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Διοικητικός Έλεγχος 

Σήμανση  [√]  εξετάστηκε και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ΠΔ 98/2017 

 []  εξετάστηκε και δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ΠΔ 98/2017  

 [−]  δεν έχει εφαρμογή  

 [κενό]  δεν εξετάστηκε  

 

Πίνακας 1.1 – Διοικητικός έλεγχος – Μέρος Α 

Απαίτηση 
Αρμόδιος 

Οικονομικός 
Φορέας 

Συσκευασία Εξοπλισμός 
Συνοδευτικά 

Έγγραφα 

Διαπίστωση 
Συμμόρφωσης  

Επισημάνσεις 

Αναφορά στο άρθρο 43, §1,  
ΠΔ98/2017 για «Τυπική / 

Συνήθη (FORMAL) μη 
συμμόρφωση» 

1. CE  

άρθρο 19 

άρθρο 20 

Κατασκευαστής 
άρθρο 10, §3 

Εισαγωγέας 
(εξασφαλίζει) 
άρθρο 12, §2 

Διανομέας 
(επαληθεύει) 
άρθρο 13, §2 

  

−  

 

2. αναγνωριστικός 
αριθμός του 
κοινοποιημένου 
οργανισμού 

άρθρο 20, §3 

Κατασκευαστής 
άρθρο 20, §3 

 
Εισαγωγέας  
άρθρο 20, §3 

  

−  

 

3. αριθμός τύπου, 
παρτίδας ή σειράς ή 
άλλο στοιχείο που να 
επιτρέπει την 
ταυτοποίησή του 

Κατασκευαστής 
άρθρο 10, §6 

Εισαγωγέας 
(εξασφαλίζει) 
άρθρο 12, §2 

Διανομέας 
(επαληθεύει) 
άρθρο 13, §2 

αν δεν χωράει στον 
εξοπλισμό 

 αν δεν χωράει στον 
εξοπλισμό 
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Απαίτηση 
Αρμόδιος 

Οικονομικός 
Φορέας 

Συσκευασία Εξοπλισμός 
Συνοδευτικά 

Έγγραφα 

Διαπίστωση 
Συμμόρφωσης  

Επισημάνσεις 

Αναφορά στο άρθρο 43, §1,  
ΠΔ98/2017 για «Τυπική / 

Συνήθη (FORMAL) μη 
συμμόρφωση» 

4. ο ραδιοεξοπλισμός 
μπορεί να λειτουργεί 
σε ένα τουλάχιστον 
κράτος μέλος 

Κατασκευαστής 
άρθρο 10, §2 

Εισαγωγέας 
(εξασφαλίζει) 
άρθρο 12, §2 

Διανομέας 
(επαληθεύει) 
άρθρο 13, §2 

− − 

   

5. εμπορική επωνυμία 
κατασκευαστή ή το 
καταχωρισμένο 
εμπορικό σήμα του 

 

Κατασκευαστής 
άρθρο 10, §7 

Εισαγωγέας 
(εξασφαλίζει) 
άρθρο 12, §2 

Διανομέας 
(επαληθεύει) 
άρθρο 13, §2 

αν δεν χωράει στον 
εξοπλισμό 

 αν δεν χωράει στον 
εξοπλισμό 

 

 

6. ταχυδρομική 
διεύθυνση 
κατασκευαστή – 
ενιαίο σημείο επαφής 

ελληνικά 

Κατασκευαστής 
άρθρο 10, §7 

Εισαγωγέας 
(εξασφαλίζει) 
άρθρο 12, §2 

Διανομέας 
(επαληθεύει) 
άρθρο 13, §2 

αν δεν χωράει στον 
εξοπλισμό 

 αν δεν χωράει στον 
εξοπλισμό 

 

 

7. εμπορική επωνυμία 
εισαγωγέα ή το 
καταχωρισμένο 
εμπορικό σήμα του 

 

Εισαγωγέας  
άρθρο 12, §3 

Διανομέας 
(επαληθεύει) 
άρθρο 13, §2 

αν δεν χωράει στον 
εξοπλισμό ή θα πρέπει  

να ανοιχθεί η συσκευασία 

 αν δεν χωράει στον 
εξοπλισμό ή θα πρέπει  να 

ανοιχθεί η συσκευασία 

 

 



-3- 

Απαίτηση 
Αρμόδιος 

Οικονομικός 
Φορέας 

Συσκευασία Εξοπλισμός 
Συνοδευτικά 

Έγγραφα 

Διαπίστωση 
Συμμόρφωσης  

Επισημάνσεις 

Αναφορά στο άρθρο 43, §1,  
ΠΔ98/2017 για «Τυπική / 

Συνήθη (FORMAL) μη 
συμμόρφωση» 

8. ταχυδρομική 
διεύθυνση εισαγωγέα 
– ενιαίο σημείο 
επαφής 

ελληνικά 

Εισαγωγέας  
άρθρο 12, §3 

Διανομέας 
(επαληθεύει) 
άρθρο 13, §2 

αν δεν χωράει στον 
εξοπλισμό ή θα πρέπει  

να ανοιχθεί η συσκευασία 

 αν δεν χωράει στον 
εξοπλισμό ή θα πρέπει  να 

ανοιχθεί η συσκευασία 
 

 

9. οδηγίες και άλλες 
πληροφορίες 
ασφάλειας  

ελληνικά 

Κατασκευαστής 
άρθρο 10, §8 

Εισαγωγέας 
(εξασφαλίζει) 
άρθρο 12, §4 

Διανομέας 
(επαληθεύει) 
άρθρο 13, §2 

     

10. πληροφορίες που 
απαιτούνται για τη 
χρησιμοποίηση του 
ραδιοεξοπλισμού 

 

Κατασκευαστής 
άρθρο 10, §8 

 

Εισαγωγέας 
(εξασφαλίζει) 
άρθρο 12, §2 

 

Διανομέας 
(επαληθεύει) 
άρθρο 13, §2 

− − 

 

  

ελληνικά − −    

1. περιγραφή των 
εξαρτημάτων  − −    

2. στοιχείων κατασκευής − −    

3. λογισμικού − −    
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Απαίτηση 
Αρμόδιος 

Οικονομικός 
Φορέας 

Συσκευασία Εξοπλισμός 
Συνοδευτικά 

Έγγραφα 

Διαπίστωση 
Συμμόρφωσης  

Επισημάνσεις 

Αναφορά στο άρθρο 43, §1,  
ΠΔ98/2017 για «Τυπική / 

Συνήθη (FORMAL) μη 
συμμόρφωση» 

11. οι ζώνες συχνοτήτων 
στις οποίες λειτουργεί 
ο ραδιοεξοπλισμός  

-αν εκπέμπει 
ραδιοκύματα- 

Κατασκευαστής 
άρθρο 10, §8 

Εισαγωγέας 
(εξασφαλίζει) 
άρθρο 12, §2 

Διανομέας 
(επαληθεύει) 
άρθρο 13, §2 

− − 

   

12. η μέγιστη 
ραδιοηλεκτρική ισχύς 
στις ζώνες 
συχνοτήτων στις 
οποίες λειτουργεί ο 
ραδιοεξοπλισμός  

-αν εκπέμπει 
ραδιοκύματα- 

Κατασκευαστής 
άρθρο 10, §8 

Εισαγωγέας 
(εξασφαλίζει) 
άρθρο 12, §2 

Διανομέας 
(επαληθεύει) 
άρθρο 13, §2 

− − 

   

13. περιορισμοί σχετικά 
με τη θέση σε 
λειτουργία ή 
απαιτήσεις για τη 
χορήγηση άδειας 
χρήσης, οι διαθέσιμες 
πληροφορίες 

-Regulation 
2017/1354/20.7.17 

Κατασκευαστής 
άρθρο 10, §8 

Εισαγωγέας 
(εξασφαλίζει) 
άρθρο 12, §2 

Διανομέας 
(επαληθεύει) 
άρθρο 13, §2 

 − 
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Πίνακας 1.2 – Διοικητικός έλεγχος – Μέρος Β - απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης 

Απαίτηση 
Αρμόδιος Οικονομικός 

Φορέας 

Διαπίστωση 
Συμμόρφωσης  

Επισημάνσεις 

Αναφορά στο άρθρο 43, §1,  ΠΔ98/2017 για 
«Τυπική / Συνήθη (FORMAL) μη 

συμμόρφωση» 

14. απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης 

-εναλλακτικά της δήλωσης συμμόρφωσης- 

Κατασκευαστής 
άρθρο 10, §9 
Εισαγωγέας (εξασφαλίζει) 
άρθρο 12, §2 

Διανομέας (επαληθεύει) 
άρθρο 13, §2 

  

 

Επιμέρους απαίτηση 
άρθρο 18 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 
Διαπίστωση Συμμόρφωσης – Επισημάνσεις 

1. Με την παρούσα ο/η [επωνυμία του 
κατασκευαστή], δηλώνει 

 

2. ότι ο ραδιοεξοπλισμός [ονομασία του 
τύπου ραδιοεξοπλισμού] 
συμμορφώνεται με την Οδηγία 
2014/53/ΕΕ. 

 

3. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης 
συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην 
ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:. 

 

4. ελληνική γλώσσα  
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Πίνακας 1.3 – Διοικητικός έλεγχος – Μέρος Γ - Δήλωση συμμόρφωσης 

Απαίτηση 
Αρμόδιος Οικονομικός 

Φορέας 

Διαπίστωση 
Συμμόρφωσης  

Επισημάνσεις 

Αναφορά στο άρθρο 43, §1,  ΠΔ98/2017 για 
«Τυπική / Συνήθη (FORMAL) μη 

συμμόρφωση» 

15. Δήλωση συμμόρφωσης 

-εναλλακτικά της δήλωσης συμμόρφωσης- 

Κατασκευαστής 
άρθρο 10, §9 
Εισαγωγέας (εξασφαλίζει) 
άρθρο 12, §2 

Διανομέας (επαληθεύει) 

άρθρο 13, §2 

  

 

Επιμέρους απαίτηση 
άρθρο 18 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
Διαπίστωση Συμμόρφωσης – Επισημάνσεις 

1. Ραδιοεξοπλισμός (προϊόν, τύπος, αριθμός 
παρτίδας ή σειριακός αριθμός) 

 

2. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή 
του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του 

 

3. Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης 
εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του 
κατασκευαστή. 

 

4. Αντικείμενο της δήλωσης (ταυτοποίηση του 
ραδιοεξοπλισμού που καθιστά δυνατή 
την ιχνηλασιμότητα. Μπορεί να 
περιλαμβάνει έγχρωμη εικόνα επαρκούς 
ευκρίνειας, όταν αυτό είναι απαραίτητο 
για την ταυτοποίηση του 
ραδιοεξοπλισμού) 

 

5. Ο στόχος της δήλωσης που περιγράφεται 
παραπάνω είναι σύμφωνος προς τη 
σχετική ενωσιακή νομοθεσία 
εναρμόνισης: Οδηγία 2014/53/ΕΕ Άλλη 
ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, κατά 
περίπτωση 

 

6. Αναφορές στα σχετικά εναρμονισμένα 
πρότυπα που χρησιμοποιούνται ή 
αναφορές στις λοιπές τεχνικές 
προδιαγραφές σε σχέση με τις οποίες 
δηλώνεται η συμμόρφωση. Οι αναφορές 
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Επιμέρους απαίτηση 
άρθρο 18 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
Διαπίστωση Συμμόρφωσης – Επισημάνσεις 

πρέπει να απαριθμούνται με τον αριθμό 
αναγνώρισης και την έκδοση και, κατά 
περίπτωση, την ημερομηνία δημοσίευσής 
τους: 

7. Όπου έχει εφαρμογή, ο κοινοποιημένος 
οργανισμός … (ονομασία, αριθμός) … 
πραγματοποίησε … (περιγραφή της 
παρέμβασης) … και εξέδωσε το 
πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ: … 

>> 

8. Όπου έχει εφαρμογή, περιγραφή των 
παρελκόμενων και εξαρτημάτων, 
συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, 
που επιτρέπουν στον ραδιοεξοπλισμό να 
λειτουργεί όπως προβλέπεται και που 
καλύπτονται από τη δήλωση 
συμμόρφωσης: 

>> 

9. Συμπληρωματικές πληροφορίες: Υπογραφή 
για λογαριασμό και εξ ονόματος: … (τόπος 
και ημερομηνία έκδοσης): (όνομα, θέση) 
(υπογραφή): 

>> 

10. ελληνική γλώσσα >> 

 

 


