
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                   Ν. 112(Ι)/2016 
Αρ. 4579, 27.10.2016                               

Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 112(Ι) του 2016 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2016 

 
Προοίμιο. 
 

Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με  την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-  

Επίσημη 
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.:  
L. 153, 
22.5.2014, 
σ. 62. 

«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», 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 

112(Ι) του 2004 
84(I) του 2005 

149(I) του 2005 
67(I) του 2006 

113(I) του 2007 
134(I) του 2007 

46(I) του 2008 
103(I) του 2009 

94(Ι) του 2011 
51(Ι) του 2012  

160(Ι) του 2013 
77(Ι) του 2014 

104(Ι) του 2016. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) (Aρ. 2) Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με 
τους περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμους του 
2004 έως 2016 (οι οποίοι στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και 
ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμοι του 2004 έως (Αρ. 2) του 2016. 

 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με τη διαγραφή από το τέλος της παραγράφου (ιστ) αυτού, της λέξης «και»
.
 

    
  (β) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (ιζ) αυτού, με κόμμα

.
 και 

    
  (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ιζ) αυτού, των ακόλουθων νέων 

παραγράφων (κ),(λ) και (μ): 
    
   «(κ)   διασφαλίζει και προωθεί τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοι-

νωνιακών τερματικών, 
    
     (λ)  θεσπίζει το κανονιστικό πλαίσιο για τη διαθεσιμότητα του ραδιοεξοπλισμού  στην 

αγορά και τη θέση του σε λειτουργία στην Ευρωπαϊκή  Ένωση, σύμφωνα με τις 
αρμοδιότητές του στον παρόντα Νόμο, 

    
     (μ) εξασφαλίζει την τήρηση ουσιωδών απαιτήσεων σε ορισμένες κατηγορίες ή 

κλάσεις ραδιοεξοπλισμού, με σκοπό τη διαλειτουργικότητα του μέσω δικτύων με 
άλλο  ραδιοεξοπλισμό,  τη διασφάλιση σύνδεσής του με διεπαφές κατάλληλου 
τύπου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη διασφάλιση μη βλάβης του 
δικτύου ή την λειτουργία του με αποτέλεσμα την κατάχρηση πόρων που οδηγούν 
στη μη αποδεκτή υποβάθμιση της υπηρεσίας, την εξασφάλιση της προστασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας των χρηστών και 
του συνδρομητή, την εξασφάλιση της προστασίας από απάτη, την πρόσβαση σε 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τη διευκόλυνση της χρήσης από χρήστες με 
αναπηρία και την εξασφάλιση ότι η εγκατάσταση του λογισμικού στον 
ραδιοεξοπλισμό είναι δυνατή μόνον όταν έχει αποδεικτεί η συμμόρφωση του 
συνδυασμού του ραδιοεξοπλισμού και του λογισμικού.». 
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Τροποποίηση  
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθωςː 

  (α) Με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων  
νέων όρων και των ορισμών τους : 

   
  “«αξιολόγηση της συμμόρφωσης»  σημαίνει διεργασία αξιολόγησης με 

την οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι ουσιώδεις απαιτήσεις των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου, που αφορούν ραδιοεξοπλισμό, 

   
  «απόσυρση» σημαίνει κάθε μέτρο που έχει ως στόχο να αποτρέψει τη 

διαθεσιμότητα στην αγορά ραδιοεξοπλισμού ο οποίος βρίσκεται στην 
αλυσίδα εφοδιασμού, 

   
  «διαθεσιμότητα στην αγορά» σημαίνει προσφορά ραδιοεξοπλισμού για 

διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην ενωσιακή αγορά  στο πλαίσιο 
εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν, 

   
  «διάθεση στην αγορά» σημαίνει την πρώτη φορά κατά την οποία 

ραδιοεξοπλισμός διατίθεται στην ενωσιακή αγορά, 
   
  «διανομέας» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα 

εφοδιασμού, άλλο από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, το οποίο 
καθιστά διαθέσιμο ραδιοεξοπλισμό στην αγορά, 

   
  «διαπίστευση» σημαίνει τη βεβαίωση από εθνικό οργανισμό 

διαπίστευσης ότι ένας οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
πληροί τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί με εναρμονισμένα πρότυπα και, 
όπου είναι συμπεριλαμβανομένων αυτών που καθορίζονται στα 
αντίστοιχα τομεακά συστήματα, εκτελεί μια συγκεκριμένη δραστηριότητα 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, 

   
  

 
156(Ι) του 2002 
10(I) του 2010  
57(I) του 2011  
69(I) του 2012  

120(I) του 2012. 

 «εθνικός οργανισμός διαπίστευσης» σημαίνει τον Κυπριακό Οργανισμό 
Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ) που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 
3 του περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης 
Νόμου του 2002,  

  «ειδικά δικαιώματα» σημαίνει τα δικαιώματα που χορηγεί ο Επίτροπος, 
σε περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων, μέσω των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου ή οποιασδήποτε άλλης οικείας νομοθεσίας, ή 
οποιωνδήποτε κανονιστικών ή διοικητικών μηχανισμών που 
προβλέπονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή 
Κανονισμών, Διαταγμάτων ή Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιασδήποτε άλλης οικείας 
νομοθεσίας, τα οποία, σε δεδομένη γεωγραφική περιοχή: 

   
  (α) περιορίζουν, σε δύο (2) ή περισσότερες, τον αριθμό των 

επιχειρήσεων αυτών με βάση κριτήρια που δεν είναι 
αντικειμενικά, αναλογικά και αμερόληπτα, ή 

   
  (β) υποδεικνύουν, με βάση κριτήρια διαφορετικά από αυτά που 

αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α), περισσότερες 
ανταγωνίστριες επιχειρήσεις, ή 

   
  (γ) αναθέτουν σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, με βάση κριτήρια 

διαφορετικά από τα προαναφερθέντα, νομοθετικά ή κανονιστικά 
πλεονεκτήματα που επηρεάζουν ουσιαστικά τη δυνατότητα 
οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης να εισάγει, να εμπορεύεται, να 
συνδέει, να θέτει σε λειτουργία ή/και να συντηρεί 
τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και υπό 
αντίστοιχες συνθήκες, 
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  «εισαγωγέας» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση  που εισάγει στην ενωσιακή αγορά 
ραδιοεξοπλισμό προερχόμενο από τρίτη χώρα, 

    
  «ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης»  σημαίνει την κάθε νομοθεσία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία εναρμονίζει τους όρους εμπορίας των 
προϊόντων, 

    
  «εξοπλισμός τερματικών» σημαίνει: 
    
  (α) είτε τον εξοπλισμό που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την 

ηλεκτρονική διασύνδεση ενός δημόσιου δικτύου τηλεπικοινωνιών 
για τη μεταβίβαση, επεξεργασία ή λήψη πληροφοριών· και στις 
δύο περιπτώσεις, δηλαδή είτε η σύνδεση είναι άμεση είτε είναι 
έμμεση δυνατόν να  γίνει με καλώδιο, οπτικές ίνες ή 
ηλεκτρομαγνητικά κανάλια· η σύνδεση είναι έμμεση, αν μεταξύ 
του τερματικού και της ηλεκτρονικής διασύνδεσης του δημόσιου 
δικτύου παρεμβάλλεται άλλη συσκευή, 

     
  (β) είτε τον εξοπλισμό επίγειων δορυφορικών σταθμών, 
     
  «εξοπλισμός επίγειων σταθμών» σημαίνει τον εξοπλισμό ο οποίος 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για μετάδοση («εκπομπή») ή για 
μετάδοση και λήψη («εκπομπή/λήψη»), ή μόνο για λήψη («μόνο λήψη») 
σημάτων ραδιοεπικοινωνίας μέσω δορυφόρων ή άλλων επίγειων 
συστημάτων, 

   
  «εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει λάβει 
γραπτή εντολή από κατασκευαστή να ενεργεί εξ ονόματός του για την 
εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων, 

   
  «επιχειρήσεις», για σκοπούς ανταγωνισμού στην αγορά εξοπλισμού 

τερματικών, σημαίνει τους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς στους οποίους 
το κράτος εκχωρεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα εισαγωγής, 
εμπορίας, σύνδεσης, θέσης σε λειτουργία ή συντήρησης εξοπλισμού 
τερματικών τηλεπικοινωνιών, 

   
  «ηλεκτρομαγνητική διαταραχή» σημαίνει ηλεκτρομαγνητικό φαινόμενο 

που μπορεί να υποβαθμίσει τη λειτουργία εξοπλισμού· μια 
ηλεκτρομαγνητική διαταραχή μπορεί να είναι θόρυβος 
ηλεκτρομαγνητικής προέλευσης, ανεπιθύμητο σήμα ή μεταβολή του 
ιδίου του μέσου διά του οποίου γίνεται η διάδοση, 

   
  «θέση σε λειτουργία» σημαίνει  την πρώτη χρήση του ραδιοεξοπλισμού 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον τελικό χρήστη, 
   
  «κατασκευαστής» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 

κατασκευάζει ραδιοεξοπλισμό ή που αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασμό 
ή την κατασκευή ραδιοεξοπλισμού και διοχετεύει στην αγορά τον 
εξοπλισμό αυτόν υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του, 

  «κλάση ραδιοεξοπλισμού» σημαίνει  την κλάση που προσδιορίζει 
συγκεκριμένες κατηγορίες ραδιοεξοπλισμού οι οποίες θεωρούνται 
παρόμοιες δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και τις 
ραδιοεπαφές εκείνες για τις οποίες έχει σχεδιαστεί ο ραδιοεξοπλισμός, 

   
  «οικονομικοί φορείς» σημαίνει τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο 

αντιπρόσωπο, εισαγωγέα και διανομέα, 
 

  «οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης»  σημαίνει  τον οργανισμό 
ο οποίος πραγματοποιεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμ-
μόρφωσης, 

   
  «ραδιοδιαπεφή» σημαίνει  τη προδιαγραφή της ρυθμιζόμενης χρήσης 

του ραδιοφάσματος,
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  «ραδιοεπικοινωνία» σημαίνει  επικοινωνία μέσω ραδιοκυμάτων, 
   
  «ραδιοπροσδιορισμός» σημαίνει  τον  προσδιορισμό της θέσης, 

ταχύτητας και/ ή άλλων χαρακτηριστικών ενός αντικειμένου, ή απόκτηση 
πληροφοριών σε σχέση με αυτές τις παραμέτρους  μέσω των ιδιοτήτων 
διάδοσης των ραδιοκυμάτων, 

   
  «σήμανση CE»  σημαίνει τη σήμανση με την οποία ο κατασκευαστής 

δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός συμμορφώνεται προς τις εφαρμοστέες 
απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης που προβλέπει την 
τοποθέτηση της σήμανσης, 

   
  «τεχνική προδιαγραφή» σημαίνει έγγραφο με το οποίο ορίζονται τα  

απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του ραδιοεξοπλισμού,”
. 

    
 (β) με την αντικατάσταση των ορισμών των όρων «δεδομένα θέσης», 

«εναρμονισμένο πρότυπο», «επιβλαβείς παρεμβολές», «ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο», «προηγμένος ψηφιακός τηλεοπτικός εξοπλισμός», 
«ραδιοκύματα», «ραδιοεξοπλισμός» και «ραδιοφάσμα» με τους 
ακόλουθους νέους όρους και ορισμούς αυτών: 

   
  “«δεδομένα θέσης» σημαίνει τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας 

σε ένα δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα οποία καταδεικνύουν τη 
γεωγραφική θέση του εξοπλισμού τερματικών χρήστη, δημοσίως 
διαθέσιμης υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

 

   
  «εναρμονισμένο πρότυπο» σημαίνει  το ευρωπαϊκό πρότυπο που έχει 

εκδοθεί κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
εφαρμογή της νομοθεσίας εναρμόνισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 

   
  

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

180(Ι) του 2004 
74(Ι) του 2006 
50(Ι) του 2012 
52(Ι) του 2013 

113(I) του 2016. 

«επιβλαβής παρεμβολή» έχει την έννοια που αποδίδει στο όρο αυτό ο 
περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμος του 2002, 

  «ηλεκτρονικό ταχυδρομείο» σημαίνει οποιοδήποτε μήνυμα που 
συνίσταται σε κείμενο, φωνή, ήχο ή εικόνα και αποστέλλεται μέσω ενός 
δημοσίου δικτύου επικοινωνιών, το οποίο δύναται να αποθηκευθεί στο 
δίκτυο ή στον εξοπλισμό  τερματικών έως ότου συλλεγεί από τον 
παραλήπτη,

 

   
  «προηγμένος ψηφιακός τηλεοπτικός εξοπλισμός» σημαίνει τον 

περιφερειακό εξοπλισμό τερματικών  ο οποίος προορίζεται για σύνδεση 
με τηλεοπτική συσκευή ή σύνθετη ψηφιακή τηλεοπτική συσκευή και είναι 
ικανός να υποστηρίξει ψηφιακές διαδραστικές τηλεοπτικές υπηρεσίες, 

   
  «ραδιοκύματα» ή «ραδιοσυχνότητες» σημαίνει ηλεκτρομαγνητικά 

κύματα συχνότητας κάτω από  3.000 GHz (τρία εκατομμύρια 
μεγακύκλους ανά δευτερόλεπτο), που μεταδίδονται σε ανοικτό χώρο 
χωρίς τεχνητό οδηγό (artificial guide), 

   
  «ραδιοεξοπλισμός» σημαίνει ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό προϊόν που 

εκούσια εκπέμπει και/ ή λαμβάνει ραδιοκύματα για σκοπούς 
ραδιοεπικοινωνίας και/ή ραδιοπροσδιορισμού, ή ηλεκτρικό ή 
ηλεκτρονικό προϊόν που πρέπει να συμπληρωθεί με εξάρτημα, όπως 
κεραία, ώστε εκούσια να εκπέμπει και/ή να λαμβάνει ραδιοκύματα για 
σκοπούς ραδιοεπικοινωνίας και/ή ραδιοπροσδιορισμού, 

   
  «ραδιοφάσμα» σημαίνει ραδιοκύματα συχνότητας κάτω από 3000GHz, 

που διαδίδονται στο διάστημα χωρίς τεχνητό οδηγό,”
. 
και 

   
 (γ) με τη διαγραφή των όρων και των ορισμών «τερματικός εξοπλισμός» και 

«τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός». 
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Τροποποίηση  
του άρθρου 18  
του βασικού 
νόμου. 

4.  Το  εδάφιο (3) του άρθρου 18  του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 

τελείας στο τέλος της παραγράφου (ιβ) αυτού, με κόμμα και την προσθήκη, αμέσως μετά των 
ακόλουθων νέων παραγράφων  (ιγ), (ιδ), (ιε)  και (ιστ): 

 «(ιγ) ενθαρρύνοντας  την εναρμόνιση  των τεχνικών  προδιαγραφών συγκεκριμένου τύπου 
ραδιοεξοπλισμού ορισμένων κατηγοριών και κλάσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του  
εδαφίου (1) του άρθρου 76 ο οποίος υπάγεται στην αρμοδιότητα του Επιτρόπου, 

  
 (ιδ)   διασφαλίζοντας και προωθώντας τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τερματικών, 
  
 (ιε)    θεσπίζοντας το κανονιστικό πλαίσιο για τη διαθεσιμότητα του ραδιοεξοπλισμού στην αγορά 

και τη θέση του σε λειτουργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
  
 (ιστ) εξασφαλίζοντας  την τήρηση ουσιωδών απαιτήσεων σε ορισμένες κατηγορίες ή κλάσεις 

ραδιοεξοπλισμού που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 81.». 
  
Τροποποίηση  
του άρθρου 20  
του βασικού 
νόμου. 

5.  Η παράγραφος (γ) του άρθρου 20  του βασικού νόμου αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα 

παράγραφο (γ): 

 «(γ)  διασφαλίζει- 
    
  (i) ότι ο ραδιοεξοπλισμός ορισμένων κατηγοριών ή κλάσεων που προβλέπονται στις 

διατάξεις του άρθρου 81 κατασκευάζεται κατά τρόπο που πληροί τις ουσιώδεις 
προϋποθέσεις αυτού και για τον σκοπό  αυτό ο Επίτροπος μπορεί να συνεργάζεται 
με όλες τις αρμόδιες αρχές για την εποπτεία και  επιτήρηση του, και 

    
  (ii) ότι ο εξοπλισμός τερματικών πληροί τις εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές,». 
    
Τροποποίηση  
του άρθρου 27  
του βασικού 
νόμου. 

6.  Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με τη αντικατάσταση στην παράγραφο (ζ) αυτού, της φράσης  «τερματικό εξοπλισμό» 
(όγδοη γραμμή), με τη φράση «εξοπλισμό τερματικών ή ραδιοεξοπλισμό της 
κατηγορίας ή κατηγοριών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του Επιτρόπου σύμφωνα 
με τις διατάξεις  του άρθρου 81»

.
 και 

    
  (β) με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (ιιι) της παραγράφου (θ) αυτού, της 

φράσης «τερματικού εξοπλισμού» (τρίτη γραμμή), με τη φράση «εξοπλισμού 
τερματικών ή ραδιοεξοπλισμού ορισμένων κατηγοριών ή κλάσεων που εμπίπτουν στα 
πλαίσια αρμοδιότητας του Επιτρόπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 81.». 

    
Τροποποίηση 
του τίτλου του  
Μέρους 12  
του βασικού 
νόμου. 

7.  Ο τίτλος του Μέρους 12 του βασικού νόμου, αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο τίτλο: 

 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ή ΚΛΑΣΕΩΝ». 

  
Τροποποίηση  
του βασικού  
νόμου με την 
αντικατάσταση   
των άρθρων 76, 
77, 78,  
79 και 80.  

8.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση των άρθρων 76, 77, 78, 79 και 80 με 

τα ακόλουθα νέα άρθρα 76, 77, 78, 79 και 80: 
 

 «Εξοπλισμός 
τερματικών  
και ραδιοεξοπλισμός. 

76.(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4) του 
παρόντος άρθρου, οι διατάξεις του Μέρους αυτού εφαρμόζονται στον 
εξοπλισμό τερματικών και σε ραδιοεξοπλισμό ορισμένων κατηγοριών ή 
κλάσεων που κατασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούν τις 
ουσιώδεις απαιτήσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 81. 

   
  (2) Ραδιοεξοπλισμός ορισμένων κατηγοριών ή κλάσεων που υπάγεται 

στις κατηγορίες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 81 και ο 
οποίος χρησιμοποιεί ραδιοδιεπαφή, και στον οποίο τυγχάνουν εφαρμογής 
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οι διατάξεις του Μέρους αυτού, υπόκειται και στις διατάξεις οποιουδήποτε 
εκάστοτε σε ισχύ νόμου που αφορά τις ραδιοεπικοινωνίες. 

   
  (3) Οι διατάξεις του Μέρους αυτού δεν τυγχάνουν εφαρμογής στο 

ραδιοεξοπλισμό που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για δραστηριότητες 
που αφορούν τη δημόσια ασφάλεια, την άμυνα, την κρατική ασφάλεια, 
συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ευημερίας του κράτους στην 
περίπτωση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με ζητήματα κρατικής 
ασφάλειας, και τις δραστηριότητες του κράτους στον τομέα του ποινικού 
δικαίου. 

   
  (4) Ο Επίτροπος δύναται δια διατάγματος, να καθορίσει ραδιοεξοπλισμό  

ορισμένων κατηγοριών ή κλάσεων ή τύπων ο οποίος χρησιμοποιούμενος 
υπό ορισμένες  περιστάσεις  εξαιρείται από τις διατάξεις του παρόντος 
Μέρους. 

   
  (5) Οι διατάξεις του Μέρους αυτού δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε 

ραδιοεξοπλισμό που  κατασκευάζεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται- 
   
   (α) H προστασία της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων και 

των κατοικίδιων ζώων και της περιουσίας, συμπεριλαμβα-
νομένων των στόχων που προβλέπονται στις διατάξεις του 
παρόντος Νόμου, όσον αφορά τις απαιτήσεις ασφαλείας, αλλά 
χωρίς την επιβολή ορίου τάσης

.
 

     
  

 
 
 

 (β) επαρκές επίπεδο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας όπως 
ορίζεται στις διατάξεις των περί των Βασικών Απαιτήσεων 
(Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) Κανονισμών του 
2016ˑ 

     
   (γ) αφενός η αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος και αφετέρου η 

υποστήριξη της αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος, 
προκειμένου να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παρεμβολές και για 
τον οποίο είναι αρμόδιος ο Διευθυντής. 

     
 Αρμοδιότητες 

Επιτρόπου. 
77.(1) Κατά ή προς άσκηση της αρμοδιότητάς του δυνάμει των 

διατάξεων της παραγράφου (γ) του άρθρου 20, ο Επίτροπος δύναται να 
ορίζει, δια Διατάγματος, άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες και εξοπλισμό 
τερματικών ή και ραδιοεξοπλισμό  που έχει εγκριθεί σε αυτές, και εν 
τοιαύτη περιπτώσει ο εν λόγω εξοπλισμός τερματικών θα θεωρείται ως 
εγκεκριμένος στην Δημοκρατία. 

   
   (2) Πρόσωπο, το οποίο  πωλεί, παραχωρεί ή προσφέρει προς 

παραχώρηση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, διαθέτει ή προσφέρει προς 
διάθεση ή κυκλοφορεί στην κυπριακή αγορά  ραδιοεξοπλισμό που δεν 
εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 78, 79 και 81 ή εξοπλισμό τερματικών  
που δεν εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι ένοχο ποινικού 
αδικήματος. 
 

   
   (3) Πρόσωπο, το οποίο καταδικάζεται για την διάπραξη ποινικού 

αδικήματος κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (2), υπόκειται σε 
ποινή φυλάκισης, που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική 
ποινή που δεν υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 5.000) ή και στις δύο 
αυτές ποινές. 

   
 Συμμόρφωση. 78. Οι προϋποθέσεις προς συμμόρφωση είναι: 
   
   (α) Η πλήρωση των απαιτήσεων που καθορίζονται στις διατάξεις 

των άρθρων 79
 
 και 81 και σε οποιαδήποτε σχετικά Διατάγματα 

θα εκδώσει ο Επίτροπος κατ’ επιταγή και εφαρμογή του 
παρόντος Μέρους του Νόμου, 

     
   (β) η σύνταξη της δήλωσης συμμόρφωσης σε σχέση με το 

ραδιοεξοπλισμό από τον κατασκευαστή, σύμφωνα με διάταγμα 
του Επιτρόπου, 
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   (γ) η διεξαγωγή των κατάλληλων διαδικασιών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού που εμπίπτει στις διατάξεις 
του άρθρου 81 με τις βασικές απαιτήσεις, αλλά και σύμφωνα με 
διάταγμα του Επιτρόπου, 

     
   (δ) η επικόλληση της απαιτούμενης "σήμανσης πιστότητας" στον 

ραδιοεξοπλισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81, από 
τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ή 
από τον εισαγωγέα ή και το διανομέα, ανάλογα με την 
περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του 
άρθρου 84Α, 

     
   (ε) η επίθεση σήμανσης πιστότητας CE και η σύνταξη της Δήλωσης 

Συμμόρφωσης ΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84Α, 
     
 Επίσημη  

Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: 
L. 218, 
30.8.2008, 
σ. 30. 

 (στ) συμμόρφωση με το άρθρο 30 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
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 της και για την κατάργηση του 
Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.339/93, όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

     
 Υποχρέωση 

συμμόρφωσης 
ραδιοεξοπλισμού 
με τις ουσιώδεις 
απαιτήσεις. 

79.  Ο ραδιοεξοπλισμός που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 81 
που διατίθεται στην αγορά οφείλει να πληροί τις  ουσιώδεις  απαιτήσεις 
που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 81, και τις πρόνοιες που 
περιέχονται στις διατάξεις του άρθρου 78 αλλά και να συμμορφώνεται 
προς τις υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος Νόμου, όταν εγκαθίσταται και 
συντηρείται κατάλληλα και χρησιμοποιείται για τον προορισμό του. 

   
 Ουσιώδεις  

απαιτήσεις και 
αρμοδιότητες  
άλλων αρχών. 

80.(1) Ο ραδιοεξοπλισμός κατασκευάζεται έτσι ώστε να εξασφα-λίζεται- 

  
 
 
 
 

30(Ι) του 2002 
29(Ι) του 2003 

258(Ι) του 2004 
89(Ι) του 2005 
71(Ι) του 2009 

7(Ι) του 2011 
90(Ι) του 2011 

54(Ι) του 2013. 

(α) H προστασία της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων και των 
κατοικίδιων ζώων, καθώς και η προστασία της περιουσίας, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων που καθορίζονται στις διατάξεις 
του παρόντος Νόμου, η οποία υιοθετείται και εφαρμόζεται με τους 
εκάστοτε σε ισχύ Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των 
διατάξεων του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να 
πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου του 2002, 
όσον αφορά τις απαιτήσεις ασφαλείας, αλλά χωρίς την επιβολή ορίου 
τάσης, 
 
 
 
 
 

  (β) επαρκές επίπεδο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας όπως ορίζεται 
στις διατάξεις των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός 
Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) Κανονισμών του 2016, όπως 
αναφέρεται στις διατάξεις της παραγράφου (α). 

   
  (2) Ο ραδιοεξοπλισμός κατασκευάζεται κατά τρόπο ώστε αφενός να 

χρησιμοποιεί αποδοτικά το ραδιοφάσμα και αφετέρου να υποστηρίζει την 
αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος, προκειμένου να αποφεύγονται οι 
επιβλαβείς παρεμβολές.». 

   
Τροποποίηση  
του βασικού νόμου 
με την προσθήκη  
των νέων  
άρθρων 80Α  
και 80Β.  

9. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 80 αυτού, των 

ακόλουθου νέων άρθρων 80
 
Α και 80Β: 

 

 «Διαχωρισμός 
αρμοδιοτήτων  
του Διευθυντή  

80Α.(1) Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις 
διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 80 και των σχετικών αρμοδιοτήτων 
που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 αποτελούν  
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ΤΗΜΥ σε σχέση  
με το ραδιοεξοπλισμό. 

αρμοδιότητα του Διευθυντή Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, 
ο οποίος ενεργεί βάσει των εξουσιών που του παρέχονται από τους 
Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του περί των 
Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες 
Προϊόντων Νόμου του 2002.  

   
  (2) Η εποπτεία της αγοράς σε σχέση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται 

στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 80, διενεργείται από τον 
Διευθυντή Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών σύμφωνα με 
Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του περί των 
Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες 
Προϊόντων Νόμου του 2002. 

   
  (3)  Μέχρι την 1η Ιουλίου 2017, η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που 

αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) 
του άρθρου 80, και των σχετικών αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 αποτελούν  αρμοδιότητα του Διευθυντή, 
Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ο οποίος ενεργεί βάσει των 
εξουσιών που του παρέχονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και 
των σχετικών Κανονισμών.  

   
 Διαχωρισμός 

αρμοδιοτήτων 
του Διευθυντή  
ΤΗΕ σε σχέση  
με το  
ραδιοεξοπλισμό. 

80Β.(1) Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις 
διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 80 και των σχετικών αρμοδιοτήτων 
που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 αποτελούν  
αρμοδιότητα του Διευθυντή Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ο 
οποίος ενεργεί βάσει των εξουσιών που του παρέχονται από τις διατάξεις 
των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του περί 
Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου του 2002. 

   
  

 
 
 

 

(2) Η εποπτεία της αγοράς σε σχέση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται 
στις διατάξεις του εδαφίου  (2) του άρθρου 80, διενεργείται από τον 
Διευθυντή Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου του 2002.». 

Τροποποίηση  
του βασικού 
νόμου με την 
αντικατάσταση  
του άρθρου 81 
αυτού. 

10. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 81 αυτού, με το ακόλουθο 

νέο άρθρο 81: 

 «Αρμοδιότητα του  
Επιτρόπου  
σε ορισμένες  
κατηγορίες  
ραδιοεξοπλισμού. 

81. Ο Επίτροπος είναι αρμόδιος  για τον  ραδιοεξοπλισμό ορισμένων 
κατηγοριών ή κλάσεων  που κατασκευάζεται κατά τρόπο ώστε να πληροί 
τις ακόλουθες ουσιώδεις απαιτήσεις: 

   
   (α) Nα διαλειτουργεί με εξαρτήματα, ιδίως με κοινού τύπου 

φορτιστές· 
     
   (β) να διαλειτουργεί μέσω δικτύων με άλλο ραδιοεξοπλισμό· 
     
   (γ) να μπορεί να συνδεθεί με διεπαφές κατάλληλου τύπου σε 

ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση· 
    
  (δ) να μη βλάπτει το δίκτυο, ούτε η λειτουργία του να  κάνει 

κατάχρηση των πόρων του δικτύου με αποτέλεσμα τη μη 
αποδεκτή υποβάθμιση της υπηρεσίας· 

    
  (ε) να ενσωματώνει διασφαλίσεις για την εξασφάλιση της 

προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της 
ιδιωτικότητας των χρηστών και του συνδρομητή· 

    
  (στ) να υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες που εξασφαλίζουν την 

προστασία από απάτη
.
 

    
  (ζ) να υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες που εξασφαλίζουν την 

πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης· 
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  (η) να υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες για να διευκολύνεται η 
χρήση του από χρήστες με αναπηρία· 

    
  (θ) 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.». 

     
Κατάργηση  
του άρθρου 82  
του βασικού 
νόμου. 

11. Το άρθρο 82 του βασικού νόμου καταργείται. 

  
Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την αντικατάσταση 
των άρθρων 83, 
83Α και 84 του 
βασικού νόμου. 

12. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση των άρθρων 83, 83Α και 84, με τα 

ακόλουθα νέα άρθρα 83, 83Α και 84: 

 «Κοινοποιούσες  
αρχές και  
απαιτήσεις  
σχετικά με αυτές. 

83.(1) Ο Επίτροπος λειτουργεί ως κοινοποιούσα αρχή και είναι 
υπεύθυνος για τον καθορισμό και τη διεξαγωγή των αναγκαίων  διαδικασιών 
αξιολόγησης και κοινοποίησης των οργανισμών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και για την παρακολούθηση των κοινοποιημένων 
οργανισμών και προς τούτο, εγκρίνει ένα ή περισσότερους οργανισμούς οι 
οποίοι πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται σε Διάταγμά του, ως 
οργανισμούς που δύνανται να εκτελούν διαδικασία εκτίμησης της 
συμμόρφωσης  του ραδιοεξοπλισμού που προβλέπεται στις διατάξεις του 
άρθρου 81, σύμφωνα  με τις ουσιώδεις απαιτήσεις που καθορίζονται στις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου. 

   
  (2) Ο Επίτροπος κοινοποιεί στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

στα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους οργανισμούς που 
προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) που έχουν λάβει έγκριση να 
εκτελούν καθήκοντα αξιολόγησης της συμμόρφωσης ως τρίτοι δυνάμει των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου και του Διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει 
αυτού. 

   
  (3) Η εκτέλεση της διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης ραδιο-

εξοπλισμού με τις ουσιώδεις απαιτήσεις που καθορίζονται στις διατάξεις των 
παρόντος Νόμου είναι, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, έγκυρη, 
μόνο εάν διενεργείται: 

  
  (α) Aπό οργανισμό που εγκρίνεται από τον Επίτροπο με σκοπό την 

εφαρμογή του ραδιοεξοπλισμού που εμπίπτει στις διατάξεις του 
άρθρου 81, 

   
  (β) από οργανισμό ο οποίος επιλέγεται από άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ως οργανισμός που δύναται να εκτελεί την 
διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης ραδιοεξοπλισμού με 
ουσιώδεις απαιτήσεις, και του οποίου την  επιλογή το εν λόγω κράτος 
μέλος γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, και στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

     
  83Α.(1) Ο Επίτροπος κατά την άσκηση των καθηκόντων του, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 83, λειτουργεί κατά τρόπο ώστε- 
  
  (α) Nα μην προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων με τους οργανισμούς 

αξιολόγησης της συμμόρφωσης, 
   
 (β) να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία, 
   
 (γ) να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, 
   
 (δ) να διασφαλίζεται ότι κάθε απόφαση που αφορά την κοινοποίηση του 

οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης να λαμβάνεται από 
αρμόδια πρόσωπα που είναι άλλα από τα πρόσωπα που διεξήγαγαν 
την αξιολόγηση, 
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 (ε) να διασφαλίζεται ότι δεν προσφέρονται ούτε παρέχονται από την 
κοινοποιούσα αρχή δραστηριότητες που εκτελούνται από τους 
οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ούτε προσφέρονται 
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εμπορική ή ανταγωνιστική βάση, 

   
 (στ) να υπάρχει επαρκής αριθμός ικανού προσωπικού για τη σωστή 

εκτέλεση των καθηκόντων τους. 
   
  (2) Ο Επίτροπος ενημερώνει την Επιτροπή για τις διαδικασίες για την 

αξιολόγηση και την κοινοποίηση των οργανισμών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και την παρακολούθηση των κοινοποιημένων οργανισμών 
καθώς και για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες αυτές, όπως καθορίζονται σε 
Διάταγμα. 

   
  (3) Ο Επίτροπος καθορίζει σε Διάταγμα, θέματα απαιτήσεων και 

συμμόρφωσης των κοινοποιημένων οργανισμών, των θυγατρικών και 
υπεργολάβων των κοινοποιημένων οργανισμών, καθώς και συναφή θέματα.  

   
  (4)(α)  Ο Επίτροπος υποβάλλει στην Επιτροπή τακτικές εκθέσεις σχετικά 

με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου μέχρι τις 12 Ιουνίου 
2017 και τουλάχιστον κάθε δύο έτη στην συνέχεια. 

   
  (β) Οι εκθέσεις περιέχουν παρουσίαση των δραστηριοτήτων εποπτείας της 

αγοράς που πραγματοποιήθηκαν από τον Επίτροπο και παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με το αν και σε ποιο βαθμό έχει επιτευχθεί η 
συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως των απαιτήσεων σχετικά με την ταυτοποίηση 
των οικονομικών φορέων.   

  
 Σήμανση  

πιστότητας CE  
και δήλωση. 

84.(1) Η σήμανση πιστότητας CE, υποδηλώνει συμμόρφωση του 
ραδιοεξοπλισμού με τις διατάξεις του άρθρου 81 αναφορικά με τις ουσιώδες 
απαιτήσεις που αναφέρονται σε αυτό. 

   
  (2) Μετά από τη διεξαγωγή της διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης 

και πριν τη διάθεση του ραδιοεξοπλισμού στην αγορά, επιτίθεται από τον 
κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο του αντιπρόσωπο ή τον εισαγωγέα ή 
το διανομέα, ανάλογα με την περίπτωση, η σήμανση πιστότητας CE στο 
ραδιοεξοπλισμό, στον τύπο και στη μορφή που καθορίζονται σε Διάταγμα 
του Επιτρόπου. 

   
  (3)  Ο Επίτροπος καθορίζει με Διάταγμα τις διαδικασίες, τον τύπο, τη 

μορφή και κάθε άλλο θέμα που αφορά τη σήμανση πιστότητας CE. 
 

   
  (4)  Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ αναφέρει ότι πληρούνται αποδεδειγμένα 

οι απαιτήσεις που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 78, 80 και 83. 
   
  (5) Η δομή και τα στοιχεία τα οποία πρέπει να περιέχει τόσο η δήλωση 

συμμόρφωσης ΕΕ όσο και η απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης 
καθορίζονται σε Διάταγμα του Επιτρόπου.». 

   
Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη    
νέου άρθρου. 

13. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 84 αυτού, του 

ακόλουθου νέου άρθρου 84Α: 

 «Διαδικασίες 
για την  
αξιολόγηση 
συμμόρφωσης 
και για τη διάθεση  
στην αγορά 
ραδιοεξοπλισμού. 

84Α. Οι κατάλληλες διαδικασίες για την αξιολόγηση συμμόρφωσης και 
για  την διάθεση στην αγορά ραδιοεξοπλισμού που προβλέπεται στις 
διατάξεις του άρθρου 81, τις οποίες ο κατασκευαστής οφείλει να 
εκπληρώσει, καθορίζονται με  Διάταγμα του Επιτρόπου.». 
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Τροποποίηση  
του άρθρου 85  
του βασικού 
νόμου. 

14.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 85 του βασικού νόμου, τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

  (α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) αυτού, της φράσης «τηλεπικοινωνιακού 
τερματικού εξοπλισμού» (πρώτη γραμμή), με  τη φράση «ραδιοεξοπλισμού και εξοπλισμού 
τερματικών»

.
 και 

   
 (β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) αυτού, της φράσης «τηλεπικοινωνιακού 

τερματικού εξοπλισμού» (πρώτη γραμμή), με τη φράση «ραδιοεξοπλισμού και εξοπλισμού 
τερματικών», και με την αντικατάσταση της φράσης «στον τηλεπικοινωνιακό τερματικό 
εξοπλισμό» (τελευταία γραμμή), με τη φράση «στον ραδιοεξοπλισμό που προβλέπεται στις 
διατάξεις του άρθρου 81  και εξοπλισμό τερματικών που προβλέπεται στις διατάξεις  του 
παρόντος Νόμου.». 

 
Τροποποίηση  
του βασικού  
νόμου με την 
προσθήκη των 
νέων άρθρων  
85Α, 85Β, 85Γ, 
85Δ και 85Ε. 

15. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 85 αυτού, των 

ακόλουθων νέων άρθρων 85
 
Α, 85Β, 85Γ, 85Δ και 85Ε: 

 

 «Τεκμήριο 
Συμμόρφωσης 
Ραδιοεξοπλισμού. 

85Α. Ο ραδιοεξοπλισμός ο οποίος πληροί εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη 
εναρμονισμένων προτύπων, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται 
ότι συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις οι οποίες ορίζονται στις 
διατάξεις των άρθρων, 78, 79, 81, 84 και 84Α που αφορούν τα εν λόγω 
πρότυπα ή μέρη προτύπων. 

   
 Υποχρεώσεις 

οικονομικών 
φορέων. 

85Β. Ο Επίτροπος καθορίζει με Διάταγμά του τις υποχρεώσεις των 
κατασκευαστών, εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, εισαγωγέων και 
διανομέων ραδιοεξοπλισμού, καθώς και τη δομή, το περιεχόμενο του 
τεχνικού φακέλου, και τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει τόσο η δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΕ όσο και η απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης, για 
σκοπούς υλοποίησης των υποχρεώσεων εκ μέρους των προαναφερομένων 
οικονομικών φορέων και συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις του παρόντος 
Νόμου, του σχετικού προς αυτό το σκοπό Διατάγματος και την εφαρμογή 
των άρθρων 10 έως 15 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.  

   
 Κοινοποιήσεις 

Επιτρόπου. 
85Γ. Ο Επίτροπος κοινοποιεί στην Επιτροπή οποιαδήποτε ενέργειά του 

που αναφέρεται στο ραδιοεξοπλισμό που προβλέπεται στις διατάξεις του 
άρθρου 81 με τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του περί των 
Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες 
Προϊόντων Νόμου του 2002 και τις ραδιοδιεπαφές που προτίθενται να 
ρυθμίσει, με εξαίρεση: 

   
  (α) Tις ραδιοδιεπαφές οι οποίες συμμορφώνονται πλήρως και χωρίς 

παρεκκλίσεις με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά 
με την εναρμονισμένη χρήση του ραδιοφάσματος που θεσπίζονται 
δυνάμει των διατάξεων του περί Ραδιοπικοινωνιών Νόμου του 2002 
και οποιωνδήποτε Κανονισμών ή διαταγμάτων που εκδίδονται 
δυνάμει αυτού

.
 και 

 
  (β) τις ραδιοδιεπαφές οι οποίες, αντιστοιχούν σε ραδιοεξοπλισμό ο 

οποίος μπορεί να τεθεί σε λειτουργία και να χρησιμοποιηθεί χωρίς 
περιορισμούς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
 Θέση σε  

λειτουργία και 
χρήση 
ραδιοεξοπλισμού. 

85Δ.(1)  Ο Επίτροπος, κατά το μέρος που είναι αρμόδιος, επιτρέπει τη 
θέση σε λειτουργία και τη χρήση ραδιοεξοπλισμού εφόσον αυτός 
συμμορφώνεται με το παρόν Μέρος, έχει εγκατασταθεί και συντηρείται 
σωστά και χρησιμοποιείται για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.  

 
  (2) Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών του δυνάμει των διατάξεων του 

περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου του 2002 και των όρων που καθορίζονται σε 
άδειες για τη χρήση των συχνοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
Νόμου, και σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου του 
2002 και οποιωνδήποτε Κανονισμών ή διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει 
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αυτού, ο Επίτροπος μπορεί  να εισάγει  επιπρόσθετες απαιτήσεις για τη 
θέση σε λειτουργία και/ή χρήση ραδιοεξοπλισμού για λόγους που αφορούν 
την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος, την αποφυγή 
επιβλαβών παρεμβολών, την αποφυγή ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών ή τη 
δημόσια υγεία. 

   
 Διαθεσιμότητα  

στην αγορά. 
85Ε.(1)  Ο Επίτροπος δεν εμποδίζει, για λόγους που αφορούν θέματα που 

καλύπτονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, τη διαθεσιμότητα στην 
κυπριακή αγορά ραδιοεξοπλισμού που πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στις διατάξεις του παρόντος Νόμου. 

   
  (2)(α)  Σε εμπορικές εκθέσεις, άλλες εκθέσεις και παρόμοιες εκδηλώσεις, ο 

Επίτροπος δεν παρεμποδίζει την επίδειξη ραδιοεξοπλισμού ο οποίος δε 
συμμορφώνεται προς το παρόν Μέρος, εφόσον αναφέρεται σαφώς σε ορατή 
πινακίδα ότι ο εν λόγω ραδιοεξοπλισμός δεν μπορεί να καταστεί διαθέσιμος 
στην αγορά και/ή να τεθεί σε λειτουργία πριν να συμμορφωθεί με τις 
διατάξεις του παρόντος Μέρους. 

   
  (β)  Η επίδειξη ραδιοεξοπλισμού μπορεί να πραγματοποιείται μόνον με την 

προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα, όπως αυτά ορίζονται από 
τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, για την αποφυγή επιβλαβών 
παρεμβολών, ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών και κινδύνων για την υγεία ή 
την ασφάλεια προσώπων ή κατοικίδιων ζώων ή για την περιουσία.».  

   
Τροποποίηση  
του βασικού  
νόμου με την 
αντικατάσταση  
του άρθρου 87 
αυτού. 

16. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 87 αυτού, με το ακόλουθο 

νέο άρθρο 87: 

 «Επιτήρηση  
αγοράς ραδιο- 
εξοπλισμού από  
τον Επίτροπο  
και ειδοποίηση  
της Επιτροπής. 

87.(1) Ο Επίτροπος επιτηρεί την αγορά, με στόχο τη διασφάλιση της 
διαθεσιμότητας  σε αυτή ραδιοεξοπλισμού ο οποίος συμμορφώνεται με τις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου και του σχετικού Διατάγματος, εφαρμόζοντας 
τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 και τις διατάξεις των άρθρων 
16 έως 29 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 

  (2) Ο Επίτροπος επιτηρεί την αγορά ραδιοεξοπλισμού που προβλέπεται 
στις διατάξεις του άρθρου 81 και όπου διαπιστώνει ότι αυτός δεν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που τίθενται στις διατάξεις του παρόντος 
Μέρους, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης, εάν είναι 
αναγκαίο, της εκδόσεως διαταγμάτων για την απόσυρση του 
ραδιοεξοπλισμού από την αγορά ή τη θέση του εκτός λειτουργίας ή την 
απαγόρευση της διάθεσης του στην αγορά ή τη θέση του σε λειτουργία και 
με Διάταγμά του καθορίζει τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να  λαμβάνει σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού με τις διατάξεις του 
παρόντος Νόμου. 

 
  (3) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης  του ραδιοεξοπλισμού που 

προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 81 με τις ουσιώδεις  απαιτήσεις και 
με τις διατάξεις των άρθρων 78 έως 84 ή σε περίπτωση παραβίασης των 
διατάξεων του άρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, ο 
Επίτροπος δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο σε πρόσωπο το οποίο 
πωλεί, παραχωρεί ή προσφέρει προς παραχώρηση ή κατέχει ή χρησιμοποιεί 
ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, διαθέτει ή προσφέρει προς διάθεση ή κυκλοφορεί 
στην αγορά τέτοιου είδους ραδιοεξοπλισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου (κ) του άρθρου 20, ανεξάρτητα από το κατά πόσο συντρέχει 
περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει οποιασδήποτε άλλης διάταξης του 
παρόντος Νόμου ή οποιασδήποτε άλλης οικείας νομοθεσίας ή Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού. 

   
  (4) Η σήμανση CE πρέπει να είναι ευδιάκριτη και ευανάγνωστη. 
   
  (5) Ο Επίτροπος, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και την 

επικινδυνότητα του προϊόντος, δύναται να προβαίνει σε δημοσίευση στον 
ημερήσιο τύπο και να παροτρύνει τους κατόχους, διανομείς ή τους χρήστες 
του μη συμμορφούμενου προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου 
ραδιοεξοπλισμού και τους καταναλωτές, ώστε να συμβάλλουν στην 
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εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου 
(1) του παρόντος άρθρου. 

   
  (6) Ο Επίτροπος ειδοποιεί την Επιτροπή, αναφορικά με το ραδιοεξοπλισμό 

που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 81 που αποσύρθηκε από την 
αγορά, υποδεικνύοντας το λόγο ή τους λόγους για την απόφασή του καθώς 
και το λόγο ή τους λόγους της μη συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού με τις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου.». 

   
Τροποποίηση του 
άρθρου 87Α του 
βασικού νόμου. 

17. Το άρθρο 87Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
  (α) Με την αντικατάσταση των εδαφίων (1) και (2) αυτού, με τα ακόλουθα νέα εδάφια (1)       

και (2): 
   
  «(1)  Όπου εξουσιοδοτημένος από τον Επίτροπο λειτουργός, ασκώντας τις εξουσίες 

που του παρέχουν οι διατάξεις του άρθρου 27, διαπιστώνει, κατά τον έλεγχο 
οποιουδήποτε ραδιοεξοπλισμού που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 81, ότι 
τέτοιος εξοπλισμός δεν πληροί τους όρους, τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές που 
καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 78,79, 81,84 και 84Α, δύναται να κατάσχει 
οποιοδήποτε τέτοιο ραδιοεξοπλισμό. 

   
  (2)  Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η διαδικασία, οι όροι φύλαξης, 

διατήρησης ή απόδοσης ραδιοεξοπλισμού που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 81 
και που κατάσχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δύναται να 
καθοριστούν με Διάταγμα.»

.
 

   
 (β) με τη αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, της φράσης «τηλεπικοινωνιακός τερματικός 

εξοπλισμός» (τρίτη γραμμή), με τη λέξη «ραδιοεξοπλισμός»
.
 και 

   
 (γ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (10) αυτού, της φράσης «τηλεπικοινωνιακός τερματικός 

εξοπλισμός» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), με τη λέξη «ραδιοεξοπλισμός» και την 
προσθήκη μετά τη λέξη «καταστραφεί» (πέμπτη γραμμή), της λέξης «να». 

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 87Β 
του βασικού 
νόμου. 

18.  Το άρθρο 87Β του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «τηλεπικοινωνιακού τερματικού 
εξοπλισμού» (τρίτη γραμμή), με τη φράση «ραδιοεξοπλισμού ή εξοπλισμού τερματικών»

. 

    
  (β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2)  αυτού, της φράσης «Τηλεπικοινωνιακός τερματικός 

εξοπλισμός» (πρώτη γραμμή), με την φράση «Ραδιοεξοπλισμός ή εξοπλισμός 
τερματικών»

. 

    
  (γ) με την προσθήκη, στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού, αμέσως μετά τον αριθμό 

«77» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «και 88
 
Α έως 88ΣΤ»

. 

    
  (δ) με την προσθήκη, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) αυτού, αμέσως μετά την φράση 

«του σχετικού προϊόντος» (πρώτη γραμμή), της φράσης «όσον αφορά μόνο 
ραδιοεξοπλισμό που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 81»

.
 

    
  (ε) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (3)  αυτού, της φράσης «τηλεπικοινωνιακός τερματικός 

εξοπλισμός» (δεύτερη γραμμή), με τη φράση «ραδιοεξοπλισμός ή εξοπλισμός 
τερματικών», της φράσης «τηλεπικοινωνιακού τερματισμού εξοπλισμού» (πέμπτη και 
έκτη γραμμή), με τη φράση «ραδιοεξοπλισμού ή εξοπλισμού τερματικών», της φράσης 
«περί Τηλεπικοινωνιακού Τερματισμού Εξοπλισμού (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμών, 
όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται» (έκτη, έβδομη και όγδοη 
γραμμή), με τη φράση «σχετικών Διαταγμάτων που δύναται να εκδίδει ο Επίτροπος προς 
σκοπό εφαρμογής του παρόντος Νόμου», και με τη διαγραφή του πλαγιότιτλου αυτού.

 

    
Τροποποίηση του 
άρθρου 87Γ του 
βασικού νόμου. 

19.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 87 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση της φράσης «τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό» (τρίτη και 
τέταρτη γραμμή), με την φράση «ραδιοεξοπλισμό ή σε σχέση με την παράβαση των 
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διατάξεων των άρθρων 88Α, 88Β, 88Γ, 88Δ, 88Ε και 88ΣΤ που αφορούν  τον εξοπλισμό 
τερματικών

. 
και 

    
  (β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) αυτού, της φράσης «σε σχέση με κατάσχεση ή 

κατακράτηση» (πρώτη γραμμή), με την φράση  «σε ότι αφορά τον ραδιοεξοπλισμό, τη 
δυνατότητα κατάσχεσης ή παρακράτησης». 

    
Τροποποίηση  
του βασικού  
νόμου με την 
αντικατάσταση  
του άρθρου 88 
αυτού. 

20. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 88 αυτού, με το ακόλουθο 

νέο άρθρο 88: 

 «Κοινοποίηση 
ενεργειών  
του Επιτρόπου  
στην Επιτροπή. 

88.  Ο Επίτροπος κοινοποιεί στην Επιτροπή οποιαδήποτε ενέργειά του 
που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 87 σε σχέση με ραδιοεξοπλισμό, 
υποδεικνύοντας τους λόγους που οδήγησαν στην απόφασή του και τους 
λόγους μη συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού.». 

 
Τροποποίηση  
του βασικού 
 νόμου με την 
προσθήκη των 
νέων άρθρων  
88Α, 88Β, 88Γ, 
88Δ, 88Ε και  
88ΣΤ. 

21. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 88 αυτού, των 

ακόλουθων νέων άρθρων 88Α, 88Β, 88Γ, 88Δ, 88
 
Ε και 88ΣΤ: 

 «Κατάργηση 
χορηγούμενων 
ειδικών ή 
αποκλειστικών 
δικαιωμάτων. 

88Α.(1) Ο Επίτροπος, ο οποίος έχει χορηγήσει ειδικά ή αποκλειστικά 
δικαιώματα σε επιχειρήσεις, εξασφαλίζει ότι καταργούνται όλα τα 
αποκλειστικά δικαιώματα, καθώς και τα ειδικά δικαιώματα τα οποία: 

   (α) Περιορίζουν σε δύο (2) ή περισσότερες τις επιχειρήσεις, βάσει των 
κριτηρίων που δεν είναι αντικειμενικά, αναλογικά και αμερόληπτα,  

     
   (β) υποδεικνύουν, βάσει κριτηρίων διαφορετικών από τα αναφερόμενα 

στις διατάξεις της παραγράφου (α), περισσότερες ανταγωνίστριες 
επιχειρήσεις. 

 
  (2) Ο Επίτροπος κοινοποιεί  στην Επιτροπή τα μέτρα που έχει λάβει και τα 

σχέδια που έχει  καταθέσει προς το σκοπό αυτό. 
   
 Εξουσίες 

Επιτρόπου σε 
σχέση με τον 
ανταγωνισμό  
στις αγορές 
εξοπλισμού 
τηλεπικοινωνιακών 
τερματικών. 

88Β.(1) Ο Επίτροπος μεριμνά ώστε οι επιχειρηματίες να έχουν το 
δικαίωμα εισαγωγής, εμπορίας, σύνδεσης,  θέσης σε λειτουργία και 
συντήρησης του εξοπλισμού τερματικών όπως αυτός ορίζεται στις διατάξεις 
του άρθρου 88Γ. 

  (2)  Ο Επίτροπος μπορεί- 
   
  (α) Για τον εξοπλισμό επίγειων δορυφορικών σταθμών, να αρνηθεί τη 

σύνδεση με το δημόσιο δίκτυο τηλεπικοινωνιών ή τη λειτουργία 
εφόσον ο εξοπλισμός δεν ανταποκρίνεται στους κοινούς τεχνικούς 
κανόνες που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος  Νόμου και σύμφωνα με τις διατάξεις του περί 
Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου του 2002 ή ελλείψει αυτών, στις 
ουσιώδεις  απαιτήσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 3 
της οδηγίας 1999/5/ΕΚ· σε περίπτωση όπου δεν υπάρχουν κοινοί 
τεχνικοί κανόνες ή εναρμονισμένοι ρυθμιστικοί όροι, οι εθνικοί 
κανόνες είναι ανάλογοι με τις ουσιώδεις εκείνες απαιτήσεις και 
κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις 
του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν 
Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου του 2002, στην 
περίπτωση όπου οι διατάξεις της οδηγίας 98/34/ΕΚ προβλέπουν 
κάτι τέτοιο

.
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  (β) για άλλου είδους τερματικό εξοπλισμό, να αρνηθεί τη σύνδεση με το 
δημόσιο δίκτυο τηλεπικοινωνιών εφόσον ο εξοπλισμός αυτός δεν 
ανταποκρίνεται στους κοινούς τεχνικούς κανόνες που ισχύουν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και  σύμφωνα με τις 
διατάξεις του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου του 2002, ή, ελλείψει 
αυτών, στις ουσιώδεις απαιτήσεις που αναφέρονται στις διατάξεις 
του άρθρου 3 της οδηγίας 1999/5/ΕΚ· 

 
  (γ) να απαιτήσει από τους επιχειρηματίες την κατάλληλη τεχνική 

ειδίκευση για τη σύνδεση, θέση σε λειτουργία και τη συντήρηση του 
εξοπλισμού τερματικών:  

 
   Νοείται ότι η εν λόγω ειδίκευση εκτιμάται βάσει δημοσιευμένων 

αντικειμενικών κριτηρίων τα οποία δεν πρέπει να δημιουργούν 
διακρίσεις. 

 
 Πρόσβαση  

στις νέες 
ηλεκτρονικές 
διασυνδέσεις  
και υποχρέωση 
δημοσίευσης. 

88Γ. Ο Επίτροπος μεριμνά ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στις νέες 
ηλεκτρονικές διασυνδέσεις του δημόσιου δικτύου και τα φυσικά 
χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα να δημοσιευτούν από τους επενδυτές των 
δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων. 

   
 Συστηματοποίηση 

και δημοσίευση 
προδιαγραφών 
εξοπλισμού 
τερματικών. 

88Δ.(1) Ο Επίτροπος εξασφαλίζει ότι θα συστηματοποιηθούν και θα 
δημοσιευτούν οποιεσδήποτε προδιαγραφές του εξοπλισμού τερματικών οι 
οποίες πρόκειται να συνδεθούν, άμεσα ή έμμεσα, με το δημόσιο δίκτυο. 

 
  (2) Ο Επίτροπος γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα σχέδια των 

εν λόγω προδιαγραφών, σύμφωνα με τον περί των Βασικών Απαιτήσεων 
που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμο του 
2002. 

   
 Έλεγχος της 

εφαρμογής των 
προδιαγραφών. 

88Ε. Ο Επίτροπος εξασφαλίζει ότι, ο έλεγχος της εφαρμογής των 
προδιαγραφών που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 88Δ, 
πραγματοποιείται από φορέα ανεξάρτητο από τις δημόσιες ή ιδιωτικές 
επιχειρήσεις οι οποίες προσφέρουν αγαθά ή υπηρεσίες στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών. 

   
 Υποβολή  

έκθεσης  
από τον  
Επίτροπο. 

88ΣΤ. Στο τέλος κάθε έτους ο Επίτροπος υποβάλλει έκθεση, η οποία 
επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκτιμήσει αν τηρούνται οι διατάξεις 
των άρθρων 88Α έως 88ΣΤ.». 
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