
Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 

 
  

Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 144 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19(I) του 2002. 

Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας µε τίτλο-  
 
«Οδηγία 1999/5/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά µε τον ραδιοεξοπλισµό 
και τον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό και την αµοιβαία 
αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισµών αυτών», (EE L 91 της 
7.4.1999, σ. 10), 
 
Ο Επίτροπος ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 144 
του περί Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών 
Υπηρεσιών Νόµου του 2002, εκδίδει τους ακόλουθους 
Κανονισµούς. 

  
ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Οι παρόντες Κανονισµοί θα αναφέρονται ως οι περί 
Τηλεπικοινωνιακού Τερµατικού Εξοπλισµού (Τηλεπικοινωνιών) 
Κανονισµοί του 2003. 

  
Ερµηνεία. 2.-(1) Στους παρόντες Κανονισµούς, εκτός εάν από το κείµενο 

προκύπτει διαφορετική έννοια-  
  
 «βασικές απαιτήσεις» σηµαίνει τις βασικές απαιτήσεις 

τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού που περιγράφονται στο 
άρθρο 86 του Νόµου· 

  
 
 
 
 
Παράρτηµα VII. 

«δήλωση συµµόρφωσης» σηµαίνει τη διακήρυξη συµµόρφωσης του 
τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού προς τις βασικές 
απαιτήσεις που αναφέρεται στο άρθρο 84(στ) του Νόµου και η 
οποία καθορίζεται στο Παράρτηµα VII˙ 
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 «εναρµονισµένο πρότυπο» σηµαίνει ευρωπαϊκό πρότυπο, το οποίο 
ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ο 
τηλεπικοινωνιακός τερµατικός εξοπλισµός, το οποίο καταρτίζεται 
σύµφωνα µε τις γενικές κατευθυντήριες γραµµές που συµφωνούνται 
µεταξύ της Επιτροπής και των Ευρωπαϊκών Οργανισµών 
Τυποποίησης, οι οποίοι ακολουθούν εντολή που εκδίδεται  από  την  
Επιτροπή  µετά  από  διαβούλευση µε τα κράτη µέλη και εγκρίνεται 
από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς Τυποποίησης και το οποίο 
υιοθετείται από τον Κυπριακό Οργανισµό Προώθησης Ποιότητας 
ως κυπριακό πρότυπο ή υιοθετείται από οποιοδήποτε άλλο 
οργανισµό τυποποίησης κράτους µέλους δυνάµει του οικείου νόµου 
του, ως εθνικό πρότυπο· 

  
 «επιτροπή TCAM» σηµαίνει την επιτροπή αξιολόγησης της 

συµµόρφωσης και εποπτείας της τηλεπικοινωνιακής αγοράς 
(TCAM), που αποτελείται από αντιπρόσωπους των κρατών µελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της οποίας προεδρεύει ο 
αντιπρόσωπος της Επιτροπής. 

  
 «Ευρωπαϊκός Οργανισµός Τυποποίησης» σηµαίνει είτε την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), είτε την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC), είτε το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI)· 

  
 «Επιτροπή» σηµαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· 
  
 «κράτος µέλος» σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
  
19(I) του 2002. «Νόµος» σηµαίνει τον περί Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµο του 2002 και περιλαµβάνει κάθε 
νόµο που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά· 

  
 
Παράρτηµα ΙV. 

«σήµανση πιστότητας CE» σηµαίνει τη σήµανση πιστότητας  CE 
που καθορίζεται στο Παράρτηµα ΙV˙ 

  
 «Υπόχρεος Οργανισµός» σηµαίνει δηµόσιος παροχέας 

τηλεπικοινωνιακών δικτύων. 
  
 (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιµοποιούνται στους παρόντες 

Κανονισµούς και οι οποίοι δεν ορίζονται διαφορετικά σ΄ αυτούς θα 
έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Νόµος. 

  
Πεδίο εφαρµογής. 
Εξαιρέσεις. 
 

3.-(1) Οι παρόντες Κανονισµοί εφαρµόζονται σε κάθε  
τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό, εκτός από αυτόν που 
καθορίζεται από το άρθρο 82(3) του Νόµου  ή µε ∆ιάταγµα που 
εκδίδεται από τον Επίτροπο δυνάµει του άρθρου 82(4) του Νόµου. 

  
 (2) Τηλεπικοινωνιακός τερµατικός εξοπλισµός που περιλαµβάνει 

ως αναπόσπαστο µέρος, ή ως εξάρτηµα - 
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  (α) Ιατροτεχνολογικό προϊόν, κατά την έννοια που 
περιλαµβάνεται στην εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία που 
στοχεύει σε εναρµόνιση  µε την  Οδηγία 93/42/ΕΟΚ, του 
Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ή 

   
  (β) ενεργό εµφυτεύσιµο ιατρικό βοήθηµα, κατά την έννοια 

που περιλαµβάνεται στην εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία 
που στοχεύει σε εναρµόνιση µε την Οδηγία 
90/385/ΕΟΚ, του Συµβουλίου, της 20ης Ιουνίου 1990, 
για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών 
σχετικά µε τα ενεργά εµφυτεύσιµα ιατρικά βοηθήµατα, 

  
 διέπεται από τους παρόντες Κανονισµούς, µε την επιφύλαξη της 

εφαρµογής των εκάστοτε ισχυουσών νοµοθεσιών που στοχεύουν 
σε εναρµόνιση µε τις Οδηγίες 93/42/ΕΟΚ και 90/385/ΕΟΚ στο 
ιατροτεχνολογικό προϊόν και το ενεργό εµφυτεύσιµο ιατρικό 
βοήθηµα, αντίστοιχα. 

  
 
 
 
 
 
 
 
18(Ι) του 2002. 

(3) Τηλεπικοινωνιακός τερµατικός εξοπλισµός που αποτελεί 
κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική µονάδα οχήµατος, κατά 
την έννοια που περιλαµβάνεται στην εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία 
που στοχεύει σε εναρµόνιση µε την Οδηγία 72/245/ΕΟΚ, του 
Συµβουλίου και που  αφορά τα ραδιοηλεκτρικά παράσιτα 
(ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα) των οχηµάτων ή κατασκευαστικό 
στοιχείο ή χωριστή τεχνική µονάδα οχήµατος, κατά την έννοια που 
περιλαµβάνεται στον περί Έγκρισης Τύπου Οχηµάτων Νόµο, 
διέπεται από τους παρόντες Κανονισµούς µε την επιφύλαξη της 
εφαρµογής της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας που στοχεύει σε 
εναρµόνιση µε την Οδηγία 72/245/ΕΟΚ ή τον περί ΄Έγκρισης 
Τύπου Οχηµάτων Νόµο, αντίστοιχα. 

  
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
  
∆ιαδικασίες 
εκτίµησης της 
συµµόρφωσης. 

4.-(1) Για την εκτίµηση της συµµόρφωσης τηλεπικοινωνιακού 
τερµατικού εξοπλισµού προς όλες τις βασικές απαιτήσεις, πρέπει 
να διενεργούνται οι διαδικασίες που αναφέρονται στον παρόντα 
Κανονισµό. 

  
 
 
 
Παραρτήµατα Ι, ΙΙ, 
IΙΙ. 

(2) Κατασκευαστής, ο οποίος εφαρµόζει εναρµονισµένα 
πρότυπα, δύναται να ακολουθεί τις διαδικασίες που περιγράφονται 
στο Παράρτηµα Ι, II ή III. 

  
 
Παραρτήµατα ΙΙ 
και IΙΙ. 

(3) Κατασκευαστής, ο οποίος δεν εφάρµοσε ή εφάρµοσε µόνο 
εν µέρει εναρµονισµένα πρότυπα, δύναται να ακολουθεί τις 
διαδικασίες που περιγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙ ή III. 
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(4) Ο κατασκευαστής δύναται, αντί των διαδικασιών που 
αναφέρνται στις παραγράφους (2) και ()3) να ακολουθεί τις 
διαδικασίες που ορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία που 
στοχεύει σε εναρµόνιση µε την Οδηγία 73/23/ΕΟΚ του Συµβουλίου 
της 19ης Φεβρουαρίου 1973, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών 
των κρατών µελών των αναφερόµενων στο ηλεκτρολογικό υλικό 
που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσεως 
και την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία που στοχεύει σε εναρµόνιση 
µε την Οδηγία 89/336/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 3ης Μαϊου 1989, για 
την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την 
ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όταν ο τηλεπικοινωνιακός 
τερµατικός εξοπλισµός εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των 
Κανονισµών αυτών. 

  
 (5) Τα σχετικά µε τις διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης 

βιβλία και αλληλογραφία που αναφέρονται στον παρόντα 
Κανονισµό, πρέπει να συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα, ή  
σε επίσηµη γλώσσα κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο 
οποίο διεξάγεται η διαδικασία ή σε γλώσσα αποδεκτή από τον 
συγκεκριµένο κοινοποιηµένο οργανισµό. 

  
Σήµανση 
πιστότητας CE. 

5.-(1) Η σήµανση πιστότητας CE τίθεται επί του προϊόντος ή επί 
της αναγνωριστικής πινακίδας του, επί της συσκευασίας, εάν 
υφίσταται, καθώς και στα συνοδευτικά έγγραφα του 
τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 90 του Νόµου. 

  
 
Παραρτήµατα Ι, ΙΙ 
και ΙΙΙ. 

(2) Όταν χρησιµοποιούνται οι διαδικασίες εκτίµησης της 
συµµόρφωσης που καθορίζονται στα Παραρτήµατα Ι, II ή IΙΙ, η 
σήµανση συνοδεύεται από τον αναγνωριστικό αριθµό του 
κοινοποιηµένου οργανισµού, εάν στη διαδικασία εκτίµησης της 
συµµόρφωσης εµπλέκεται κοινοποιηµένος οργανισµός. 

  
 (3) Επιπλέον ο τηλεπικοινωνιακός τερµατικός εξοπλισµός, 

πρέπει να συνοδεύεται από τον αναγνωριστικό κωδικό κατηγορίας 
εξοπλισµού, εφόσον του έχει αποδοθεί τέτοιος κωδικός. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Ο αναγνωριστικός κωδικός της κατηγορίας του εξοπλισµού, 
τα στοιχεία του οποίου έχουν το ίδιο ύψος µε τα αρχικά CE, 
τοποθετείται σε µορφή που καθορίζει εκάστοτε ο Επίτροπος µε 
απόφαση του, που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας. Όπου εφαρµόζεται, θα περιλαµβάνει και στοιχείο το 
οποίο θα πληροφορεί το χρήστη ότι ο τηλεπικοινωνιακός τερµατικός 
εξοπλισµός χρησιµοποιεί ραδιοσυχνότητες όπου η χρήση τους δεν 
είναι εναρµονισµένη σε ολόκληρη την Κοινότητα. Σε τέτοια 
περίπτωση, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός 
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Παράρτηµα V. 

του ή το πρόσωπο που είναι   υπεύθυνο για τη διάθεση 
τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού στην αγορά, ανάλογα µε 
την περίπτωση, οφείλουν να κοινοποιούν στο Επίτροπο, την  
πρόθεσή τους για διάθεση τέτοιου τηλεπικοινωνιακού τερµατικού 
εξοπλισµού στην αγορά υποβάλλοντας τα στοιχεία που εµφαίνονται 
στο Παράρτηµα V. 

  
 
 
 
 
Παράρτηµα VI. 

(5) Ο τηλεπικοινωνιακός τερµατικός εξοπλισµός για τον οποίο 
εφαρµόζονται περιορισµοί όσον αφορά τη θέση του σε λειτουργία, 
σύµφωνα µε το Νόµο και των δυνάµει αυτού Κανονισµών και 
∆ιαταγµάτων, πρέπει να φέρει το κωδικό σήµα αναγνώρισης που 
φαίνεται στο Παράρτηµα VI.  

  
 (6) Επί του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού δύναται 

να τοποθετηθεί οποιαδήποτε άλλη σήµανση, υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν µειώνεται η ορατότητα και αναγνωσιµότητα της σήµανσης 
πιστότητας CE. 

  
 
 
 
 
 
Παράρτηµα ΙV. 

(7) Κανένας τηλεπικοινωνιακός τερµατικός εξοπλισµός, 
ανεξάρτητα της συµµόρφωσής του µε τις πρόνοιες του Νόµου και 
των παρόντων Κανονισµών, δεν πρέπει να φέρει άλλη σήµανση 
που είναι δυνατό να παραπλανήσει τρίτους, όσον αφορά τη 
σηµασία και τη µορφή της καθοριζόµενης στο Παράρτηµα ΙV 
σήµανσης πιστότητας CE. 

  
Εφαρµογή 
περισσότερων 
Κανονισµών. 
30(Ι) του 2002. 

6. Σε περίπτωση όπου στο τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό 
εφαρµόζονται περισσότεροι από ένας Κανονισµοί, που εκδίδονται 
κάτω από τον περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να 
Πληρούν Καθορισµένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόµο του 2002, η 
επίθεση της σήµανσης πιστότητας CE υποδηλώνει συµµόρφωση µε 
όλους τους Κανονισµούς: 

  
  Νοείται ότι, σε περίπτωση που κάποιοι από τους 

εφαρµοστέους Κανονισµούς, που εκδίδονται κάτω από τον περί 
των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να Πληρούν Καθορισµένες 
Κατηγορίες Προϊόντων Νόµο του 2002,  προβλέπουν µεταβατική 
περίοδο για την εφαρµογή τους, η σήµανση πιστότητας  
υποδηλώνει συµµόρφωση µόνο µε τους Κανονισµούς προς τους 
οποίους συµµορφώνεται ο κατασκευαστής: 

  
  Νοείται περαιτέρω ότι, ο αριθµός των εφαρµοστέων αυτών 

Κανονισµών, όπως δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων, πρέπει να αναφέρονται στα συνοδευτικά 
έγγραφα, ανακοινώσεις ή οδηγίες χρήσης που δέον να απαιτούνται. 
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Επιτήρηση της 
αγοράς. 

7.-(1) Κατά την άσκηση των καθηκόντων του που αναφέρονται  
στα άρθρα 93 και 94 του Νόµου, ο Επίτροπος αφού διαπιστώσει µη 
συµµόρφωση τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού προς 
οποιαδήποτε πρόνοια του Νόµου και των παρόντων Κανονισµών, 
δύναται να επιδώσει ειδοποίηση στον κατασκευαστή ή στον 
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του ή στο πρόσωπο που είναι 
υπεύθυνο για τη διάθεση του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού 
εξοπλισµού στην αγορά, ανάλογα µε την περίπτωση, στην οποία 
του επισηµαίνει την παράβαση και τον καλεί να συµµορφωθεί µε τις 
πρόνοιες του Νόµου και των παρόντων Κανονισµών, µέσα στο 
χρονικό διάστηµα που καθορίζεται στην ειδοποίηση ανάλογα µε τη 
φύση της παράβασης το οποίο όµως χρονικό διάστηµα δε δύναται 
να είναι ολιγότερο των πέντε (5) ηµερών. 

  
      (2) Η ειδοποίηση συµµόρφωσης περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τα 

ακόλουθα: 
   
  (α)    Τη διαπίστωση της µη συµµόρφωσης επισηµαίνοντας την 

παράβαση˙ 
   
  (β) µέτρα στα οποία θα προβεί ο Επίτροπος σε περίπτωση 

που ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος 
αντιπρόσωπος του ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο 
για τη διάθεση του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού 
εξοπλισµού στην αγορά ανάλογα µε την περίπτωση, δε 
συµµορφωθεί· 

   
  (γ) τα µέτρα στα οποία οφείλει να προβεί ο κατασκευαστής 

ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του ή το 
πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του 
τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού στην αγορά 
ανάλογα µε την περίπτωση για να θεωρηθεί ότι 
συµµορφώθηκε µε τις πρόνοιες του παρόντος  Νόµου 
και των  Κανονισµών· 
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 (δ) προθεσµία στην οποία ο κατασκευαστής ή ο 
εξουσιοδοτηµένος   αντιπρόσωπός   του ή το  πρόσωπο 

 που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του 
τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού στην αγορά, 
ανάλογα µε την περίπτωση, δύναται εάν το επιθυµεί να 
παραθέσει ενώπιον του Επίτροπου, τις απόψεις του για 
την παράβαση, είτε προφορικώς είτε γραπτώς, κατά τη 
κρίση του Επιτρόπου, ο οποίος και αποφασίζει εντός 
τριάντα (30) ηµερών: 
 
Νοείται ότι το χρονικό διάστηµα το οποίο αναφέρεται 
στο εδάφιο 7(1) ανωτέρω αρχίζει να υπολογίζεται µετά 
το πέρας της προθεσµίας και της απόφασης του 
Επιτρόπου µε βάση τις απόψεις που ετέθησαν ενώπιον 
του 

 
  
      (3) Σε περίπτωση πλήρους συµµόρφωσης µε την ειδοποίηση 

συµµόρφωσης, ο Επίτροπος οφείλει να απέχει από τη λήψη 
οποιωνδήποτε µέτρων προτίθετο να λάβει. 

  
      (4) Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, ο Επίτροπος δύναται να 

λάβει οποιαδήποτε µέτρα κρίνει κατάλληλα µε βάση το Νόµο και 
τους βάση αυτού Κανονισµούς ή/και διατάγµατα, περιλαµβανοµένης 
της έκδοσης διαταγµάτων κατ’ εφαρµογή του άρθρου 93 του 
Νόµου. 

  
 (5) Στην κοινοποίηση του στην Επιτροπή, όπως αναφέρεται στο 

άρθρο 94 του Νόµου, ο Επίτροπος αναφέρει κατά πόσο η µη 
συµµόρφωση οφείλεται - 

   
  (α) Σε εσφαλµένη εφαρµογή των εναρµονισµένων 

προτύπων, ή 
   
  (β) σε ελλείψεις των εναρµονισµένων προτύπων, ή 
   
  (γ) σε µη τήρηση των βασικών απαιτήσεων, όταν η 

συσκευή δεν συµµορφώνεται προς τα εναρµονισµένα 
πρότυπα, ή 

   
  (δ) σε οποιοδήποτε άλλο λόγο. 
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 (6) Ο Επίτροπος δύναται, σε περιπτώσεις εµπορικών εκθέσεων, 
επιδείξεων ή άλλων παρόµοιων δραστηριοτήτων, να επιτρέπει την 
παρουσίαση τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού, που δεν 
συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις του Νόµου, των παρόντων 
Κανονισµών και οποιωνδήποτε διαταγµάτων έχει εκδώσει δυνάµει 
του Νόµου, µε την προϋπόθεση ότι µια εµφανής, κατά τη κρίση του 
Επιτρόπου, ένδειξη επισηµαίνει µε σαφήνεια ότι ο συγκεκριµένος 
τηλεπικοινωνιακός τερµατικός εξοπλισµός δεν µπορεί να 
κυκλοφορήσει στο εµπόριο ή να τεθεί σε λειτουργία έως ότου 
καταστεί συµβατός. 

  
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΕΠΑΦΩΝ 
  
Καθορισµός 
προδιαγραφών.  
 
Παράρτηµα VIΙΙ. 

8. Οι προδιαγραφές κατασκευής τηλεπικοινωνιακού τερµατικού για 
ορισµένες κατηγορίες και τύπους τερµατικού εξοπλισµού που ο 
Επίτροπος, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 87 του 
Νόµου, δύναται περιοδικά να προσδιορίσει, καθορίζονται στο 
Παράρτηµα VIII. 

  
9. Ο Επίτροπος κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 91 του 
Νόµου εξασφαλίζει ότι: 
 
 

∆ιαδικασίες 
δηµοσίευσης 
διεπαφών. 

(α) Ο Υπόχρεος Οργανισµός, σε σχέση µε όλες τις κοινώς 
παρεχόµενες διεπαφές που χρησιµοποιούνται από τον 
ίδιο κατά το χρόνο που καθορίζεται µε απόφαση του 
Επιτρόπου, γνωστοποιεί στον Επίτροπο τέτοιες διεπαφές 
και δηµοσιεύει, µέσα σε 90 µέρες από την έκδοση 
σχετικής απόφασης του Επιτρόπου, τις Προδιαγραφές 
∆ιεπαφών, µε σαφήνεια και ακρίβεια και σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό 14 κατωτέρω. 
Σε περίπτωση που ο Υπόχρεος Οργανισµός επιθυµεί να 
εισαγάγει νέες Προδιαγραφές ∆ιεπαφών ή να αναβαθµίσει 
τις υπάρχουσες, ο Υπόχρεος Οργανισµός οφείλει να 
δηµοσιεύσει, είτε µέχρι 12 µήνες πριν τη παροχή 
οιωνδήποτε υπηρεσιών που παρέχονται µέσω τέτοιων 
∆ιεπαφών είτε µέσα σε µικρότερη χρονική περίοδο µε τη 
συγκατάθεση του Επιτρόπου,  τις νέες ή αναβαθµισµένες 
Προδιαγραφές ∆ιεπαφών, µε ακρίβεια και σαφήνεια και 
σύµφωνα µε τον Κανονισµό 14 κατωτέρω. 
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 (β) Ο Υπόχρεος Οργανισµός, αναφορικά µε ∆ιεπαφές 
∆ιασύνδεσης ∆ιαδικτύου σχετικές  µε οιανδήποτε 
υπηρεσία και οι οποίες χρησιµοποιούνται από τον 
Υπόχρεο Οργανισµό κατά το χρόνο έναρξης ισχύος 
εφαρµογής του όρου, γνωστοποιεί στον Επίτροπο τέτοιες 
∆ιεπαφές και δηµοσιεύει, µέσα σε 90 µέρες από το χρόνο 
έναρξης ισχύος εφαρµογής του όρου, τις Προδιαγραφές 
∆ιεπαφών που είναι σχετικές µε τέτοιες ∆ιεπαφές, µε 
σαφήνεια και ακρίβεια και σύµφωνα µε τον Κανονισµό 14 
παράγραφοι  (α), (δ) και (ε) κατωτέρω. 

  
∆ηµοσίευση των 
νέων κοινώς 
παρεχοµένων 
διεπαφών. 

10. Σε περίπτωση που ο Επίτροπος έχει καθορίσει ότι ο Υπόχρεος 
Οργανισµός έχει Έλεγχο ∆ιεπαφών αναφορικά µε οιανδήποτε νέα 
κοινώς παρεχόµενη Προδιαγραφή ∆ιεπαφών σχετική µε οιανδήποτε 
υπηρεσία και την οποία ο Υπόχρεος Οργανισµός έχει σκοπό να 
χρησιµοποιήσει και δεν έχει δηµοσιευτεί κατ’ εφαρµογή του 
Κανονισµού 9, τότε: 

  
 (α) Ο Υπόχρεος Οργανισµός γνωστοποιεί τέτοια Προδιαγραφή 

∆ιεπαφής στον Επίτροπο κατά την έναρξη της σχετικής 
περιόδου διαβουλεύσεων. 

  
 (β) ο Υπόχρεος Οργανισµός , σε περίπτωση που αυτό 

υποδεικνύει µε οδηγίες του ο Επίτροπος, διαβουλεύεται 
µε τα ενδιαφερόµενα µέρη κατά τη διάρκεια της 
καθορισµένης χρονικής περιόδου. 

  
 (γ) ο Υπόχρεος Οργανισµός δύναται, κατά τη διάρκεια και 

µεταγενέστερα της καθορισµένης χρονικής περιόδου, να 
τροποποιήσει τέτοια Προδιαγραφή ∆ιεπαφών σύµφωνα 
µε τις κατευθυντήριες γραµµές που τέθηκαν από τα 
ενδιαφερόµενα µέρη και οιανδήποτε πρόταση του 
Επίτροπου προς τον Υπόχρεο Οργανισµό σε σχέση µε τις 
προτάσεις των ενδιαφερόµενων µερών .   

  
 (δ) ο Υπόχρεος Οργανισµός, µετά το τέλος της σχετικής 

χρονικής περιόδου διαβουλεύσεων, δηµοσιεύει τη 
∆ιεπαφή σύµφωνα µε τον Κανονισµό 14 κατωτέρω, και   
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 (ε) ο Υπόχρεος Οργανισµός δεν προβαίνει σε τροποποίηση 
των Εφαρµοστέων Συστηµάτων που συνδέονται µε την 
νέα Προδιαγραφή ∆ιεπαφών µέχρις ότου εκλείψει η 
εύλογη περίοδος από την δηµοσίευση της Προδιαγραφής 
∆ιεπαφών έτσι ώστε κάθε επηρεαζόµενο µέρος να έχει τη 
δυνατότητα, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα , να 
προβεί σε οιεσδήποτε απαραίτητες τροποποιήσεις στον 
εξοπλισµό που συνδέεται µε το Εφαρµοστέο Σύστηµα. 
Εύλογο Χρονικό διάστηµα σηµαίνει όχι λιγότερο από 
δεκαπέντε (15) µήνες, εκτός όπου ο Επίτροπος έχει 
συγκατατεθεί σε µικρότερο χρονικό διάστηµα που 
ακολουθεί τη γραπτή αίτηση του Υπόχρεο Οργανισµού.   

  
∆ηµοσίευση των 
κοινών 
παρεχοµένων 
διεπαφών, σε 
περίπτωση όπου 
ο Υπόχρεος 
Οργανισµός δεν 
έχει έλεγχο επ’ 
αυτούς. 

11. Σε περίπτωση όπου ο Υπόχρεος Οργανισµός δεν έχει Ελεγχο 
∆ιεπαφών αναφορικά µε οιανδήποτε κοινώς παρεχόµενη 
Προδιαφραφή ∆ιεπαφών σχετική µε οιανδήποτε υπηρεσία και την 
οποία ο Υπόχρεος Οργανισµός προτίθεται να χρησιµοποιήσει και 
που δεν έχει δηµοσιευτεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό 9 ανωτέρω,   

  
 (α) Ο Υπόχρεος Οργανισµός γνωστοποιεί τέτοια Προδιαγραφή 

∆ιεπαφών στον Επίτροπο, 
  
 (β) ο Υπόχρεος Οργανισµός δηµοσιεύει την Προδιαγραφή 

∆ιεπαφών σύµφωνα µε τον Κανονισµό 14 κατωτέρω, και 
  
 (γ) ο Υπόχρεος Οργανισµός δεν προβαίνει σε τροποποίηση 

των σχετικών Συστηµάτων που είναι συµβατά µε την νέα 
Προδιαγραφή ∆ιεπαφών µέχρι ότου εκλείψει εύλογο 
χρονικό διάστηµα από την δηµοσίευση της Προδιαγραφής 
∆ιεπαφών έτσι ώστε κάθε επηρεαζόµενο µέρος να έχει τη 
δυνατότητα, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα , να 
προβεί σε οιεσδήποτε απαραίτητες τροποποιήσεις στον 
εξοπλισµό που συνδέεται µε το σχετικό Σύστηµα. Εύλογο 
Χρονικό διάστηµα σηµαίνει όχι λιγότερο από δεκαπέντε 
(15) µήνες, εκτός όπου ο Επίτροπος έχει συγκατατεθεί σε 
µικρότερο χρονικό διάστηµα µετά από γραπτή αίτηση του 
Υπόχρεο Οργανισµού.   

  
12. Σε κάθε περίπτωση που Προδιαγραφή ∆ιεπαφών εµπίπτει στα 
διαλαµβανόµενα των Κανονισµών 9, 10 ή 11, αυτή τροποποιείται 
από τον Υπόχρεο Οργανισµό ως ακολούθως, 
 

Τροποποιήσεις 
των κοινώς 
παρεχόµενων 
Προδιαγραφών 
∆ιεπαφών. 

(α) Ο Υπόχρεος Οργανισµός γνωστοποιεί τέτοια Προδιαγραφή 
∆ιεπαφών στον Επίτροπο δηµοσιεύει την Προδιαγραφή 
∆ιεπαφών σύµφωνα µε τον Κανονισµό 14 κατωτέρω,  
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 (β) ο Υπόχρεος Οργανισµός δεν προβαίνει σε τροποποίηση 
των  Συστηµάτων που συνδέονται  µε την νέα 
Προδιαγραφή ∆ιεπαφών µέχρι ότου εκλείψει εύλογο 
χρονικό διάστηµα από την δηµοσίευση της Προδιαγραφής 
∆ιεπαφών έτσι ώστε κάθε επηρεαζόµενο µέρος να έχει τη 
δυνατότητα, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα , να 
προβεί σε οιεσδήποτε απαραίτητες τροποποιήσεις στον 
εξοπλισµό που συνδέεται µε το Σύστηµα. Εύλογο Χρονικό 
διάστηµα σηµαίνει όχι λιγότερο από 3 µήνες, εκτός όπου 
καθορίζεται  µικρότερη χρονική περίοδος µε τη 
συγκατάθεση του Επιτρόπου µετά από γραπτή αίτηση του 
Υπόχρεο Οργανισµού και, 

  
 (γ) η τροποποίηση περιλαµβάνει κάθε αλλαγή στη περιγραφή 

οιωνδήποτε ∆ιεπαφών η οποία δύναται να επηρεάζει την 
διατήρηση αποτελεσµατικής διαλειτουργικότητας  των 
υπηρεσιών µέσω της διεπαφής που αναγράφεται στη 
σχετική Προδιαγραφή ∆ιεπαφών. 

  

Απόσυρση των 
κοινώς 
παρεχόµενων 
∆ιεπαφών. 

 13. Σε περίπτωση που οιαδήποτε ∆ιεπαφή, ως εµπεριέχεται σε 
οιαδήποτε από τις Προδιαγραφές ∆ιεπαφών, εµπίπτει στο 
περιεχόµενο των Κανονισµών 9, 10 ή 11  αποσύρεται από τον 
Υπόχρεο Οργανισµό σύµφωνα µε τα ακόλουθα: 

  
 (α) Ο Υπόχρεος Οργανισµός γνωστοποιεί τέτοια απόσυρση 

στον Επίτροπο και προβαίνει σε δηµοσίευση της 
σύµφωνα µε τον Κανονισµό 14 κατωτέρω,  

  
 (β) ο Υπόχρεος Οργανισµός δεν προβαίνει σε τροποποίηση 

των Συστηµάτων που συνδέονται µε την νέα 
Προδιαγραφή ∆ιεπαφών µέχρι ότου το εύλογο χρονικό 
διάστηµα εκλείψει από την δηµοσίευση της Προδιαγραφής 
∆ιεπαφών έτσι ώστε κάθε επηρεαζόµενο µέρος να έχει τη 
δυνατότητα, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα , να 
προβεί σε οιεσδήποτε απαραίτητες τροποποιήσεις στον 
εξοπλισµό που συνδέεται µε το Σύστηµα. Εύλογο Χρονικό 
διάστηµα σηµαίνει όχι λιγότερο από 15 µήνες, εκτός όπου 
καθορίζεται  µικρότερη χρονική περίοδος µε τη 
συγκατάθεση του Επιτρόπου µετά από γραπτή αίτηση του 
Υπόχρεου Οργανισµού 

  
Βασικές 
Απαιτήσεις 
∆ηµοσίευση. 

14 Οι Βασικές Απαιτήσεις σε σχέση µε τη δηµοσίευση είναι οι 
ακόλουθες : 
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 (α) Η περιγραφή των Τεχνικών Χαρακτηριστικών πρέπει να 
είναι τέτοια έτσι ώστε να  διασφαλίζει την αποτελεσµατική 
διαλειτουργικότητα των τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων και 
εξοπλισµού και , ειδικότερα, να µην επηρεάζει δυσµενώς τη 
ορθή λειτουργία του Τερµατικού Εξοπλισµού. 

 (β) Σε περίπτωση δηµοσίευσης  Προδιαγραφής ∆ιεπαφών, 
αυτή: 
 (i)  παρατίθεται µε λεπτοµέρεια έτσι ώστε να επιτρέπει το 

σχεδιασµό τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού 
ο οποίος καθίσταται ικανός να εκµεταλλεύεται όλες τις 
υπηρεσίες που παρέχονται µέσω της αντίστοιχης 
διεπαφής  

(ii)  θέτει µε λεπτοµέρεια οιεσδήποτε αλλαγές στις 
υπάρχουσες Προδιαγραφές ∆ιεπαφών και,  

(iii) εµπεριέχει, µεταξύ άλλων, όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες οι οποίες επιτρέπουν στους 
κατασκευαστές να διενεργούν, κατά τη κρίση τους, 
όλες τις σχετικές δοκιµές αναφορικά µε τις 
εφαρµοστέες βασικές απαιτήσεις του 
τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού. 

  
 (γ) Οι Προδιαγραφές της ∆ιεπαφής καθίστανται άµεσα 

διαθέσιµες σε κάθε ενδιαφερόµενο µέρος, από τον 
Υπόχρεο Οργανισµό. 

  
 (δ) Ο Υπόχρεος Οργανισµός διασφαλίζει ότι η δηµοσίευση των 

εκάστοτε Προδιαγραφών ∆ιεπαφής λαµβάνει χώρα κατά 
τρόπο που να φέρει εις γνώση όλων των ενδιαφερόµενων 
µερών, όλα τα σχετικά µε τις εν λόγω Προδιαγραφές 
∆ιεπαφών θέµατα..  

  
 (ε) Ο Επίτροπος, σε κάθε περίπτωση  που κρίνει απαραίτητο 

να διευκολύνει τα ενδιαφερόµενα µέρη ώστε να έχουν 
εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες που εµπεριέχονται 
στην Προδιαγραφή ∆ιεπαφής,  δύναται να διατάξει µε 
απόφαση του τον Υπόχρεο Οργανισµό να διαβιβάσει 
οιεσδήποτε πληροφορίες σχετικές µε κάθε Προδιαγραφή 
∆ιεπαφής. 

  
Τροποιήσεις που 
επιβάλλονται από 
τον Επίτροπο 

15. Ο Επίτροπος, σε κάθε περίπτωση που κρίνει , µετά από 
παραστάσεις που λαµβάνουν χώρα ενώπιον του, ότι οιαδήποτε 
Προδιαγραφή ∆ιεπαφής δεν περιλαµβάνει σχετικές µε αυτή 
επαρκείς πληροφορίες, δύναται µε απόφαση του να επιβάλει στον 
Υπόχρεο Οργανισµό τα ακόλουθα: 

  
 (α)  Να προβεί σε  τροποποίηση της Προδιαγραφής ∆ιεπαφής   
  

  



 13

 (β)  να προβεί σε δηµοσίευση της τροποποιηθείσας 
Προδιαγραφής ∆ιεπαφής σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Κανονισµού 14, σε χρόνο ως καθορίζεται κάθε φορά από 
τον Επίτροπο έτσι ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα 
των επηρεαζόµενων µέρων να προβούν σε οιεσδήποτε 
τροποποιήσεις του εξοπλισµού που συνδέεται µε τα 
σχετικά συστήµατα.   

   
Πληροφόρηση για 
λειτουργία 
∆ηµόσιου 
Σταθερού 
Τηλεφωνικού 
Συστήµατος. 

16.  Στο βαθµό που ο Υπόχρεος Οργανισµός λειτουργεί ∆ηµόσιο 
Σταθερό Τηλεφωνικό Σύστηµα παρέχοντας ∆ηµόσιες Σταθερές 
τηλεφωνικές Υπηρεσίες, αυτός ενηµερώνει γραπτώς τον Επίτροπο 
χωρίς καθυστέρηση για οποιαδήποτε ειδικά χαρακτηριστικά του 
δικτύου τα οποία επηρεάζουν αρνητικά τη σωστή λειτουργία του 
εξοπλισµού. Τέτοιες πληροφορίες, είναι δυνατόν να διατίθενται 
στους προµηθευτές Τερµατικού εξοπλισµού µετά από αίτηµα των 
ιδίων.  

  
ΜΕΡΟΣ IV – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

  
∆ιαδικασία 
έγκρισης 
κοινοποιηµένων 
οργανισµών. 

17. Ο ενδιαφερόµενος οργανισµός υποβάλλει στο Επίτροπο αίτηση,  
σε τύπο που καθορίζεται εκάστοτε από το Επίτροπο, στην οποία 
δηλώνει το ενδιαφέρον δραστηριοποίησής του ως κοινοποιηµένος 
οργανισµός για τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό και στην 
οποία επισυνάπτει τα ακόλουθα πιστοποιητικά ή πληροφορίες: 

   
  (α)   Τα εναρµονισµένα πρότυπα, τα οποία 

χρησιµοποιούνται για τη διαδικασία εκτίµησης της 
συµµόρφωσης του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού 
εξοπλισµού µε τις βασικές απαιτήσεις ή περιγραφή της 
δικής του µεθόδου όπου δεν χρησιµοποιούνται τέτοια 
πρότυπα⋅ 

   
  (β)  τις διαδικασίες εκτίµησης της συµµόρφωσης που 

προβλέπονται από τους Κανονισµούς για 
τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό ⋅ 

   
  (γ)      απόδειξη ότι το προσωπικό του διαθέτει: 
   
   (i)  γνώση του Νόµου και των παρόντων 

Κανονισµών που ρυθµίζουν τον 
τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό για τον 
οποίο επιθυµεί να κοινοποιηθεί⋅ 

(ii)  γνώση της τεχνολογίας κατασκευής του 
συγκεκριµένου τηλεπικοινωνιακού τερµατικού 
εξοπλισµού, του τρόπου χρήσης του, των 
πιθανών ελαττωµάτων που µπορεί  να  
εµφανιστούν  κατά  τη χρήση του  και των 

  



 14

πιθανών συνεπειών που προκύπτουν⋅ 
   (iii) ικανότητα άσκησης επαγγελµατικής κρίσης 

αναφορικά µε τη συµµόρφωση του 
τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού µε τις 
βασικές απαιτήσεις.   

  
Κριτήρια 
κοινοποιηµένων 
οργανισµών. 

18. Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι κοινοποιηµένοι 
οργανισµοί είναι τα ακόλουθα: 

   
  (α) Ο κοινοποιηµένος οργανισµός, ο διευθυντής του και  

το προσωπικό που είναι αρµόδιο για τη διεξαγωγή των 
καθηκόντων για τα οποία έχει οριστεί ο κοινοποιηµένος 
οργανισµός δεν δύνανται να είναι µελετητές, 
κατασκευαστές, προµηθευτές ή εγκαταστάτες 
τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού ή φορέας 
εκµετάλλευσης δικτύου ή παροχέας υπηρεσιών ή 
εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος οποιουδήποτε των 
ανωτέρω, αλλά να είναι ανεξάρτητοι και να µην 
ενέχονται άµεσα στο σχεδιασµό, την κατασκευή, τη 
διάθεση στην αγορά ή τη συντήρηση τηλεπικοινωνιακού 
τερµατικού εξοπλισµού ή τηλεπικοινωνιακού τερµατικού 
εξοπλισµού και να µην εκπροσωπούν τα µέρη που 
ενέχονται στις δραστηριότητες αυτές, χωρίς αυτό να 
αποκλείει τη δυνατότητα ανταλλαγής τεχνικών 
πληροφοριών µεταξύ του κατασκευαστή και του 
κοινοποιηµένου οργανισµού. 

   
  (β) Ο κοινοποιηµένος οργανισµός και το προσωπικό του 

πρέπει να ασκούν τα καθήκοντα για τα οποία έχουν 
ορισθεί µε την ύψιστη επαγγελµατική ακεραιότητα και 
τεχνική επάρκεια και πρέπει να είναι ελεύθεροι από 
κάθε πίεση και κίνητρο, ιδίως οικονοµικού χαρακτήρα, 
που ενδέχεται να επηρεάσει την κρίση τους ή τα 
αποτελέσµατα οποιασδήποτε επιθεώρησης, ιδίως από 
πρόσωπα ή οµάδες προσώπων που έχουν συµφέρον 
στα εν λόγω αποτελέσµατα. 
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  (γ) Ο κοινοποιηµένος οργανισµός πρέπει να έχει στη 
διάθεσή του το απαραίτητο προσοντούχο, εξειδικευµένο 
προσωπικό και ειδικές εγκαταστάσεις που του 
επιτρέπουν να εκτελεί ορθά τις διοικητικές και τεχνικές 
εργασίες που συνδέονται µε τα καθήκοντα για τα οποία 
έχει ορισθεί. 

   
  (δ) Το αρµόδιο για τις επιθεωρήσεις προσωπικό πρέπει  

να διαθέτει κατάλληλη τεχνική και επαγγελµατική 
κατάρτιση, ικανοποιητική γνώση των απαιτήσεων των 
διεξαγόµενων δοκιµών ή επιθεωρήσεων και κατάλληλη 
πείρα από εν λόγω δοκιµές και επιθεωρήσεις, την 
ικανότητα να συντάσσει τα πιστοποιητικά, τα µητρώα 
και τις εκθέσεις που απαιτούνται για την επικύρωση της 
εκτέλεσης των επιθεωρήσεων. 

   
  (ε) Η αµεροληψία των επιθεωρητών πρέπει να είναι 

εγγυηµένη και η  αµοιβή τους δεν πρέπει να εξαρτάται 
από τον αριθµό των διεξαγόµενων δοκιµών ή 
επιθεωρήσεων ούτε από τα αποτελέσµατα των εν λόγω 
επιθεωρήσεων. 

   
  (στ) Ο κοινοποιηµένος οργανισµός οφείλει να συνάπτει 

ασφάλιση αστικής ευθύνης. 
   
  (ζ) Το προσωπικό του κοινοποιηµένου οργανισµού 

δεσµεύεται από την τήρηση του επαγγελµατικού 
απόρρητου αναφορικά µε όλες τις πληροφορίες που 
αποκτώνται κατά την άσκηση των καθηκόντων του, µε 
εξαίρεση όσον αφορά τις αρµόδιες υπηρεσίες της 
∆ηµοκρατίας, οι οποίες έχουν αρµοδιότητα στην 
εφαρµογή του Νόµου και των δυνάµει αυτού 
Κανονισµών και  διαταγµάτων. 

   
Γενικές 
υποχρεώσεις 
κοινοποιηµένων 
οργανισµών. 

19. Οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί έχουν υποχρέωση να: 

  (α)  Υποβάλλουν ετήσια έκθεση στον Επίτροπο που να 
περιέχει πληροφορίες σχετικές µε τη σωστή εφαρµογή 
των προϋποθέσεων βάσει των οποίων κοινοποιήθηκαν⋅ 
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  (β) ενηµερώνουν τον Επίτροπο, και τους άλλους 

κοινοποιηµένους οργανισµούς για όλα τα πιστοποιητικά 
τα οποία ανακαλούν ή των οποίων αναστέλλουν την 
εφαρµογή και σε περίπτωση που τους ζητηθεί, τα 
πιστοποιητικά που παραχωρούν ή των οποίων 
αρνούνται την παραχώρηση⋅  

   
  (γ) παραχωρούν στον Επίτροπο σχετικές µε την επιτήρηση 

της αγοράς πληροφορίες⋅ 
   
  (δ) παραχωρούν, σε περίπτωση που αυτό τους ζητηθεί,  

στις αρµόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής πληροφορίες 
σχετικές µε τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό ή τη 
διαδικασία εκτίµησης της συµµόρφωσης⋅ 

   
  (ε) λειτουργούν µε υπεύθυνο, ισότιµο, διαφανή, ουδέτερο,  

ανεξάρτητο και αµερόληπτο τρόπο⋅ 
   
  (στ) απασχολούν το απαραίτητο προσωπικό το οποίο 

κατέχει ικανοποιητική και σχετική πείρα κατά τη κρίση 
του Επιτρόπου για τη διεξαγωγή της διαδικασίας 
εκτίµησης της συµµόρφωσης για τον τηλεπικοινωνιακό 
τερµατικό εξοπλισµό⋅ 

   
  (ζ) διατηρούν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

κατέχουν κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας εκτίµησης 
της συµµόρφωσης και ειδικότερα να διασφαλίζουν ότι 
κανένα αποτέλεσµα ή άλλη πληροφορία δεν 
αποκαλύπτεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο πέραν από 
το Επίτροπο, όταν αυτό ζητηθεί, και τον κατασκευαστή 
ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του⋅  

   
  (η)   ασφαλίζονται µε οποιοδήποτε νοµίµως εγγεγραµµένο 

ασφαλιστικό οργανισµό έναντι της αστικής τους 
ευθύνης⋅ 

   
  (θ)  συµµετέχουν σε δραστηριότητες συνεργασίας µεταξύ 

άλλων κοινοποιηµένων οργανισµών, των κρατών µελών 
και της Επιτροπής⋅ 

   
  (ι) αποδεικνύουν ότι ενηµερώνονται µε οποιοδήποτε 

τρόπο για την πορεία των σχετικών µε τη διαδικασία 
εκτίµησης της συµµόρφωσης για την οποία 
κοινοποιούνται, τεχνικών προδιαγραφών. 

   
  (κ) διασφαλίζουν ότι θα συµβάλλονται µε άλλο 

κοινοποιηµένο οργανισµό, ο οποίος θα αναλάβει να 
επεξεργάζεται τους φακέλους του κοινοποιηµένου 
οργανισµού σε περίπτωση που αυτός ανακαλείται από 
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τον Επίτροπο, δυνάµει του Κανονισµού 19, προκειµένου 
να διασφαλίζεται η απαιτούµενη συνέχεια. 

   
Ανάκληση 
έγκρισης και 
κοινοποίησης 
κοινοποιηµένου 
οργανισµού. 

20.-(1) Ο Επίτροπος ανακαλεί την έγκριση και την κοινοποίηση 
κοινοποιηµένου οργανισµού σε περίπτωση που, κατόπιν 
αξιολόγησης της ετήσιας έκθεσης που υποβάλλεται από τον 
κοινοποιηµένο οργανισµό µε βάση την παράγραφο (α) του 
Κανονισµού 19, διαπιστώσει ότι: 

   
  (α)  Ο εν λόγω οργανισµός δεν πληροί πλέον τα κριτήρια 

που καθορίζονται στον Κανονισµό 18⋅ 
   
  (β)  ο εν λόγω οργανισµός δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις 

του για τις οποίες εγκρίθηκε και κοινοποιήθηκε⋅ 
   
  (γ)  είτε η Επιτροπή είτε κράτος µέλος, έχουν δικαιωθεί σε 

διαδικασία εναντίον της ∆ηµοκρατίας για το γεγονός ότι 
ο εν λόγω οργανισµός δεν πληροί τα απαραίτητα 
κριτήρια ή δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις για τις 
οποίες εγκρίθηκε και κοινοποιήθηκε. 

      (2) Ο Επίτροπος µεριµνά ώστε να δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας η ανάκληση της έγκρισης και 
κοινοποίησης κοινοποιηµένου οργανισµού και ενηµερώνει την 
Επιτροπή και τα κράτη µέλη για την εν λόγω ανάκληση. 

  
      (3) Η ανάκληση έγκρισης και κοινοποίησης οργανισµού δεν 

επηρεάζει οποιαδήποτε πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί από τον εν 
λόγω οργανισµό, µέχρι του χρονικού εκείνου σηµείου κατά το οποίο 
µπορεί να αποδειχθεί ότι τα πιστοποιητικά οφείλουν να 
ανακληθούν. 

  
ΜΕΡΟΣ V – ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ – Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ – ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

  
Εναρµονισµένα 
πρότυπα. 

21.-(1)  Συµµόρφωση τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού µε 
εναρµονισµένα πρότυπα συνιστά τεκµήριο συµµόρφωσης του 
τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού µε τις βασικές 
απαιτήσεις. 

  
      (2) Η συµµόρφωση µε εναρµονισµένα πρότυπα δεν είναι 

υποχρεωτική. 
  
      (3) Ο τίτλος και αριθµός εναρµονισµένου προτύπου που αφορά 

τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό, του οποίου η εφαρµογή 
προσδίδει τεκµήριο συµµόρφωσης του τηλεπικοινωνιακού 
τερµατικού εξοπλισµού µε τις βασικές απαιτήσεις, καθώς και 
οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτού, δηµοσιεύονται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας από τον εθνικό φορέα τυποποίησης ο 
οποίος καθορίζεται µε Νόµο. 
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 (4) Σε περίπτωση που ο Επίτροπος κρίνει ότι η συµµόρφωση 

προς εναρµονισµένο πρότυπο δεν εξασφαλίζει συµµόρφωση προς 
τις βασικές απαιτήσεις, τις οποίες προορίζεται να καλύψει το 
πρότυπο αυτό, θέτει το ζήτηµα ενώπιον της επιτροπής TCAM. 

  
Ποινικά 
αδικήµατα.  

22. Επιπρόσθετα από τις διατάξεις του άρθρου 83(2) του Νόµου 
πρόσωπο το οποίο- 

   
  (α)  Χρησιµοποιεί τη σήµανση πιστότητας ή οποιοδήποτε 

πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο που εκδίδεται από 
κοινοποιηµένο οργανισµό σε σχέση µε τη διαδικασία 
εκτίµησης της συµµόρφωσης, χωρίς οποιαδήποτε 
εξουσιοδότηση ή παραπλανητικά, ή που πλαστογραφεί 
ή παραποιεί οποιαδήποτε από τα πιο πάνω έγγραφα ή 
τη σήµανση πιστότητας CE⋅ 

   
  (β)  διαθέτει ή διανέµει στην αγορά οποιοδήποτε 

τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό, χωρίς την 
απαιτούµενη δήλωση συµµόρφωσης ή µε ψευδή ή µη 
εξουσιοδοτηµένη δήλωση   συµµόρφωσης   ή   χωρίς  
να   επιθέτει   στον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό 
εξοπλισµό την απαιτούµενη σήµανση πιστότητας ή 
επιθέτει πλαστή ή µη προβλεπόµενη εκ του Νόµου 
σήµανση πιστότητας· 

   
  (γ) επιθέτει σήµανση πιστότητας σε τηλεπικοινωνιακό 

τερµατικό εξοπλισµό, που δεν εµπίπτει στο πεδίο 
εφαρµογής των παρόντων Κανονισµών· 

   
  (δ) επιθέτει σήµανση πιστότητας σε τηλεπικοινωνιακό 

τερµατικό εξοπλισµό που εν γνώσει του δεν 
συµµορφώνεται µε τον Νόµο και τους παρόντες 
Κανονισµούς· 

   
  (ε) διαθέτει στην αγορά µη σύµφωνο µε τις διατάξεις του 

Νόµου και των παρόντων Κανονισµών 
τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό ο οποίος όµως 
συνοδεύεται από δήλωση συµµόρφωσης· 

   
  (στ) παραβαίνει ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης 

τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού˙  
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  (ζ) εκδίδει πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα σε σχέση µε τη 
διαδικασία εκτίµησης της συµµόρφωσης χωρίς να είναι 
εγκεκριµένο και κοινοποιηµένο.  

   
  είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται, εφόσον 

καταδικαστεί, σε επιβολή ποινής σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 83(3) του Νόµου. 

   
  
∆ιοικητικό 
πρόστιµο. 

23(1).  Ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει πρόστιµο που δεν 
υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3000) λίρες- 

  
  (α)   Στον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο 

αντιπρόσωπό του ή στον εισαγωγέα ανάλογα µε την 
περίπτωση, σε περίπτωση που δεν παραχωρούν σε 
αυτόν µέσα σε τακτή προθεσµία τη δήλωση 
συµµόρφωσης, ή τα απαιτούµενα έγγραφα ή 
πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία εκτίµησης 
της συµµόρφωσης ή τον τεχνικό φάκελο κατασκευής 
που εµποδίζουν ή παρακωλύουν µε οποιοδήποτε 
τρόπο τις διαδικασίες αυτές ή που παραχωρούν 
ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες⋅ 

   
  (β) σε οποιοδήποτε πρόσωπο, παρουσιάζεται, χωρίς την 

απαιτούµενη από τους παρόντες Κανονισµούς 
έγκριση, ως κοινοποιηµένος οργανισµός⋅ 

   
  (γ)   σε οποιοδήποτε πρόσωπο εκδίδει χωρίς 

οποιαδήποτε έγκριση, πιστοποιητικό ή άλλο 
έγγραφο, το οποίο εκδίδεται από κοινοποιηµένο 
οργανισµό σε σχέση µε τη διαδικασία εκτίµησης της 
συµµόρφωσης⋅ 

   

  (δ)   σε οποιοδήποτε πρόσωπο εσκεµµένα παρακωλύει 
εξουσιοδοτηµένο λειτουργό, ο οποίος  ενεργεί κατ’ 
εφαρµογή οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων 
Κανονισµών. 

  
      (2) Σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, ο Επίτροπος 

δύναται να επιβάλλει πρόστιµο από πενήντα µέχρι και εκατό λίρες 
για κάθε ηµέρα συνέχισης της παράβασης µέχρι του τερµατισµού 
αυτής. 
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 24.  Οι διατάξεις των Κανονισµών 22 και 23  ισχύουν µε την 
επιφύλαξη των τυχόν αυστηρότερων διαδικασιών συµµόρφωσης 
και των πρόσθετων κυρώσεων και ποινών που προβλέπονται από 
την ισχύουσα νοµοθεσία και ιδιαίτερα τον Νόµο, των δυνάµει αυτού 
εκδοθέντων Κανονισµών και ∆ιαταγµάτων ή/και άδειών 
Τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή/και υπηρεσιών . 

  
 25. Επίτροπος δύναται να αναπροσαρµόζει µε διάταγµα το 

περιεχόµενο των Παραρτηµάτων I έως VIII των παρόντων 
Κανονισµών, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόµου και των 
παρόντων Κανονισµών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

(Κανονισµοί 4(2) και 5(2)) 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤHN 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ (2) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 4 

  
 1. Στο παρόν Παράρτηµα, περιγράφεται η διαδικασία βάσει της 

οποίας ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος εντός της ∆ηµοκρατίας 
ή εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του, ο οποίος φέρει τις 
καθοριζόµενες στο σηµείο 2 υποχρεώσεις, εξασφαλίζει και δηλώνει 
ότι ο τηλεπικοινωνιακός τερµατικός εξοπλισµός καλύπτει τις 
ισχύουσες γι' αυτό απαιτήσεις των παρόντων Κανονισµών. Ο 
κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος εντός της ∆ηµοκρατίας ή της 
Κοινότητας εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του πρέπει να επιθέτει 
τη σήµανση  CE σε κάθε τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό και 
να συντάσσει έγγραφη δήλωση συµµόρφωσης, η οποία περιέχει τα 
στοιχεία που φαίνονται στο Παράρτηµα VII. 

  
 2. Ο κατασκευαστής οφείλει να καταρτίζει τον περιγραφόµενο 

στο σηµείο 4 τεχνικό φάκελο κατασκευής· ο ίδιος ο κατασκευαστής ή 
ο εγκατεστηµένος εντός της ∆ηµοκρατίας ή της Κοινότητας 
εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του, πρέπει να διατηρεί την εν 
λόγω τεκµηρίωση στη διάθεση του Επίτροπο για περίπτωση 
επιθεώρησης για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δέκα ετών από την 
κατασκευή του τελευταίου τηλεπικοινωνιακού τερµατικού 
εξοπλισµού. 

  
 3. Σε περίπτωση που ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο 

εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του είναι εγκατεστηµένοι εντός της 
∆ηµοκρατίας ή της Κοινότητας, η υποχρέωση διατήρησης του 
τεχνικού φακέλου κατασκευής είναι ευθύνη του προσώπου που θέτει 
το τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό στην αγορά. 

  
 4. Ο τεχνικός φάκελος κατασκευής πρέπει να επιτρέπει στο 

Επίτροπο να   προβαίνει  στην   αξιολόγηση   της   πιστότητας    του 
τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού προς  τις βασικές 
απαιτήσεις και πρέπει να καλύπτει τη µελέτη, την κατασκευή και τη 
λειτουργία του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού και να 
περιέχει ειδικότερα: 

  
  (α) γενική περιγραφή του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού 

εξοπλισµού, 
   
  (β) τη µελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια και σχήµατα των 

εξαρτηµάτων, κατασκευαστικών υποσυστηµάτων και 
κυκλωµάτων, 

   
  (γ) τις απαραίτητες περιγραφές και επεξηγήσεις για την 
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κατανόηση των εν λόγω σχεδίων και σχηµάτων και για 
τη λειτουργία του προϊόντος, 

   
  (δ) κατάλογο των εναρµονισµένων προτύπων που ισχύουν 

εν όλω ή εν µέρει, καθώς και περιγραφές και 
επεξηγήσεις των λύσεων που έχουν επιλεγεί για την 
κάλυψη των βασικών απαιτήσεων, σε περίπτωση που τα 
εναρµονισµένα πρότυπα δεν έχουν εφαρµοστεί ή δεν 
υφίστανται, 

   
  (ε) αποτελέσµατα υπολογισµού της µελέτης και 

διεξαχθείσες εξετάσεις, 
   
  (στ) εκθέσεις δοκιµών. 
   
 5. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του 

πρέπει να τηρούν αντίγραφο της δήλωσης συµµόρφωσης, η οποία 
περιέχει τα στοιχεία που φαίνονται στο Παράρτηµα VII, στο φάκελο 
του τεχνικού φακέλου κατασκευής. 

  
 6. Ο κατασκευαστής πρέπει να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα 

µέτρα ώστε κατά τη διαδικασία παραγωγής να εξασφαλίζεται  
η   συµµόρφωση   τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού   που  
κατασκευάζεται προς τον αναφερόµενο στο σηµείο 2 τεχνικό φάκελο 
κατασκευής καθώς και προς τις απαιτήσεις του Νόµου και των 
παρόντων Κανονισµών που ισχύουν γι' αυτά. 

  
 7. Για κάθε τύπο συσκευής, οι ουσιώδεις σειρές δοκιµών πρέπει 

να διεξάγονται από τον κατασκευαστή ή για λογαριασµό του. Ο 
προσδιορισµός των σειρών των δοκιµών που θεωρούνται ουσιώδεις 
είναι αρµοδιότητα του κοινοποιηµένου οργανισµού που επιλέγει ο 
κατασκευαστής, εκτός από τις περιπτώσεις όπου οι σειρές των 
δοκιµών καθορίζονται στα εναρµονισµένα πρότυπα. Ο 
κοινοποιηµένος οργανισµός λαµβάνει δεόντως υπόψη τις 
προηγούµενες αποφάσεις που ελήφθησαν από κοινού από τους 
κοινοποιηµένους οργανισµούς. 

  
 Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του που 

είναι εγκατεστηµένος στην ∆ηµοκρατία ή στην Κοινότητα ή το 
πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την διάθεση του 
τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού στην αγορά δηλώνει ότι οι 
εν λόγω δοκιµές έχουν διεξαχθεί και ότι η συσκευή συµµορφώνεται 
προς τις βασικές απαιτήσεις και τοποθετεί τον αναγνωριστικό αριθµό 
του κοινοποιηµένου οργανισµού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
παραγωγής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IΙ 
(Κανονισµός 4) 

 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΥ  

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ (2) KAI (3) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 4 
  
 Το παρόν παράρτηµα αποτελείται από το Παράρτηµα I και από την 

ακόλουθη συµπληρωµατική απαίτηση: 
  
 Ο τεχνικός φάκελος κατασκευής που περιγράφεται στο σηµείο 4 του 

Παραρτήµατος I και η δήλωση πιστότητας προς συγκεκριµένες 
σειρές δοκιµών που περιγράφεται στο σηµείο 7 του Παραρτήµατος I 
αποτελούν τον τεχνικό φάκελο κατασκευής. 

  
 Ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του που είναι 

εγκατεστηµένος στην ∆ηµοκρατία ή στην Κοινότητα ή το πρόσωπο 
που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του τηλεπικοινωνιακού 
τερµατικού εξοπλισµού στην αγορά, υποβάλλει το φάκελο σε έναν ή 
περισσότερους κοινοποιηµένους οργανισµούς,  ενηµερώνοντας κάθε 
ένα από τους κοινοποιηµένους οργανισµούς για τους άλλους που 
έχουν λάβει το φάκελο. 

  
 Ο κοινοποιηµένος οργανισµός εξετάζει το φάκελο και εάν κρίνει ότι 

δεν έχει αποδειχθεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του Νόµου και των 
παρόντων Κανονισµών, δύναται να διατυπώσει γνώµη προς τον 
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή το πρόσωπο που είναι 
υπεύθυνο για τη διάθεση του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού 
εξοπλισµού στην αγορά και ενηµερώνει αντίστοιχα τους άλλους 
κοινοποιηµένους οργανισµούς που έχουν λάβει το φάκελο. Η γνώµη 
αυτή δίδεται εντός τεσσάρων εβδοµάδων από την παραλαβή του 
φακέλου από τον κοινοποιηµένο οργανισµό. Με την παραλαβή της 
γνώµης αυτής ή µετά την παρέλευση της προθεσµίας των τεσσάρων 
εβδοµάδων, ο τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµός µπορεί να 
διατίθεται στην αγορά.  

 Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην ∆ηµοκρατία ή στην 
Κοινότητα εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του ή το πρόσωπο που 
είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού 
εξοπλισµού στην αγορά διατηρεί το φάκελο στη διάθεση του 
Επίτροπο για περίπτωση επιθεώρησης για χρονικό διάστηµα 
τουλάχιστον δέκα ετών από την κατασκευή του τελευταίου 
τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ 

(Κανονισµοί 4 και 5 (2)) 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ (2) ΚΑΙ (3) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 4 

  
 ΠΛΗΡΗΣ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
  
 1. Πλήρης διασφάλιση ποιότητας λέγεται η διαδικασία κατά την 

οποία ο κατασκευαστής ο οποίος πληροί τις υποχρεώσεις του 
σηµείου 2, βεβαιώνει και δηλώνει ότι ο συγκεκριµένος 
τηλεπικοινωνιακός τερµατικός εξοπλισµός πληροί τις απαιτήσεις του 
Νόµου και των παρόντων Κανονισµών που ισχύουν γι’ αυτά. Ο 
κατασκευαστής επιθέτει σε κάθε τηλεπικοινωνιακό τερµατικό 
εξοπλισµό τη σήµανση πιστότητας CE και συντάσσει γραπτή 
δήλωση συµµόρφωσης. 

  
 2. Ο κατασκευαστής εφαρµόζει εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας 

για το σχεδιασµό, την κατασκευή, την τελική επιθεώρηση και τη 
δοκιµή των προϊόντων, όπως ορίζεται στο σηµείο 3, και υπόκειται 
στην επιτήρηση που αναφέρεται στο σηµείο 4. 

  
 3. Σύστηµα Ποιότητας 
  
 3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει σε κοινοποιηµένο οργανισµό 

αίτηση αξιολόγησης του συστήµατος ποιότητας, η οποία 
περιλαµβάνει: 

  
  (α) όλες τις σχετικές πληροφορίες για την προβλεπόµενη 

κατηγορία τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού, 
   
  (β) το φάκελο του συστήµατος ποιότητας. 
  
 3.2.  Το σύστηµα ποιότητας πρέπει να διασφαλίζει τη 

συµµόρφωση τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού 
προς τις απαιτήσεις του  Νόµου και των παρόντων 
Κανονισµών που ισχύουν γι' αυτόν. Όλα τα στοιχεία, 
απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρµόζει ο κατασκευαστής 
πρέπει να περιέχονται, κατά συστηµατικό και τακτικό τρόπο, 
σε ένα φάκελο, υπό µορφή γραπτών µέτρων, διαδικασιών και 
οδηγιών. Ο φάκελος αυτός του συστήµατος ποιότητας 
επιτρέπει την ενιαία ερµηνεία των διαδικαστικών και ποιοτικών 
µέτρων όπως προγράµµατα, σχέδια, εγχειρίδια και φάκελοι 
ποιότητας. 
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  Ο φάκελος περιέχει ιδίως κατάλληλη περιγραφή: 
  
  (α) των ποιοτικών στόχων, του οργανογράµµατος, των 

ευθυνών και των αρµοδιοτήτων των στελεχών όσον 
αφορά το σχεδιασµό και την ποιότητα του 
τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού, 

   
  (β) των τεχνικών προδιαγραφών, συµπεριλαµβανοµένων 

των εναρµονισµένων προτύπων και των τεχνικών 
κανονισµών καθώς και των σχετικών προδιαγραφών 
δοκιµών που εφαρµόζονται και, όταν τα εναρµονισµένα 
πρότυπα δεν εφαρµόζονται πλήρως, των µέσων που 
θα χρησιµοποιηθούν ώστε να διασφαλίζεται ότι 
τηρούνται οι βασικές απαιτήσεις του Νόµου που 
ισχύουν για τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό, 

   
  (γ) των τεχνικών ελέγχου και επαλήθευσης του 

σχεδιασµού, των διαδικασιών και συστηµατικών 
δραστηριοτήτων που θα χρησιµοποιούνται κατά το 
σχεδιασµό τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού 
όσον αφορά την καλυπτόµενη κατηγορία 
τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού, 

   
  (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 διεξάγονται 

πριν, κατά και µετά την κατασκευή, και της συχνότητας 
διεξαγωγής τους, καθώς και των αποτελεσµάτων των 
δοκιµών που έγιναν πριν από την κατασκευή, αν 
υπάρχουν, 

   
  (στ) των µέσων µε τα οποία εξασφαλίζεται ότι οι 

εγκαταστάσεις δοκιµών και εξετάσεων πληρούν τις 
σχετικές απαιτήσεις για τη διεξαγωγή της αναγκαίας 
δοκιµής, 

   
  (ζ) των φακέλων ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης 

και στοιχεία δοκιµών και βαθµονόµησης, εκθέσεις 
προσόντων του αρµόδιου προσωπικού κλπ., 

   
  (η) των µέσων που επιτρέπουν να ελέγχεται η επίτευξη της 

επιθυµητής ποιότητας του σχεδιασµού και των τελικών 
προϊόντων και η αποτελεσµατική λειτουργία του 
συστήµατος ποιότητας. 

   

  



 26

 3.3.1 O κοινοποιηµένος οργανισµός τεκµαίρει ότι τα συστήµατα 
ποιότητας που εφαρµόζουν το σχετικό εναρµονισµένο 
πρότυπο ανταποκρίνονται προς τις απαιτήσεις αυτές. 
∆ιαφορετικά, ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί το 
σύστηµα ποιότητας για να διαπιστώσει αν ανταποκρίνεται 
προς τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σηµείο 3.2.  

  
 3.3.2 Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί ειδικότερα το κατά 

πόσον το σύστηµα ποιοτικού ελέγχου εξασφαλίζει την 
πιστότητα των προϊόντων προς τις απαιτήσεις του Νόµου  
και των παρόντων Κανονισµών λαµβάνοντας υπόψη το 
περιεχόµενο του οικείου φακέλου που έχει υποβληθεί 
σύµφωνα µε τα σηµεία 3.1 και 3.2, συµπεριλαµβανοµένων, 
ανάλογα µε την περίπτωση, αποτελεσµάτων δοκιµών που 
υποβάλλει ο κατασκευαστής. 

  
 3.3.3 Η οµάδα ελεγκτών περιλαµβάνει ένα τουλάχιστον µέλος µε 

πείρα αξιολόγησης της σχετικής τεχνολογίας. Η διαδικασία 
αξιολόγησης περιλαµβάνει επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του 
κατασκευαστή. 

 
3.3.4 Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή και 

περιλαµβάνει τα πορίσµατα του ελέγχου και την αιτιολογηµένη 
απόφαση αξιολόγησης. 

  
 3.4.1 Ο κατασκευαστής αναλαµβάνει τη δέσµευση να εκτελεί τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστηµα ποιότητας, 
όπως έχει εγκριθεί, και να το συντηρεί ώστε να παραµένει 
κατάλληλο και αποτελεσµατικό. 

  
 3.4.2 Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του 

ενηµερώνει τον κοινοποιηµένο οργανισµό ο οποίος ενέκρινε 
το σύστηµα ποιότητας για κάθε αναπροσαρµογή του 
συστήµατος ποιότητας που προτίθεται να εφαρµόσει. 

  
 3.4.3 Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί τις προτεινόµενες 

τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσο το τροποποιηµένο 
σύστηµα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις 
που αναφέρονται στο σηµείο 3.2, ή κατά πόσον πρέπει να 
γίνει νέα αξιολόγηση. 

  
 3.4.4 Ο κοινοποιηµένος οργανισµός κοινοποιεί την απόφασή του 

στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα 
συµπεράσµατα του ελέγχου και την αιτιολογηµένη απόφαση 
αξιολόγησης. 
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 4. Επιτήρηση Συστήµατος Ποιότητας από τον 
Κοινοποιηµένο Οργανισµό 

  
 4.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζει ότι ο 

κατασκευαστής πληροί δεόντως τις υποχρεώσεις του που 
προκύπτουν από το εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας. 

  
 4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιηµένο οργανισµό 

την πρόσβαση, για λόγους επιθεώρησης, στους χώρους 
σχεδιασµού, κατασκευής, επιθεώρησης και δοκιµών και 
αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες, και ιδίως: 

  
  (α) το φάκελο του συστήµατος ποιότητας, 
   
  (β) τους φακέλους ποιότητας που προβλέπονται από το 

σχεδιαστικό µέρος του συστήµατος ποιότητας, όπως 
αποτελέσµατα αναλύσεων, υπολογισµών, δοκιµών 
κλπ., 

   
  (γ) τους φακέλους ποιότητας όπως προβλέπονται από το 

κατασκευαστικό µέρος του συστήµατος ελέγχου 
ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεωρήσεων και στοιχεία 
δοκιµών, στοιχεία βαθµονοµήσεων, εκθέσεις 
προσόντων του αρµόδιου προσωπικού κλπ. 

   
 4.3. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός διεξάγει, κατά εύλογα 

διαστήµατα, ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής 
διατηρεί και εφαρµόζει το σύστηµα ποιότητας και χορηγεί 
έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή. 

  
 4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να 

πραγµατοποιεί αιφνίδιες επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά 
τις επισκέψεις αυτές, ο κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να 
διεξάγει ή να φροντίζει να διεξάγονται δοκιµές για να 
εξακριβωθεί, εάν χρειάζεται, η καλή λειτουργία του 
συστήµατος ποιότητας και χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση 
της επίσκεψης και, εάν πραγµατοποιήθηκε δοκιµή, έκθεση της 
δοκιµής. 

  
 5. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση του Επίτροπου , για 

περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών από την τελευταία ηµεροµηνία 
κατασκευής του προϊόντος: 

  
  (α) το φάκελο του συστήµατος ποιότητας που αναφέρεται 

στο σηµείο 3.1, 
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  (β) τις αναπροσαρµογές που αναφέρονται στο σηµείο 3.4.2, 
   
  (γ) τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιηµένου 

οργανισµού που αναφέρονται στα σηµεία, 3.4.4, 4.3 και 
4.4. 

  
 6. Κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός θέτει στη διάθεση των 

άλλων κοινοποιηµένων οργανισµών τις σχετικές πληροφορίες που 
αφορούν τις χορηγούµενες ή ανακαλούµενες εγκρίσεις συστηµάτων 
ποιότητας µε αναφορά του σχετικού προϊόντος ή προϊόντων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙV 
(Κανονισµοί 2, 5) 

 
ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ CE 

  
 1. Η σήµανση πιστότητας CE αποτελείται από τα αρχικά «CE» 

υπό την ακόλουθη µορφή: 
 

 
 

 Εάν η σήµανση πιστότητας CE σµικρυνθεί ή µεγεθυνθεί, πρέπει να 
τηρούνται οι διαστάσεις του πιο πάνω υπό κλίµακα σχεδίου. 

  
 2. Η σήµανση πιστότητας CE πρέπει να έχει ύψος τουλάχιστον 

5mm, εκτός εάν αυτό δεν είναι δυνατό λόγω της φύσης της 
συσκευής. 

  
 3. Η σήµανση πιστότητας CE επιτίθεται κατά τρόπο ορατό, 

αναγνώσιµο και ανεξίτηλο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
(Κανονισµός 5) 

 
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΡΑ∆ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ 

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ (4) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 5 
 

Γενικά Στοιχεία 
 

Όνοµα Γνωστοποιούντος Μέρους 1 
 

 

Οδός και Αριθµός 
 

 

Πόλη και Ταχυδροµικός 
Κώδικας 
 

 ∆ιεύθυνση 
 

Χώρα 
 

 

Όνοµα Υπεύθυνου Προσώπου  

Τηλέφωνο 
 

 

Τηλεοµοιότυπο 
 

 

Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση 
 

 

Ιστοσελίδα 
 

 

 
Στοιχεία Εταιρείας  (στη περίπτωση εταιριών) 

 
Όνοµα Εγγραφής Εταιρείας 
  

 
 

Λειτουργικό Όνοµα Εταιρείας  
 

 

Αριθµός Εγγραφής Εταιρείας 
  

 

Είδος Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας  
 

 

 
 

Όνοµα Κατασκευαστή 
 

∆ιεύθυνση 
 

Οδός και Αριθµός 
  

                                                 
1 Κατασκευαστής ή Εξουσιοδοτηµένος Αντιπρόσωπος ή Πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του 
προϊόντος στην αγορά. 
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Πόλη και Ταχυδροµικός 
Κώδικας 
 

 

Χώρα 
  

Τηλέφωνο 
  

Τηλεοµοιότυπο 
  

Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση 
  

Ιστοσελίδα 
  

 

 
Τεχνικά Στοιχεία Εξοπλισµού 

 
Αριθµός Εγγραφής Εξοπλισµού 
  

Τύπος Συσκευής 
  

Εµπορικό Όνοµα 
  

Περιγραφή Χρήσης Συσκευής 
  

Για ασύρµατο Τηλεπικοινωνιακό Τερµατικό Εξοπλισµό 
Καθορισµένη Ζώνη Συχνοτήτων 
  

Εκποµπή 
  Ζώνη Συχνοτήτων 

Λειτουργίας 
 Λήψη 

  

Κατηγορία Εκποµπής 
  

∆ιαµόρφωση  
  

∆ιαπόσταση Καναλιών 
  

Παράγοντας ∆ράσης 
  

Στάθµη  Ισχύος 
  

Ζώνη Θερµοκρασιών 
  

Τύπος Αντένας 
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Στοιχεία Συµµόρφωσης 
 

Πρότυπα ή Τεχνικές Προδιαγραφές 
  

Αναγνωριστικοί Αριθµοί 
Κοινοποιηµένων Οργανισµών 
 

 

Συµπληρωµατικές Πληροφορίες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
(Κανονισµός 5) 

 
ΚΩ∆ΙΚΟ ΣΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΡΑ∆ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 
(Κανονισµός 2) 

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1 
 

Στοιχεία Προϊόντος 
 

Όνοµα Προϊόντος 
  

Εµπορικό Όνοµα  
  

Αριθµός κατηγορίας 
  

Αριθµός Παρτίδας / Σειριακός Αριθµός
  

 
Κατασκευαστής 
(Manufacturer) 

Όνοµα  
  

∆ιεύθυνση  
  

Χώρα  
  

Τηλέφωνο 
  

Τηλεοµοιότυπο 
  

Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση 
  

Ιστοσελίδα 
  

 
Εξουσιοδοτηµένος Αντιπρόσωπος στην Ευρώπη  

 

Όνοµα  
  

∆ιεύθυνση  
  

Χώρα  
  

Τηλέφωνο  

                                                 
1 Η δήλωση συµµόρφωσης πρέπει να τυπώνεται σε επιστολόχαρτο του οργανισµού που το εκδίδει. (The 
declaration of conformity must be printed on the letterhead) 
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Τηλεοµοιότυπο 
  

Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση 
  

Ιστοσελίδα 
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Μέσα Συµµόρφωσης  

 
.............. δηλώνει ότι το παρόν προϊόν συµµορφούται µε τις βασικές απαιτήσεις και 
πρόνοιες της / των Οδηγίας / Οδηγιών του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
............................. και συµµορφούται µε τα πρότυπα………………………………….. 
 
Υπογραφή2 
  

Τόπος και Ηµεροµηνία Υπογραφής 
  

Όνοµα και Τίτλος  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Υπογραφή από εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 
(Κανονισµός 8) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
 
Ο Επίτροπος ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 8 και 25 των  
Παρόντων Κανονισµών, αναθεωρεί ή / και συµπληρώνει το παρόν Παράρτηµα, όπου 
κρίνει σκόπιµο, εκδίδοντας περιοδικά  ∆ιατάγµατα για καθορισµό των προδιαγραφών 
κατασκευής τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού µετά από διαβουλεύσεις µε 
αρµόδιους οργανισµούς ή/ και πρόσωπα. 
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