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Κριτήρια που πρέπει να Πληρούνται για τη ∆ιενέργεια Μελέτης 
Εκτίµησης της Έκθεσης του Κοινού σε Ηλεκτροµαγνητικά Πεδία 
 
Πρόσωπα τα οποία πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια θα θεωρούνται 
προσοντούχα/κατάλληλα για να διενεργούν µελέτες εκτίµησης της έκθεσης σε 
ηλεκτροµαγνητικά πεδία. και δύνανται να εγγράφονται στον Κατάλογο Εγκεκριµένων 
Προσώπων, ο οποίος θα είναι δηµόσια διαθέσιµος στην ιστοσελίδα του Τµήµατος 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.  
 
(Α) Κριτήρια που αφορούν Κύπριους Πολίτες: 
 

1. Να είναι εγγεγραµµένοι στο ΕΤΕΚ στον κλάδο Ηλεκτρολογίας ή 
Ηλεκτρονικής Μηχανικής. 

2. Να παρακολουθήσουν µε επιτυχία το ειδικό εκπαιδευτικό σεµινάριο του 
Τµήµατος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ή να παρουσιάσουν πιστοποιητικό 
παρακολούθησης παρόµοιου σεµιναρίου από αναγνωρισµένο σώµα, 
οργανισµό ή εταιρεία (θα καταρτιστεί κατάλογος).  

3. Να εξασφαλίσουν ψηλή βαθµολογία στην προσωπική συνέντευξη, όπου θα 
πρέπει να γνωρίζουν την ισχύουσα νοµοθεσία, τη µεθοδολογία µετρήσεων και 
αξιολόγησης των αποτελεσµάτων και να µπορούν να αναγνωρίζουν όλους 
τους παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσµα της έρευνας και 
να επιλέγουν τα κατάλληλα σηµεία για διενέργεια µετρήσεων. 

4. Να παρουσιάσουν κατάλληλο εξοπλισµό µε σχετικά ισχύοντα πιστοποιητικά 
βαθµονόµησης από τις κατασκευάστριες εταιρείες ή εγκεκριµένα κέντρα 
βαθµονόµησης οργάνων.  

 
 
(Β) Κριτήρια που αφορούν Ξένους Υπήκοους  
 

1. Να παρουσιάσουν εγγραφή από το ΕΤΕΚ στον ειδικό κατάλογο (για όσο διαρκεί 
το έργο), προσκοµίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτεί το ΕΤΕΚ για τη 
σχετική εγγραφή τους. 

2. Να παρουσιάσουν κατάλληλο εξοπλισµό µε σχετικά ισχύοντα πιστοποιητικά 
βαθµονόµησης από τις κατασκευάστριες εταιρείες ή εγκεκριµένα κέντρα 
βαθµονόµησης οργάνων.  

3. Να παρουσιάσουν στοιχεία ενεργής συµµετοχής τους σε τουλάχιστο 2 έργα 
µελετών ή/και µετρήσεων που να συµπεριλαµβάνουν µία εκ των δύο ή και τις  
δύο πιο κάτω κατηγορίες: 

 
(α)Εκποµπές Μεταφοράς Σήµατος, όπου η εκποµπή είναι πολύ κατευθυντική 
(δορυφορικά συστήµατα, µικροκυµµατικές ζεύξεις, κλπ).  

 
(β) Εκποµπές ∆ιάχυσης Σήµατος, όπου η εκποµπή στοχεύει στην κάλυψη 
συγκεκριµένης γεωγραφικής περιοχής (εκποµπές ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών σταθµών, σταθµών ψηφιακής τηλεόρασης, σταθµών κινητής 
τηλεφωνίας, σταθµών συστηµάτων ιδιωτικών ασυρµάτων PMR, σταθµών 
συστηµάτων ασύρµατης πρόσβασης, κλπ). 



ΚΥΠΡΙΑΚΗ
 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

KPT-KPT-06 06-01 -3-   

 
 
(Γ) Κριτήρια Ανανέωσης Άδειας  
 
Σε πρόσωπο (Κύπριος πολίτης ή ξένος υπήκοος) το οποίο κρίνεται κατάλληλο να 
εγγραφεί στον Κατάλογο Εγκεκριµένων Προσώπων µε βάση τα πιο πάνω κριτήρια θα 
χορηγείται άδεια επί δοκιµασίας, για 2 χρόνια. Η άδεια αυτή θα ανανεώνεται για 5 
χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω πρόσωπο:   
 

1. Παρουσιάσει στοιχεία ενεργής συµµετοχής του σε τουλάχιστο 2 έργα µελετών 
ή/και µετρήσεων που να συµπεριλαµβάνουν µία εκ των δύο ή και τις  δύο πιο 
κάτω κατηγορίες εξειδίκευσης: 

 
(α)Εκποµπές Μεταφοράς Σήµατος, όπου η εκποµπή είναι πολύ κατευθυντική 
(δορυφορικά συστήµατα, µικροκυµµατικές ζεύξεις, κλπ).  

 
(β) Εκποµπές ∆ιάχυσης Σήµατος, όπου η εκποµπή στοχεύει στην κάλυψη 
συγκεκριµένης γεωγραφικής περιοχής (εκποµπές ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών σταθµών, σταθµών ψηφιακής τηλεόρασης, σταθµών κινητής 
τηλεφωνίας, σταθµών συστηµάτων ιδιωτικών ασυρµάτων PMR, σταθµών 
συστηµάτων ασύρµατης πρόσβασης, κλπ). 

 
2. Παρουσιάσει τα εν ισχύ πιστοποιητικά βαθµονόµησης του εξοπλισµού του. 
 
3. Παρουσιάσει πιστοποιητικό συµµετοχής του σε τουλάχιστον ένα σεµινάριο, 

συνέδριο ή εργαστήριο αναγνωρισµένου οργανισµού (π.χ. ICNIRP, WHO, ή 
κατασκευάστριων σχετικών εταιρειών εξοπλισµού) σχετικό µε το θέµα. 

 
Η πενταετής Άδεια θα ανανεώνεται κάθε πέντε (5) χρόνια υπό την προϋπόθεση ότι 
πληρούνται οι πιο πάνω απαιτήσεις.  
 
 


