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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(γ), 20(κδ), 76(4), 81, 84, 84Α, 85Β, 87(2) 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 ραδιοεξοπλισμού ορισμένων κατηγοριών ή 

κλάσεων, Διάταγμα του 2017. 
  

Ερμηνεί 
 

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

  
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 
 

Επίσημη  
Εφημερίδα  
της E.E: L 316, 
14.11.2012,  σ. 12. 

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012»  σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την 
ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 
93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 
94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ 
και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 
1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 
 

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. 

 

Επίσημη Εφημερίδα 
ΕΕ L 153/62, 
22.05.2014 

«Οδηγία 2014/53/ΕΕ» σημαίνει την Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16

ης
 Απριλίου 2014 σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών 

μελών σχετικά με την διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 
1999/5/ΕΚ,  

  
 (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. (1)Το παρόν Διάταγμα αφορά: 
 

(α) στον καθορισμό ραδιοεξοπλισμού ορισμένων τύπων κατηγοριών ή κλάσεων ή τύπων ο οποίος 
χρησιμοποιούμενος υπό ορισμένες περιστάσεις εξαιρείται από τις διατάξεις του Μέρους 12 του 
Νόμου 
 
(β) στον καθορισμό των υποχρεώσεων των κατασκευαστών, εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, 
εισαγωγέων και διανομέων ραδιοεξοπλισμού ορισμένων κατηγοριών ή κλάσεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 85Β του Νόμου, 
 
(γ) στον καθορισμό των κατάλληλων διαδικασιών για την αξιολόγηση συμμόρφωσης και για την 
διάθεση στην αγορά ραδιοεξοπλισμού ορισμένων κατηγοριών ή κλάσεων, που καθορίζονται στο 
άρθρο 81 του Νόμου, 
 
(δ) στον καθορισμό των διαδικασιών, του τύπου, της μορφής και κάθε άλλο θέμα που αφορά τη 
Σήμανση CE, όσον αφορά στον ραδιοεξοπλισμό ορισμένων κατηγοριών ή κλάσεων, σύμφωνα με 



τα άρθρα 84 και 85Β του Νόμου, 
 
(ε) στον καθορισμό της δομής και του περιεχομένου του τεχνικού φακέλου, σύμφωνα με το άρθρο 
85Β του Νόμου, 
 
(στ) στον καθορισμό των κατάλληλων μέτρων που πρέπει να λαμβάνει ο Επίτροπος σε 
περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο ραδιοεξοπλισμός ορισμένων κατηγοριών δεν συμμορφώνεται 
με τις διατάξεις του Νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 87(2) του Νόμου 

  
 ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Ουσιώδεις Απαιτήσεις και διαχωρισμός αρμοδιοτήτων 
  
Ουσιώδεις Απαιτήσεις 4. Οι ουσιώδεις απαιτήσεις του ραδιοεξοπλισμού καθορίζονται στα άρθρα 80 και 81 του Νόμου. 
  
Διαχωρισμός 
αρμοδιοτήτων του 
Διευθυντή Τμήματος 
Ηλεκτρομηχανολογικ
ών Υπηρεσιών, του   
Διευθυντή  του 
Τμήματος 
Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών  και του 
Επιτρόπου  

5. (1) Οι αρμοδιότητες του Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών σε 
σχέση με τον ραδιοεξοπλισμό καθορίζονται στο άρθρο 80Α του Νόμου. 
 

(2) Οι αρμοδιότητες του Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σε σχέση με 
τον ραδιοεξοπλισμό καθορίζονται στο άρθρο 80Β του Νόμου. 

 
(3) Οι αρμοδιότητες του Επιτρόπου σε σχέση με τον ραδιοεξοπλισμό καθορίζονται στο άρθρο 

81 του Νόμου.  Συγκεκριμένα, ο Επίτροπος είναι αρμόδιος για τον ραδιοεξοπλισμό 
ορισμένων κατηγοριών ή κλάσεων  που κατασκευάζεται κατά τρόπο ώστε να πληροί τις 
ακόλουθες βασικές απαιτήσεις: 

 
α) ο ραδιοεξοπλισμός  να διαλειτουργεί με εξαρτήματα, ιδίως με κοινού τύπου φορτιστές· 
β) ο ραδιοεξοπλισμός να  διαλειτουργεί μέσω δικτύων με άλλο ραδιοεξοπλισμό· 
γ) ο ραδιοεξοπλισμός να μπορεί να συνδεθεί με διεπαφές κατάλληλου τύπου σε 
ολόκληρη την Ένωση· 
δ) ο ραδιοεξοπλισμός να μην βλάπτει το δίκτυο, ούτε η λειτουργία του να κάνει 
κατάχρηση των πόρων του δικτύου με αποτέλεσμα τη μη αποδεκτή υποβάθμιση της 
υπηρεσίας· 
ε) ο ραδιοεξοπλισμός να ενσωματώνει διασφαλίσεις για την εξασφάλιση της προστασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας των χρηστών και του 
συνδρομητή· 
στ) ο ραδιοεξοπλισμός να υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες που εξασφαλίζουν την 
προστασία από απάτη· 
ζ) ο ραδιοεξοπλισμός να υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες που εξασφαλίζουν την 
πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης· 
η) ο ραδιοεξοπλισμός να  υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες για να διευκολύνεται η 
χρήση του από χρήστες με αναπηρία· 
θ) ο ραδιοεξοπλισμός να υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες για να εξασφαλίζεται ότι η 
εγκατάσταση του λογισμικού στον ραδιοεξοπλισμό είναι δυνατή μόνον όταν έχει 
αποδειχθεί η συμμόρφωση του συνδυασμού του ραδιοεξοπλισμού και του λογισμικού. 

  
Εξαιρέσεις 
 
Παράρτημα 1 

6. Το παρόν Διάταγμα δεν εφαρμόζεται στον εξοπλισμό που αναφέρεται στο Παράρτημα 1 του 
παρόντος Διατάγματος και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 76(5) του Νόμου 

 
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Υποχρεώσεις κατασκευαστών, εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, εισαγωγέων και διανομέων 

ραδιοεξοπλισμού ορισμένων κατηγορικών ή κλάσεων 
  
Υποχρεώσεις 
κατασκευαστών 

7. (1) Οι κατασκευαστές κατά τη διάθεση του ραδιοεξοπλισμού στην αγορά, διασφαλίζουν ότι 
αυτός έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις ουσιώδες απαιτήσεις του άρθρου 81 του 
Νόμου. 

  
 (2) (α) Οι κατασκευαστές καταρτίζουν τον τεχνικό φάκελο σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος 

Διατάγματος  και διενεργούν τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης του άρθρου 
12 του παρόντος Διατάγματος ή αναθέτουν σε τρίτους τη διενέργεια της διαδικασίας αυτής.  

 
(β) Εφόσον αποδειχθεί με την εν λόγω διαδικασία αξιολόγησης η συμμόρφωση του εξοπλισμού 
με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις, οι κατασκευαστές συντάσσουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, που 
αναφέρεται στο άρθρο 14 του παρόντος Διατάγματος και θέτουν τη σήμανση CE που αναφέρεται 
στο άρθρο 13 του παρόντος Διατάγματος. 

  
 (3) Οι κατασκευαστές φυλάσσουν τη δήλωση συμμόρφωσης και τον τεχνικό φάκελο για χρονική 

περίοδο 10 ετών από τη διάθεση του ραδιοεξοπλισμού στην αγορά. 
  
 (4) (α) Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται οι διαδικασίες ώστε να διατηρείται η 

συμμόρφωση της γραμμής παραγωγής τους προς το παρόν Διάταγμα. Αλλαγές στο σχεδιασμό ή 
τα χαρακτηριστικά του ραδιοεξοπλισμού και αλλαγές στα εναρμονισμένα πρότυπα ή στις λοιπές 
τεχνικές προδιαγραφές με βάση τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση του ραδιοεξοπλισμού 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη. 

 
(β) Όταν κρίνεται σκόπιμο λόγω των κινδύνων που παρουσιάζει ραδιοεξοπλισμός, οι 
κατασκευαστές διενεργούν, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των τελικών 
χρηστών, δειγματοληπτικές δοκιμές στον ραδιοεξοπλισμό που διατίθεται στην αγορά, ερευνούν 



τις σχετικές καταγγελίες και διατηρούν, εφόσον απαιτείται, αρχείο με τις καταγγελίες, τον μη 
συμμορφούμενο ραδιοεξοπλισμό και τις ανακλήσεις ραδιοεξοπλισμού και τηρούν ενήμερους τους 
διανομείς για τις έρευνές τους. 

  
 (5) Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι ο ραδιοεξοπλισμός που έχουν διαθέσει στην αγορά φέρει 

αριθμό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο που να επιτρέπει την ταυτοποίησή του ή, όταν 
δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του ραδιοεξοπλισμού, εξασφαλίζουν ότι οι απαιτούμενες 
πληροφορίες αναγράφονται στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει τη συσκευή.  

 (6) Οι κατασκευαστές σημειώνουν στον ραδιοεξοπλισμό το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική 
επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και την ταχυδρομική τους διεύθυνση ή, αν δεν 
το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του ραδιοεξοπλισμού, αναγράφουν τα στοιχεία αυτά στη 
συσκευασία του ραδιοεξοπλισμού ή σε έγγραφο που τον συνοδεύει. Στη διεύθυνση 
περιλαμβάνεται ενιαίο σημείο επαφής για επικοινωνία με τον κατασκευαστή. Τα στοιχεία 
επικοινωνίας αναγράφονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, χωρίς να απαγορεύεται η χρήση 
άλλης επιπρόσθετης γλώσσας. 
 

 (7) (α) Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι ο ραδιοεξοπλισμός συνοδεύεται από οδηγίες και άλλες 
πληροφορίες ασφάλειας σε ελληνική ή αγγλική γλώσσα, χωρίς να απαγορεύεται η χρήση άλλης 
επιπρόσθετης γλώσσας. Οι οδηγίες περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη 
χρησιμοποίηση του ραδιοεξοπλισμού, σύμφωνα με τη χρήση για την οποία προορίζεται. Οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση, περιγραφή των 
εξαρτημάτων και των στοιχείων κατασκευής, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, που 
επιτρέπουν στον ραδιοεξοπλισμό να λειτουργεί όπως προβλέπεται. Οι ανωτέρω οδηγίες και 
πληροφορίες ασφάλειας καθώς και κάθε σήμανση πρέπει να είναι σαφείς, κατανοητές και 
εύληπτες 
 
β) Στις περιπτώσεις ραδιοεξοπλισμού ο οποίος εκούσια εκπέμπει ραδιοκύματα, περιλαμβάνονται 
επίσης οι ακόλουθες πληροφορίες: 
 
i) οι ζώνες συχνοτήτων στις οποίες λειτουργεί ο ραδιοεξοπλισμός·  
ii) η μέγιστη ραδιοηλεκτρική ισχύς στις ζώνες συχνοτήτων στις οποίες λειτουργεί ο 

ραδιοεξοπλισμός.  
  
 (8) Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι κάθε τεμάχιο ραδιοεξοπλισμού συνοδεύεται από 

αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, ή  απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ. Στην 
περίπτωση που χρησιμοποιείται απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, αυτή περιλαμβάνει 
την ακριβή ιστοσελίδα από όπου μπορεί να ληφθεί το πλήρες κείμενο της δήλωσης 
συμμόρφωσης ΕΕ. Η Δήλωση Συμμόρφωσης και η απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης 
συντάσσονται σύμφωνα με το Παράρτημα 2 και Παράρτημα 3,  του παρόντος Διατάγματος, 
αντίστοιχα. 
 

 (9) Σε περιπτώσεις που υφίστανται περιορισμοί σχετικά με τη θέση σε λειτουργία ή απαιτήσεις για 
τη χορήγηση άδειας χρήσης, οι διαθέσιμες πληροφορίες στη συσκευασία επιτρέπουν τον 
εντοπισμό των κρατών μελών ή της γεωγραφικής περιοχής ενός κράτους μέλους όπου υφίστανται 
περιορισμοί σχετικά με τη θέση σε λειτουργία ή απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας χρήσης. Οι εν 
λόγω πληροφορίες συμπληρώνονται στις οδηγίες που συνοδεύουν τον ραδιοεξοπλισμό.  

  
 (10) Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι ραδιοεξοπλισμός που 

έχουν διαθέσει στην αγορά δεν πληροί τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος λαμβάνουν 
αμέσως τα διορθωτικά μέτρα που απαιτούνται για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή του, να τον 
αποσύρουν ή να τον ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. Επιπλέον, όταν ο ραδιοεξοπλισμός 
παρουσιάζει κίνδυνο, οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις 
αρμόδιες αρχές στα οποία έχουν καταστήσει τον ραδιοεξοπλισμό διαθέσιμο στην αγορά και 
παραθέτουν λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν και 
τα αποτελέσματα αυτών.  

  
 (11) Οι κατασκευαστές παρέχουν στον Επίτροπο ή άλλη αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου 

αιτήματός, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που 
απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του ραδιοεξοπλισμού προς τις διατάξεις του 
παρόντος διατάγματος, σε ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Συνεργάζονται με τον Επίτροπο ή άλλη 
αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι 
κίνδυνοι από τον ραδιοεξοπλισμό που έχουν διαθέσει στην αγορά. 

  
Υποχρεώσεις 
εξουσιοδοτημένων 
αντιπροσώπων 

8. (1)(α) Οι κατασκευαστές μπορούν να διορίζουν, με γραπτή εντολή εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο. 
 
(β) Δεν μπορούν να αναθέσουν στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν  το  άρθρο 7 (1) και 7(2) του παρόντος Διατάγματος. 

  
 (2) Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ασκεί τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στην εντολή την 

οποία λαμβάνει από τον κατασκευαστή. Η εντολή επιτρέπει στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
τουλάχιστον τα ακόλουθα: 



 
(α) Να τηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση των εθνικών 
αρχών εποπτείας της αγοράς επί 10 έτη αφότου διατεθεί ο ραδιοεξοπλισμός στην αγορά, 
 
(β) Να παρέχει στις αρμόδιες αρχές, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, όλες τις πληροφορίες και 
την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του ραδιοεξοπλισμού, 
 
(γ) Να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές, κατόπιν αιτήματος τους, για τυχόν μέτρα τα οποία 
έχουν ληφθεί για την εξάλειψη των κινδύνων που ενέχει ο ραδιοεξοπλισμός που καλύπτει η 
εντολή. 

  
Υποχρεώσεις 
εισαγωγέων 

9. (1) Οι εισαγωγείς έχουν την υποχρέωση να διαθέτουν στην αγορά συμμορφούμενο 
ραδιοεξοπλισμό. 

  
 (2) (α) Οι εισαγωγείς, προτού εισαγάγουν ραδιοεξοπλισμό στην αγορά, εξασφαλίζουν ότι ο 

κατασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
βάσει του άρθρου 12 του παρόντος Διατάγματος, καθώς και ότι ο ραδιοεξοπλισμός έχει 
κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να λειτουργεί σε τουλάχιστον ένα κράτος 
μέλος χωρίς να παραβιάζει τις εφαρμοστέες απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση του 
ραδιοφάσματος. Διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο, ότι ο 
ραδιοεξοπλισμός φέρει τη σήμανση CE και συνοδεύεται από τις πληροφορίες και τα έγγραφα 
που καθορίζονται στα άρθρα 7 (7), 7(8),  και 7(9), του παρόντος Διατάγματος και ότι ο 
κατασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 (5) και 7 (6) του 
παρόντος Διατάγματος . 

 (β) Εφόσον εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι ο ραδιοεξοπλισμός δεν 
συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις που προβλέπονται στο  άρθρο 5(3) του 
παρόντος Διατάγματος, εισάγει τον ραδιοεξοπλισμό στην αγορά μόνο αφότου εξασφαλιστεί η 
συμμόρφωσή του προς τις εφαρμοστές απαιτήσεις. Επίσης, ο εισαγωγέας ενημερώνει 
σχετικά τον κατασκευαστή καθώς και τον Επίτροπο, όταν ο ραδιοεξοπλισμός παρουσιάζει 
κίνδυνο. 

  
 (3) Οι εισαγωγείς σημειώνουν επί του ραδιοεξοπλισμού το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική 

επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους, καθώς και την ταχυδρομική 
διεύθυνση στην οποία μπορεί κανείς να έρθει σε επαφή μαζί τους, ή, αν αυτό δεν είναι 
δυνατόν, επί της συσκευασίας του ή σε έγγραφο που συνοδεύει τον ραδιοεξοπλισμό. Τούτο 
περιλαμβάνει περιπτώσεις στις οποίες το μέγεθος του ραδιοεξοπλισμού δεν το επιτρέπει, ή 
στις οποίες οι εισαγωγείς θα πρέπει να ανοίξουν τη συσκευασία για να καταγράψουν το 
όνομα και τη διεύθυνσή τους επί του ραδιοεξοπλισμού. Τα στοιχεία επικοινωνίας 
αναγράφονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 

  
 (4) Οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι ο ραδιοεξοπλισμός συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες 

ασφάλειας στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 
  
 (5) Οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι, ενόσω ο ραδιοεξοπλισμός βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι 

συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς του δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του προς 
τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 5(3) του παρόντος Διατάγματος. 

  
 (6) Όταν κρίνεται σκόπιμο λόγω των κινδύνων που παρουσιάζει ραδιοεξοπλισμός, οι εισαγωγείς 

διενεργούν, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των τελικών χρηστών, 
δειγματοληπτικές δοκιμές στον ραδιοεξοπλισμό που διατίθεται στην αγορά, ερευνούν τις 
σχετικές καταγγελίες και διατηρούν, εφόσον απαιτείται, αρχείο με τις καταγγελίες, τον μη 
συμμορφούμενο ραδιοεξοπλισμό και τις ανακλήσεις ραδιοεξοπλισμού, ενώ τηρούν ενήμερους 
τους διανομείς για κάθε σχετική έρευνα. 

  
 (7) Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι ραδιοεξοπλισμός που έχουν 

διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνονται με το παρόν Διάταγμα λαμβάνουν αμέσως τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή του, να τον αποσύρουν ή 
να τον ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. Επιπλέον, όταν ο ραδιοεξοπλισμός παρουσιάζει 
κίνδυνο, οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τον Επίτροπο και άλλες 
αρμόδιες αρχές κρατών μελών στων οποίων την αγορά έχουν καταστήσει τον 
ραδιοεξοπλισμό διαθέσιμο και παραθέτουν λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν 
διορθωτικά μέτρα που έλαβαν. 

  
 (8) Οι εισαγωγείς τηρούν, επί 10 έτη μετά τη διάθεση του ραδιοεξοπλισμού στην αγορά, 

αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ στη διάθεση του Επιτρόπου και εξασφαλίζουν ότι 
ο τεχνικός φάκελος μπορεί να τεθεί στη διάθεση του κατόπιν αιτήματός του. 

  
 (9) Οι εισαγωγείς παρέχουν στον Επίτροπο, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του , όλες τις 

πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του 
ραδιοεξοπλισμού, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Συνεργάζονται με τον Επίτροπο, κατόπιν 
αιτήματος του, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από 
τον ραδιοεξοπλισμό που έχουν διαθέσει στην αγορά. 

  
Υποχρεώσεις 
διανομέων 

10. (1) Όταν οι διανομείς καταστούν διαθέσιμο ραδιοεξοπλισμό στην αγορά ενεργούν με τη 
δέουσα προσοχή σε σχέση με τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος. 

  



 (2) (α) Οι διανομείς, προτού καταστήσουν ραδιοεξοπλισμό διαθέσιμο στην αγορά, επαληθεύουν 
ότι ο ραδιοεξοπλισμός φέρει τη σήμανση CE, ότι συνοδεύεται από τα έγγραφα που 
απαιτούνται βάσει των διατάξεων του παρόντος διατάγματος και από τις οδηγίες και τις 
πληροφορίες ασφάλειας στην ελληνική γλώσσα και ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις 
απαιτήσεις του άρθρου 7 (5) έως 7 (9) του παρόντος διατάγματος και ο εισαγωγέας έχει 
τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 9 (3) του παρόντος διατάγματος. 

  
 (β) Εφόσον διανομέας θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι ο ραδιοεξοπλισμός δεν 

συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 (3) του 
παρόντος διατάγματος, καθιστά τον ραδιοεξοπλισμό διαθέσιμο στην αγορά μόνο αφότου 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή του προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις. Επιπλέον, ο διανομέας 
ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή, καθώς και τον Επίτροπο, όταν ο ραδιοεξοπλισμός 
παρουσιάζει κίνδυνο. 

  
 (3) Οι διανομείς εξασφαλίζουν ότι, ενόσω ο ραδιοεξοπλισμός βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι 

συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς του δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του προς 
τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 5 (3) του παρόντος διατάγματος. 

  
 (4) Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι ραδιοεξοπλισμός τον οποίο 

έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά δεν πληροί τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος 
διασφαλίζουν τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να τον αποσύρουν ή να τον ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. Επιπλέον, 
όταν ο ραδιοεξοπλισμός παρουσιάζει κίνδυνο, οι διανομείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με 
το θέμα αυτό τον Επίτροπο καθώς και τις αρμόδιες αρχές όπου κατέστησαν τον 
ραδιοεξοπλισμό διαθέσιμο στην αγορά και παραθέτουν λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση 
και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν. 

  
 (5) Οι διανομείς παρέχουν στον Επίτροπο, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός, όλες τις 

πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του 
ραδιοεξοπλισμού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Συνεργάζονται δε με τον Επίτροπο, 
κατόπιν αιτήματος του, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι 
κίνδυνοι από τον ραδιοεξοπλισμό που έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά 

  
Περιπτώσεις στις 
οποίες οι 
υποχρεώσεις των 
κατασκευαστών 
εφαρμόζονται στους 
εισαγωγείς και στους 
διανομείς 

11. Ένας εισαγωγέας ή διανομέας θεωρείται κατασκευαστής για τους σκοπούς του παρόντος 
διατάγματος και υπόκειται στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
παρόντος διατάγματος, όταν εισάγει ραδιοεξοπλισμό στην αγορά με το όνομα ή το εμπορικό 
σήμα του ή τροποποιεί ραδιοεξοπλισμό που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τρόπο που 
μπορεί να επηρεάσει τη συμμόρφωση του προς το παρόν διάταγμα. 

  
 ΜΕΡΟΣ ΙV – Συμμόρφωση του ραδιοεξοπλισμού 
  
Διαδικασίες  
συμμόρφωσης του 
εξοπλισμού 

12. (1) Ο κατασκευαστής διενεργεί αξιολόγηση συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού με σκοπό 
την εκπλήρωση των ουσιωδών απαιτήσεων που ορίζονται στο 5(3) του παρόντος 
Διατάγματος. Η αξιολόγηση συμμόρφωσης λαμβάνει υπόψη όλες τις προβλεπόμενες 
συνθήκες λειτουργίας. Σε περίπτωση που η συσκευή μπορεί να διαμορφωθεί με 
διαφορετικούς τρόπους, η αξιολόγηση συμμόρφωσης επιβεβαιώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός 
πληροί τις προαναφερόμενες ουσιώδεις απαιτήσεις σε όλες τις πιθανές διαμορφώσεις. 

  
 
 
 
 
 
 
Παράρτημα 2 
 
 
Παράρτημα 3 
 
Παράρτημα 4 
 

(2) Όταν στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού προς τις ουσιώδεις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 5(3) του παρόντος Διατάγματος ο κατασκευαστής έχει 
εφαρμόσει εναρμονισμένα πρότυπα τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευτεί στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιεί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
διαδικασίες:  

α)  εσωτερικός έλεγχος παραγωγής που ορίζεται στο Παράρτημα 2 του παρόντος Διατάγματος·  

β)  εξέταση τύπου ΕΕ και στη συνέχεια συμμόρφωση προς τον τύπο βάσει του εσωτερικού 
ελέγχου παραγωγής που ορίζεται στο Παράρτημα 3 του παρόντος Διατάγματος·  

γ)  συμμόρφωση βασισμένη σε πλήρη διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με το Παράρτημα 4 
του παρόντος Διατάγματος.  

 
 
 
 
 
 
 
Παράρτημα 3 
 
 
Παράρτημα 4 
 
 

Όταν στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις 
που ορίζονται στο άρθρο 5(3) του παρόντος Διατάγματος, ο κατασκευαστής δεν έχει εφαρμόσει ή 
έχει εφαρμόσει μόνον εν μέρει εναρμονισμένα πρότυπα τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν 
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή στην περίπτωση που δεν 
υπάρχουν τέτοια εναρμονισμένα πρότυπα, ο ραδιοεξοπλισμός υποβάλλεται όσον αφορά αυτές τις 
ουσιώδεις απαιτήσεις σε μία από τις ακόλουθες διαδικασίες:  

α)  εξέταση τύπου ΕΕ και στη συνέχεια συμμόρφωση προς τον τύπο βάσει του εσωτερικού 
ελέγχου παραγωγής που ορίζεται στο Παράρτημα 3 του παρόντος Διατάγματος·  

β)  συμμόρφωση βασισμένη σε πλήρη διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με το Παράρτημα 4 



του παρόντος Διατάγματος. 
 ΜΕΡΟΣ  V Σήμανση Πιστότητας  CE, Δήλωση Συμμόρφωσης και Τεχνικός Φάκελος 

  
Σήμανση Πιστότητας 
CE 

13. Η σήμανση CE τοποθετείται μόνο από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο του.  
 
Ο κατασκευαστής, θέτοντας τη σήμανση CE ή αναθέτοντας την επίθεση της, αναλαμβάνει την 
ευθύνη για τη συμμόρφωση του προϊόντος προς όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις  οι οποίες 
θεσπίζονται στη σχετική κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης που προβλέπει την επίθεση της. 

  
Δήλωση 
Συμμόρφωσης 
 
Παράρτημα 5 
 
Παράρτημα 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράρτημα 4 

14. (1) Ο τύπος και η μορφή που πρέπει να έχει η Δήλωση Συμμόρφωσης που επιτίθεται η 
σήμανση πιστότητας CE στο ραδιοεξοπλισμό από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο του 
αντιπρόσωπο ή τον εισαγωγέα ή το διανομέα, ανάλογα με την περίπτωση,  καθορίζονται στο 
Παράρτημα 5 του παρόντος Διατάγματος. 
 
(2) Η απλουστευμένη μορφή της Δήλωσης Συμμόρφωσης καθορίζεται στο Παράρτημα 6 του 
παρόντος Διατάγματος. 
 
(3) Το ύψος της σήμανσης CE που τίθεται στον ραδιοεξοπλισμό μπορεί να είναι μικρότερο από 
5mm, υπό τον όρο ότι αυτή παραμένει ευδιάκριτη και ευανάγνωστη. 
 
(4) Η σήμανση τίθεται κατά τρόπο ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο επί του 
ραδιοεξοπλισμού ή επί της πινακίδας με τα στοιχεία του, εκτός αν αυτό δεν είναι δυνατό ή δεν 
διασφαλίζεται λόγω της φύσης του ραδιοεξοπλισμού. Η σήμανση CE τίθεται επίσης κατά τρόπο 
ευδιάκριτο και ευανάγνωστο επί της συσκευασίας. 
 
(5) Η σήμανση CE τίθεται προτού διατεθεί ο ραδιοεξοπλισμός στην αγορά. 
 
(6) Τη σήμανση CE ακολουθεί ο αναγνωριστικός αριθμός του κοινοποιημένου οργανισμού όταν 
ακολουθείται η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προβλέπεται στο Παράρτημα 4 
του παρόντος Διατάγματος. 
(7) Ο αναγνωριστικός αριθμός του κωδικοποιημένου οργανισμού τίθεται είτε από τον ίδιο τον 
κοινοποιημένο οργανισμό είτε, υπό τις οδηγίες του, από τον κατασκευαστή ή τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του. 

  
Δομή και Περιεχόμενο 
τεχνικού φακέλου 
 
 
Παράρτημα 7 

15. (1) Ο τεχνικός φάκελος περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες ή λεπτομέρειες για 
τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν από τον κατασκευαστή, ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο 
ραδιοεξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 81 
του Νόμου. Περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που ορίζονται στο Παράρτημα 7 του παρόντος 
διατάγματος. 

  
 (2)(α) Ο τεχνικός φάκελος καταρτίζεται προτού ο ραδιοεξοπλισμός διατεθεί στην αγορά και 

επικαιροποιείται συνεχώς.  

 (β) Ο τεχνικός φάκελος και η αλληλογραφία σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης τύπου ΕΕ 
συντάσσονται στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο 
κοινοποιημένος οργανισμός ή σε γλώσσα αποδεκτή από τον εν λόγω οργανισμό. 

  
 (2) Όταν ο τεχνικός φάκελος δεν είναι σύμφωνος με τις παραγράφους 1, 2 ή 3 του παρόντος 

άρθρου και έτσι δεν παρουσιάζει επαρκή σχετικά στοιχεία ή μέσα που χρησιμοποιούνται για τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 81 του Νόμου, ο Επίτροπος δύναται να ζητήσει από τον κατασκευαστή ή τον 
εισαγωγέα τη διενέργεια δοκιμής από οργανισμό αποδεκτό από τον Επίτροπο με έξοδα του 
κατασκευαστή ή του εισαγωγέα εντός καθορισμένης κατά περίπτωση χρονικής περιόδου, ώστε να 
επαληθευτεί η συμμόρφωση προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 80 του 
Νόμου. 

  
 ΜΕΡΟΣ VI- Εποπτεία της αγοράς 
Εποπτεία της αγοράς 16. Η παράγραφος (3) του άρθρου 15 και τα άρθρα 16 έως 29 του Κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 765/2008 εφαρμόζονται στον ραδιοεξοπλισμό. 
  
Διαδικασία 
αντιμετώπισης των 
συσκευών που 
παρουσιάζουν 
κίνδυνο σε εθνικό 
επίπεδο 

17. (1) (α) Εάν ο Επίτροπος έχει επαρκείς λόγους να πιστεύει ότι ο ραδιοεξοπλισμός που 
καλύπτεται από το άρθρο 81 του Νόμου παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των 
προσώπων ή για άλλα ζητήματα προστασίας του δημόσιου συμφέροντος που εμπίπτουν στο 
παρόν Διάταγμα, αξιολογεί τον εν λόγω ραδιοεξοπλισμό, που  καλύπτει όλες τις σχετικές 
απαιτήσεις του Μέρους 12 του Νόμου και του παρόντος Διατάγματος. Για το σκοπό αυτό, οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς συνεργάζονται όπως απαιτείται με τον Επίτροπο. 

  
 (β) Εάν κατά την αξιολόγηση, που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α), ο Επίτροπος διαπιστώσει 

ότι ο ραδιοεξοπλισμός δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του Μέρους 12 του Νόμου, ζητά 
αμέσως από το σχετικό οικονομικό φορέα να προβεί σε όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα 
συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού με τις εν λόγω απαιτήσεις, ή για απόσυρση του από την 
αγορά, ή τον ανακαλέσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο ορίζει η ίδια, ανάλογα με τη 
φύση του κινδύνου. 

  
 (γ) Ο Επίτροπος ενημερώνει σχετικά τον οικείο κοινοποιημένο οργανισμό. 



  
 (δ) Το άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 εφαρμόζεται στα μέτρα που αναφέρονται 

στην υποπαράγραφο (β) του παρόντος άρθρου. 
  
 (2) Εάν ο Επίτροπος θεωρεί ότι η μη συμμόρφωση δεν περιορίζεται στην εθνική επικράτεια, 

ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τα 
μέτρα που ζήτησε να λάβει ο  οικονομικός φορέας. 

  
 (3) Ο οικονομικός φορέας διασφαλίζει ότι λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα διορθωτικά μέτρα 

για  όλο τον ραδιοεξοπλισμό που έχει καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά. 
  
 (4)(α) Εάν ο οικονομικός φορέας δεν λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα μέσα στο χρονικό 

διάστημα το οποίο αναφέρεται στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (1), ο Επίτροπος 
λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προσωρινά μέτρα για να απαγορεύσει ή να περιορίσει τη 
διαθεσιμότητα του ραδιοεξοπλισμού στην αγορά ή τον αποσύρει από την αγορά ή να τον 
ανακαλεί. 

  
 (β) Ο Επίτροπος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα αυτά. 
  
 (5) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (4) 

περιλαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταύτιση του 
μη συμμορφούμενου ραδιοεξοπλισμού, την προέλευσή του, τη φύση της τυχόν μη συμμόρφωσης 
και του σχετικού κινδύνου, τη φύση και τη διάρκεια των μέτρων που ελήφθησαν, καθώς και τα 
επιχειρήματα που προβάλλει ο σχετικός οικονομικός φορέας. Ο Επίτροπος αναφέρει ιδίως σε 
ποιους από τους κατωτέρω λόγους οφείλεται η μη συμμόρφωση: 

 (α)  ο ραδιοεξοπλισμός δεν πληροί τις σχετικές ουσιώδεις απαιτήσεις που ορίζονται στο 
άρθρο 5(3) του παρόντος Διατάγματος · ή 

  
 (β) υπάρχουν ελλείψεις στα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 85Α του Νόμου 

και στα οποία βασίζεται το τεκμήριο συμμόρφωσης 
  
   (6) Ο Επίτροπος, ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα που 

έλαβε, και παρέχει τυχόν άλλες πρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά τη μη συμμόρφωση του 
ραδιοεξοπλισμού, και, σε περίπτωση διαφωνίας με κοινοποιηθέν μέτρο, για τις τυχόν αντιρρήσεις 
τους. 

  
 (7) Εάν, εντός τριών μηνών από τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην 

υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (4), δεν έχει διατυπωθεί ένσταση από κράτος μέλος ή την 
Επιτροπή σε σχέση με προσωρινό μέτρο που έχει λάβει ο Επίτροπος, τότε το εν λόγω μέτρο 
κρίνεται δικαιολογημένο. 

  
 (8) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι λαμβάνονται αμέσως τα απαραίτητα περιοριστικά μέτρα όσον 

αφορά το σχετικό ραδιοεξοπλισμό, όπως η απόσυρση του ραδιοεξοπλισμού από την αγορά. 
  
Ενωσιακή διαδικασία 
πρστασίας και 
ασφάλειας 

18. (1) Εάν κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 17(3) και 17(4) του παρόντος 
Διατάγματος, διατυπωθούν ενστάσεις για μέτρο που έχει λάβει ο Επίτροπος ή εάν η Επιτροπή 
θεωρεί το μέτρο αντίθετο στη νομοθεσία της Ένωσης, η Επιτροπή διαβουλεύεται αμέσως με τον 
Επίτροπο και το σχετικό οικονομικό φορέα, και διενεργεί αξιολόγηση του μέτρου. Βάσει των 
αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη που ορίζει αν το 
μέτρο είναι δικαιολογημένο ή όχι και απευθύνει την απόφασή της στον Επίτροπο και στα άλλα 
κράτη μέλη και την ανακοινώνει αμέσως σε αυτά και στο σχετικό οικονομικό φορέα. 

  
 (2) Εάν το μέτρο που ελήφθη θεωρηθεί δικαιολογημένο, ο Επίτροπος λαμβάνει όλα τα αναγκαία 

μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η μη συμμορφούμενος ραδιοεξοπλισμός αποσύρεται από την αγορά 
και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. Εάν το μέτρο που ελήφθη δεν θεωρηθεί δικαιολογημένο ο 
Επίτροπος ανακαλεί το μέτρο. 

  
 (3) Εάν το μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο και η μη συμμόρφωση του ραδιοεξοπλισμού αποδοθεί 

σε ελλείψεις των εναρμονισμένων προτύπων, σύμφωνα με το άρθρο – (5)(β) του παρόντος 
Διατάγματος, η Επιτροπή εφαρμόζει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012. 

  
Συμμορφούμενος 
εξοπλισμός που 
παρουσιάζει κίνδυνο 

19. (1) Εάν ο Επίτροπος διαπιστώσει, αφού διεξάγει αξιολόγηση δυνάμει του άρθρου 17(1) 
του παρόντος Διατάγματος, ότι ραδιοεξοπλισμός, παρόλο που συμμορφώνεται προς τις διατάξεις 
του Μέρους 12 του Νόμου και  παρόντος διατάγματος, παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία ή την 
ασφάλεια των προσώπων ή για άλλα ζητήματα προστασίας του δημόσιου συμφέροντος που 
προβλέπονται στον Μέρος 12 του Νόμου και το παρόν Διάταγμα, απαιτεί από το σχετικό 
οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα δέοντα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι ο ραδιοεξοπλισμός αυτός, 
όταν διατεθεί στην αγορά, δεν παρουσιάζει πλέον τον εν λόγω κίνδυνο ή να τον αποσύρει ή να 
τον ανακαλέσει από την αγορά εντός εύλογης περιόδου που θα ορίσει ο Επίτροπος, ανάλογης με 
τη φύση του κινδύνου. 

  
 (2) Ο οικονομικός φορέας εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα για το σύνολο του 

ραδιοεξοπλισμού τον οποίο έχει διαθέσει σε όλη την αγορά. 
  
 (3) Ο Επίτροπος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη. Οι πληροφορίες 



περιλαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την 
ταυτοποίηση του συγκεκριμένου ραδιοεξοπλισμού, την προέλευση και την αλυσίδα εφοδιασμού 
του ραδιοεξοπλισμού, τη φύση του σχετικού κινδύνου, καθώς και τη φύση και τη διάρκεια των 
μέτρων που ελήφθησαν. 

  
 (4) Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τον Επίτροπο και το σχετικό οικονομικό φορέα και διενεργεί 

αξιολόγηση των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν· βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της 
αξιολόγησης, και αποφασίζει, με εκτελεστικές πράξεις, αν το μέτρο είναι δικαιολογημένο και, 
εφόσον απαιτείται, προτείνει τα κατάλληλα μέτρα. 

  
 (5) Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της στον Επίτροπο και στα άλλα κράτη μέλη και την 

ανακοινώνει αμέσως στα κράτη μέλη και στο σχετικό οικονομικό φορέα. 
 
. 

 

Τυπική  μη 
συμμόρφωση 

20. (1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου – του παρόντος Διατάγματος, όταν ο 
Επίτροπος προβεί σε μία από τις ακόλουθες διαπιστώσεις, απαιτεί από το σχετικό  οικονομικό 
φορέα να θέσει τέλος στη μη συμμόρφωση 

  
 (α)  η σήμανση CE έχει τεθεί κατά παράβαση του άρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

765/2008 ή του άρθρου 13 του παρόντος Διατάγματος· 
  
 (β) δεν έχει τοποθετηθεί η σήμανση CE· 
  
 (γ)  ο αναγνωριστικός αριθμός του κοινοποιημένου οργανισμού, όταν εφαρμόζεται η 

διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που καθορίζεται στο Παράρτημα 4 του παρόντος 
Διατάγματος, έχει τεθεί κατά παράβαση του άρθρου 14 του παρόντος διατάγματος ή δεν έχει 
τοποθετηθεί· 

  
 (δ)  δεν έχει συνταχθεί δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ· 
  
 (ε)  η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δεν έχει συνταχθεί σωστά 
  
 (στ)  ο τεχνικός φάκελος δεν είναι διαθέσιμος ή δεν είναι πλήρης· 
  
 (ζ)  οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 7(5)( και 76) του παρόντος διατάγματος ή 

στο άρθρο 9(3) του παρόντος Διατάγματος, είναι λανθασμένες ή ελλιπείς· 
  
 (η) δεν συνοδεύουν τον ραδιοεξοπλισμό οι πληροφορίες σχετικά με την προβλεπόμενη χρήση 

ραδιοεξοπλισμού, η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ ή οι περιορισμοί χρήσης, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 7 (7), 7(8) και 7(9) του παρόντος Διατάγματος· 

  
 (θ)  δεν πληρούνται οι απαιτήσεις σχετικά με την ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων που 

προβλέπονται στο άρθρο 11 του παρόντος Διατάγματος 
  
 (2)  Εάν εξακολουθεί να υφίσταται η μη συμμόρφωση της παραγράφου (1) του παρόντος άρθρου, 

ο Επίτροπος λαμβάνει όλα τα δέοντα μέτρα για να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη διαθεσιμότητα 
του ραδιοεξοπλισμού στην αγορά ή να εξασφαλίσει  ότι αυτή  ανακαλείται ή αποσύρεται  από την 
αγορά. 
 

 ΜΕΡΟΣ VII– ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  
Κατάργηση Κ.Δ.Π. 
332/2003 και Κ.Δ.Π. 
27/2006 
Κ.Δ.Π. 332/2003 
 
Κ.Δ.Π. 27/2006, Ε.Ε. 
Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4074, 
27.1.2006 

21. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος καταργούνται: 
 
(α) Οι περί Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού Κανονισμοί (Κ.Δ.Π. 332/2003),  
 
(β) Το  περί Καθορισμού τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού ο οποίος εξαιρείται από τις 
πρόνοιες του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου, 
Διάταγμα του 2006, Κ.Δ.Π. 27/2006 

  
Έναρξη ισχύος του 
παρόντος 
Διατάγματος 

21. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Άρθρο 6 

 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΡΟΣ 12 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 

 

1. Ραδιοεξοπλισμός που χρησιμοποιείται από ραδιοερασιτέχνες κατά την έννοια του άρθρου 1 ορισμός 56 του κανονισμού 
ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), εκτός αν ο εξοπλισμός είναι διαθέσιμος στην αγορά. 
 

Τα παρακάτω στοιχεία δεν θεωρείται ότι καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά: 

(α)  έτοιμα συστήματα (kits) ραδιοεξοπλισμού προς συναρμολόγηση και χρήση από ραδιοερασιτέχνες· 

(β)  ραδιοεξοπλισμός ο οποίος τροποποιείται και χρησιμοποιείται από ραδιοερασιτέχνες· 

(γ) εξοπλισμός που κατασκευάζεται από μεμονωμένους ραδιοερασιτέχνες για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς στο πλαίσιο 
ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας. 
 
2. Εξοπλισμός πλοίων που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου

1
. 

 
3. Τα αερομεταφερόμενα προϊόντα, εξαρτήματα και εξοπλισμός που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
2
. 

 
4. Ειδικά προσαρμοσμένα έτοιμα συστήματα (kits) αξιολόγησης τα οποία προορίζονται για επαγγελματίες και χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά σε εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης για τους σκοπούς αυτούς. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
Άρθρο 12(2)(α) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ   Α 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 
1. Ο εσωτερικός έλεγχος παραγωγής είναι η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης με την οποία ο κατασκευαστής εκπληρώνει 
τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 2, 3 και 4 του παρόντος Παραρτήματος, και βεβαιώνει και δηλώνει με αποκλειστική του 
ευθύνη ότι ο σχετικός ραδιοεξοπλισμός πληροί τις ουσιώδεις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 5(3) του παρόντος διατάγματος. 
 
2. Τεχνικός φάκελος 
 

Ο κατασκευαστής καταρτίζει τον τεχνικό φάκελο σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος Διατάγματος 
 
3. Κατασκευή 
 

Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου η διαδικασία κατασκευής και η παρακολούθησή της να διασφαλίζουν 
τη συμμόρφωση του κατασκευαζόμενου ραδιοεξοπλισμού προς τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο σημείο 2 του παρόντος 
Παραρτήματος και προς τις σχετικές ουσιώδεις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 5(3) του παρόντος διατάγματος 
 
4. Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 
 

4.1 Ο κατασκευαστής τοποθέτει τη σήμανση CE σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Διατάγματος  σε κάθε τεμάχιο του 

ραδιοεξοπλισμού που πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος Διατάγματος. 

4.2 Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε τύπο ραδιοεξοπλισμού και τη θέτει, μαζί με τον τεχνικό 
φάκελο, στη διάθεση της αρμόδιας αρχής επί 10 έτη από τη διάθεση του ραδιοεξοπλισμού στην αγορά. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 
αναφέρει τον ραδιοεξοπλισμό για τον οποίο έχει συνταχθεί. 
 
Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ καθίσταται διαθέσιμο προς τον Επίτροπο αμέσως μετά από απαίτησή της. 
 
5. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος 
 

                                                 
1
 Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων (ΕΕ L 46 της 17.2.1997, σ. 25).  

 
2
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον 

τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάρ γηση της οδηγίας 
91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1). 



Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται στο σημείο 4 είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παράρτημα 3 
Άρθρο 12(2)(β) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΕ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 
Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν Παράρτημα, η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης πρέπει να ακολουθεί τις ενότητες B (Εξέταση 
τύπου ΕΕ) και Γ (Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τον εσωτερικό έλεγχο παραγωγής) του παρόντος Παραρτήματος. 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ B 
 
Εξέταση τύπου ΕΕ 
 
1. Η εξέταση τύπου ΕΕ είναι το μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το οποίο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει 

τον τεχνικό σχεδιασμό ραδιοεξοπλισμού και επαληθεύει και βεβαιώνει ότι ο τεχνικός σχεδιασμός του ραδιοεξοπλισμού πληροί τις 
ουσιώδεις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 81 του Νόμου. 

2. Η εξέταση τύπου ΕΕ διενεργείται με αξιολόγηση της επάρκειας του τεχνικού σχεδιασμού του ραδιοεξοπλισμού μέσω της εξέτασης του  
τεχνικού φακέλου και των αποδεικτικών στοιχείων που αναφέρονται στο σημείο 3, χωρίς εξέταση δείγματος (τύπος σχεδιασμού). 

3. Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση για εξέταση τύπου ΕΕ σε έναν και μόνο κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του. 
 

Η αίτηση περιλαμβάνει: 
 
α)  το όνομα και η διεύθυνση του κατασκευαστή και, εάν η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, το όνομα 
και τη διεύθυνση και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου· 
 
(β)  γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό· 
 
(γ) τον τεχνικό φάκελο. Ο τεχνικός φάκελος καθιστά εφικτή την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού προς τις ισχύουσες 
απαιτήσεις του παρόντος Διατάγματος και περιλαμβάνει επαρκή ανάλυση και εκτίμηση του κινδύνου ή των κινδύνων. Ο τεχνικός φάκελος 
προσδιορίζει τις ισχύουσες απαιτήσεις και καλύπτει, καθόσον απαιτείται για την αξιολόγηση, τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη 
λειτουργία του ραδιοεξοπλισμού. Ο τεχνικός φάκελος περιέχει, κατά περίπτωση, τα στοιχεία που ορίζονται στο Παράρτημα 7 του 
παρόντος Διατάγματος. 
 
(δ) τα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την επάρκεια του τεχνικού σχεδιασμού. Τα αποδεικτικά στοιχεία αυτά μνημονεύουν όλα τα 
σχετικά έγγραφα που έχουν χρησιμοποιηθεί ιδίως στις περιπτώσεις που δεν έχουν εφαρμοστεί ή δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως τα 
σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα. Τα αποδεικτικά στοιχεία περιλαμβάνουν, όπου είναι αναγκαίο, τα αποτελέσματα δοκιμών που 
διενεργήθηκαν σύμφωνα με άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές από το κατάλληλο εργαστήριο του κατασκευαστή ή από άλλο 
εργαστήριο δοκιμών εξ ονόματός του και με ευθύνη του 
 
1. Ο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει τον τεχνικό φάκελο και τα δικαιολογητικά για να εκτιμήσει την επάρκεια του τεχνικού 

σχεδιασμού του ραδιοεξοπλισμού. 
2. Ο κοινοποιημένος οργανισμός συντάσσει έκθεση αξιολόγησης στην οποία καταγράφονται οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν 

σύμφωνα με το σημείο 4, καθώς και η έκβασή τους. Ο κοινοποιημένος οργανισμός, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών του που 
προβλέπονται στο σημείο 8, δημοσιοποιεί το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, μόνο με τη σύμφωνη γνώμη 
του κατασκευαστή. 

3. Στην περίπτωση που ο τύπος πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος Διατάγματος που έχουν εφαρμογή για το σχετικό ραδιοεξοπλισμό, 
ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί στον κατασκευαστή πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ. Το εν λόγω πιστοποιητικό περιέχει το 
όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, τα πορίσματα της εξέτασης, τις πτυχές των ουσιωδών απαιτήσεων που καλύπτει η 
εξέταση, τους τυχόν όρους υπό τους οποίους ισχύει το πιστοποιητικό και τα απαραίτητα στοιχεία για την ταυτοποίηση του 
αξιολογημένου τύπου. Στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ μπορούν να επισυνάπτονται ένα ή περισσότερα παραρτήματα. 

 
Το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και τα παραρτήματά του περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης του κατασκευασθέντος ραδιοεξοπλισμού προς τον εξετασθέντα τύπο και τον έλεγχο εν λειτουργία. 
 
Στην περίπτωση που ο τύπος δεν πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος Διατάγματος, ο κοινοποιημένος οργανισμός αρνείται να 
χορηγήσει πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά, αιτιολογεί δε λεπτομερώς την άρνησή του. 
 

1. Ο κοινοποιημένος οργανισμός, αφενός, παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις της γενικώς αναγνωρισμένης τεχνολογίας από τις οποίες 
προκύπτει ότι ο εγκεκριμένος τύπος μπορεί να μην πληροί πλέον τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος Διατάγματος και, 
αφετέρου, ορίζει εάν οι εξελίξεις αυτές απαιτούν περαιτέρω έρευνες. Στην περίπτωση αυτή, ο κοινοποιημένος οργανισμός 
ενημερώνει τον κατασκευαστή σχετικά. 
 
Ο κατασκευαστής γνωστοποιεί στον κοινοποιημένο οργανισμό που έχει στην κατοχή του τον τεχνικό φάκελο για το πιστοποιητικό 
εξέτασης τύπου ΕΕ, κάθε τροποποίηση του εγκεκριμένου τύπου που ενδέχεται να επηρεάσει τη συμμόρφωση του 
ραδιοεξοπλισμού προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 81 του Νόμου ή προς τους όρους υπό τους οποίους ισχύει το εν 



λόγω πιστοποιητικό. Για τις τροποποιήσεις αυτές απαιτείται συμπληρωματική έγκριση με τη μορφή προσθήκης στο αρχικό 
πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ. 
 

2. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την κοινοποιούσα αρχή του σχετικά με τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ και/ή 
κάθε προσθήκη σε αυτά που χορήγησε ή ανακάλεσε, και θέτει στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής του, περιοδικά ή εφόσον 
του ζητηθεί, τον κατάλογο των πιστοποιητικών αυτών και/ή όλων των προσθηκών σε αυτά που έχει απορρίψει, αναστείλει ή 
περιορίσει με άλλο τρόπο. 
 
Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς σχετικά με τα πιστοποιητικά εξέτασης 
τύπου ΕΕ και/ή τις τυχόν προσθήκες σε αυτά που έχει απορρίψει, ανακαλέσει, αναστείλει ή περιορίσει με άλλο τρόπο και, 
εφόσον του ζητηθεί, σχετικά με τα εν λόγω πιστοποιητικά που χορήγησε και/ή τις προσθήκες σε αυτά. 

 
Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ που χορήγησε 
και/ή τις προσθήκες σε αυτά στις περιπτώσεις στις οποίες τα εναρμονισμένα πρότυπα, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν 
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχουν εφαρμοστεί ή δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως. Τα 
κράτη μέλη, η Επιτροπή και οι άλλοι κοινοποιημένοι οργανισμοί μπορούν, έπειτα από αίτηση, να λάβουν αντίγραφο των 
πιστοποιητικών εξέτασης τύπου ΕΕ και/ή των προσθηκών σε αυτά. Έπειτα από αίτηση, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή μπορούν 
να λάβουν αντίγραφο του τεχνικού φακέλου και των πορισμάτων των ελέγχων που διενεργήθηκαν από τον κοινοποιημένο 
οργανισμό. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διατηρεί αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ, των παραρτημάτων του 
και των προσθηκών του, καθώς και τον τεχνικό φάκελο που περιλαμβάνει τα έγγραφα τα οποία υποβλήθηκαν από τον 
κατασκευαστή επί 10 έτη από την αξιολόγηση του ραδιοεξοπλισμού ή έως τη λήξη ισχύος του πιστοποιητικού αυτού. 

 
3. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση του Επιτρόπου αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ, των παραρτημάτων 

και των προσθηκών του μαζί με τον τεχνικό φάκελο επί 10 έτη από τη διάθεση του ραδιοεξοπλισμού στην αγορά. 
 

4. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή μπορεί να υποβάλλει την αίτηση που προβλέπεται στο σημείο 3 και να 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα σημεία 7 και 9, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην 
εντολή. 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ 
 

Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τον εσωτερικό έλεγχο παραγωγής 
 

1. Η συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τον εσωτερικό έλεγχο παραγωγής είναι το μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης με το οποίο ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 2 και 3, και βεβαιώνει και 
δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός είναι σύμφωνος προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και πληροί τις 
απαιτήσεις του παρόντος Διατάγματος που έχουν εφαρμογή σε αυτόν. 

 
2. Κατασκευή 
 

Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής και η παρακολούθησή της να εξασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση του κατασκευαζόμενου ραδιοεξοπλισμού προς τον εγκεκριμένο τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου 
ΕΕ και προς τις απαιτήσεις του παρόντος Διατάγματος που ισχύουν για αυτόν. 
 
3. Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 
 

3.1 Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση CE, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Διατάγματος, σε κάθε τεμάχιο του 
ραδιοεξοπλισμού που είναι σύμφωνο προς τον τύπο ο οποίος περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και πληροί τις 
ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος Διατάγματος. 
 
3.2 Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε τύπο ραδιοεξοπλισμού και τη θέτει στη διάθεση της 
αρμόδιας αρχής επί 10 έτη από τη διάθεση του ραδιοεξοπλισμού στην αγορά. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ αναφέρει τον τύπο του 
ραδιοεξοπλισμού για τον οποίο έχει συνταχθεί. 
 
Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ καθίσταται διαθέσιμο προς τον Επίτροπο αμέσως μετά από απαίτησή της 
 
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος 
 

Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται στο σημείο 3 είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
 

Άρθρο 12(2)(γ) 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΕΝΟΤΗΤΑ H 
 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 
 

1. Η συμμόρφωση με βάση την πλήρη διασφάλιση ποιότητας είναι η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, με την οποία ο 
κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 2 και 5, και βεβαιώνει και δηλώνει με αποκλειστική 
του ευθύνη ότι ο σχετικός ραδιοεξοπλισμός πληροί τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών που ισχύουν για αυτόν. 

 
2. Κατασκευή 

 
Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την τελική επιθεώρηση και τη 
δοκιμή του σχετικού ραδιοεξοπλισμού, όπως προβλέπεται στο σημείο 3, και υπόκειται σε επιτήρηση, όπως προβλέπεται στο 
σημείο 4. 

 
3. Σύστημα ποιότητας 

 
3.1  Ο κατασκευαστής υποβάλλει, για το σχετικό ραδιοεξοπλισμό, αίτηση αξιολόγησης του συστήματος ποιότητας που ακολουθεί, σε 
κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του. 

 
Η αίτηση περιλαμβάνει: 

 
(α)  το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, εάν η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, το όνομα 
και τη διεύθυνση αυτού· 
 
(β)  τον τεχνικό φάκελο για κάθε τύπο ραδιοεξοπλισμού που προβλέπεται να κατασκευαστεί. Ο τεχνικός φάκελος περιέχει, κατά 
περίπτωση, τα στοιχεία που ορίζονται στο Παράρτημα 7 του παρόντος Διατάγματος· 
 
(γ)  την τεκμηρίωση του συστήματος ποιότητας, και 
 
(δ)  γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό 

 
3.2 Το σύστημα ποιότητας διασφαλίζει τη συμμόρφωση του ραδιοεξοπλισμού με τις απαιτήσεις του παρόντος Διατάγματος που 

ισχύουν για αυτόν. 
 
Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστής τεκμηριώνονται, με συστηματικό και μεθοδικό τρόπο, και 
λαμβάνουν τη μορφή γραπτών μέτρων, διαδικασιών και οδηγιών. Ο εν λόγω φάκελος του συστήματος ποιότητας καθιστά δυνατή την 
ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και φακέλων ποιότητας 

 
Ειδικότερα, ο φάκελος περιλαμβάνει επαρκή περιγραφή: 
 
(α)  των ποιοτικών στόχων, της οργανωτικής δομής, των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των διοικητικών στελεχών ως προς τον 
σχεδιασμό και την ποιότητα των προϊόντων 
 
(β)  των προδιαγραφών τεχνικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων που εφαρμόζονται, και, όταν τα σχετικά 
εναρμονισμένα πρότυπα δεν εφαρμόζονται πλήρως, των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν ώστε να διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι 
ουσιώδεις απαιτήσεις του παρόντος Διατάγματος που ισχύουν για τον ραδιοεξοπλισμό· 
 
(γ)  των τεχνικών ελέγχου και επαλήθευσης του σχεδιασμού, των διαδικασιών και συστηματικών ενεργειών που θα χρησιμοποιούνται 
κατά τον σχεδιασμό του ραδιοεξοπλισμού, όσον αφορά τον καλυπτόμενο τύπο ραδιοεξοπλισμού· 
 
(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 διεξαχθούν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κατασκευή, και της συχνότητας 
διεξαγωγής τους· 
 
στ) των φακέλων ποιότητας, όπως οι εκθέσεις επιθεώρησης και τα στοιχεία δοκιμών, τα στοιχεία βαθμονόμησης, οι εκθέσεις που 
αφορούν τα προσόντα του αρμόδιου προσωπικού κ.λπ.· 
 
(ζ)  των μέσων παρακολούθησης που καθιστούν δυνατό τον έλεγχο της επίτευξης του απαιτούμενου επιπέδου σχεδιασμού και 
ποιότητας του προϊόντος και της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας 

 
 



3.3 Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει αν πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο 
σημείο 3.2. 
 
O κοινοποιημένος οργανισμός τεκμαίρει ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές τα στοιχεία του συστήματος ποιότητας που πληρούν 
τις αντίστοιχες προδιαγραφές του σχετικού εναρμονισμένου προτύπου. 
 
Εκτός από την πείρα στα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας, η ομάδα ελεγκτών διαθέτει τουλάχιστον ένα μέλος με πείρα αξιολόγησης 
στον τομέα του σχετικού ραδιοεξοπλισμού και της τεχνολογίας του, καθώς και γνώση των εφαρμοστέων απαιτήσεων του παρόντος 
Διατάγματος. Η διαδικασία ελέγχου περιλαμβάνει επίσκεψη αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Η ομάδα ελεγκτών ελέγχει 
τον τεχνικό φάκελο στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3.1 στοιχείο (β), για να επαληθεύσει την ικανότητα του κατασκευαστή να εντοπίζει τις 
εφαρμοστέες απαιτήσεις του παρόντος Διατάγματος και να πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους με σκοπό τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού με τις απαιτήσεις αυτές. 
 
Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. 
 
Η κοινοποίηση περιλαμβάνει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης. 
 

1.1 Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως 
έχει εγκριθεί, και να το συντηρεί ώστε να εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και να παραμένει αποτελεσματικό. 

 
1.2 Ο κατασκευαστής ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό που έχει εγκρίνει το σύστημα ποιότητας για κάθε σχεδιαζόμενη 

τροποποίηση του συστήματος ποιότητας. 
 

1.3 Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει αν το τροποποιημένο σύστημα 
ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο σημείο 3.2 ή αν απαιτείται να γίνει νέα αξιολόγηση. 

 
1.4 Ο κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του 

ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης. 
 

4. Επιτήρηση με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού 
 
4.1 Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής εκπληρώνει ορθά τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το 
εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας. 
 
4.2 Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό την πρόσβαση, για σκοπούς αξιολόγησης, στους χώρους σχεδιασμού, 
κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιμών και αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, και ιδίως 
(α)  την τεκμηρίωση του συστήματος ποιότητας· 
 
(β)  τους φακέλους ποιότητας που προβλέπονται στο σχεδιαστικό μέρος του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας, όπως 
αποτελέσματα αναλύσεων, υπολογισμών, δοκιμών κ.λπ.· 
 
(γ)  τους φακέλους ποιότητας που προβλέπονται στο κατασκευαστικό μέρος του συστήματος ποιότητας, όπως εκθέσεις 
επιθεώρησης και στοιχεία δοκιμών, στοιχεία βαθμονόμησης, εκθέσεις σχετικά με τα προσόντα του προσωπικού κ.λπ. 

 

4.3 Ο κοινοποιημένος οργανισμός διενεργεί περιοδικούς ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής συντηρεί και εφαρμόζει το 
σύστημα ποιότητας και υποβάλλει έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή 
 

4.4  Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνίδιες επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά τη διάρκεια των 
επισκέψεων αυτών, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να διενεργεί ή να φροντίζει να διενεργούνται δοκιμές του ραδιοεξοπλισμού  
για να εξακριβωθεί η ορθή λειτουργία του συστήματος ποιότητας, εφόσον είναι αναγκαίο. Ο κοινοποιημένος οργανισμός υποβάλλει 
στον κατασκευαστή έκθεση της επίσκεψης και, εάν πραγματοποιήθηκε δοκιμή, έκθεση δοκιμής 

 
5. Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 
 
5.1 Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση CE σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Διατάγματος και, υπό την ευθύνη του 
κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρεται στο σημείο 3.1, τον αναγνωριστικό αριθμό του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού σε κάθε 
τεμάχιο του ραδιοεξοπλισμού που πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 5(3) του παρόντος διατάγματος. 
 
5.2 Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε τύπο ραδιοεξοπλισμού και τη θέτει στη διάθεση της 
αρμόδιας αρχής επί 10 έτη από τη διάθεση του ραδιοεξοπλισμού στην αγορά. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ αναφέρει τον τύπο του 
ραδιοεξοπλισμού για τον οποίο έχει συνταχθεί. 
 
Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ καθίσταται διαθέσιμο προς τον Επίτροπο αμέσως μετά από απαίτησή του. 
 
6. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση του Επιτρόπου για χρονικό διάστημα 10 ετών από τη διάθεση του ραδιοεξοπλισμού στην 

αγορά: 
 
(α)  τον τεχνικό φάκελο που προβλέπεται στο σημείο 3.1 
 
(β)  την τεκμηρίωση του συστήματος ποιότητας που προβλέπεται στο σημείο 3.1· 
 
(γ)  την τροποποίηση που προβλέπεται στο σημείο 3.5, όπως εγκρίθηκε 
 
(δ)  τις αποφάσεις και τις εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που προβλέπονται στα σημεία 3.5, 4.3 και 4.4. 

 



7. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την Κοινοποιούσα Αρχή του για τις εγκρίσεις του συστήματος ποιότητας που 
χορηγούνται ή ανακαλούνται, και θέτει στη διάθεση της Κοινοποιούσας Αρχής του, περιοδικά ή εφόσον του ζητηθεί, τον κατάλογο των 
εγκρίσεων των συστημάτων ποιότητας που έχουν απορριφθεί, ανασταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο τρόπο. 

 
Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς σχετικά με τις εγκρίσεις συστημάτων 
ποιότητας που έχει απορρίψει, αναστείλει ή ανακαλέσει, και, εφόσον του ζητηθεί, σχετικά με τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που 
χορήγησε. 

 
8. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος 
Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που προβλέπονται στα σημεία 3.1, 3.5, 5 και 6 είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην 
εντολή. 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 
Άρθρο 14(1) 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
 

1. Ραδιοεξοπλισμός (προϊόν, τύπος, αριθμός παρτίδας ή σειραικός αριθμός) 
 

2. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του 
 

3. Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή. 
 

4. Αντικείμενο της δήλωσης (ταυτοποίηση του ραδιοεξοπλισμού που καθιστά δυνατή την ιχνηλασιμότητα. Μπορεί να περιλαμβάνει 
έγχρωμη εικόνα επαρκούς ευκρίνειας, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την ταυτοποίηση του ραδιοεξοπλισμού) 

 
5. Ο στόχος της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω είναι σύμφωνος προς τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης: 

Οδηγία 2014/53/ΕΕ 
 
Άλλη ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, κατά περίπτωση 
 

6. Αναφορές στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα που χρησιμοποιούνται ή αναφορές στις λοιπές τεχνικές προδιαγραφές σε σχέση 
με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση. Οι αναφορές πρέπει να απαριθμούνται με τον αριθμό αναγνώρισης και την έκδοση και, 
κατά περίπτωση, την ημερομηνία δημοσίευσης τους. 
 

7. Όπου έχει εφαρμογή, ο κοινοποιημένος οργανισμός (ονομασία, αριθμός) πραγματοποίησε (περιγραφή της παρέμβασης). και 
εξέδωσε το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ 

 
8. Όπου έχει εφαρμογή, περιγραφή, των παρελκόμενων και εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, που επιτρέπουν 

στον ραδιοεξοπλισμό να λειτουργεί όπως προβλέπεται και που καλύπτονται από τη δήλωση συμμόρφωσης. 
 

9. Συμπληρωματικές πληροφορίες: 
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος:… 
(τόπος και ημερομηνία έκδοσης): 
(όνομα, θέση) (υπογραφή) 

 
 

Παράρτημα 6 
Άρθρο 14(2) 

 
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
Με  την παρούσα ο/η [επωνυμία του κατασκευαστή], δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός [ονομασία του τύπου ραδιεξοπλισμού] πληροί την 
οδηγία 2014/53/ΕΕ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

 Άρθρο 15 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

Ο τεχνικός φάκελος περιέχει, κατά περίπτωση, τουλάχιστον τα εξής:  

α)  γενική περιγραφή του ραδιοεξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων:  
i) φωτογραφιών ή εικόνων που να δείχνουν τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, τη σήμανση και την εσωτερική διαρρύθμιση,  

ii)  εκδόσεων λογισμικού ή υλικολογισμικού που επηρεάζουν τη συμμόρφωση προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις, iii)  οδηγιών χρήσης 

και εγκατάστασης·  

 

β)  αρχικά και κατασκευαστικά σχέδια, καθώς και σχήματα των εξαρτημάτων, υποσυστημάτων, κυκλωμάτων και άλλα συναφή στοιχεία·  
 
γ)  την απαραίτητη περιγραφή και τις διασαφηνίσεις για την κατανόηση των σχεδίων και σχημάτων και της λειτουργίας του 
ραδιοεξοπλισμού·  
 



δ)  κατάλογο των εναρμονισμένων προτύπων που εφαρμόζονται πλήρως ή εν μέρει, των οποίων τα στοιχεία έχουν δημοσιευτεί στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, όπου τα εναρμονισμένα αυτά πρότυπα δεν έχουν εφαρμοστεί, περιγραφές των λύσεων 
που εφαρμόζονται για την τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 5(3) του παρόντος Διατάγματος, 
συμπεριλαμβανομένου καταλόγου των άλλων σχετικών τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εφαρμοστεί. Σε περίπτωση μερικώς 
εφαρμοζόμενων εναρμονισμένων προτύπων, ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τα μέρη που έχουν εφαρμοστεί·  

 
ε)     αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ·  
 
στ)   αν έχει εφαρμοστεί η ενότητα αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προβλέπεται στο Παράρτημα 3, αντίγραφο του πιστοποιητικού 
εξέτασης τύπου ΕΕ και των παραρτημάτων του που έχουν εκδοθεί από τον οικείο κοινοποιημένο οργανισμό·  
 
ζ)  τα αποτελέσματα των υπολογισμών σχεδιασμού, των ελέγχων που διενεργήθηκαν και άλλα συναφή στοιχεία· 

 

 η)  τις εκθέσεις δοκιμών· 

  

θ) εξήγηση όσον αφορά τη συμμόρφωση τη συμπερίληψη ή μη πληροφοριών στη συσκευασία σύμφωνα με το άρθρο 7(9) του παρόντος 
διατάγματος.   
 


