Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004
Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (ια), 20 (κδ), 53, 62 και 152 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου
Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις
εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20 (ια), 20 (κδ), 53, 62 και 152 του περί Ρυθμίσεως
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004, και το άρθρο
5(2)(β) του Διατάγματος περί Υποδομής Εσωτερικής Καλωδίωσης Οικοδομών (ΚΔΠ 352/2015)
εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:
ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κ.Δ.Π. 352/2015

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Τροποποίησης του Διατάγματος περί
Υποδομής Εσωτερικής Καλωδίωσης Οικοδομών (ΚΔΠ 352/2015) , Διάταγμα του 2018.

Ερμηνεία

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

Κ.Δ.Π. 352/2015

«Διάταγμα» σημαίνει το Διάταγμα περί Υποδομής Εσωτερικής Καλωδίωσης Οικοδομών,
Διάταγμα του 2015 (ΚΔΠ 352/2015).

Ν.112(Ι)/2004
N.84(I)/2005
N.149(I)/2005
N.67(I)2006
N.113(I)/2007
N.134(I)/2007
N.46(I)/2008
N.103(I)/2009
Ν. 94(Ι)/2011
Ν.51(Ι)/2012
Ν. 160(Ι)/2013
Ν.77(Ι)/2014
Ν.104(Ι)/2016
Ν.112(Ι)/2016
Ν. 76(Ι)/2017

«Νόμος» σημαίνει τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών
Υπηρεσιών Νόμο του 2004 και περιλαμβάνει κάθε νόμο που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά.
(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι περιλαμβάνονται στο παρόν Διάταγμα και οι οποίοι δεν ορίζονται
διαφορετικά σε αυτό θα έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Νόμος και το
Διάταγμα.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Τροποποίηση
Προσαρτήματος 4
Διατάγματος

3. Τα Προσάρτημα 4 του Διατάγματος αντικαθίσταται με το κείμενο του Παραρτήματος Ι του
παρόντος Διατάγματος.

Τροποποίηση
Προσαρτήματος 5
Διατάγματος

4. To Προσάρτημα 5 του Διατάγματος αντικαθίσταται με το κείμενο του Παραρτήματος ΙΙ του
παρόντος Διατάγματος.

Τροποποίηση
Προσαρτήματος 8
Διατάγματος

5. Το Προσάρτημα 8 του Διατάγματος αντικαθίσταται με το κείμενο του Παραρτήματος ΙΙΙ του
παρόντος Διατάγματος.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
6. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Παράρτημα Ι
«Προσάρτημα 4:

Βεβαιώσεις μελετητή και εγκαταστάτη
Στοιχεία Ιδιοκτήτη
Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση
Οικοδομής

Οδός και Αριθμός
Πόλη/Χωριό και Ταχ. Κώδ.
Αρ.τηλ.:

Μελετητής Εσωτερικής καλωδίωσης
Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση

Οδός και Αριθμός
Πόλη/Χωριό και Ταχ. Κώδ.
Αρ.τηλ.:

Αρ.μέλους ΕΤΕΚ
Βεβαίωση εκπόνησης μελέτης
Ββαιώνω υπεύθυνα ότι έχω εκπονήσει τη σχετική μελέτη και το σχεδιασμό της Υποδομής Εσωτερικής Καλωδίωσης
Οικοδομών (ΥΕΚΟ) σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα σχετικά πρότυπα. Αντίγραφο της μελέτης
επισυνάπτεται.
Υπογραφή:

Ημερομηνία

Βεβαίωση ελέγχου εγκατάστασης
Βεβαιώνω υπεύθυνα ότι έχω ελέγξει την εγκατάσταση της ΥΕΚΟ και αυτή συμμορφώνεται σύμφωνα με την ισχύουσα
Νομοθεσία και όλα τα σχετικά πρότυπα. Η εγκατάσταση συμμορφώνεται με τα σχέδια της τελικής μελέτης του έργου.

Υπογραφή:

Ημερομηνία

Εγκαταστάτης Εσωτερικής καλωδίωσης
Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση

Οδός και Αριθμός
Πόλη/Χωριό και Ταχ. Κώδ.
Αρ.τηλ.:

Αρ. μητρώου CYS
Βεβαίωση εγκατάστασης
Βεβαιώνω υπεύθυνα ότι έχω εγκαταστήσει την υποδομής εσωτερικής καλωδίωσης σύμφωνα με την ισχύουσα
Νομοθεσία και όλα τα σχετικά πρότυπα. Έχω κατασκευάσει την υποδομή εσωτερικής καλωδίωσης με βάση τα σχέδια
της τελικής μελέτης. Οποιεσδήποτε αλλαγές έγιναν με τη συγκατάθεση του Μελετητή.
Με την αποπεράτωση της εγκατάστασης διενήργησα επιθεώρηση και έλεγχο της καλωδίωσης και διαπίστωσα ότι είναι
σύμφωνη με την ισχύουσα Νομοθεσία.
Δηλώνω υπεύθυνος για αποκατάσταση βλαβών σε περιπτώσεις μη ορθής εκτέλεσης της εγκατάστασης και επιλογής
κακής ποιότητας υλικών.
Υπογραφή:

»

Ημερομηνία

Παράρτημα ΙΙ
«Προσάρτημα 5:
ΕΝΤΥΠΟ αρ.1 Αίτηση για υπόδειξη καλωδίου πρόσβασης

Αίτηση για υπόδειξη καλωδίου εισαγωγής Μέρος Α - Συμπληρώνεται από τον αιτητή
Στοιχεία Αιτητή
Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση

Οδός και Αριθμός
Πόλη/Χωριό και Ταχ. Κώδ.
Αρ.τηλ.:

Στοιχεία οικοδομής
Ονομασία
Διεύθυνση

Οδός και Αριθμός
Πόλη/Χωριό και Ταχ. Κώδ.
Αρ.τηλ.:

Κατάσταση Οικοδομής:

Ανεγειρόμενη □

Επεκτεινόμενη □

Υφιστάμενη □

Αναμενόμενη ημερομηνία αποπεράτωση οικοδομής: ……………………
Στοιχεία Δικτύου
Παρατηρήσεις
Υφιστάμενες ΤΣ
Πρόσθετες
Άμεσες
Ανάγκες ΤΣ
Μελλοντικές
Υπογραφή Αιτητη

Ημερομηνία

Μέρος Β - Συμπληρώνεται από το μελετητή
Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση

Οδός και Αριθμός
Πόλη/Χωριό και Ταχ. Κωδ
Αρ.τηλ.:

Μέρος Γ - Συμπληρώνεται από τον εγκαταστάτη
Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση

Οδός και Αριθμός
Πόλη/Χωριό και Ταχ. Κωδ
Αρ.τηλ.:

Αρ. μητρώου CYS
Υπογραφή Αιτητή:

Ημερομηνία:

Επισυνάπτεται τοπογραφικό σχέδιο του Κτηματολογίου και Χωρομετρίας που δείχνει τη θέση του κτιρίου μέσα στο χώρο
της οικοδομής, καθώς επίσης και αντίγραφο της κάτοψης του ισογείου. Να επιστραφεί με τις υποδείξεις σας και την
αναφορά στον αρ. φακ σας.
Αιτείται έλεγχος της ΥΕΚΟ της πιο πάνω οικοδομής μετά την ________________
Όνομα___________________________________Τηλ________________Ημερομηνία:_______________
Για χρήση από παροχείς: Αρ.φακ. παροχέα
ΕΝΤΥΠΟ αρ.2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

Στοιχεία Μελέτη
Μελετητής
Πελάτης
Στοιχεία οικοδομής
Ονομασία

Διεύθυνση

Οδός και Αριθμός
Πόλη/Χωριό και Ταχ. Κώδ.
Αρ.τηλ.:

Αρ.φακ. παροχέα
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

Υπογραφή Παροχέα

Ημερομηνία

»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
«Προσάρτημα 8: Καθεστώς αδειοδότησης, πιστοποίησης και άσκησης του επαγγέλματος των εγκαταστατών.
ΜΕΡΟΣ Ι
Ο ΕΡΗΕΤ σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (εφεξής «CYS») και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς,
θα προωθήσει τη δημιουργία Εθνικού Προτύπου με βάση το οποίο θα καθορίζεται το καθεστώς αδειοδότησης, πιστοποίησης
και άσκησης επαγγέλματος των εγκαταστατών.
Μέχρι την εφαρμογή του προτύπου, ο ΕΡΗΕΤ σε συνεργασία με τον CYS και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς θα προτείνει,
μια μεταβατική διαδικασία ρύθμισης του θέματος η οποία ενσωματώνεται στο παρόν προσάρτημα.
Η διαδικασία που θα ακολουθείται από τον CYS για την έκδοση άδειας Εγκαταστάτη Εσωτερικής Καλωδίωσης (ΕΕΚ) κατά τη
μεταβατική περίοδο, περιγράφεται στο μέρος ΙΙ του παρόντος Προσαρτήματος.
Κατά τη μεταβατική περίοδο, σε πρώτο στάδιο, οι εγκαταστάτες που είχαν εξασφαλίσει πιστοποιητικό ικανότητας και ταυτότητα
αδειούχου μελετητή/εγκαταστάτη/συντηρητη ΔΟΙ σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της ΑΤΗΚ, που είχαν εκδοθεί βάσει
του Περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Κανονισμού ως ίσχυαν πριν αυτοί καταργηθούν, θα πρέπει μέχρι την 30 Ιουνίου 2018
να εγγραφούν στο προσωρινό μητρώο εγκαταστατών του CYS ακολουθώντας τη διαδικασία προσωρινής έκδοσης άδειας
εγκαταστάτη εσωτερικής καλωδίωσης η οποία καθορίζεται από τον CYS. Όσοι εγκαταστάτες εγγραφούν στο προσωρινό
μητρώο εγκαταστατών του CYS μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας, θα καταβάλουν τριπλάσιο τέλος εγγραφής.
Οι άδειες που είχαν εκδοθεί από την ΑΤΗΚ και οι προσωρινές άδειες που θα εκδοθούν θα έχουν παράλληλη ισχύ μέχρι την
πιο πάνω ημερομηνία, μετά την οποία οι άδειες που είχαν εκδοθεί από την ΑΤΗΚ θα σταματήσουν να ισχύουν. Ως εκ τούτου
από την 1η Ιουλίου 2018 οι εγκαταστάσεις της ΥΕΚΟ θα εκτελούνται μόνο από άτομα που είναι εγγεγραμμένα στο προσωρινό
μητρώο του CYS το οποίο θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.
Η ευθύνη για τη συμμόρφωση της εγκατάστασης με τις πρόνοιες του παρόντος Διατάγματος βαραίνει τον μελετητή του έργου.
Παράλληλα ο μελετητής θα πρέπει να ελέγχει το καθεστώς αδειοδότησης του εγκαταστάτη που θα πρέπει να συμμορφώνεται
με τις πρόνοιες του Προσαρτήματος αυτού.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ Διαδικασία έκδοσης άδειας Εγκαταστάτη Εσωτερικής Καλωδίωσης (ΕΕΚ) κατά τη μεταβατική περίοδο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Η παρούσα διαδικασία έχει ως σκοπό να περιγράψει τα βήματα που θα ακολουθούνται για την έκδοση άδειας Εγκαταστάτη
Εσωτερικής Καλωδίωσης (ΕΕΚ) κατά τη μεταβατική περίοδο.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Ο Εγκαταστάτης Εσωτερικής Καλωδίωσης (εφεξής «ΕΕΚ») προσέρχεται στα γραφεία του CYS με πολιτική ταυτότητα
και αποδεικτικά της προηγούμενης άδειας από την ΑΤΗΚ (ταυτότητα ΑΤΗΚ ή/και πιστοποιητικό ικανότητας) με το
ποσό των €30 (επιταγή, μετρητά, πιστωτική κάρτα, απόδειξη εμβάσματος) και ζητά από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης
Μητρώου (εφεξής: «ΥΔΜ») του CYS να εγγραφεί στο μητρώο. Σε περίπτωση απώλειας των σχετικών αποδεικτικών
την ευθύνη της απόδειξης φέρει ο αιτητής.
Ο ΕΕΚ συμπληρώνει την σχετική αίτηση (Έντυπο 1) η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του CYS.
Ο ΥΔΜ του CYS αξιολογεί την γνησιότητα των πιστοποιητικών της ΑΤΗΚ και κρατεί αντίγραφα των προσκομιζόμενων
εγγράφων της προηγούμενης άδειας. Ακολούθως επαληθεύει τα στοιχεία με το μητρώο της ΑΤΗΚ που διατηρεί ο
CYS. Για τα στοιχεία των ΕΕΚ που είχαν εγγραφεί στο μητρώο που διατηρούσε η ΑΤΗΚ πριν το 2004, θα πρέπει να
γίνεται επαλήθευση μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο άτομο στην ΑΤΗΚ.
Ο ΥΔΜ εκδίδει ταυτότητα στον ΕΕΚ. Επίσης εκδίδει απόδειξη και τιμολόγιο. Η ταυτότητα εκδίδεται πλαστικοποιημένη,
διπλής όψης και η φωτογραφία σφραγίζεται από τον CYS.
Ο ΥΔΜ του CYS συμπληρώνει ηλεκτρονικά τα στοιχεία του ΕΕΚ στον πίνακα εγγραφής ΕΕΚ.
Ακολούθως ο ΥΔΜ αναρτά τα στοιχεία του ΕΕΚ (αρ. μητρώου, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στο μητρώο εγκαταστατών εσωτερικής καλωδίωσης που είναι δημοσιευμένο στην
ιστοσελίδα του CYS εντός δυο εργάσιμων ημερών.
Η ταυτότητα έχει ισχύ 12 μηνών. Η ανανέωση μπορεί να γίνει και με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου με
κόστος €10.
Σε περίπτωση απώλειας της, γίνεται αντικατάσταση με κόστος που ανέρχεται στα €10. Η αποστολή μπορεί να γίνει
και με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ:
Εγκαταστάτης Εσωτερικής Καλωδίωσης: ΕΕΚ
Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων: ΕΡΗΕΤ

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης: CYS
Υπεύθυνος Διαχείρισης Μητρώου: ΥΔΜ

ΈΝΤΥΠΟ 1:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (CYS F35.1)
CYS F35.1 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ
Για την έκδοση της άδειας Εγκαταστάτη Εσωτερικής Καλωδίωσης (ΕΕΚ) απαιτείται όπως ο ΕΕΚ προσέλθει στα γραφεία του
CYS και όπως προσκομίσει απαραίτητα τα ακόλουθα έγκυρα έγγραφα:
☐ Δελτίο πολιτικής ταυτότητας
☐ Άδεια εξάσκησης επαγγέλματος που εκδόθηκε από την CYTA ή/ και Πιστοποιητικό Ικανότητας για
μελέτη/εγκατάσταση/συντήρηση τηλεπικοινωνιακού δικτύου οικοδομής
☐ Πρόσφατη φωτογραφία σε μέγεθος διαβατηρίου
Τρόποι πληρωμής:

☐ Μετρητά

☐ Επιταγή

☐ Πιστωτική Κάρτα

☐ Απόδειξη εμβάσματος στο οποίο να αναγράφεται το όνομα του αιτητή και ο αριθμός πολιτικής ταυτότητας
Account number 115-01-400714-01 IBAN: CY05 0050 0115 0001 1501 4007 1401
SWIFT CODE of Hellenic Bank is HEBACY2N
Nicosia business Centre 1, 173 Athalassa Avenue, 2025 Strovolos, Nicosia
ID/Registration Number 130280.
Το κόστος έκδοσης της άδειας ανέρχεται στα €30 ενώ το κόστος ανανέωσης ή αντικατάσταση λόγω απώλειας, κλοπής ή
φθοράς ανέρχεται στα €10. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν εγκριθεί το ποσό που καταβλήθηκε θα επιστρέφεται με επιταγή
στον αιτητή.
Παρακαλώ σημειώστε με  ή  την κατηγορία για την οποία γίνεται η αίτηση αδείας εγκαταστάτη εσωτερικής καλωδίωσης.
Έκδοση ☐
Ανανέωση
☐
Αντικατάσταση λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς

☐

Παρακαλώ συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα τα ακόλουθα υποχρεωτικά στοιχεία:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ
Όνομα:

Επώνυμο:

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας:

Αρ. Μητρώου ΕΕΚ:

Ηλεκ. Ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
Οδός:

Αρ. Οικίας:

Αρ. Διαμερ.:

Δήμος ή Κοινότητα:

Ενορία:

Επαρχία:

Ταχ. Κώδικας:

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Κινητό Τηλέφωνο:

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΕΚ
Συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ☐
Παραλαβή από τα γραφεία του CYS

☐

Όνομα ατόμου παραλαβής:………………………………………………. Ημερομηνία:……………………………………………………
Υπογραφή:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ
Δηλώνω υπεύθυνα ότι αιτούμαι όπως εγγραφώ στο μητρώο εγκαταστατών εσωτερικής καλωδίωσης βάση του εν ισχύ σχετικού
διατάγματος του ΕΡΗΕΤ και ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθή.
Δηλώνω επίσης ότι αποδέχομαι ότι ο αριθμός μητρώου, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας και το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μου μπορούν να δημοσιοποιηθούν στο μητρώο ΕΕΚ το οποίο θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του
CYS.
Όνομα:
Επώνυμο:

…………………………………………..…………………………
Υπογραφή

Όνομα:
Α) Εγκρίνεται

………………………
Ημερομηνία

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
Επώνυμο:
☐

Β) Δεν εγκρίνεται
☐
Παρατηρήσεις:…………………………………………………………...

Υπογραφή
…………………………………………..………………
Ημερομηνία …………………………………………

…………………………………………………………………………………..
ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:
☐ Δελτίο πολιτικής ταυτότητας ή/και Διαβατηρίου
☐ Άδεια εξάσκησης επαγγέλματος που εκδόθηκε από την CYTA ή/ και Πιστοποιητικό Ικανότητας για
μελέτη/εγκατάσταση/συντήρηση τηλεπικοινωνιακού δικτύου οικοδομής
☐ Φωτογραφία σε μέγεθος διαβατηρίου
Τρόποι πληρωμής:
☐ Μετρητά
☐ Επιταγή
☐ Πιστωτική Κάρτα
☐ Απόδειξη εμβάσματος στο οποίο να αναγράφεται το όνομα του αιτητή και ο αριθμός πολιτικής ταυτότητας

»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ
Τα Προσαρτήματα 4 και 5 τροποποιούνται ώστε στα έντυπα αυτά να προστεθεί το λογότυπο του ΓΕΡΗΕΤ και να
χρησιμοποιηθούν ως ξεχωριστά έντυπα στην ιστοσελίδα του ΓΕΡΗΕΤ. Τροποποιείται επίσης το ΕΝΤΥΠΟ αρ.1 Αίτηση για
υπόδειξη καλωδίου πρόσβασης με την προσθήκη των στοιχείων της υπογραφής του εγκαταστάτη. Η τροποποίηση γίνεται για
σκοπούς καλύτερης επικοινωνίας του παροχέα με τον ιδιοκτήτη/αιτητή αφού σύμφωνα με το Διάταγμα ο εγκαταστάτης αποτελεί
και αυτός εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ιδιοκτήτη και έχει την ευθύνη εγκατάστασης όλης της υποδομής εσωτερικής
καλωδίωσης σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα σχετικά πρότυπα. Το Προσάρτημα 8 τροποποιείται ώστε να
περιλάβει τη διαδικασία έκδοσης άδειας Εγκαταστάτη Εσωτερικής Καλωδίωσης (ΕΕΚ) κατά τη μεταβατική περίοδο από τον
Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης CYS.

