
 
 

Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 06/2017  

 

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακοινώνει τη διεξαγωγή 

Δημόσιας Διαβούλευσης επί του περιεχομένου του εγγράφου αναφορικά με το περί έγκρισης  

οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης (κοινοποιημένων οργανισμών), Διάταγμα του 2017. 

 

Tο περί έγκρισης  οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης (κοινοποιημένων οργανισμών), 

Διάταγμα του 2017, εναρμονίζει πλήρως την οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την εναρμόνιση των κρατών μελών σχετικά με την 

διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ, και  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. 

 

Tο περί έγκρισης οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης (κοινοποιημένων οργανισμών), 

Διάταγμα του 2017, καταργεί και αντικαθιστά το περί ορισμού Φορέων ως Κοινοποιημένων 

Οργανισμών Διάταγμα του 2011, (Κ.Δ.Π. 256/2011). 

 

Το σχετικό έγγραφο είναι διαθέσιμο, στο διαδικτυακό χώρο με τίτλο "Δημόσιες Διαβουλεύσεις", στην 

Ιστοσελίδα του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, 

στη διεύθυνση "http://www.ocecpr.org.cy." 

 

 

http://www.ocecpr.org.cy/


Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων τηρουμένων των προνοιών 

της παραγράφου 9 του περί Δημοσίων Διαβουλεύσεων Διατάγματος, Κ.Δ.Π. 144/2005 αποφάσισε να 

καθορίσει χρονικό διάστημα 15 ημερών για την διεξαγωγή της δημόσιας διαβούλευσης. 

 

Οι θέσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 14η  Αυγούστου 

2017 και ώρα 12.30 μ.μ.  στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων, Ηλιουπόλεως 12, Λευκωσία, ΤΤ 1101, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

info@ocecpr.org.cy. 

  

 

 

Λευκωσία, 31 Ιουλίου  2017 
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