
 ΟΙ ΠΔΡΙ ΡΑΓΙΟΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2002 ΜΔΥΡΙ 2006 

  

 Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 55 

  

 

 

146(Ι) ηνπ 2002 

15(Ι) ηνπ 2003 

16(I) ηνπ 2004 

180(Ι) ηνπ 2004 

74(I) ηνπ 2006. 

Ο Γηεπζπληήο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρεη ην άξζξν 55 ησλ 

πεξί Ραδηνεπηθνηλσληψλ Νφκσλ ηνπ 2002 κέρξη 2006, εθδίδεη ηνπο 

αθφινπζνπο Καλνληζκνχο: 

  

πλνπηηθφο ηίηινο. 

 

Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα, 

Παξάξηεκα  

Σξίην (Ι): 

31.3.2003 

30.4.2004. 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Ραδηνεπηθνηλσληψλ 

(Ραδηνεμνπιηζκφο) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2011 θαη ζα 

δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο πεξί Ραδηνεπηθνηλσληψλ (Ραδηνεμνπιηζκφο) 

Καλνληζκνχο ηνπ 2003 κέρξη 2004 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «νη 

βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη παξφληεο Καλνληζκνί 

ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Ραδηνεπηθνηλσληψλ (Ραδηνεμνπιηζκφο) 

Καλνληζκνί ηνπ 2003 κέρξη 2011. 

  

Σξνπνπνίεζε ηνπ 

θαλνληζκνχ 2 ησλ 

βαζηθψλ 

θαλνληζκψλ. 

2. Ο θαλνληζκφο 2 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη- 

  

     (α) κε ηε πξνζζήθε ησλ αθφινπζσλ λέσλ φξσλ θαη ησλ 

νξηζκψλ ηνπο ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά: 

  

  

 

 

 

 

 

««Γηαπίζηεπζε» ζεκαίλεη ηε βεβαίσζε απφ Δζληθφ 

Φνξέα Γηαπίζηεπζεο φηη έλαο νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο 

ηεο ζπκκφξθσζεο πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ 

ηεζεί κε ελαξκνληζκέλα πξφηππα θαη, φπνπ 

εθαξκφδνληαη, ηηο ηπρφλ πξφζζεηεο απαηηήζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηα 

αληίζηνηρα ηνκεαθά ζπζηήκαηα, γηα λα εθηειεί κηα 

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα αμηνιφγεζεο ηεο 

ζπκκφξθσζεο∙ 

   

  «Δζληθφο Φνξέαο Γηαπίζηεπζεο» ζεκαίλεη ηνλ θνξέα 

πνπ ελεξγεί σο ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Γηαπίζηεπζεο 

ελφο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 765/2008 θαη 

εθαξκφδεη ην Κεθάιαην ΙΙ θαη ην Άξζξν 39 ηνπ ελ ιφγσ 

Καλνληζκνχ, θαη ζπκκνξθψλεηαη εθ κέξνπο ηνπ ελ ιφγσ 

θξάηνπο κέινπο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηηο νπνίεο 
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επηβάιιεη ν ελ ιφγσ Καλνληζκφο ζηηο εζληθέο αξρέο∙ 

   

Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο 

Δ.Δ.: L 218, 

13.08.2008,  

ζ. 30. 

 «Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 765/2008» ζεκαίλεη ηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 765/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 9εο Ινπιίνπ 

2008, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ δηαπίζηεπζεο 

θαη επνπηείαο ηεο αγνξάο φζνλ αθνξά ηελ εκπνξία ησλ 

πξντφλησλ θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ 

(ΔΟΚ) αξηζ. 339/93 ηνπ πκβνπιίνπ∙ 

   

  «θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο» ζεκαίλεη Κππξηαθφ 

θνηλνπνηεκέλν  νξγαληζκφ θαη θάζε νξγαληζκφ, ν 

νπνίνο εγθξίλεηαη θαη θνηλνπνηείηαη απφ θξάηνο κέινο 

ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηα άιια θξάηε κέιε, γηα ζθνπνχο 

εθηέιεζεο ηεο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο 

δπλάκεη ηεο Οδεγίαο 1999/5/ΔΚ, θαη ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν θνηλνπνηεκέλσλ 

νξγαληζκψλ πνπ δεκνζηεχεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

πεξηιακβάλεη νξγαληζκνχο νη νπνίνη δπλαηφ λα 

αλαθέξνληαη ζε Καλνληζκνχο σο αλαγλσξηζκέλνη ηξίηνη 

θνξείο, νξγαληζκνί επηζεψξεζεο, ειεθηηθέο ππεξεζίεο 

ησλ ρξεζηψλ, εξγαζηήξηα δνθηκψλ θαη νξγαληζκνί 

πηζηνπνίεζεο· 

   

 

 

 

156 (Ι) ηνπ 2002 

10(I) ηνπ 2010. 

 «Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Πξνψζεζεο Πνηφηεηαο 

(ΚΟΠΠ)» ζεκαίλεη ηνλ νξγαληζκφ πνπ έρεη ζπζηαζεί 

δπλάκεη ηνπ Άξζξνπ 3 ηνπ πεξί Σππνπνίεζεο, 

Γηαπίζηεπζεο θαη Σερληθήο Πιεξνθφξεζεο Νφκνπ ηνπ 

2002, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 

αληηθαζίζηαηαη, θαη είλαη ν Δζληθφο Φνξέαο 

Γηαπίζηεπζεο ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία∙ 

   

Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο 

Δ.Δ.: L 091, 

07/04/1999,  

ζ. 10. 

 «Οδεγία 1999/5/ΔΚ» ζεκαίλεη ηελ Οδεγία 1999/5/ΔΚ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

9εο Μαξηίνπ 1999, ζρεηηθά κε ην ξαδηνεμνπιηζκφ θαη 

ηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ θαη ηελ 

ακνηβαία αλαγλψξηζε ηεο πηζηφηεηαο ησλ εμνπιηζκψλ 

απηψλ∙   

   

  «Πηζηνπνηεηηθφ Γηαπίζηεπζεο» ζεκαίλεη ην επίζεκν 

έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ «Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

765/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 9
εο

 Ινπιίνπ 2008 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 
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απαηηήζεσλ δηαπίζηεπζεο θαη επνπηείαο ηεο αγνξάο 

φζνλ αθνξά ηελ εκπνξία ησλ πξντφλησλ θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξ. 339/93 ηνπ 

πκβνπιίνπ» κε ην νπνίν επηβεβαηψλεηαη φηη ν 

ελδηαθεξφκελνο νξγαληζκφο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο 

ηνπ Καλνληζκνχ 11∙»∙ 

   

     (β) κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ νξηζκνχ ηνπ φξνπ 

«ελαξκνληζκέλν πξφηππν» κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 

ιέμεσλ «Κππξηαθφ Οξγαληζκφ Πξνψζεζεο  Πνηφηεηαο» 

(φγδνε γξακκή) κε ηηο ιέμεηο «Κππξηαθφ Οξγαληζκφ 

Σππνπνίεζεο». 

  

Σξνπνπνίεζε ηνπ 

θαλνληζκνχ 3  

ησλ βαζηθψλ 

θαλνληζκψλ. 

3. Σν εδάθην (1) ηνπ θαλνληζκνχ 3 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη 

κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ιέμεσλ «ηνλ Τπνπξγφ» (δεχηεξε γξακκή) κε ηηο 

ιέμεηο «ην Γηεπζπληή». 

  

Σξνπνπνίεζε ηνπ 

θαλνληζκνχ 4  

ησλ βαζηθψλ 

θαλνληζκψλ. 

4. Σν εδάθην (4) ηνπ θαλνληζκνχ 4 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη 

κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θξάζεο «Οδεγία 73/23/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

19
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1973» (ηξίηε κέρξη ηέηαξηε γξακκή) κε ηε θξάζε «Οδεγία 

2006/95/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12
εο

 

Γεθεκβξίνπ 2006» θαζψο θαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θξάζεο «Οδεγία 

89/336/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 3
εο

 Μαΐνπ 1989» (7
ε
 κέρξη 8

ε
 γξακκή) κε 

ηε θξάζε «Οδεγία 2004/108/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

πκβνπιίνπ ηεο 15
εο

 Γεθεκβξίνπ 2004». 

  

Σξνπνπνίεζε ηνπ 

θαλνληζκνχ 5 ησλ 

βαζηθψλ 

θαλνληζκψλ. 

5. Σν εδάθην (4) ηνπ θαλνληζκνχ 5 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη 

κε ηε πξνζζήθε, ζην ηέινο ηνπ εδαθίνπ απηνχ, ακέζσο πξηλ απφ ηελ ηειεία, 

ηεο θξάζεο «ή ρξεζηκνπνηψληαο ην απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα 

κνλνζπξηδηθήο θνηλνπνίεζεο (One Stop Notification) ηεο Δπηηξνπήο 

ππνβάιινληαο ηα ίδηα ζηνηρεία φπσο ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη  ζην 

Παξάξηεκα V».  

  

Σξνπνπνίεζε ηνπ 

θαλνληζκνχ 6  

ησλ βαζηθψλ 

θαλνληζκψλ. 

6. Ο θαλνληζκφο 6 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ 

πξνζζήθε ακέζσο κεηά απφ ηε  θξάζε «πεξί ησλ Βαζηθψλ Απαηηήζεσλ 

πνπ πξέπεη λα Πιεξνχλ Καζνξηζκέλεο Καηεγνξίεο Πξντφλησλ Νφκν ηνπ 

2002» (δεχηεξε κέρξη ηέηαξηε γξακκή θαη έθηε κέρξη έβδνκε γξακκή), ηεο 

θξάζεο «φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη».   

  

Σξνπνπνίεζε ηνπ 

θαλνληζκνχ 10 

ησλ βαζηθψλ 

θαλνληζκψλ. 

7. Ο θαλνληζκφο 10 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:  
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 (α)   κε   ηε  δηαγξαθή  θαη  θαηάξγεζε  ηεο παξαγξάθνπ (α) απηνχ∙   

  

 (β)     κε ηελ αληηθαηάζηαζε παξαγξάθνπ (β) απηνχ κε ηελ αθφινπζε 

λέα παξάγξαθν:   

«(β) Πηζηνπνηεηηθφ Γηαπίζηεπζεο απφ ηνλ Κππξηαθφ 

Οξγαληζκφ Πξνψζεζεο Πνηφηεηαο ή απφ εζληθφ 

νξγαληζκφ δηαπίζηεπζεο άιινπ θξάηνπο κέινπο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

765/2008, κε ην νπνίν επηβεβαηψλεηαη φηη ν 

ελδηαθεξφκελνο νξγαληζκφο πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ Καλνληζκνχ 11 ησλ παξφλησλ 

Καλνληζκψλ∙»∙   

  

 (γ)   κε ηελ αληηθαηάζηαζε, ζηελ παξάγξαθν (γ) απηνχ, ηεο ιέμεο 

«απφδεημε» (πξψηε γξακκή) κε ηε θξάζε «πιήξσο 

ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγξακκέλν ην ζρεηηθφ έληππν ηνπ 

Παξαξηήκαηνο VIII κε ην νπνίν επηβεβαηψλεηαη».  

  

Σξνπνπνίεζε ηνπ 

θαλνληζκνχ 12 

ησλ βαζηθψλ 

θαλνληζκψλ. 

8. Ο θαλνληζκφο 12 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

  

  

 (α)  κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (α) απηνχ κε ηελ 

αθφινπζε λέα παξάγξαθν:  

«(α)  Τπνβάιινπλ, θάζε ρξφλν, απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζην 

Γηεπζπληή πνπ δείρλνπλ φηη δηαηεξνχλ ηελ ηθαλφηεηα 

εθηέιεζεο ηεο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο ηεο 

ζπκκφξθσζεο γηα ηελ νπνία θνηλνπνηήζεθαλ∙»∙   

 

 (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ηειείαο ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ (θ) 

απηνχ κε άλσ θαη θάησ ηειεία θαη ηελ πξνζζήθε, ακέζσο 

κεηά απφ απηήλ, ηεο αθφινπζεο λέαο παξαγξάθνπ (ι): 

 

«(ι)  ελεκεξψλνπλ  ην  Γηεπζπληή γηα ηελ πξφζεζε ηνπο γηα 

νπνηαδήπνηε ππεξγνιαβηθή αλάζεζε ζε άιιν 

νξγαληζκφ, κέξνπο ησλ εξγαζηψλ ηνπο.» 

  

Πξζζήθε λέσλ 

Καλνληζκψλ 12Α, 

12Β θαη 12Γ ζηνπο 

βαζηθνχο 

θαλνληζκνχο. 

9. Οη βαζηθνί θαλνληζκνί ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά 

ηνλ θαλνληζκφ 12, ησλ αθφινπζσλ λέσλ Καλνληζκψλ 12Α, 12Β θαη 12Γ:  

   

 «Απφθαζε ηνπ 12Α.-(1) Ο Γηεπζπληήο ιακβάλεη θαη κειεηά ηελ αίηεζε 



 

 

 

5 

Γηεπζπληή επί ηεο 

αίηεζεο. 

γηα έγθξηζε θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ θαη απνθαζίδεη 

επί ηεο αίηεζεο, λννπκέλνπ φηη απηή είλαη πιήξσο 

ζπκπιεξσκέλε, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκέξα 

παξαιαβήο ηεο πιήξσο ζπκπιεξσκέλεο αίηεζεο. Ο 

Γηεπζπληήο θνηλνπνηεί γξαπηψο ζηνλ αηηεηή ηελ 

απφθαζή ηνπ επί ηεο αίηεζεο.  

   

  (2)  ε πεξίπησζε πνπ, γηα απξφβιεπηνπο ιφγνπο, ε 

αμηνιφγεζε ηεο αίηεζεο απφ ην Γηεπζπληή δελ 

νινθιεξσζεί εληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηψλ κελψλ, 

δελ ζεσξείηαη φηη έρεη ρνξεγεζεί έγθξηζε 

θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ. 

   

 Κνηλνπνίεζε 

εγθεθξηκέλσλ 

νξγαληζκψλ. 

12Β.-(1) Ο Γηεπζπληήο θνηλνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή θαη 

ζηα άιια θξάηε κέιε ηνπο εγθεθξηκέλνπο 

θνηλνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο κε ρξήζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ κέζνπ θνηλνπνίεζεο πνπ έρεη 

δεκηνπξγήζεη θαη δηαρεηξίδεηαη ε Δπηηξνπή. 

   

  (2) Καηά ηελ θνηλνπνίεζε, ν Γηεπζπληήο δηαβηβάδεη ζηελ 

Δπηηξνπή ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

εγθεθξηκέλν θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ: 

   

  (α)  Όλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ νξγαληζκνχ
.
 

   

  (β) ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία ηζρχεη ε θνηλνπνίεζε
.
 

   

  (γ) ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ ηθαλνηήησλ 

ηνπ νξγαληζκνχ
.
 

   

  (δ) ην πξντφλ ή ηα πξντφληα γηα ηα νπνία ν νξγαληζκφο 

εγθξίζεθε λα δηεμάγεη ηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο 

ζπκκφξθσζεο θαη γηα ηα νπνία θνηλνπνηείηαη 

θαζψο θαη ε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο 

ζπκκφξθσζεο ηελ νπνία ζα αθνινπζήζεη. 

   

  (3) Η θνηλνπνίεζε ηζρχεη φζε πεξίνδν ηζρχεη θαη ε 

δηαπίζηεπζε ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ. 

   

  (4) Σα νλφκαηα ησλ θνηλνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ, νη 

αξηζκνί αλαγλψξηζεο πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί απφ 

ηελ Δπηηξνπή θαη νη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο 

έρνπλ θνηλνπνηεζεί, βξίζθνληαη ζε έληππε θαη 

ειεθηξνληθή κνξθή ζε θαηάινγν πνπ θαηαξηίδεηαη θαη 

επηθαηξνπνηείηαη απφ θαηξφ ζε θαηξφ απφ ηελ Δπηηξνπή. 
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  (5) Ο Γηεπζπληήο ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή θαη ηα 

θξάηε κέιε γηα νπνηεζδήπνηε επαθφινπζεο αιιαγέο 

ζηελ θνηλνπνίεζε. 

  

 Σέιε 

θνηλνπνηεκέλσλ 

νξγαληζκψλ. 

12Γ. Σν ηέινο ππνβνιήο θαη εμέηαζεο ηεο αίηεζεο 

θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ είλαη πεληαθφζηα (500) 

επξψ θαη θαηαβάιιεηαη ζην Γηεπζπληή κε ηελ ππνβνιή 

ηεο αίηεζεο. 

   

 Δπηηήξεζε 

θνηλνπνηεκέλσλ 

νξγαληζκψλ. 

12Γ.-(1) Οη θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί επηηεξνχληαη 

απφ ηνλ Κππξηαθφ Οξγαληζκφ Πξνψζεζεο Πνηφηεηαο ή 

απφ Δζληθφ Φνξέα Γηαπίζηεπζεο άιινπ θξάηνπο 

κέινπο, αλάινγα κε ηε πεξίπησζε, έηζη ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη φηη δηαηεξνχλ αλά πάζα ζηηγκή ηελ 

ηθαλφηεηα δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο ηεο 

ζπκκφξθσζεο γηα ηελ νπνία  δηαπηζηεχζεθαλ θαη φηη 

εμαθνινπζνχλ λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο βάζεη ησλ 

νπνίσλ εγθξίζεθαλ θαη θνηλνπνηήζεθαλ. 

   

  (2) ε πεξίπησζε πνπ ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο 

παχζεη λα δηαηεξεί ηελ ηθαλφηεηα εθηέιεζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο γηα ηα 

πξντφληα γηα ηα νπνία έρεη θνηλνπνηεζεί, θαη  ν 

Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Πξνψζεζεο Πνηφηεηαο ή ν 

Δζληθφο Φνξέαο Γηαπίζηεπζεο ηνπ άιινπ θξάηνπο 

κέινπο, αλάινγα κε ηε πεξίπησζε, απνθαζίζεη λα 

αλαθαιέζεη ή λα αλαζηείιεη ή λα κελ επαλεθδψζεη ην 

πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο, ηφηε ν θνηλνπνηεκέλνο 

νξγαληζκφο ελεκεξψλεη άκεζα ην Γηεπζπληή επί ηνπ 

ζέκαηνο.». 

  

Σξνπνπνίεζε ηνπ 

θαλνληζκνχ 13 

ησλ βαζηθψλ 

θαλνληζκψλ. 

10. Η παξάγξαθνο (1) ηνπ θαλνληζκνχ 13 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ 

ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

 

(α)  κε ηε δηαγξαθή ηεο θξάζεο «, θαηφπηλ αμηνιφγεζεο ηεο εηήζηαο 

έθζεζεο πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ 

κε βάζε ηελ παξάγξαθν (α) ηνπ Καλνληζκνχ 12,»∙  

  

 (β)      κε  ηελ  αληηθαηάζηαζε  ηεο  ππνπαξαγξάθνπ (α) απηήο κε ηελ 

αθφινπζε λέα ππνπαξάγξαθν (α):   

«(α)   ν  ελ  ιφγσ νξγαληζκφο  δελ  θαηέρεη πιένλ έγθπξν 

πηζηνπνηεηηθφ  δηαπίζηεπζεο∙»∙ 

  

 (γ)      κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β) κε ηελ αθφινπζε 
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λέα ππνπαξάγξαθν (β):   

«(β)   ν ελ ιφγσ νξγαληζκφο δελ εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ παξάγξαθν (α) ηνπ 

Καλνληζκνχ 10 γηα ηηο νπνίεο εγθξίζεθε θαη 

θνηλνπνηήζεθε∙».   

  

Πξνζζήθε λέσλ 

Καλνληζκψλ 14Α 

θαη 14Β ζηνπο 

βαζηθνχο 

θαλνληζκνχο. 

11. Οη βαζηθνί θαλνληζκνί ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά 

απφ ηνλ θαλνληζκφ 14 απηψλ, ησλ αθφινπζσλ λέσλ Καλνληζκψλ 14Α θαη 

14Β: 

   

 «Κνηλνπνηεκέλνη 

νξγαληζκνί 

άιισλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο Δ.Δ.. 

14Α. Οξγαληζκνί, νη νπνίνη έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε 

άιιν θξάηνο κέινο θαη νη νπνίνη επηζπκνχλ λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηε Γεκνθξαηία, νθείινπλ- 

   

  (α)    λα  είλαη  θνηλνπνηεκέλνη  γηα  ην ζθνπφ απηφ απφ 

ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν έρνπλ ηελ έδξα 

ηνπο∙ θαη
 
 

   

  (β)  λα ελεκεξψλνπλ ηελ θνηλνπνηνχζα αξρή ζην άιιν 

θξάηνο κέινο γηα ηελ πξφζεζε ηέηνηαο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε παξαθνινχζεζε ηεο ζπλνιηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εθηφο ηεο 

επηθξάηεηαο ηνπ θνηλνπνηνχληνο θξάηνπο 

κέινπο. 

   

 Τπεξγνιαβηθή 

αλάζεζε 

θαζεθφλησλ απφ 

θνηλνπνηεκέλνπο 

νξγαληζκνχο. 

14Β.-(1) Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δχλαηαη λα 

αλαζέηεη κε ππεξγνιαβία ζε άιιν νξγαληζκφ κέξνο ησλ 

εξγαζηψλ πνπ ν ίδηνο νθείιεη λα δηεθπεξαηψζεη, αθνχ 

πξψηα ελεκεξψζεη γηα ηελ πξφζεζή ηνπ απηή ην 

Γηεπζπληή: 

   

  Ννείηαη φηη, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο 

δηθαηνχηαη λα αλαζέηεη κε ππεξγνιαβία απζηεξά 

πεξηνξηζκέλεο ηερληθέο αξκνδηφηεηεο, ελφζσ απηέο 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ζεκαληηθέο θαη ζπλαθείο κε 

ηηο ηερληθέο πηπρέο ηεο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο ηεο 

ζπκκφξθσζεο, θαη ζε θακηά πεξίπησζε δε δηθαηνχηαη 

λα αλαζέηεη κε ππεξγνιαβία φιεο ηνπ ηηο αξκνδηφηεηεο. 

   

  (2) Οξγαληζκφο, ν νπνίνο αλαιακβάλεη κε ππεξγνιαβία 
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ηελ εθηέιεζε ησλ πην πάλσ αλαθεξφκελσλ εξγαζηψλ, 

δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη εγθεθξηκέλνο θαη 

θνηλνπνηεκέλνο, αιιά νθείιεη λα θαηέρεη ηελ 

απαξαίηεηε ηερληθή ηθαλφηεηα θαη λα επηδεηθλχεη ηελ ίδηα 

αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθφηεηα, ε νπνία απαηηείηαη 

απφ ηνπο θνηλνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο. 

   

  (3) Η αλάζεζε κε ππεξγνιαβία κέξνο ησλ εξγαζηψλ 

θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ ζε άιιν νξγαληζκφ γίλεηαη 

βάζεη ζπκβνιαίνπ ην νπνίν δηαζθαιίδεη ηελ εθπιήξσζε 

ησλ γεληθφηεξσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ 

νξγαληζκνχ, θαζψο θαη ηε δηαθάλεηα θαη 

εκπηζηεπηηθφηεηα πνπ πξέπεη λα δηέπεη ηηο εξγαζίεο 

ηφζν ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ φζν θαη ηνπ 

νξγαληζκνχ ν νπνίνο αλαιακβάλεη θαζήθνληα κε 

ππεξγνιαβία. 

   

  (4) Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ηεξεί κεηξψν κε φιεο 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηηο φπνηεο αλαζέηεη κε ππεξγνιαβία 

ζε άιινπο νξγαληζκνχο, ην νπνίν θαη ελεκεξψλεη 

ζπζηεκαηηθά θαη ην νπνίν ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ 

Γηεπζπληή νπνηεδήπνηε απηφο ηνπ ην δεηήζεη. 

   

  (5) Αλεμάξηεηα απφ ηελ αλάζεζε νπνηνπδήπνηε κέξνπο 

ησλ εξγαζηψλ ηεο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο ηεο 

ζπκκφξθσζεο ζε άιιν νξγαληζκφ, ν θνηλνπνηεκέλνο 

νξγαληζκφο παξακέλεη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηηο 

εξγαζίεο πνπ δηεμάγνληαη απφ ηνλ άιιν νξγαληζκφ.». 

  

Σξνπνπνίεζε ηνπ 

θαλνληζκνχ 16 

ησλ βαζηθψλ 

θαλνληζκψλ. 

12. Ο θαλνληζκφο 16 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ 

αληηθαηάζηαζε, ηνπ θεηκέλνπ πνπ αθνινπζεί ακέζσο κεηά ηελ παξάγξαθν 

(δ) κε ην αθφινπζν λέν θείκελν:  

«δηαπξάηηεη αδίθεκα θαη ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ ππφθεηηαη ζε 

θπιάθηζε γηα πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο έμη κήλεο ή ζε πξφζηηκν πνπ 

δελ ππεξβαίλεη ηηο  δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα εμήληα δχν επξψ (2.562,00) 

επξψ ή θαη ζηηο δχν πνηλέο καδί.». 

  

Σξνπνπνίεζε ηνπ 

θαλνληζκνχ 17 

ησλ βαζηθψλ 

θαλνληζκψλ. 

13. Ο θαλνληζκφο 17 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη- 

(α)   κε  ηελ  αληηθαηάζηαζε,  ζηελ εηζαγσγηθή πξφηαζε ηεο 

παξαγξάθνπ (1) απηνχ, ησλ ιέμεσλ «δέθα ρηιηάδεο ιίξεο» κε 

ηε θξάζε «δέθα επηά ρηιηάδεο εθαηφ επξψ (17,100)», θαη  

β)    κε ηελ αληηθαηάζηαζε, ζηελ παξάγξαθν (2) απηνχ, ησλ ιέμεσλ 

«πελήληα κέρξη θαη εθαηφ ιίξεο» (δεχηεξε γξακκή), κε ηε 

θξάζε νγδφληα πέληε επξψ (85) κέρξη θαη εθαηφ εβδνκήληα 

επξψ (170)».   
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Πξνζζήθε λένπ 

Καλνληζκνχ 

14. Οη βαζηθνί θαλνληζκνί ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά 

απφ ηνλ θαλνληζκφ 20 απηψλ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ Καλνληζκνχ 20
Α
:  

   

 «Καηάζρεζε 

ξαδηνεμνπιηζκνχ 

γηα ηερληθφ 

έιεγρν. 

«20Α.-(1) Ο Γηεπζπληήο δχλαηαη, αθνχ ελεκεξψζεη 

ζρεηηθά ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν 

αληηπξφζσπφ ηνπ ή ην πξφζσπν πνπ είλαη ππεχζπλν 

γηα ηε δηάζεζε ηνπ ξαδηνεμνπιηζκνχ ζηελ αγνξά, 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, λα θαηάζρεη 

ξαδηνεμνπιηζκφ γηα ηερληθφ έιεγρν, έηζη ψζηε λα 

δηαπηζησζεί ε ζπκκφξθσζε ηνπ ξαδηνεμνπιηζκνχ 

απηνχ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ θαη ησλ παξφλησλ 

Καλνληζκψλ. 

  

  (2) ε πεξίπησζε πνπ ν ηερληθφο έιεγρνο θαηαδείμεη φηη 

ν θαηαζρεζείο ξαδηνεμνπιηζκφο ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ θαη ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, 

ηφηε ν ξαδηνεμνπιηζκφο επηζηξέθεηαη πίζσ ζηνλ 

θαηαζθεπαζηή ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ 

ηνπ ή ην πξφζσπν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηάζεζε 

ηνπ ξαδηνεμνπιηζκνχ ζηελ αγνξά, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε. 

   

  (3) ε πεξίπησζε πνπ- 

(α)  ν ηερληθφο έιεγρνο θαηαδείμεη φηη ν 

θαηαζρεζείο ξαδηνεμνπιηζκφο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 

θαη ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, θαη  

(β)      ν ξαδηνεμνπιηζκφο έρεη ππνζηεί δεκηέο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ ηερληθνχ έιεγρνπ,  

ηφηε θαηαβάιιεηαη ην θφζηνο ζηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ 

εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ ή ην πξφζσπν πνπ 

είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηάζεζε ηνπ ξαδηνεμνπιηζκνχ 

ζηελ αγνξά, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

   

  (4) ε πεξίπησζε πνπ ν ηερληθφο έιεγρνο θαηαδείμεη φηη 

ν ξαδηνεμνπιηζκφο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Νφκνπ θαη ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ν 

Γηεπζπληήο δχλαηαη λα θαηάζρεη ην ξαδηνεμνπιηζκφ θαη’ 

εθαξκνγή ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Νφκνπ 

ή/θαη λα επηβάιιεη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηα ρίιηα επηαθφζηα (1,700) επξψ γηα θάζε 

εκέξα ζπλέρηζεο ηεο παξάβαζεο, αλάινγα κε ηελ 

βαξχηεηα απηήο, θαη’ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ (ηε) 

ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Νφκνπ.  



 

 

 

10 

   

  (5) ε πεξίπησζε επηβνιήο δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ, 

βάζεη ηεο παξαγξάθνπ (4)- 

   

  (α)  ν Γηεπζπληήο επηβάιιεη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν, κε 

γξαπηή θαη αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, ε 

νπνία θαζνξίδεη ηελ παξάβαζε θαη δηα ηεο 

νπνίαο πιεξνθνξεί ηνλ παξαβάηε γηα ην 

θαζνξηδφκελν ζηελ ππνπαξάγξαθν (β) 

δηθαίσκά ηνπ θαη ηελ νπνία θνηλνπνηεί ζηνλ 

παξαβάηε∙ 

   

  (β)    ν παξαβάηεο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη παξαζηάζεηο 

ζην Γηεπζπληή θαηά ηεο επηβνιήο δηνηθεηηθνχ 

πξνζηίκνπ ή θαηά ηνπ χςνπο απηνχ, κέζα ζε 

πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ζηνλ παξαβάηε ηεο απφθαζεο δηα 

ηεο νπνίαο επηβάιιεηαη ην δηνηθεηηθφ πξφζηηκν∙ 

   

  (γ)   ην πνζφ ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ εηζπξάηηεηαη 

απφ ην Γηεπζπληή φηαλ πεξάζεη άπξαθηε ε 

πξνο άζθεζε πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ 

Αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ πξνζεζκία ησλ 

εβδνκήληα πέληε εκεξψλ - 

  (i)   Απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο γηα 

επηβνιή δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ, ή 

  (ii) ζε πεξίπησζε πνπ ππνβάιινληαη 

παξαζηάζεηο ελψπηνλ ηνπ Γηεπζπληή 

ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (β), 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απνξξηπηηθήο 

απφθαζεο ηνπ Γηεπζπληή επί ησλ ελ 

ιφγσ παξαζηάζεσλ. 

   

  (δ) ε πεξίπησζε παξάιεηςεο θαηαβνιήο ηνπ θαηά ην 

Νφκν θαη ηνλ παξφληα Καλνληζκφ 

επηβαιιφκελνπ απφ ην Γηεπζπληή δηνηθεηηθνχ 

πξνζηίκνπ, ν Γηεπζπληήο ιακβάλεη δηθαζηηθά 

κέηξα θαη εηζπξάηηεη ην νθεηιφκελν πνζφ σο 

αζηηθφ ρξένο νθεηιφκελν πξνο ηε 

Γεκνθξαηία.». 

  

Πξνζζήθε λένπ 

Παξαξηήκαηνο VII 

ζηνπο βαζηθνχο 

θαλνληζκνχο. 

15. Οη βαζηθνί θαλνληζκνί ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά 

απφ ην Παξάξηεκα VI απηψλ ηνπ αθφινπζνπ λένπ Παξαξηήκαηνο VII: 
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 «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII 

 (Καλνληζκφο 10) 

 ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

  

 

Δγψ ν ……………………………………εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο 

ηνπ  …………………………………………(εθεμήο «ηνπ νξγαληζκνχ»),  

 

δειψλσ ππεχζπλα φηη: 

 

1. Οη απαζρνινχκελνη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απφ ηνλ Οξγαληζκφ:  

 

i.  γλσξίδνπλ ζε βάζνο ηνπο πεξί Ραδηνεπηθνηλσληψλ 
Νφκνπο, Καλνληζκνχο, Γηαηάγκαηα  θαη Απνθάζεηο πνπ 
ξπζκίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο  
ξαδηνεμνπιηζκνχ κε ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο γηα ηηο 
νπνίεο ν νξγαληζκφο καο επηζπκεί λα θνηλνπνηεζεί

.
 

 

ii.  γλσξίδνπλ ζε βάζνο ηελ  ηερλνινγία θαηαζθεπήο ηνπ 
ξαδηνεμνπιηζκνχ γηα ηνλ νπνίν αθνινπζείηαη ε 
δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο, ηνπ ηξφπνπ 
ρξήζεο ηνπ, ησλ πηζαλψλ ειαηησκάησλ πνπ κπνξεί λα 
εκθαληζηνχλ θαηά ηε ρξήζε ηνπ θαη ησλ πηζαλψλ 
ζπλεπεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ

.
 

 

iii.  δηαζέηνπλ ηθαλφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο θξίζεο 
αλαθνξηθά κε ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ξαδηνεμνπιηζκνχ κε 
ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο. 

 

2. Ο Οξγαληζκφο θαη νη απαζρνινχκελνη απφ απηφλ, κε 
νπνηνδήπνηε ηξφπν, είλαη αλεμάξηεηνη θαη αληηθεηκεληθνί σο 
πξνο φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο  ζε ζρέζε κε ην ζρεδηαζκφ, 
ηελ θαηαζθεπή, ηε δηαλνκή θαη ηε δηάζεζε θαηεγνξηψλ 
ξαδηνεμνπιηζκνχ γηα ηα νπνία ν νξγαληζκφο επηζπκεί λα 
θνηλνπνηεζεί. 

 

3. Ο Οξγαληζκφο αλαιακβάλεη ηε δέζκεπζε φηη ζα παξέρεη ζην 
Γηεπζπληή θάζε απαξαίηεηε δηεπθφιπλζε ή/θαη πιεξνθνξία 
αλαθνξηθά κε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οξγαληζκνχ, αλ ηειηθά 
εγθξηζεί. 

 

4. Μεηά ηελ έγθξηζε, ν Οξγαληζκφο δεζκεχεηαη φηη ζα 
εμαθνινπζήζεη λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο απαηηήζεηο 
ηνπ Γηεπζπληή φπσο θαζνξίδνληαη ζην Νφκν θαη ηνπο 
Καλνληζκνχο. 

 

5. Βεβαηψλεηαη φηη φια ηα ζηνηρεία ζηελ αίηεζε απηή, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη έγγξαθσλ πνπ 
επηζπλάπηνληαη, είλαη αιεζή θαη νξζά.  

 

 

Τπνγξαθή  ……………………………….Ηκεξνκελία…………….. 

εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ 

     ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νξγαληζκνχ». 
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