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ΠΡΙΝ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 99/5/ΕΚ

• Ο Ραδιοεξοπλισµός υπάγονταν στο άρθρο 10.5 της
οδηγίας 89/336/ΕΚ για Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα
– Έγκριση τύπου από αρµόδια αρχή
– Συµµόρφωση µε τη οδηγία 89/336/ΕΚ για την ηλεκτροµαγνητική
συµβατότητα και µε τη 73/23/ΕΚ για την ασφάλεια.

• Ο τηλεπικοινωνιακός τερµατικός εξοπλισµός υπάγονταν
στη οδηγία 98/13/ΕΚ
– Συµµόρφωση µε τη οδηγία 89/336/ΕΚ για την ηλεκτροµαγνητική
συµβατότητα, µε τη 73/23/ΕΚ για την ασφάλεια και µε τους
κοινούς τεχνικούς κανονισµούς CTR (π.χ για πρόσβαση στο
δηµόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο).



Ο∆ΗΓΙΑ 99/5/ΕΚ

• Εντάσσεται στο πλαίσιο των οδηγιών νέας προσέγγισης
– Καλύπτει µόνο τις ουσιώδεις απαιτήσεις (π.χ. υγεία και ασφάλεια
χρήστη)

– Κοινά πρότυπα
– Μία σήµανση (CE)
– Μεταβολή του καθεστώτος ελέγχων

• Από a priori (εγκρίσεις τύπου)
• Σε a posteriori (εποπτεία και έλεγχος αγοράς)



Π∆ 44/2002

• Μεταφέρει στην ελληνική νοµοθεσία την οδηγία 99/5/ΕΚ
• Ρυθµίζει θέµατα ελέγχου και εποπτείας της αγοράς
• Ορίζει την ΕΕΤΤ σαν αρµόδια αρχή για τη εποπτεία και
έλεγχο της αγοράς

• Καθορίζει κυρώσεις
• Ρυθµίζει τη µεταβατική περίοδο



Ραδιοεξοπλισµός

• Ραδιοεξοπλισµός είναι κάθε εξοπλισµός που παρέχει τη
δυνατότητα ασύρµατης επικοινωνίας µεταξύ των
χρηστών.

• Παραδείγµατα τέτοιου εξοπλισµού είναι:
– Σταθερά ασύρµατα τηλέφωνα
– Φορητοί ποµποδέκτες (Συσκευές PMR, Walkie – Τalkies,
Συσκευές CB, συσκευές ενδοεπικοινωνίας π.χ. baby phone)

– Ασύρµατα δίκτυα υπολογιστών (RLAN)
– Ασύρµατα τηλεχειριστήρια (π.χ για garage)
– Τηλεχειριζόµενα παιχνίδια
– Συσκευές τηλεµετρίας, συναγερµοί, αντικλεπτικά συστ. 
– Ασύρµατα µικρόφωνα



Τηλεπικοινωνιακός
Τερµατικός Εξοπλισµός

• Είναι κάθε εξοπλισµός που παρέχει επικοινωνία και
συνδέεται άµεσα ή έµµεσα σε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο
που παρέχει υπηρεσίες προσιτές στο κοινό, όπως είναι
τα δηµόσια ενσύρµατα δίκτυα τηλεφωνίας και τα δίκτυα
κινητής τηλεφωνίας.

• Παραδείγµατα τέτοιου εξοπλισµού είναι:
– Σταθερά τηλέφωνα (PSTN, ISDN)
– Κερµατοτηλέφωνα, καρτοτηλέφωνα
– Ασύρµατα τηλέφωνα DECT (PSTN, ISDN)
– Μόντεµ (PSTN, ISDN, ADSL)
– Φαξ (PSTN, ISDN)
– Τηλεφωνικά κέντρα PABX 
– Κινητά τηλέφωνα (GSM, DCS, 3G) 



ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ
ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

• Η προστασία της υγείας και
ασφάλειας του χρήστη και
κάθε τρίτου όπως
περιλαµβάνονται στην οδηγία
Χαµηλής Τάσης αλλά χωρίς το
όριο τάσης

• Οι απαιτήσεις για
ηλεκτροµαγνητική
συµβατότητα όπως
περιέχονται στην οδηγία
Ηλεκτροµαγνητικής
συµβατότητας.

• Ο ραδιοεξοπλισµός θα πρέπει
να είναι κατασκευασµένος έτσι
ώστε να χρησιµοποιεί
αποτελεσµατικά το φάσµα που
διατίθεται για επίγειες / 
διαστηµικές και δορυφορικές
επικοινωνίες και εποµένως να
µη προκαλεί επιβλαβείς
παρεµβολές.



ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ
ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

• Να υπάρχει διαλειτουργικότητα
µέσω δικτύων µε άλλες
συσκευές και να µπορούν να
συνδέονται µε διεπαφές
κατάλληλου τύπου σε
ολόκληρη τη Κοινότητα

• Να µη βλάπτεται το δίκτυο ή η
λειτουργία του και να µη
γίνεται κατάχρηση των πόρων
του

• Να διασφαλίζεται η προστασία
των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα και της ιδιωτικής
ζωής του χρήστη

• Να υποστηρίζει λειτουργίες που
εξασφαλίζουν την αποφυγή
απάτης

• Να υποστηρίζει λειτουργίες που
εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε
υπηρεσίες άµεσης βοήθειας

• Να υποστηρίζει λειτουργίες που
διευκολύνουν τη χρήση από
άτοµα µε ειδικές ανάγκες.

ΟΙΟΙΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩΠΑΡΑΠΑΝΩΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΜΠΟΡΕΙΜΠΟΡΕΙΜΠΟΡΕΙ ΝΑΝΑΝΑ ΓΙΝΟΥΝΓΙΝΟΥΝΓΙΝΟΥΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΙΑΓΙΑΓΙΑ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣΤΥΠΟΥΣΤΥΠΟΥΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΜΕΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΑΠΟΦΑΣΕΙΣΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣΤΗΣΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ



∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

• Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

• Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και ειδικές δοκιµές
συσκευών-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

• Τεχνικός φάκελος κατασκευής-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

• Πλήρης διασφάλιση ποιότητας-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής
• Εφαρµόζεται σε

– Τηλεπικοινωνιακό Τερµατικό Εξοπλισµό
– και σε ραδιοεξοπλισµό που είναι µόνο δέκτης

• Απαιτείται η κατάρτιση Φακέλου Τεχνικής Τεκµηρίωσης
• Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση
του προϊόντος ως προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και ειδικές δοκιµές
• Εφαρµόζεται σε ραδιοεξοπλισµό µόνο.
• Ο κατασκευαστής χρησιµοποιεί εναρµονισµένα πρότυπα
• Φάκελος τεχνικής τεκµηρίωσης
• Αν οι ραδιοδοκιµές δεν προδιαγράφονται στα
εναρµονισµένα πρότυπα, προσδιορίζονται από τον
κοινοποιηµένο οργανισµό

• Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για τις τεχνικούς
ελέγχους και την αξιολόγηση του προϊόντος ως προς τις
ουσιώδεις απαιτήσεις



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

Τεχνικός φάκελος κατασκευής
• Εφαρµόζεται σε όλα τα είδη του ΡΤΤΕ
• Φάκελος τεχνικής τεκµηρίωσης
• Αν οι ραδιοδοκιµές δεν προδιαγράφονται στα
εναρµονισµένα πρότυπα, προσδιορίζονται από τον
κοινοποιηµένο οργανισµό

• Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για τις τεχνικούς
ελέγχους και δηµιουργεί τον τεχνικό φάκελο
κατασκευής(Φάκελος τεχνικής τεκµηρίωσης +

• Ο κοινοποιηµένος οργανισµός γνωµοδοτεί για την
συµµόρφωση ή όχι του εξοπλισµού προς τις ουσιώδεις
απαιτήσεις



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Πλήρης διασφάλιση ποιότητας
• Εφαρµόζεται σε όλα τα είδη του ΡΤΤΕ
• Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί το σύστηµα
ποιότητας του κατασκευαστή και διενεργεί επιθεωρήσεις

• Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για τις τεχνικούς
ελέγχους και την αξιολόγηση του προϊόντος ως προς τις
ουσιώδεις απαιτήσεις και τη δήλωση συµµόρφωσης



ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

• Γενική περιγραφή του
προϊόντος

• Μελέτη, κατασκευαστικά
σχέδια και σχήµατα
εξαρτηµάτων, 
υποσυστηµάτων, κυκλωµάτων

• Επεξηγήσεις, διευκρινήσεις για
τη κατανόηση των ανωτέρω
και της λειτουργίας της
συσκευής.

• Λίστα των εναρµονισµένων
προτύπων που εφαρµόζονται
συνολικά ή µερικά και
διασαφηνίσεις των
επιλεγµένων λύσεων για τη
κάλυψη των ουσιωδών
απαιτήσεων όταν τα
εναρµονισµένα πρότυπα δεν
υφίστανται ή δεν έχουν
εφαρµοστεί.

• Αποτελέσµατα υπολογισµών
της µελέτης, διεξαχθείσες
εξετάσεις

• Τεχνικές εκθέσεις δοκιµών



ΚΛΑΣΕΙΣ ΡΤΤΕ

• ΚΛΑΣΗ Ι
– Τερµατικός εξοπλισµός
– Ραδιοεξοπλισµός µόνο για λήψη
– Ραδιοεξοπλισµός που εκπέµπει υπό τον έλεγχο κάποιου δικτύου
– Ραδιοεξοπλισµός που λειτουργεί σε εναρµονισµένη ζώνη
συχνοτήτων

• ΚΛΑΣΗ ΙΙ
– Εξοπλισµός για τον οποίο υπάρχουν περιορισµοί ή
απαγορεύσεις στη χρήση

– Ραδιοεξοπλισµός που λειτουργεί σε µη εναρµονισµένη ζώνη
συχνοτήτων



ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΡΤΤΕ ΚΛΑΣΗΣ ΙΙ

• Επιπλέον σήµανση µε το σήµα προειδοποίησης
• Υποχρέωση για κοινοποίηση στις αρµόδιες αρχές
προτού κυκλοφορήσει ο εξοπλισµός στην αγορά.

• Οδηγίες προς τον χρήστη για τους περιορισµούς στη
συσκευασία της συσκευής (π.χ. τυχόν απαγόρευση
χρήσης σε ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες)



ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

• Όνοµα και διεύθυνση του
υπεύθυνου για τη κοινοποίηση

• Στοιχεία του εξοπλισµού
• Προβλεπόµενη χρήση / 

σκοπός εξοπλισµού
• Τυχόν κοινοποιηµένοι

οργανισµοί που έχουν
χρησιµοποιηθεί

• Ζώνες συχνοτήτων
• Πρότυπα αναφοράς και άλλες

προδιαγραφές σχετικές µε τη
διαχείριση συχνοτήτων

• Τύπος διαµόρφωσης
• Τύπος κεραίας
• παρατηρήσεις



Η ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΡΤΤΕ

Επιβάλλονται περιορισµοί στη χρήση της συσκευής
για τους οποίους ο κατασκευαστής οφείλει να
ενηµερώνει το χρήστη. Τέτοιοι περιορισµοί µπορεί
να είναι η απαγόρευση της χρήσης σε κάποιες
χώρες της ΕΕ ή η απαίτηση για έκδοση άδειας για
τη χρήση της συσκευής.

Η συσκευή µπορεί να χρησιµοποιείται ελεύθερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑΣΗΜΑΝΣΗ

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΚΛΑΣΗ ΙΙ
ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΡΤΤΕ !!

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΚΛΑΣΗ Ι



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΤΥΧΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Π.Χ. ΤΕΧΝ. ΦΑΚΕΛΛΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ!

∆ΗΛΩΣΗ∆ΗΛΩΣΗ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ



Π∆Π∆Π∆ 444444
ΚΑΙΚΑΙΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟΠΕ∆ΙΟΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΕΦΑΡΜΟΓΗΣΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μενού Τηλεπικοινωνίες

Υποµενού
Τηλεπικοινωνιακό
εξοπλισµός



∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΤΑ GSM JAMMERS

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Άρθρο 3.3 ουσιώδεις απαιτήσεις

Γνωµοδοτήσεις επιτροπής TCAM

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΝΟΜΟΘΕΣΙΑΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο∆ΗΓΙΑ 99/5/ΕΚ



Που υποβάλλεται
η κοινοποίηση

Φόρµα κοινοποίησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟΦΥΛΛΑ∆ΙΟΦΥΛΛΑ∆ΙΟ
ΓΙΑΓΙΑΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, , , ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ,,,ΕΜΠΟΡΟΥΣΕΜΠΟΡΟΥΣΕΜΠΟΡΟΥΣ


