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ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2004 

 

                  Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 55 

 
 

146(Ι) του  2002  
 15(Ι) του 2003 
16(Ι) του 2004 

.........του 2004. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το 

άρθρο 55 των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόµων, του 2002 µέχρι 2004 

εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισµούς. 
  

Συνοπτικός 
τίτλος.  
 
 
Επίσηµη 
Εφηµερίδα, 
Παράρτηµα 
Τρίτο (Ι):  
31.1.2003.  

1. Οι παρόντες Κανονισµοί θα αναφέρονται ως οι περί Ραδιοεπικοινωνιών 

(Ραδιοεξοπλισµός) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2004 και θα 

διαβάζονται µαζί µε τους περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ραδιοεξοπλισµός) 

Κανονισµούς του 2003 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί 

κανονισµοί») και οι βασικοί κανονισµοί και οι παρόντες Κανονισµοί θα 

αναφέρονται µαζί ως οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ραδιοεξοπλισµός) 

Κανονισµοί του 2003 και 2004.  
  
Γενική 
τροποποίηση 
των βασικών 
κανονισµών.  
 
 

2. Οι βασικοί κανονισµοί τροποποιούνται µε την αντικατάσταση του όρου 

«τεχνικός φάκελος κατασκευής», όπου συναντάται και σε οποιαδήποτε 

γραµµατική του παραλλαγή, µε τον όρο «τεχνική τεκµηρίωση» στην 

αντίστοιχη γραµµατική του παραλλαγή, µε εξαίρεση τη δεύτερη 

παράγραφο του Παραρτήµατος ΙΙ των βασικών κανονισµών, η οποία 

αντικαθίσταται µε την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

 

«Η τεχνική τεκµηρίωση που περιγράφεται στο σηµείο 4 του 

Παραρτήµατος Ι και η δήλωση πιστότητας προς συγκεκριµένες σειρές 

ραδιοδοκιµών που περιγράφεται στο σηµείο 7 του Παραρτήµατος Ι 

αποτελούν τον τεχνικό φάκελο κατασκευής.». 
  
Τροποποίηση 
του Κανονισµού 
4 των βασικών 
κανονισµών. 

3. Η παράγραφος (4) του Κανονισµού 4 των βασικών κανονισµών 

αντικαθίσταται µε την ακόλουθη νέα παράγραφο (4): 

 

«(4) Ο κατασκευαστής δύναται, αντί των διαδικασιών που αναφέρονται 

στις παραγράφους (2) και (3), να ακολουθεί, για εκτίµηση της 

συµµόρφωσης µόνο προς τις βασικές απαιτήσεις που περιγράφονται στο 

άρθρο 39(1) του Νόµου, τις διαδικασίες που ορίζονται στην εκάστοτε 
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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 αναφεροµένων 

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 Μαΐου 1989, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών 

σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα, όταν ο ραδιοεξοπλισµός 

εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των Κανονισµών αυτών.». 

  
Τροποποίηση 
του Κανονισµού 
16 των βασικών 
κανονισµών. 

4. Ο Κανονισµός 16 των βασικών κανονισµών τροποποιείται  ως 

ακολούθως : 

 

(α) Με την κατάργηση της παραγράφου (2) αυτού. 

 

(β) µε την αντικατάσταση του κειµένου που ακολουθεί αµέσως µετά την 

παράγραφο (ζ), µε το ακόλουθο νέο κείµενο: 

 

 «διαπράττει αδίκηµα και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε 

φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή σε 

πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις  χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και στις 

δύο ποινές µαζί». 
  
Τροποποίηση 
του 
Παραρτήµατος Ι 
των βασικών 
κανονισµών. 
 

5. Το Παράρτηµα Ι των βασικών κανονισµών τροποποιείται ως 

ακολούθως :    

 

(α) Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (δ) της παραγράφου 4 

αυτού µε την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (δ) :    

 

«(δ) κατάλογο των εναρµονισµένων προτύπων που ισχύουν εν όλω 

ή εν µέρει,». 

 

(β) µε την αντικατάσταση της δεύτερης υποπαραγράφου της 

παραγράφου 7 αυτού, µε την ακόλουθη νέα δεύτερη 
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υποπαράγραφο:  

 

«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 ραδιοεξοπλισµού 

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, µόνο εάν έχει εµπλακεί 

κοινοποιηµένος οργανισµός στην αξιολόγηση της συµµόρφωσης 

(περίπτωση κατά την οποία δεν καθορίζονται οι ουσιώδης σειρές 

ραδιοδοκιµών στα εναρµονισµένα πρότυπα).». 
  
Τροποποίηση 
του 
Παραρτήµατος 
ΙΙ των βασικών 
κανονισµών 

6. Το Παράρτηµα ΙΙ των βασικών κανονισµών τροποποιείται µε την 

αντικατάσταση της πρώτης παραγράφου αυτού, µε την ακόλουθη νέα 

πρώτη παράγραφο: 

 

«Για τις 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, το 

παρόν Παράρτηµα αποτελείται από το Παράρτηµα I και από την 

ακόλουθη συµπληρωµατική απαίτηση:». 
  
Αντικατάσταση 
του 
Παραρτήµατος 
V των βασικών 
κανονισµών. 

7. Το Παράρτηµα V των βασικών κανονισµών αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο Παράρτηµα V:  
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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 / General Information 

Όνοµα Γνωστοποιούντος Μέρους 1 
(Notifying Party Name)  

Οδός και Αριθµός 
(Street and Number)  

Πόλη και Ταχυδροµικός 
Κώδικας 
(City and Postcode) 

 ∆ιεύθυνση 
(Address) 

Χώρα 
(Country)  

Τηλέφωνο 
(Telephone)  

Τηλεοµοιότυπο 
(Telefax)  

Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση 
(E-mail)  

Ιστοσελίδα 
(Web site)  

 

Όνοµα Κατασκευαστή / Manufacturer’s Name 
Οδός και Αριθµός 
(Street and Number)  

Πόλη και Ταχυδροµικός 
Κώδικας 
(City and Postcode) 

 ∆ιεύθυνση 
(Address) 

Χώρα 
(Country)  

Τηλέφωνο 
(Telephone)  

Τηλεοµοιότυπο 
(Telefax)  

Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση 
(E-mail)  

Ιστοσελίδα 
(Web site)  

                                                 
1 Κατασκευαστής ή Εξουσιοδοτηµένος Αντιπρόσωπος ή Πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση 
του προϊόντος στην αγορά (Manufacturer or Authorized Representative or Person responsible for 
placing the equipment in the market). 
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Τεχνικά Στοιχεία Εξοπλισµού / Equipment Technical Information 
Αριθµός Εγγραφής Εξοπλισµού 
(Equipment Identification)  

Τύπος Συσκευής 
(Type Designation)  

Εµπορικό Όνοµα 
(Trade Name)  

Περιγραφή Χρήσης Συσκευής 
(Description of Equipment Use)  

Καθορισµένη Ζώνη Συχνοτήτων 
(Designated Frequency Range)  

Εκποµπή 
(Transmit)  

Ζώνη Συχνοτήτων Λειτουργίας 
(Operating Frequency Range) Λήψη 

(Receive)  

Κατηγορία Εκποµπής 
(Class of Emission)  

∆ιαµόρφωση  
(Modulation)  

∆ιαπόσταση Καναλιών 
(Channel Spacing)  

Παράγοντας ∆ράσης 
(Duty Cycle)  

Στάθµη  Ισχύος 
(Power level)  

Περιοχή Θερµοκρασιών 
(Temperature Range)  

Τύπος Αντένας 
(Antenna Type)  

 

Στοιχεία Συµµόρφωσης / Conformity Information 
Πρότυπα ή Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Standards or Technical Specifications)  

Αναγνωριστικοί Αριθµοί Κοινοποιηµένων 
Οργανισµών 
(Identification Νumbers of Notified Bodies) 

 

Συµπληρωµατικές Πληροφορίες 
(Additional Information)  

∆ΗΛΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
DECLARATION BY THE NOTIFYING PARTY 

 
∆ια της υπογραφής µου πιο κάτω βεβαιώνω ότι όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που έχουν δοθεί πιο 
πάνω είναι ορθά. (My signature below certifies that all the data and information stated hereinabove 
are correct). 
 
 
Υπογραφή/Signature:  
 
Όνοµα/Name: 
 
Ηµεροµηνία/Date:» 
 


