκριμένων
Προσώπων.

(2) Το ΕΠΕΔ του Πιστοποιητικού Διαπίστευσης που υποβάλλεται
από το ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο για σκοπούς εγγραφής στον
Κατάλογο Εγκεκριμένων Προσώπων πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα
πρότυπα του Παραρτήματος Ι.
(3) Για να διατηρηθεί ένα νομικό πρόσωπο στον Κατάλογο
Εγκεκριμένων Προσώπων θα πρέπει να υποβάλλει στο Διευθυντή
επιβεβαίωση του καθεστώτος διαπίστευσης κάθε δώδεκα (12) μήνες
από την ημερομηνία της αρχικής διαπίστευσης:
Νοείται ότι, τέτοια επιβεβαίωση δύναται να είναι αντίγραφο
ιστοσελίδας του Φορέα που τον έχει διαπιστεύσει.
(4) Ο Διευθυντής ενημερώνει κατάλληλα τον Κατάλογο Εγκεκριμένων
Προσώπων.

Παράρτημα Ι
(Παράγραφοι 3(1)(3)(4) και 5(2))
Το πιο κάτω αναφερόμενο πρότυπο 1 είναι γενικό για εργαστήρια και αφορά
τις γενικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρεί ένα εργαστήριο όσον αφορά τις
εγκαταστάσεις, το προσωπικό κλπ. Τα πιο κάτω αναφερόμενα πρότυπα 2 έως
6 επιλέγηκαν από ένα κατάλογο προτύπων της CENELEC με βάση τα
ραδιοεπικοινωνιακά συστήματα που ήδη λειτουργούν στην Κύπρο καθώς και
ραδιοεπικοινωνιακά συστήματα που πρόκειται να εγκατασταθούν στην Κύπρο.
Πρότυπο 1: CYS ΕΝ ISO/ΙΕC 17025,2005, «Γενικές απαιτήσεις για την
ικανότητα εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων» - «General requirements
for the competence of testing and calibration laboratories».
Πρότυπο 2: CYS EN 50413:2008 «EN 50413:2008 Basic Standard on
measurements and calculation procedures for human exposure to electric,
magnetic and electromagnetic fields (0Hz-300GHz)».
Πρότυπο 3: CYS EN 50400:2006 «Basic standard to demonstrate the
compliance of fixed equipment for radio transmission (110MHz-40GHz)
intended for use in wireless telecommunication networks with basic
restrictions or the reference levels related to general public exposure to radio
frequency electromagnetic fields, when put into service».
Πρότυπο 4: CYS EN 50475:2008 « Basic Standard for the calculation and the
measurement of human exposure to electromagnetic fields from broadcasting
service transmitters in the HF bands (3MHz-30MHz)».
Πρότυπο 5: CYS EN 50420:2006 «Basic Standard for the evaluation of human
exposure to electromagnetic fields from a stand alone broadcast transmitter
(30MHz-40GHz)».
Πρότυπο 6: CYS EN 50492:2008 «Basic Standard for the in-situ
measurements of electromagnetic field strength related to human exposure in
the vicinity of base stations».

