
  

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Για τη σύνταξη καταλόγου εκπροσώπων του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ σε Επιτροπές Διαγωνισμών για την ανάθεση 

μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 

(Ν.4412/2016, άρθρο 221, παρ.9) 
 

ΑΙΤΗΣΗ 

 

Αριθμός Μητρώου ΤΕΕ  

Επώνυμο  

Όνομα  

Πατρώνυμο  

Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας 

 

Ειδικότητα  

Χρόνος κτήσεως 

διπλώματος 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

Οδός & Αριθμός 
 

Τ.Κ./Πόλη 
  

Τηλέφωνα 

Κινητό Σταθερό 

  

email 
 

 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ :  Με την υπογραφή της παρούσας αίτησης, δηλώνω ότι με πλήρη επίγνωση, βασιζόμενος 

στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη απόφαση μου, συμφωνώ, συναινώ και παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου για 

την συλλογή, επεξεργασία και φύλαξη όλων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά έχουν 

δηλωθεί στην αίτηση μου και στα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, από το ΤΕΕ για τους λόγους που 

αναφέρονται στην αίτηση αυτή, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και 

την εν ισχύ εθνική Νομοθεσία, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται. 

 

 

Ηράκλειο:-/-/-          -Ο/Η Αιτών/ούσα 

 

 

 

 

                                    (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) 
 

 



  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

(Παρακαλούμε σημειώστε με ν το αντίστοιχο γνωστικό σας αντικείμενο 

 

1) Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες   

2) Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες   

3) Οικονομικές Μελέτες   

4) Κοινωνικές Μελέτες   

5) Μελέτες Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας   

6) Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων   

7) Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών 

χώρων, αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, 

οικισμών και τοπίου  

 

8) Στατικές Μελέτες, μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή 

ειδικών τεχνικών έργων  

 

9) Μελέτες Μηχανολογικές Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες   

10) Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων, οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, 

μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής, αερολιμένων και Κυκλοφοριακές 

Μελέτες   

 

11) Μελέτες Λιμενικών Έργων   

12) Μελέτες Μεταφορικών Μέσων, χερσαίων, πλωτών, εναέριων   

13) Μελέτες Υδραυλικών Έργων, εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, 

υδρεύσεων, αποχετεύσεων και διαχείρισης υδατικών πόρων  

 

14) Ενεργειακές Μελέτες, θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, 

ήπιων μορφών ενέργειας  

 

15) Βιομηχανικές Μελέτες προγραμματισμού, σχεδιασμού και λειτουργίας 16) 

Μελέτες Τοπογραφίας, γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, 

κτηματογραφικές, και τοπογραφικές  

 

17) Χημικές Μελέτες και Έρευνες   

18) Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων   

19) Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες   

20) Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές, Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες   



  

21) Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες)   

22) Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες    

23) Γεωργικές Μελέτες (γεωργοοικονομικές, γεωργοτεχνικές, εγγείων 

βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, 

γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων)  

 

24) Δασικές Μελέτες (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, 

δασοτεχνικής διευθέτησης, ορεινών λεκανών, χειμάρρων, αναδασώσεων, 

δασικών οδών, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και κατάρτισης 

δασικών χαρτών)   

 

25) Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρων και Έργων 

Πρασίνου  

 

26) Μελέτες Αλιευτικές   

27) Περιβαλλοντικές Μελέτες Προεδρικό Διάταγμα υπ΄ αριθ) 256/1998)    

28) Μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων   

 
 

 

Ηράκλειο:-/-/-          -Ο Αιτών/Η Αιτούσα 

 

 

 

 

                                    (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) 

 



  

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  

Τα στοιχεία που δηλώνω στην αίτησή μου προς το ΤΕΕ/ΤΑΚ για να συμμετέχω στον κατάλογο μελών 

του Τ.Ε.Ε. ανά κατηγορία κυρίας μελέτης από τον οποίο θα ορίζονται οι εκπρόσωποι του σε 

επιτροπές, είναι αληθή και μπορώ να τα προσκομίσω εάν μου ζητηθούν. 

 

 

 

 

 (4) 

 
Ημερομηνία:                             20 

 

Ο – Η Δηλ. 

 

 

 

(Υπογραφή) 

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 

του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 

προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, 

τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή 

την δηλούσα.  


