
Οη αηηήζεηο ζα γίλνληαη δεθηέο ζηα γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο ζηελ Σξίπνιε Ηξώωλ Πνιπηερλείνπ 19 
ή κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζην tee_trip@tee.gr ή κε ΦΑΞ ζην 2710222127 

ΑΙΣΗΗ  
 

εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο ζπκκεηνρήο ζηνλ Δηήζην Καηάινγν Μειώλ ηνπ ΣΔΔ Πεινπνλλήζνπ αλά θαηεγνξία θύξηαο 

κειέηεο, από ηνλ νπνίν ζα νξίδνληαη νη Δθπξόζωπνί ηνπ ζε επιτροπές για την ανάθεση μελετών 

και παροτής τετνικών σπηρεσιών και λοιπών σσναυών επιστημονικών σπηρεσιών 

(ζύκθωλα κε ην άξζξν 221 παξ. 9 ηνπ Ν.4412/2016) 
 

Σύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3213/2003, όπωο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, ν Πξόεδξνο θαη ηα Μέιε ηωλ 

Επηηξνπώλ δηαγωληζκώλ πξνκεζεηώλ, κειεηώλ θαη παξνρήο ππεξεζηώλ πνπ ππεξβαίλνπλ ην πνζό ηωλ 150.000 επξώ, θαζώο θαη 

ν Πξόεδξνο θαη ηα Μέιε όιωλ ηωλ επηηξνπώλ δηαγωληζκώλ δεκνζίωλ έξγωλ ηωλ νπνίωλ ν πξνϋπνινγηζκόο ππεξβαίλεη ηηο 

300.000 επξώ, πξέπεη λα ππνβάιινπλ δήιωζε πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο. 
 

Προς 

ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 
 

Οι αιτήσεις σποβάλλονται μέτρι την 1/2/2021 

 
 
 

 

ΕΠΩΝΤΜΟ : …………………………..  ΟΝΟΜΑ : …………………………….  ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ : ………………………….. 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ ΣΕΕ : ……………………………..  ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΤΝ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ : ………………………….. 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : …………………………………  ΕΣΟ ΑΔΕΙΑ ΑΚΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ : ………………………….. 

ΣΑΥ. Δ/ΝΗ : 

ΟΔΟ : …………………………………….  ΑΡΙΘΜΟ : ……………  ΠΟΛΗ : ………………………  Σ.Κ. : ………………. 

ΣΗΛ. : ………………………………  E-MAIL : ……………………………………………  ΑΦΜ : ……………………………. 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΜΕΛΕΣΩΝ ΑΡΘΡΟΤ 2 Ν.3316/2015 (ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΛΙΔΑ) ΠΟΤ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΠΟΤ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ : 

ΑΡΓΟΛΙΔΑ                 ΑΡΚΑΔΙΑ                  ΚΟΡΙΝΘΙΑ                     ΛΑΚΩΝΙΑ                   ΜΕΗΝΙΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ :  

ΔΗΜΟΙΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟ  

ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟ 

ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΑ    

ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ - ΕΜΠΕΙΡΙΑ : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ : Με ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο αίηεζεο, δειώλω όηη κε πιήξε επίγλωζε, βαζηδόκελνο ζηελ ειεύζεξε θαη 

αλεκπόδηζηε απόθαζε κνπ, ζπκθωλώ, ζπλαηλώ θαη παξέρω ηε ξεηή ζπγθαηάζεζή κνπ γηα ηελ ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη θύιαμε 

όιωλ ηωλ δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα, όπωο απηά έρνπλ δειωζεί ζηελ αίηεζή κνπ θαη ζηα επηζπλαπηόκελα 

δηθαηνινγεηηθά, από ην ΤΕΕ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε απηή, ζύκθωλα κε ηνλ Γεληθό Καλνληζκό Πξνζηαζίαο 

Δεδνκέλωλ ΕΕ 2016/679 θαη ηελ ελ ηζρύ εζληθή Ννκνζεζία, όπωο απηά εθάζηνηε ηξνπνπνηνύληαη. 
 

Σξίπνιε ………. / ……… / 202…… 

Ο/Η Αηη………… 

 

(ππνγξαθή) 
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ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ ΑΡΘΡΟΤ 2 Ν.3316/2015 

 

01. Υωξνηαμηθέο θαη Ρπζκηζηηθέο Μειέηεο 

02. Πνιενδνκηθέο θαη Ρπκνηνκηθέο Μειέηεο 

03. Οηθνλνκηθέο Μειέηεο 

04. Κνηλωληθέο Μειέηεο 

05. Μειέηεο Οξγάλωζεο θαη Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο 

06. Αξρηηεθηνληθέο Μειέηεο Κηηξηαθώλ Έξγωλ 

07. Δηδηθέο Αξρηηεθηνληθέο Μειέηεο δηακόξθωζεο εζωηεξηθώλ θαη εμωηεξηθώλ ρώξωλ, απνθαηάζηαζεο κλεκείωλ, 

δηαηήξεζεο παξαδνζηαθώλ θηηξίωλ, νηθηζκώλ θαη ηνπίνπ 

08. ηαηηθέο Μειέηεο, κειέηεο θεξνπζώλ θαηαζθεπώλ θηηξίωλ θαη κεγάιωλ ή εηδηθώλ ηερληθώλ έξγωλ  

09. Μειέηεο Μεραλνινγηθέο Ηιεθηξνινγηθέο θαη Ηιεθηξνληθέο Μειέηεο 

10. Μειέηεο πγθνηλωληαθώλ Έξγωλ, νδώλ, ζηδεξνδξνκηθώλ γξακκώλ, κηθξώλ ηερληθώλ έξγωλ, έξγωλ ππνδνκήο, 

αεξνιηκέλωλ θαη Κπθινθνξηαθέο Μειέηεο 

11. Μειέηεο Ληκεληθώλ Έξγωλ 

12. Μειέηεο Μεηαθνξηθώλ Μέζωλ ρεξζαίωλ, πιωηώλ, ελαέξηωλ 

13. Μειέηεο Τδξαπιηθώλ Έξγωλ, εγγεηνβειηηωηηθώλ έξγωλ, θξαγκάηωλ, πδξεύζεωλ, απνρεηεύζεωλ θαη δηαρείξηζεο 

πδαηηθώλ πόξωλ 

14. Δλεξγεηαθέο Μειέηεο, ζεξκνειεθηξηθέο, πδξνειεθηξηθέο, ππξεληθέο, ήπηωλ κνξθώλ ελέξγεηαο 

15. Βηνκεραληθέο Μειέηεο πξνγξακκαηηζκνύ, ζρεδηαζκνύ θαη ιεηηνπξγίαο 

16. Μειέηεο Σνπνγξαθίαο, γεωδαηηηθέο, θωηνγξακκεηξηθέο, ραξηνγξαθηθέο, θηεκαηνγξαθηθέο, θαη ηνπνγξαθηθέο 

17. Υεκηθέο Μειέηεο θαη Έξεπλεο 

18. Μειέηεο Υεκηθήο Μεραληθήο θαη Υεκηθώλ Δγθαηαζηάζεωλ 

19. Μεηαιιεπηηθέο Μειέηεο θαη Έξεπλεο 

20. Γεωινγηθέο, Τδξνγεωινγηθέο, Γεωθπζηθέο Μειέηεο θαη Έξεπλεο 

21. Γεωηερληθέο Μειέηεο θαη Έξεπλεο 

22. Δδαθνινγηθέο Μειέηεο θαη Έξεπλεο 

23. Γεωξγηθέο Μειέηεο (γεωξγννηθνλνκηθέο, γεωξγνηερληθέο, εγγείωλ βειηηώζεωλ, γεωξγνθηελνηξνθηθνύ 

πξνγξακκαηηζκνύ, γεωξγνθηελνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεωλ) 

24. Γαζηθέο Μειέηεο (δηαρείξηζεο δαζώλ θαη νξεηλώλ βνζθνηόπωλ, δαζνηερληθήο δηεπζέηεζεο, νξεηλώλ ιεθαλώλ, 

ρεηκάξξωλ, αλαδαζώζεωλ, δαζηθώλ νδώλ, δαζηθώλ κεηαθνξηθώλ εγθαηαζηάζεωλ θαη θαηάξηηζεο δαζηθώλ 

ραξηώλ) 

25. Μειέηεο Φπηνηερληθήο Γηακόξθωζεο Πεξηβάιινληνο Υώξωλ θαη Έξγωλ Πξαζίλνπ 

26. Μειέηεο Αιηεπηηθέο 

27. Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο (Πξνεδξηθό Γηάηαγκα ππ ́ αξηζ . 256/1998) 

28. Μειέηεο ζπζηεκάηωλ πιεξνθνξηθήο θαη δηθηύωλ (δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί) 


