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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

MINISTRY OF ENERGY COMMERCE INDUSTRY AND TOURISM 
 

 
 
 
 

Ο ΠΔΡΙ ΣΩΝ ΒΑΙΚΩΝ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΤΝ ΚΑΘΟΡΙΜΔΝΔ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΝΟΜΟ 

& 
ΥΔΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ1 

 
 

THE ESSENTIAL REQUIREMENTS TO BE 
FULFILLED BY SPECIFIC PRODUCT CATEGORIES LAW 

& 
RELEVANT REGULATIONS2 

 
 
 
 

ΛΔΥΚΩΣΗΑ/ NICOSIA 
 
 

Ηνύιηνο, 2013 
July, 2013 

 
 
 

                                            
1
 Ο θαηάινγνο ησλ ηζρπόλησλ θαλνληζκώλ θαίλεηαη ζην Παξάξηεκα Η 

2
 The list of published Regulations appears in Annex I 

ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΑΚΗ ΥΡΗΗ MONO 
FOR OFFECIAL USE ONLY  

Αξηζκόο Φαθέινπ : 

Ζκεξνκελία Υπνβνιήο : 

Υπνγξαθή Δμνπζηνδνηεκέλνπ Παξαιήπηε: 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΑΙΣΗΗ 

ΔΓΚΡΙΗ ΚΤΠΡΙΑΚΟΤ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 
 

APPLICATION FORM 
APPROVAL OF CYPRUS NOTIFIED BODY 
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ΜΔΡΟ Α- ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ      PART A- GENERAL INFORMATION 

1.  Όλνκα Οξγαληζκνύ (Name of Applicant Organisation) 

 
 
 
 
 
 
 

2. Ταρπδξνκηθή δηεύζπλζε (Address ) / Γηεύζπλζε αιιεινγξαθίαο (Correspondence Address) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Αξηζκόο Τειεθώλνπ (Phone Number)  

4. Αξηζκόο Τειενκνηόηππνπ (Fax)  

5. Ζιεθηξ. Γηεύζπλζε (e-mail)  

6. Ηζηνζειίδα (Web site)  

7. Σηνηρεία εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζώπνπ (Details of the authorized person) 
(Ονομαηεπώνσμο, Διεύθσνζη, Τηλ., ηλ.ηατ) (Name, address, phone , e-mail ) 

Ονομαηεπώνσμο (Full Name): 

Ταρπδξνκηθή δηεύζπλζε (Address ): 

Αξηζκόο Τειεθώλνπ(Phone Number): 

Ζιεθηξ. Γηεύζπλζε (e-mail): 

8. Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη γηα: /  The application is submitted for: 
     (παρακαλώ ζημειώζηε ανάλογα) (Please note accordingly) 

 Αξρηθή Κνηλνπνίεζε (Initial Notification) 
 

 Δπέθηαζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο Κνηλνπνίεζεο  
(Extension of the Notification scope)  

9. Αξηζκόο Αλαγλώξηζεο (Identification Number) 
(Σε πεξίπησζε πνπ ν Οξγαληζκόο είλαη ήδε θνηλνπνηεκέλνο) 
 (If the applicant is already notified) 

 
 

GTsiamettis
Text Box
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ΜΔΡΟ Β – ΠΔΓΙΟ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ  PART B- SCOPE 

1. Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηελ Κνηλνπνηνύζα Αξρή γηα έγθξηζε ζύκθσλα κε: 
(This application is submitted to the Notifying Authority for approval according to) 

Οδεγία Νέαο Πξνζέγγηζεο/ Κππξηαθή ελαξκνληζηηθή 
λνκνζεζία (Νόμος ή Κανονιζμοί) 
 New Approach Directive /Cyprus Harmonizing Legislation 
(Law or Regulation): 

 
……………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………… 

2.Πεδίν δξαζηεξηόηεηαο γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη ε αίηεζε (Scope for which the application is submitted) 

Πξντόλ/ Καηεγνξία Πξντόλησλ 
(Product / Products Category)  

Γηαδηθαζίεο/ Δλόηεηεο 
(Procedures/Modules) 

Παξαξηήκαηα/ Άξζξα ηεο Οδεγίαο 
(Annexes/Articles of Directives) 

   

Πξόζζεηεο Πιεξνθνξίεο (Other Information)  

Σεκ.: Σηε ζηήιε «Γηαδηθαζίεο/ Δλόηεηεο» ν αηηεηήο πξέπεη λα δειώζεη ηηο δηαδηθαζίεο / ελόηεηεο γηα ηηο νπνίεο 
ππνβάιιεηαη ε αίηεζε  
Note: (in the “Procedures/Modules” column, the applicant shall insert the Procedures / Modules for which the 
application is submitted) 
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Σύκθσλα κε ην άξζξν 19 (1)(γ) ηνπ Νόκνπ, ν ελδηαθεξόκελνο νξγαληζκόο επηζπλάπηεη ζηελ αίηεζε ην πηζηνπνηεηηθό 
δηαπίζηεπζεο ην νπνίν εθδόζεθε από ηνλ Κππξηαθό Οξγαληζκό Πξνώζεζεο Πνηόηεηαο. 
 
According to article 19 (1)(c) of the Law, the applicant must attach to this application the accreditation certificate issued by the 
Cyprus Organisation for Promotion of Quality.   

ΜΔΡΟ Γ: ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΟΙ   PART C: SUBCONTRACTING 

1.Καηάζηαζε ππεξγνιάβσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε αίηεζε List 
of Subcontractors for the scope of the application  
 

Όλνκα θαη Γηεύζπλζε Υπεξγνιάβνπ 
Name and Address of Subcontractor 

Γξαζηεξηόηεηα πνπ ζα πξνζθέξεη 
Activity to be offered 

  

ΜΔΡΟ Γ: ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΙΔ ΓΙΑΠΙΣΔΤΗ   PART D: ACCREDITATION DETAILS   

Όνομα και διεύθσνζη ηοσ 
θορέα Γιαπίζηεσζης 
(Name/Address of the 
Accreditation Body) 

Πεδίο εθαρμογής ηης 
διαπίζηεσζης  

(Scope of accreditation) 

Φξνληθό δηάζηεκα Ηζρύνο ηνπ 
Πηζηνπνηεηηθνύ Γηαπίζηεπζεο  

(Period of Validity of Accreditation 
Certificate) 

Από (from) Μέτρι(To) 
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Γειώλσ ππεύζπλα ηα αθόινπζα:  
Responsibly declare the following: 
 

Τν πξνζσπηθό ηνπ Οξγαληζκνύ πνπ είλαη αξκόδην γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ αμηνιόγεζεο ηεο 
ζπκκόξθσζεο έρεη:  
The personnel of the Body responsible for carrying out conformity assessment activities has: 
 

 θαιή γλώζε ηνπ πεξί ησλ Βαζηθώλ Απαηηήζεσλ πνπ πξέπεη λα πιεξνύλ Καζνξηζκέλεο Καηεγνξίεο 
Πξντόλησλ Νόκνπ θαη ησλ ζρεηηθώλ Καλνληζκώλ πνπ ξπζκίδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν πξντόλ ή 
πξντόληα γηα ηα νπνία ν Οξγαληζκόο καο επηζπκεί λα θνηλνπνηεζεί. 

  good knowledge of the Essential Requirements to be Fulfilled By Specific Product Categories Law 
and the relevant Regulations regarding the specific categories of products for which the Body 
wishes to be notified. 

 

 θαιή γλώζε ηεο ηερλνινγίαο θαηαζθεπήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντόλησλ, ηνπ ηξόπνπ ρξήζεο  
ηνπο, ησλ πηζαλώλ ειαηησκάησλ πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνύλ θαηά ηε ρξήζε ηνπο θαη ησλ  
πηζαλώλ ζπλεπεηώλ πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ από ηελ εζθαικέλε ρξήζε.      

  good knowledge of the manufacturing  technology concerning the specific products, their use and 
the foreseeable faults that can occur during use and the possible consequences that result due to 
the wrong use of the products. 

 
 ηθαλόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο θξίζεο αλαθνξηθά κε ηε ζπκκόξθσζε ησλ πξντόλησλ κε ηηο 

βαζηθέο απαηηήζεηο. 
 

 The capability to exercise professional judgment with respect to the conformity of products with the 
essential requirements. 

 
1. Ο Οξγαληζκόο θαη νη απαζρνινύκελνη από απηόλ είλαη αλεμάξηεηνη θαη αληηθεηκεληθνί σο πξνο όινπο ηνπο 

εκπιεθόκελνπο θαη δελ εκπιέθνληαη άκεζα ή έκκεζα, κε ην ζρεδηαζκό, ηελ θαηαζθεπή, ηε δηαλνκή θαη ηε 
δηάζεζε ησλ πξντόλησλ ζηελ αγνξά γηα ηα νπνία ν Οξγαληζκόο επηζπκεί λα θνηλνπνηεζεί. 

The Body and employees by it are independent and objective and are not in any way directly or 
indirectly involved in the design, manufacture, distribution and placement of the products on the market 
for which the Body wishes to be notified. 

2. Δάλ εγθξηζεί, ν Οξγαληζκόο δεζκεύεηαη όηη ζα εμαθνινπζήζεη λα ζπκκνξθώλεηαη πιήξσο κε ηηο απαηηήζεηο 
ηεο Κνηλνπνηνύζαο Αξρήο όπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζην Νόκν. 

If approved, the Body will continue to comply with the requirements of the Notifying Authority as 
specified in the in the Law.  

 
3. Όια ηα ζηνηρεία θαη δεδνκέλα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζε, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πηζηνπνηεηηθώλ, 

είλαη αιεζή θαη νξζά. Σε πεξίπησζε ςεπδνύο δήισζεο, γλσξίδσ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Νόκνπ. 

All the information included in this application, including certificates, is true and correct. In the event of a 
false statement, I am aware of the consequences of the Law. 

 
 
 
 
 
Υπνγξαθή        Ζκεξνκελία 
εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζώπνπ 
ηνπ αηηεηή  

 
Signature of the authorised person 
of the applicant      Date :   

  

ΜΔΡΟ E: ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ / PART E: DECLARATION  
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ΓΗΛΩΗ ΠΔΡΙ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ   

Φέξεηαη ζε γλώζε ζαο, όηη ζε πεξίπησζε πνπ Κππξηαθόο Κνηλνπνηεκέλνο Οξγαληζκόο επηζπκεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε άιιν 
θξάηνο κέινο ηεο EE ή ηεο Δ.Ε.Δ.Σ., ην Σπκβνύιην, γηα ζθνπνύο απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ηεο δηνηθεηηθήο ζπλεξγαζίαο 
πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εμέηαζε αίηεζεο, εθόζνλ ηνπ δεηεζεί , κπνξεί, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ΗΜΗ, λα θνηλνπνηήζεη ζηελ 
θνηλνπνηνύζα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηνλ αηηεηή, ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηεο 
αίηεζεο εγγξαθήο ηνπ. 
 
Βάζεη ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Νόκνπ 76(Η)/2010 ην Σπκβνύιην κπνξεί λα ελεκεξώζεη ηηο θνηλνπνηνύζεο  αξρέο άιισλ θξαηώλ κειώλ 
γηα θάζε δξαζηεξηόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ πνπ ζα κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθή βιάβε ζηελ πγεία ή ηελ αζθάιεηα 
ησλ πξνζώπσλ ή  
ζην πεξηβάιινλ, κέζσ ηνπ «κεραληζκνύ πξνεηδνπνίεζεο» πνπ παξέρεη ην ζύζηεκα ΗΜΗ. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΗΜΗ κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα 
http://ec.europa.eu/imi-net 
 ή λα ζπλδεζείηε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Υπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Τνπξηζκνύ: 
http://www.mcit.gov.cv. 
 
 
You are hereby informed that where a Cypriot Notified Body intend  to be activated in another Member State in the EU or the 
E.F.T.A., the Council, in order to simplify the procedures and the administrative cooperation required to examine the application 
of a member for registration, if requested, may, through the IMI System, provide the notifying authority of the receiving Member 
State, with information concerning the applicant, relevant to the subject matter of his application for registration. 
 
Under section 30 of Law 76(I)/2010 the Council may notify the notifying authorities of other Member States with regard to any 
service activities that might cause serious damage to the health or safety of persons or to the environment, through the “Alert 
Mechanism” provided in the IMI System.  
 
For further information as to how the Internal Market Information System operates you may visit http://ec.europa.eu/imi-net or 
link through the website of the Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism on http://www.mcit.gov.cv. 

 
 

 
  

http://ec.europa.eu/imi-net
http://www.mcit.gov.cv/
http://ec.europa.eu/imi-net
http://www.mcit.gov.cv/


 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι -ANNEX I 
 
Καηάλογος ιζτσόνηων Κανονιζμών- List of issued Regulations  
 

Α/Α Καηεγνξία Πξντόλησλ / Product Categories Κ.Γ.Π /P.I 

1.  Δμνπιηζκόο ρακειήο ηάζεσο-   Low Voltage Equipment  313/2003, 271/2011 ηξ. 

2.  Απιά δνρεία πηέζεσο-Simple Pressure Vessels 312/2003 

3.  Παηρλίδηα-Toys 261/2011, 532/2012 ηξ. 

4.  Ζιεθηξνκαγλεηηθή Σπκβαηόηεηα-Electromagnetic Compatibility 141/2007, 96/2009 ηξ 

5.  Μεραλήκαηα - Machinery 428/2008, 286/2011 ηξ., 
279/2012 ηρ. 

6.  Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο – Personal Protective Equipment 315/2003 

7.  Με απηόκαηα δπγηζηηθά όξγαλα-Non-automatic weighing instruments 360/2003 

8.  Δλεξγά εκθπηεύζηκα ηαηξηθά βνεζήκαηα- Active implantable medical devices 599/2003 , 185/2005 ηρ , 
268/2009 ηρ 

9.  Σπζθεπέο αεξίνπ- Gas appliances 373/2002 

10.  Δθξεθηηθέο ύιεο εκπνξηθήο ρξήζεσο-Explosives for civil uses 612/2003, 861/2004 ηξ, 
170/2008ηξ, 122/2009ηξ, 
71/2011 ηξ 

11.  Ηαηξνηερλνινγηθά πξντόληα-Medical Devices 598/2003 , 186/2005ηρ, 
319/2007ηρ ,267/2009ηρ 

12.  Ζιεθηξηθόο εμνπιηζκόο θαη ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο πνπ πξννξίδνληαη γηα ζε εθξήμηκεο αηκόζθαηξεο- Equipment explosive atmospheres 309/2003 

13.  Σθάθε αλαςπρήο-Recreational Crafts 307/2003,537/2004 ηξ , 
302/3006 ηξ, 303/2006 ηξ    

14.  Αλειθπζηήξεο-Lifts 310/2003 

15.  Δμνπιηζκόο πίεζεο-Pressure Equipment 311/2003 

16.  Ηαηξνηερλνινγηθά βνεζήκαηα δηάγλσζεο in vitro-In vitro diagnostic medical devices 597/2003,  358/2012 ηρ 

17.  Δγθαηαζηάζεηο κε ζπξκαηόζρνηλα κε ηε κεηαθνξά ηνπ θνηλνύ-Cableway installations designed to carry persons 74/2004               

18.  Δθπνκπέο ζνξύβνπ από εμνπιηζκό εμσηεξηθώλ ρώξσλ- Noise emission in the environment by equipment for use outdoors 535/2003 

19.  Όξγαλα Μέηξεζεο-Measuring Instruments  311/2006 

20.  Δηδή Ππξνηερλίαο-Pyrotechnic 430/2009 

 

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/weighing.html
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/implmedd.html
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/explosiv.html
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/invimedd.html
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/cableway.html
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