
 

 

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 

Αρ. 5037, 1.9.2017 

 

Κ.Δ.Π. 287/2017 

 

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 

Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 

 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν 

τα άρθρα 20(κδ), 76(4), 83, 83Α, 86 και 152 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών Νόμου 112(I)/2004,  εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα.  

ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Συνοπτικός τίτλος 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί έγκρισης  οργανισμών αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης (κοινοποιημένων οργανισμών), Διάταγμα του 2017. 

Ερμηνεία 

 

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

«Διάταγμα» σημαίνει το περί Ραδιοεξοπλισμού ορισμένων κατηγοριών ή κλάσεων Διάταγμα του 

2017, και οποιοδήποτε διάταγμα το τροποποιεί ή το αντικαθιστά 

 

Επίσημη Εφημερίδα 

ΕΕ, L 218/30, 

13.08.2008 

«Κανονισμός (ΕΚ) 765/2008» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) 765/2008 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9
ης

 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) αρι. 339/93 του Συμβουλίου 

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.51(Ι)/2012 

N. 160(I)/2013 

N. 77(I)/2014 

Ν.104(Ι)/2016 

Ν. 112(Ι)/2016 

«Νόμος» σημαίνει τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών Νόμο, ως εκάστοτε τροποποιείται. 

 

 (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούνται στο παρόν Διάταγμα και οι οποίοι δεν ορίζονται 



 

 

διαφορετικά σ’ αυτούς θα έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Νόμος. 

Πεδίο Εφαρμογής (3). Το παρόν Διάταγμα αφορά: 

(α) στον καθορισμό των κριτηρίων από τον Επίτροπο για την έγκριση οργανισμών που δύνανται 

να εκτελούν διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού, σύμφωνα με τις 

ουσιώδεις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 81 του Νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 83(1) 

του Νόμου, 

 

(β) στον καθορισμό θεμάτων απαιτήσεων και συμμόρφωσης των κοινοποιημένων οργανισμών, 

των θυγατρικών και υπεργολάβων των κοινοποιημένων οργανισμών, καθώς και για συναφή 

θέματα, σύμφωνα με το άρθρο 83Α(3) του Νόμου και 

(γ) στον καθορισμό των τελών για υποβολή και εξέταση αίτησης για έγκριση κοινοποιημένου 

οργανισμού, καθώς και τα τέλη για την αξιολόγηση της ετήσιας έκθεσης των κοινοποιημένων 

οργανισμών και την επιτήρηση τους, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Νόμου. 

 ΜΕΡΟΣ ΙΙ Καθορισμός κριτηρίων των Οργανισμών Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης 

Απαιτήσεις 

οργανισμών 

αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης 

4. Κάθε οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης πρέπει να πληροί τις πιο κάτω απαιτήσεις: 

(α) Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης έχει νομική προσωπικότητα. 

 (β) (i) Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι τρίτος φορέας ανεξάρτητος από τον 

οργανισμό ή το ραδιοεξοπλισμό που αξιολογεί. 

 (ii) Ένας οργανισμός που ανήκει σε ένωση επιχειρήσεων ή επαγγελματική ομοσπονδία που 

εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την κατασκευή, την παροχή, 

τη συναρμολόγηση, τη χρήση ή τη συντήρηση ραδιοεξοπλισμού τον οποίο αξιολογεί, μπορεί 

να θεωρείται οργανισμός αξιολόγησης, με την προϋπόθεση ότι η ανεξαρτησία του και η 

απουσία σύγκρουσης συμφερόντων είναι αποδεδειγμένες. 

 (γ) Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα διευθυντικά του στελέχη και το υπεύθυνο 

για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης προσωπικό, δεν συμπίπτουν 

με το σχεδιαστή, τον κατασκευαστή, τον προμηθευτή, τον υπεύθυνο εγκατάστασης, τον 

αγοραστή, τον ιδιοκτήτη, το χρήστη ή το συντηρητή του ραδιοεξοπλισμού που αξιολογεί ούτε με 

τον αντιπρόσωπο κάποιου εκ των ανωτέρω. Αυτό δεν αποκλείει τη χρήση αξιολογημένου 

ραδιοεξοπλισμού που είναι αναγκαία για τις λειτουργίες του οργανισμού αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης ή τη χρήση του εν λόγω ραδιοεξοπλισμού για προσωπικούς σκοπούς. 

 (δ) Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα διευθυντικά του στελέχη και το υπεύθυνο 

για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης προσωπικό, δεν εμπλέκονται 

άμεσα στο σχεδιασμό, τη παραγωγή ή την κατασκευή, την εμπορία, την εγκατάσταση, τη χρήση ή 

τη συντήρηση του ραδιοεξοπλισμού ούτε εκπροσωπούν τα μέρη που εμπλέκονται στις 

δραστηριότητες αυτές. Δεν αναλαμβάνουν καμιά δραστηριότητα που ενδέχεται να θίξει την 

ανεξάρτητη κρίση ή την ακεραιότητά τους σε σχέση με τις δραστηριότητες αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης για τις οποίες είναι κοινοποιημένοι. Αυτό ισχύει ιδίως για τις συμβουλευτικές 

υπηρεσίες. 

 (ε) Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες των 

θυγατρικών ή των υπεργολάβων του δεν επηρεάζουν την εμπιστευτικότητα, την αντικειμενικότητα 

και την αμεροληψία των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης. 

 (5) Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης και το προσωπικό του εκτελούν τις 

δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τη μεγαλύτερη επαγγελματική ακεραιότητα και 

την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια στο συγκεκριμένο τομέα και πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από 



 

 

κάθε πίεση και προτροπή, κυρίως οικονομική, που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσει την κρίση τους 

ή τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ιδίως από 

πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που έχουν συμφέρον από τα αποτελέσματα των ελέγχων. 

 (6) (α) Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης εκτελεί όλα τα καθήκοντα τα σχετικά με την 

αξιολόγηση της συμμόρφωσης που του έχουν ανατεθεί βάσει των διατάξεων των Παραρτημάτων 

3 και 4 του Διατάγματος και για τα οποία έχει κοινοποιηθεί, είτε πρόκειται για καθήκοντα που 

εκτελούνται από τον ίδιο τον οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή εξ ονόματός του και 

υπό την ευθύνη του. 

 (β) Ανά πάσα στιγμή και για κάθε διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης και για κάθε είδος ή 
κατηγορία ραδιοεξοπλισμού για τα οποία είναι κοινοποιημένος, ο οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης έχει στη διάθεσή του: 

(i) το αναγκαίο προσωπικό με τις τεχνικές γνώσεις και την επαρκή και κατάλληλη πείρα για την 
εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης· 

(ii)  τις αναγκαίες περιγραφές των διαδικασιών σύμφωνα με τις οποίες διενεργείται η 
αξιολόγηση συμμόρφωσης και εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η δυνατότητα 
αναπαραγωγής αυτών των διαδικασιών.  Διαθέτει την κατάλληλη πολιτική και διαδικασίες 
που εξασφαλίζουν τη διάκριση μεταξύ των καθηκόντων που εκτελεί ως κοινοποιημένος 
οργανισμός και οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες· 

(iii)  τις αναγκαίες διαδικασίες για την άσκηση των δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας υπόψη 

το μέγεθος μιας επιχείρησης, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, τη δομή της, το 

βαθμό πολυπλοκότητας της τεχνολογίας του ραδιοεξοπλισμού και τον μαζικό ή εν σειρά 

χαρακτήρα της παραγωγικής διαδικασίας. 

 (γ) Ό οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαθέτει τα αναγκαία μέσα για την εκτέλεση των 

τεχνικών και διοικητικών καθηκόντων που συνδέονται με τις δραστηριότητες αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης με τον ενδεδειγμένο τρόπο. 

 (7) Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης διαθέτει – 

(α)  πλήρη τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, η οποία καλύπτει όλα τα καθήκοντα 

αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τα οποία ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης έχει 

κοινοποιηθεί· 

(β) επαρκή γνώση των απαιτήσεων των αξιολογήσεων που πρέπει να διενεργήσει και επαρκές 

κύρος για τη διενέργεια των αξιολογήσεων αυτών· 

(γ) κατάλληλες γνώσεις και κατανόηση των ουσιωδών απαιτήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 

81 του Νόμου, των εφαρμοστέων εναρμονισμένων προτύπων και της σχετικής ενωσιακής 

νομοθεσίας εναρμόνισης και των κανονισμών εφαρμογής της· 

(δ) την απαιτούμενη ικανότητα να συντάσσει τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ ή τις εγκρίσεις 

των συστημάτων ποιότητας, τα πρακτικά και τις εκθέσεις που αποδεικνύουν τη διεξαγωγή των 

αξιολογήσεων. 

 (8)(α) Η αμεροληψία του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης, των διευθυντικών 

στελεχών του και του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων 

αξιολόγησης της συμμόρφωσης πρέπει να διασφαλίζεται. 

 (β) Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για την 

εκτέλεση των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν εξαρτώνται από τον αριθμό 

των αξιολογήσεων που διενεργούνται ή από τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών. 

 (9) Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης συνάπτει ασφάλεια αστικής ευθύνης, εκτός και 

εάν η ευθύνη αυτή καλύπτεται  ήδη από άλλη διάταξη εθνικού δικαίου ή εάν η αξιολόγηση της 



 

 

συμμόρφωσης δεν πραγματοποιείται υπό την άμεση ευθύνη του Επιτρόπου. 

 (10) Το προσωπικό του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης πρέπει να τηρεί το 

επαγγελματικό απόρρητο για κάθε πληροφορία που περιέρχεται στη γνώση του κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με τα Παραρτήματα 3 και 4 του Διατάγματος ή 

οποιαδήποτε εκτελεστική διάταξη του εθνικού δικαίου, εξαιρουμένης της σχέσης του με τον 

Επίτροπο. 

  

 (11) Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης συμμετέχει στις σχετικές δραστηριότητες 

τυποποίησης, στις κανονιστικές δραστηριότητες στον τομέα του ραδιοεξοπλισμού και του 

σχεδιασμού των συχνοτήτων καθώς και στις δραστηριότητες της ομάδας συντονισμού των 

κοινοποιημένων οργανισμών που συστάθηκαν βάση της ενωσιακής νομοθεσίας, ή εξασφαλίζει ότι 

το προσωπικό τους, που είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης, ενημερώνεται για τις δραστηριότητες αυτές, και εφαρμόζει ως γενικές οδηγίες τις 

διοικητικές αποφάσεις και τα έγγραφα που είναι το αποτέλεσμα των εργασιών της  ομάδας αυτής. 

Τεκμήριο 

συμμόρφωσης των 

κοινοποιημένων 

οργανισμών 

5. Όταν ένας οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια που 

ορίζονται στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα ή στα μέρη των προτύπων αυτών, τα στοιχεία των 

οποίων έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι 

συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του Άρθρου 4 του παρόντος Διατάγματος, στο βαθμό που τα 

εφαρμοστέα εναρμονισμένα πρότυπα τηρούν τις απαιτήσεις αυτές. 

Θυγατρικές και 

υπεργολάβοι των  

κοινοποιημένων 

οργανισμών 

6. (1) Όταν κοινοποιημένος οργανισμός αναθέτει υπεργολαβικά συγκεκριμένα καθήκοντα που 

συνδέονται με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ή προσφεύγει σε θυγατρική, διασφαλίζει ότι ο 

υπεργολάβος ή η θυγατρική πληροί τις απαιτήσεις του Άρθρου 4 του παρόντος Διατάγματος  και 

ενημερώνει τον Επίτροπο. 

 (2) Ο κοινοποιημένος οργανισμός αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τα καθήκοντα που 

εκτελούν οι υπεργολάβοι ή οι θυγατρικές, όπου κι αν είναι εγκατεστημένοι. 

 (3) Οι δραστηριότητες δύνανται να ανατίθενται σε υπεργολάβο ή να διεξάγονται από θυγατρική 

μόνον αφού συμφωνήσει ο πελάτης. 

 (4) Ο κοινοποιημένος οργανισμός τηρεί στη διάθεση του Επιτρόπου τα έγγραφα σχετικά με την 

αξιολόγηση των προσόντων του υπεργολάβου ή της θυγατρικής και σχετικά με τις εργασίες που 

διεξήγαγε ο υπεργολάβος ή η θυγατρική δυνάμει των Παραρτημάτων 3 και 4 του Διατάγματος. 

Αίτηση 

κοινοποίησης 

7.(1) Κάθε οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης υποβάλλει αίτηση κοινοποίησης, στον 

Επίτροπο, σε τύπο και μορφή που καθορίζεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Διατάγματος. 

 (2) Η αίτηση κοινοποίησης συνοδεύεται από περιγραφή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης, της ενότητας ή των ενοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης και του 

ραδιοεξοπλισμού για τον οποίο ο οργανισμός ισχυρίζεται ότι διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια, 

καθώς και από πιστοποιητικό διαπίστευσης, όταν αυτό υπάρχει, το οποίο εκδόθηκε από τον 

εθνικό οργανισμό διαπίστευσης, με το οποίο πιστοποιείται ότι ο οργανισμός αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις του Άρθρου 4 του παρόντος Διατάγματος. 

 (3) Αν ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν μπορεί να προσκομίσει πιστοποιητικό 

διαπίστευσης, τότε παρέχει στον Επίτροπο όλη την τεκμηρίωση που είναι αναγκαία για την 

επαλήθευση, αναγνώριση και τακτική παρακολούθηση της συμμόρφωσής του με τις απαιτήσεις 

του Άρθρου  4 του παρόντος Διατάγματος. 

 (4) Το τέλος αξιολόγησης αίτησης κοινοποιημένου οργανισμού καθορίζεται στα πεντακόσια (500) 

ευρώ  και πρέπει να καταβληθεί με την υποβολή της σχετικής αίτησης. 

 (5) Το τέλος αξιολόγησης ετήσιας έκθεσης του κυπριακού κοινοποιημένου οργανισμού ανέρχεται 

στα διακόσια πενήντα (250) ευρώ ετησίως και  καταβάλλεται με την κατάθεση της Ετήσιας 



 

 

Έκθεσης. 

Η ετήσια έκθεση του κοινοποιημένου οργανισμού υποβάλλεται μέχρι την 31 Μαρτίου του αμέσως 

επόμενου έτους. Η αξιολόγηση της ετήσιας έκθεσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τυχόν 

αλλαγές(i) νομικής, εμπορικής ή οργανωτικής υφής, 

(ii) της πολιτικής και διαδικασιών, 

(iii) κτιριακών εγκαταστάσεων, προσωπικού, εξοπλισμού, 

(iv) ατόμων που είναι εξουσιοδοτημένα να υπογράφουν, 

(v) της συμμόρφωσης με CYS-CYSAB, 

(vi) ιδιοκτησιακού καθεστώτος 

Διαδικασία 

Κοινοποίησης 

8.(1) Ο Επίτροπος δύναται να κοινοποιεί μόνο τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης 

που πληρούν τις απαιτήσεις του Άρθρου 4 του παρόντος Διατάγματος. 

 (2)Ο Επίτροπος γνωστοποίει τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης στην Επιτροπή 

και στα άλλα κράτη μέλη μέσω του ηλεκτρονικού μέσου κοινοποίησης που έχει δημιουργήσει και 

διαχειρίζεται η Επιτροπή. 

 (3) Στην κοινοποίηση περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία για τις δραστηριότητες αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης, την ενότητα ή τις ενότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και το σχετικό 

ραδιοεξοπλισμό και τη σχετική βεβαίωση επάρκειας. 

 (4) Όταν η κοινοποίηση δεν βασίζεται σε πιστοποιητικό διαπίστευσης του Άρθρου 7(2)  του 
παρόντος Διατάγματος, ο Επίτροπος παρέχει στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη την 
τεκμηρίωση που πιστοποιεί την επάρκεια του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τις 
υφιστάμενες ρυθμίσεις για να εξασφαλιστεί ότι ο οργανισμός θα ελέγχεται τακτικά και θα 
εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις του Άρθρου 4 του παρόντος Διατάγματος.  
   

 (5)(α) Ο εν λόγω οργανισμός δύναται να εκτελεί τις δραστηριότητες κοινοποιημένου οργανισμού 
μόνον εάν δεν έχει διατυπωθεί ένσταση από την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη, εντός δύο 
εβδομάδων από την κοινοποίηση, εάν χρησιμοποιείται πιστοποιητικό διαπίστευσης, και εντός δύο 
μηνών από την κοινοποίηση, εάν δεν χρησιμοποιείται διαπίστευση. 
 

(β)  Μόνο ένας τέτοιος οργανισμός  θεωρείται κοινοποιημένος  οργανισμός, για τους σκοπούς του 

παρόντος Διατάγματος. 

 (6) Ο Επίτροπος ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη  για κάθε τυχόν μεταγενέστερη 

σχετική τροποποίηση της κοινοποίησης. 

Αναγνωριστικός 

αριθμός 

κοινοποιημένων 

οργανισμών 

9. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που δημοσιοποιεί η 

Επιτροπή, φέρουν το σχετικό αναγνωριστικό αριθμό που τους έχει χορηγηθεί από την Επιτροπή. 

Τροποποίηση 

κοινοποίησης 

10. (1) Όταν ο Επίτροπος διαπιστώνει ή πληροφορείται ότι ένας κοινοποιημένος οργανισμός δεν 

πληροί πλέον τις απαιτήσεις του Άρθρου 4 του παρόντος Διατάγματος ή ότι αδυνατεί να 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, ο Επίτροπος περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί την 

κοινοποίηση, κατά περίπτωση, αναλόγως της σοβαρότητας της μη τήρησης των  εν λόγω 

απαιτήσεων ή της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και 

τα άλλα κράτη μέλη. 

 (2) Στην περίπτωση περιορισμού, αναστολής ή ανάκλησης της κοινοποίησης ή όταν ο 

κοινοποιημένος οργανισμός παύσει τη δραστηριότητά του, το κοινοποιούν κράτος μέλος 

προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για να διασφαλίσει ότι τα αρχεία του οργανισμού αυτού  τα 

διαχειρίζεται άλλος κοινοποιημένος οργανισμός ή τα καθιστά διαθέσιμα στις αρμόδιες αρχές 



 

 

κοινοποίησης και εποπτείας της αγοράς, εφόσον το ζητήσουν. 

Αιτιολόγηση 

επάρκειας 

κοινοποιημένου 

οργανισμού από 

Επίτροπο 

11.(1) Ο Επίτροπος, παρέχει στην Επιτροπή, μετά από αίτημά της, όλες τις πληροφορίες σχετικά 

με την αιτιολόγηση της κοινοποίησης ή της επάρκειας του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού 

στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή έχει αμφιβολίες ή περιέρχονται σε γνώση της 

αμφιβολίες όσον αφορά την επάρκεια ενός κοινοποιημένου οργανισμού ή για την ικανότητα 

συνεχούς εκπλήρωσης από κοινοποιημένο οργανισμό των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων 

που υπέχει και προχωρεί σε σχετική έρευνα. 

 (2) Σε περίπτωση που η Επιτροπή ενημερώσει τον Επίτροπο, ότι έχει διαπιστώσει ότι ένας 

κοινοποιημένος οργανισμός δεν πληροί ή παύει να πληροί τις απαιτήσεις κοινοποίησής του, 

λαμβάνει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της 

κοινοποίησης. 

Υποχρεώσεις των 

κοινοποιημένων 

οργανισμών 

12.(1)  Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί διενεργούν αξιολογήσεις της συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις 

διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προβλέπονται στα Παραρτήματα 3 και 4 του 

Διατάγματος. 

 (2)(α) Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί διενεργούν τις αξιολογήσεις συμμόρφωσης, κατά τρόπον 

ώστε να αποφεύγονται οι περιττές επιβαρύνσεις για τους οικονομικούς φορείς.  

 

(β) Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί ασκούν τις δραστηριότητες τους λαμβάνοντας υπόψη το 

μέγεθος μιας επιχείρησης, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, τη δομή της, την 

πολυπλοκότητα της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο ραδιοεξοπλισμό και το 

μαζικό ή εν σειρά χαρακτήρα της διαδικασίας παραγωγής. 

(γ) Κατά τις πιο πάνω δραστηριότητες, οι κοινοποιημένοι οργανισμοί τηρούν το βαθμό 

αυστηρότητας και το επίπεδο προστασίας που απαιτούνται για τη συμμόρφωση του 

ραδιοεξοπλισμού προς το άρθρο 81 του Νόμου. 

 (3) Εάν ο κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώσει ότι οι ουσιώδεις απαιτήσεις του Άρθρου 81 του 

Νόμου ή τα αντίστοιχα εναρμονισμένα πρότυπα ή οι λοιπές τεχνικές προδιαγραφές, δεν 

πληρούνται από τον κατασκευαστή,  ζητεί από τον εν λόγω κατασκευαστή να λάβει τα 

ενδεδειγμένα διορθωτικά μέτρα και δεν εκδίδει το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ ή έγκριση 

συστήματος ποιότητας. 

 

 (4) Όταν, κατά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης μετά την έκδοση πιστοποιητικού εξέτασης 

τύπου ΕΕ, ή έγκρισης συστήματος ποιότητας, κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώσει ότι 

κάποιος ραδιοεξοπλισμός δεν συμμορφώνεται πλέον, απαιτεί από τον κατασκευαστή να λάβει τα 

κατάλληλα διορθωτικά μέτρα και αναστέλλει ή ανακαλεί το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ ή 

την έγκριση συστήματος ποιότητας, εφόσον απαιτείται. 

  

 (5) Εάν δεν ληφθούν διορθωτικά μέτρα ή εάν αυτά δεν έχουν το απαιτούμενο αποτέλεσμα, τότε ο 

κοινοποιημένος οργανισμός περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί κάθε τυχόν πιστοποιητικό εξέτασης 

τύπου ΕΕ ή έγκριση συστήματος ποιότητας, ανάλογα με την περίπτωση. 

  

Υποχρεώσεις 

κοινοποιημένων 

οργανισμών για 

ενημέρωση του 

Επιτρόπου 

13(1) Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί ενημερώνουν τον Επίτροπο για τα ακόλουθα – 

(α) απόρριψη, περιορισμό, αναστολή ή ανάκληση του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ ή της 

έγκρισης συστήματος ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Παραρτημάτων 3 και 4 του 

Διατάγματος  



 

 

(β)  τις καταστάσεις που επηρεάζουν το πεδίο εφαρμογής ή τους όρους της κοινοποίησης· 

(γ) κάθε αίτημα για ενημέρωση, σχετικά με τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, το 

οποίο έλαβαν από τον Επίτροπο· 

(δ) τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που εκτελούν στο πλαίσιο της 

κοινοποίησής τους και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των 

διασυνοριακών δραστηριοτήτων και υπεργολαβιών, εφόσον τους ζητηθεί. 

  

(2) Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί παρέχουν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Παραρτημάτων 3 και 

4  του Διατάγματος,  στους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς που διεξάγουν παρόμοιες 

δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και καλύπτουν τις ίδιες κατηγορίες 

ραδιοεξοπλισμού, με σχετικές πληροφορίες για ζητήματα που αφορούν αρνητικά και, κατόπιν 

αιτήματος, θετικά αποτελέσματα αξιολόγησης της συμμόρφωσης. 

  

(3) Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί πληρούν τις υποχρεώσεις πληροφόρησης που προβλέπονται 

στα Παραρτήματα 3 και 4 του Διατάγματος. 

  

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Κατάργηση Κ.Δ.Π. 

256/2011 

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 

Αρ. 4503, 1.7.2011 

14. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος καταργείται το περί ορισμού Φορέων ως 

κοινοποιημένων Οργανισμών Διάταγμα του Επιτρόπου, Κ.Δ.Π. 256/2011. 

 

Έναρξη ισχύος του 

παρόντος 

Διατάγματος 

15. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  

 Σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου  του 2004, το περί 

Ραδιοεξοπλισμού ορισμένων κατηγιρών ή κλάσεων Διάταγμα του 2017 και το παρόν  Διάταγμα. 

Παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε  με  ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Μέρος Α: Γενικές πληροφορίες 

1. Ονομασία Οργανισμού 

 

2. Ταχυδρομική διεύθυνση (Οδός, αριθμός, Τ.Κ, κ.λπ.) 

 

3. Τηλέφωνο: 
 

4. Τηλεομοιότυπο: 
 

5. Ηλ. Ταχυδρομείο: 
 

6. Ιστοσελίδα: 
 

7. Στοιχεία εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου 
(Ονοματεπώνυμο, Αρ. Ταυτότητας, Ταχ. Διεύθυνση, τηλ., κ.λπ.) (να επισυναφθούν πιστοποιητικά σύμφωνα με το 

                                                           
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Σημείωση: Σε περίπτωση που απαιτείται πρόσθετος χώρος για τις πληροφορίες που ζητούνται, να υποβάλλονται δικά σας 
σημειώματα υπό μορφή παραρτημάτων. 
 

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Αριθμός Φακέλου : 

Ημερομηνία Υποβολής : 



 

 

Παράρτημα-Α1) 

 

8. Δραστηριότητες Οργανισμού 

 

9. Νομικό καθεστώς (να επισυναφθούν πιστοποιητικά σύμφωνα με το Παράρτημα-Α1) 

 

10. Αριθμός Αναγνώρισης 
(Σε περίπτωση που 

είναι ήδη κοινοποιημένος) 

 

 

11. Άλλες εγκρίσεις ή άλλη επίσημη αναγνώριση (π.χ διαπίστευση, Πιστοποίηση κ.λπ.) 
(εάν υπάρχουν, να επισυναφθούν πιστοποιητικά σύμφωνα με το Παράρτημα-Α2) 

Αναγνώριση 

(π.χ Διαπίστευση) 

Ονομασία /διεύθυνση του 

φορέα έγκρισης 
Πεδίο εφαρμογής 

Ισχύς 

Έναρξη Λήξη 

     

     

     



 

 

Πρόσθετες Πληροφορίες 

12. Ο οργανισμός είναι μέρος ενός μεγαλύτερου οργανισμού 
(Σε περίπτωση που ισχύει το σημείο 12 να συμπληρωθούν τα ακόλουθα) 

Στοιχεία του Μητρικού Οργανισμού (Ονομασία, Ταχ. Διεύθυνση, κ.λπ.) 

 

Σχέση με τον ενδιαφερόμενο οργανισμό (π.χ μητρική εταιρία, μετοχική κ.λπ.) 

(η σχέση να φαίνεται στα πιστοποιητικά του Παραρτήματος- Α1) 

 

Πεδίο Δραστηριοτήτων του Μητρικού Οργανισμού 

 

13. Ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης  
(να επισυναφθούν αποδεικτικά σύμφωνα με  το Παράρτημα-Α3) 

 

Μέρος Β –Πεδίο Δραστηριότητας 

1. Η αίτηση υποβάλλεται στην Επιτροπή Έγκρισης για έγκριση σύμφωνα με: 

Τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο, το περί 

Ραδιοεξοπλισμού ορισμένων κατηγοριών ή κλάσεων 

Διάταγμα του 2017 και το παρόν Διάταγμα 

 

2.Πεδίο δραστηριότητας για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση 

Προϊόν/ Κατηγορία Προϊόντων Διαδικασίες/ Ενότητες Παραρτήματα/ Άρθρα της Οδηγίας 



 

 

   

Πρόσθετες Πληροφορίες  

Σημ.: στη στήλη «Διαδικασίες/ Ενότητες» να αναγραφεί η ενότητα για την οποία γίνεται η αίτηση για έγκριση 

Μέρος Γ: Προσωπικό 

1. Συνολικός Αριθμός Υπαλλήλων  
 

2. Οργανόγραμμα του Οργανισμού 
(να επισυναφθεί το οργανόγραμμα του οργανισμού σύμφωνα με  το Παράρτημα-Γ1) 

 

3. Υπάλληλοι που θα ασχοληθούν με τη δραστηριότητα για την οποία υποβάλλεται η αίτηση (να επισυναφθούν τα 
σχετικά έγγραφα/πιστοποιητικά σύμφωνα με το Παράρτημα-Γ2)  

Α/Α Ονοματεπώνυμο Θέση στον Οργανισμό Σχετικά Προσόντα /Εμπειρία 

1    

2    

3    

4    

5    



 

 

6    

7    

8    

    

Μέρος Δ: Εξοπλισμός 

Κατάσταση ιδιόκτητου εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για τη δραστηριότητα για την οποία υποβάλλεται η αίτηση (να 

επισυναφθούν στοιχεία σύμφωνα με το Παράρτημα-Δ1)  

Α/Α Ονομασία/ Τύπος Σκοπό που θα εξυπηρετεί 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

   

Μέρος Ε: Υπεργολαβίες  

1.Κατάσταση υπεργολάβων που θα χρησιμοποιηθούν για τη δραστηριότητα για την οποία υποβάλλεται η αίτηση 

(να επισυναφθούν στοιχεία σύμφωνα με  το Παράρτημα-Ε1)  

Ονομασία Υπεργολάβου Δραστηριότητα που θα εξυπηρετεί 

  



 

 

Μέρος Στ: Άλλα στοιχεία 

1. Μπορούν να υποβληθούν πρόσθετα στοιχεία   

(Σύμφωνα με  το Παράρτημα-ΣΤ 1, 2)  

Κατάλογος πρόσθετων στοιχείων 

 

Μέρος Ζ: Υπεύθυνη Δήλωση 

1. Να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση 

 (Σύμφωνα με  το Παράρτημα -Μέρος Ζ)  

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Παρακαλώ να συμπληρωθεί ο κατάλογος και να επισυναφθούν πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα των πιστοποιητικών/ 

τεκμηρίων  που αναφέρονται στην αίτηση  

Μέρος Α  
Αρ. 

Σελίδων 
Συμπληρώστε με 

 

1 Νομικό Καθεστώς (Σημεία 7, 9 και 12) 

 
- Πιστοποιητικό Εξουσιοδοτημένου Προσώπου 

  

 
- Πιστοποιητικό Εγγραφής 

  

 
- Πιστοποιητικό Διευθυντών 

  

 
- Πιστοποιητικό Μετόχων  

  

2 Άλλες Εγκρίσεις (Σημείο 11) 

 
- Πιστοποιητικό Διαπίστευσης 

  

 
- Πιστοποιητικό Πιστοποίησης 

  

3 Αποδεικτικό ασφάλισης έναντι αστικής ευθύνης (Σημείο 13)  

 
- Ασφαλιστικό συμβόλαιο σε ισχύ  

  

Μέρος Β   

Δεν απαιτείται οποιαδήποτε επισύναψη 

Μέρος Γ 
Αρ. 

Σελίδων 
Συμπληρώστε με 

 

1 Οργανόγραμμα (Σημείο 2)  

 
- Με έμφαση στο μέρος του οργανισμού που αφορά την αίτηση 

  

2 Καθήκοντα για κάθε υπάλληλο ξεχωριστά (Σημείο 3) 

 
- Περιγραφή καθηκόντων 

  

 
- Πιστοποιητικά προσόντων και πείρας 

  

 
- Συμβόλαιο εργασίας με τον Οργανισμό 

  

 
- Δήλωση του υπαλλήλου που αποδεικνύει την 

ανεξαρτησία και την αμεροληψία του ως προς τους πελάτες του 
οργανισμού 

  

Μέρος Δ 
Αρ. 

Σελίδων 
Συμπληρώστε με 

 

1 Για κάθε τεμάχιο ή ομάδα ομοειδών τεμαχίων εξοπλισμού  

 
- Σύντομη περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών  

  

 
- Σκοπός που εξυπηρετούν   

  

 - Αποδεικτικά κυριότητας 
 
 

  



 

 

Μέρος Ε 
Αρ. 

Σελίδων 
Συμπληρώστε με 

 

1 Υπεργολαβίες για κάθε περίπτωση ξεχωριστά  

 
- Περιγραφή υπεργολαβίας 

  

 
- Συμβόλαιο υπεργολάβου με τον Οργανισμό 

  

 
- Δήλωση υπεργολάβου που αποδεικνύει την ανεξαρτησία και την 

αμεροληψία του ως προς τους πελάτες του οργανισμού   

Μέρος Στ 
Αρ. 

Σελίδων 
Συμπληρώστε με 

 

1 Παραδείγματα πρόσθετων στοιχείων  

 
- Εγχειρίδιο συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 

  

 
- Κατάλογος υπηρεσιών που προσφέρει ο Οργανισμός 

  

 
- Τιμοκατάλογος των πιο πάνω υπηρεσιών 

  

 - Έντυπα που χρησιμοποιεί ο Οργανισμός για την διεκπεραίωση των 
εργασιών του  

  

2 
Αναλόγως των απαιτήσεων κάθε Οδηγίας, είναι δυνατόν να ζητηθούν επιπρόσθετα στοιχεία τα οποία θα 
καθορίζονται από την εκάστοτε αρμόδια αρχή 

Μέρος Ζ 

 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

1. Οι απασχολούμενοι με οποιοδήποτε τρόπο από τον Οργανισμό, διαθέτουν: 
 

i.γνώση του περί του Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου, 
Διαταγμάτων και Αποφάσεων που ρυθμίζουν τον ραδιοεξοπλισμό για τον οποίο ο οργανισμός μας επιθυμεί 
να κοινοποιηθεί

.
 

 

ii.γνώση της τεχνολογίας κατασκευής του 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 επαγγελματική 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, τη κατασκευή, τη διανομή και τη διάθεση του 
ραδιοεξοπλισμού για τα οποία ο οργανισμός επιθυμεί να κοινοποιηθεί. 

 

3. Αναλαμβάνουμε τη δέσμευση ότι θα παρέχουμε στην ομάδα που θα μας αξιολογεί για σκοπούς έγκρισης και 
κοινοποίησης αλλά και για τις μετέπειτα αξιολογήσεις μας,  κάθε απαραίτητη διευκόλυνση ή/ και πληροφορία. 

 

4. Μετά την έγκριση, ο οργανισμός δεσμεύεται ότι θα εξακολουθήσει να συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του 
Επιτρόπου όπως καθορίζονται στο Νόμο. 

 



 

 

5. Όλα τα στοιχεία στην αίτηση αυτή, περιλαμβανομένων των πιστοποιητικών και έγγραφων που επισυνάπτονται, είναι 
αληθή και ορθά. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, γνωρίζουμε τις συνέπειες του Νόμου. 

 

 

------------------------------------------------------------ 

 

Όνομα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου 

του ενδιαφερόμενου οργανισμού 

 

 

Υπογραφή              Ημερομηνία 

     εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου 

    του ενδιαφερόμενου οργανισμού 

 

 

     Σφραγίδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


