ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΙΣ Δ’ ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ
1. Στοιχεία Εργαστηρίου
Ονομασία Εργαστηρίου :
Διεύθυνση :
Πόλη:

Τ.Κ.:

Τηλ.:

e-mail:

Υπεύθυνος του Εργαστηρίου :
Υπεύθυνος επικοινωνίας για τη συμμετοχή στις μετρήσεις :
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Στοιχεία έκδοσης τιμολογίου:

e-mail:
ΑΦΜ:

ΔΟΥ:

Αναφέρατε αν το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο κατά EN ISO/IEC 17025 :
Αριθμός διαπίστευσης:

Ημερομηνία:

Αρχή διαπίστευσης:

Σημείωση: Τα εργαστήρια που αιτούνται συμμετοχή πρέπει να είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017 ή να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που
περιγράφονται στην ανακοίνωση-πρόσκληση για συμμετοχή σε διεργαστηριακές μετρήσεις. Όσα
εργαστήρια αιτούνται συμμετοχή και δεν είναι διαπιστευμένα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την παρούσα
αίτηση τα στοιχεία που περιγράφονται στην σελίδα 5 της παρούσας αίτησης.

Υπογραφή (*)
Ονοματεπώνυμο

(*) Με την υπογραφή του παρόντος δηλώνεται ότι όλοι οι αναφερόμενοι στο εν λόγω έγγραφο της αίτησης (σελ. 1-5),
έλαβαν γνώση της ενημέρωσης της τελευταίας σελίδας, σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
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2. Προσωπικό
Κατάλογος προσωπικού του εργαστηρίου (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα) που θα συμμετάσχει
στις μετρήσεις.
Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Α1.
Α2.
Α3.
Α4.

3. Τεχνικός εξοπλισμός
Για κάθε σετ οργάνων που θα χρησιμοποιηθεί στην κάθε διαδικασία μέτρησης αναφέρατε:
ονομασία, κατασκευαστής/μοντέλο, αριθμός σειράς, μετρούμενα μεγέθη, εύρος μετρούμενων
μεγεθών - κλίμακα, ημερομηνία τελευταίας διακρίβωσης, υπεύθυνος φορέας διενέργειας

Λήξη ισχύος
πιστοποιητικού
διακρίβωσης

Υπεύθυνος φορέας
διενέργειας
διακρίβωσης

Ημερομηνία
τελευταίας
διακρίβωσης

Εύρος
μετρούμενων
μεγεθών - Κλίμακα

Μεγέθη

Μετρούμενα

Αριθμός Σειράς

Μοντέλο

Κατασκευαστής/

Ονομασία

διακρίβωσης, λήξη ισχύος πιστοποιητικού διακρίβωσης.

ΤΕ1.
ΤΕ2.

4. Μετρήσεις που θα πραγματοποιήσει το Εργαστήριο
Μετρήσεις που θα πραγματοποιηθούν από το Εργαστήριο (συμπληρώστε με Χ):
i. της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου, σε συγκεκριμένη θέση και ύψος, σε μία υπό κλίμακα
γραμμή μεταφοράς που θα τροφοδοτείται με εναλλασσόμενη τάση : ............................
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ii. της μαγνητικής επαγωγής, σε συγκεκριμένη θέση και ύψος, σε πηνίο, το οποίο θα
διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα : ...................................
iii. της συχνότητας και της μαγνητικής επαγωγής, στο κέντρο ενός τετραγωνικού πηνίου :
………………………

5. Περιγραφή Μετρήσεων
Για κάθε μέτρηση που θα πραγματοποιήσετε (όπως ορίζεται στην ανακοίνωση-πρόσκληση),
αναφέρατε τον υπεύθυνο της μέτρησης (από τον κατάλογο προσωπικού π.χ. Α1), τον τεχνικό
εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσετε (από τον τεχνικό εξοπλισμό που έχει δηλωθεί παραπάνω
π.χ. ΤΕ1) : α) για τις μετρήσεις της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου, σε συγκεκριμένη θέση και
ύψος, σε μία υπό κλίμακα γραμμή μεταφοράς που θα τροφοδοτείται με εναλλασσόμενη τάση,
β) για τις μετρήσεις της μαγνητικής επαγωγής, σε συγκεκριμένη θέση και ύψος, σε πηνίο, το
οποίο θα διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα και γ) για τις μετρήσεις της συχνότητας και
της μαγνητικής επαγωγής, στο κέντρο ενός τετραγωνικού πηνίου.
Αναφέρατε τον αριθμό των ομάδων που θα συμμετέχουν, τον υπεύθυνο της μέτρησης για κάθε
ομάδα, την διαδικασία (πρότυπο) που θα εφαρμοστεί και την χρονική διάρκεια που απαιτείται
για να ολοκληρωθεί η κάθε μέτρηση.
5.1 Μετρήσεις της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου, σε συγκεκριμένη θέση και ύψος, σε μία
υπό κλίμακα γραμμή μεταφοράς που θα τροφοδοτείται με εναλλασσόμενη τάση.
Υπεύθυνος

Εξοπλισμός

Διαδικασία

Διάρκεια

Ομάδα 1.
Ομάδα 2.

5.2 Μετρήσεις της μαγνητικής επαγωγής, σε συγκεκριμένη θέση και ύψος, σε πηνίο, το οποίο
θα διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα
Υπεύθυνος

Εξοπλισμός

Ομάδα 1.
Ομάδα 2.
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Διαδικασία

Διάρκεια

5.3 Μετρήσεις της συχνότητας και της μαγνητικής επαγωγής, στο κέντρο ενός τετραγωνικού

πηνίου
Υπεύθυνος

Εξοπλισμός

Ομάδα 1.
Ομάδα 2.
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Διαδικασία

Διάρκεια

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ
ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025
1. Προσωπικό
•

Κατάλογος προσωπικού του εργαστηρίου (ονοματεπώνυμο, εκπαίδευση, αρμοδιότητες).

2. Τεχνικός εξοπλισμός
•

Αναλυτική κατάσταση του εξοπλισμού. Για κάθε όργανο και συσκευή αναφέρατε:
ονομασία, κατασκευαστής/μοντέλο, αριθμός σειράς, μετρούμενα μεγέθη, εύρος
μετρούμενων μεγεθών – κλίμακα, ημερομηνία τελευταίας διακρίβωσης, υπεύθυνος
φορέας διενέργειας διακρίβωσης, λήξη ισχύος πιστοποιητικού διακρίβωσης, συχνότητα
διακρίβωσης.

•

Διαδικασίες ελέγχου καλής λειτουργίας των οργάνων

3. Μετρήσεις που διενεργεί το Εργαστήριο
•

Περιγραφή των διατάξεων εκπομπής εξαιρετικά χαμηλών συχνοτήτων που ελέγχονται και
ποια τα μετρούμενα μεγέθη.

•

Υποβολή γραπτών οδηγιών εργασίας (μεθοδολογία) του τρόπου διεξαγωγής των
μετρήσεων.

•

Αναφορά των εφαρμοζόμενων προτύπων.

•

Εμπειρία στη διενέργεια τέτοιων μετρήσεων.
- αναφέρατε το είδος και το πλήθος των μετρήσεων αυτών

•

Ποια η αβεβαιότητα των ακολουθούμενων διαδικασιών-μεθόδων μέτρησης και πως αυτή
υπολογίζεται.

•

Υποβολή υποδείγματος της έκθεσης μετρήσεων που συντάσσεται από το εργαστήριο για
κάθε μετρούμενο μέγεθος
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Ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας (Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης 18/12/2020)

Το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας αντιμετωπίζεται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) ως ύψιστη προτεραιότητα. Για
το λόγο αυτό, η ΕΕΑΕ δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σας και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως
ισχύουν.
1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Η ΕΕΑΕ, η οποία εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής (Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως, Τ.Θ. 60092, 153 41 Αγία Παρασκευή). Υπεύθυνος Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕΑΕ: Μαρία Χριστοπούλου, τηλ. 2106506786, email: dpo@eeae.gr.

2. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει και επεξεργάζεται η ΕΕΑΕ
Η ΕΕΑΕ συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα, προκειμένου, κατά περίπτωση, να ασκήσει είτε τις εκ του νόμου αρμοδιότητές της (ιδίως
βάσει του ν. 4310/2014) ή/και να εκπληρώσει υποχρεώσεις της, όπως εκτενώς περιγράφονται παρακάτω, υπό 3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει
και επεξεργάζεται η ΕΕΑΕ για τους σκοπούς αυτούς περιλαμβάνουν δεδομένα ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο, φωτογραφία, αριθ. ταυτότητας/αντίγραφο ταυτότητας, αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ημερομηνία γέννησης,
βιογραφικό σημείωμα), δεδομένα σχετικά με την εκπαίδευση και την εργασία σας (ειδικότητα, φορέας απασχόλησης, αντίγραφα τίτλων σπουδών, γραπτά από
εξετάσεις για την χορήγηση της επάρκειας και βαθμολογίες, πιστοποιητικό επάρκειας), δεδομένα ειδικών κατηγοριών (δεδομένα υγείας, βεβαίωση ότι υφίσταται
ασφαλιστική κάλυψη υγείας). Τα δεδομένα αυτά η ΕΕΑΕ συλλέγει είτε απευθείας από εσάς, είτε από τους εργοδότες σας, όπως ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

3. Σκοποί συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει και επεξεργάζεται η ΕΕΑΕ
Η ΕEAE συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:
•
Για την εκπλήρωση των καθηκόντων που εκτελεί η ΕΕΑΕ προς το δημόσιο συμφέρον, ιδίως δε για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας
ή/και κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που της έχει ανατεθεί, δυνάμει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (ιδίως βάσει του ν. 4310/2014). Ειδικότερα εν
προκειμένω, για τον σκοπό της διεκπεραίωσης της εν λόγω αίτησης.
•
Για την εκπλήρωση εκ του νόμου υποχρεώσεων της ΕΕΑΕ.
•
Για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, καθώς και για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς.
•
Για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ΕΕΑΕ.
4. Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων σας
Η ΕΕΑΕ τηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για όσο διάστημα προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Αν δεν υφίσταται ειδική νομοθεσία, τα δεδομένα σας
διαγράφονται μετά το πέρας εικοσαετίας από την εκπλήρωση του/των σκοπών επεξεργασίας με την επιφύλαξη εκκρεμών δικαστικών διενέξεων, οπότε διαγράφονται
μετά την περάτωση αυτών.
Εφόσον σας έχει ζητηθεί να παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την ΕΕΑΕ, η ΕΕΑΕ θα τηρεί τα
προσωπικά δεδομένα σας για όσο διάστημα δεν έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας (βλ. παρακάτω, στην παράγραφο «Τα δικαιώματά σας», υπό 7.vii).
5. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας
Η ΕΕΑΕ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας και ακολουθεί διαδικασίες για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα σας από
οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια, τυχαία/αθέμιτη καταστροφή και κάθε
άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
Η ΕΕΑΕ ενδέχεται να χρησιμοποιεί εκτελούντες επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για την εκτέλεση επεξεργασίας δεδομένων για λογαριασμό της, τα στοιχεία των
οποίων είναι διαθέσιμα μετά από σχετικό αίτημα. Όλοι οι εν λόγω εκτελούντες επεξεργασία δεσμεύονται από σύμβαση με την ΕΕΑΕ.
Η ΕΕΑΕ δεν χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα για εμπορικούς σκοπούς και δεν πρόκειται να πωλήσει ή ανταλλάξει προσωπικά δεδομένα με άλλους οργανισμούς.
Δεν λαμβάνει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και δεν καταρτίζει προφίλ με τα δεδομένα που διαθέτει.
6. Διαβίβαση σε τρίτους
Η ΕΕΑΕ δεν αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα σε άτομα, οργανισμούς ή άλλα τρίτα μέρη, εκτός εάν υπάρχει ρητή πρόβλεψη νόμου προς τούτο (ενδεικτικώς, προς τον
εργοδότη σας, εφόσον αυτό επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία), προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντά της, να απαντήσει σε αιτήματα άλλων δημόσιων
αρχών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους ή να συμμορφωθεί με διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή δικαστικές αποφάσεις.
7. Τα δικαιώματά σας
Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

(i) Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων σας που η ΕΕΑΕ συλλέγει και επεξεργάζεται, την προέλευσή τους,
τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα.
(ii) Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή.

(iii) Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας που η ΕΕΑΕ συλλέγει και επεξεργάζεται. Η ΕΕΑΕ έχει δικαίωμα
να αρνηθεί το αίτημά σας για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή
υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της, την εκπλήρωση εκ του νόμου υποχρεώσεών της ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή
κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην ΕΕΑΕ, για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, για σκοπούς αρχειοθέτησης
προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς.
(iv) Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που η ΕΕΑΕ συλλέγει και επεξεργάζεται, με εξαίρεση την
περίπτωση κατά την οποία η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται από την ΕΕΑΕ για λόγους δημόσιου συμφέροντος.
(v) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας που η ΕΕΑΕ συλλέγει και
επεξεργάζεται, εναλλακτικά του δικαιώματος για διαγραφή και του δικαιώματος εναντίωσης, σε περίπτωση που διαπιστώσετε ανακρίβεια των δεδομένων σας που η
ΕΕΑΕ συλλέγει και επεξεργάζεται, σε περίπτωση που τα δεδομένα σας που η ΕΕΑΕ συλλέγει και επεξεργάζεται δεν είναι απαραίτητα πλέον για τον σκοπό της
επεξεργασίας αλλά επιθυμείτε την τήρησή τους για την άσκηση και υπεράσπιση νομικών αξιώσεών σας.
(vi) Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από την ΕΕΑΕ σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

(vii) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Εφόσον σας έχει ζητηθεί η συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να
ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας χωρίς ειδική προς τούτο αιτιολογία, με όποιον τρόπο θεωρείτε εσείς πρόσφορο (με e-mail σας στο info@eeae.gr ή επικοινωνώντας
τηλεφωνικά μαζί μας στο 210 650 6700 - Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Μαρία Χριστοπούλου).
(viii) Εάν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμα σας ή υποχρέωση της ΕΕΑΕ αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας,
μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αμπελόκηποι, τηλ. 210.647.5600,
www.dpa.gr)
Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσες επεξεργασίες δεδομένων από την ΕΕΑΕ.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αποστέλλοντας e-mail στο info@eeae.gr ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας, στο 210 650 6700 - Υπεύθυνος
Επικοινωνίας: Μαρία Χριστοπούλου.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, η ΕΕΑΕ θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα
(30) ημερών από την υποβολή και ταυτοποίησή του, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση
του σχετικού δικαιώματος ή/και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας.
Εάν τροποποιηθεί η παρούσα ενημέρωση ΕΕΑΕ θα επικαιροποιήσει την «Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης».
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