
 

 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΑΙΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ.3 Ν 2690/1999) 

 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν 

άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν.1599/1986) 

 

Πεξηγξαθή αηηήκαηνο: «Δθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζηελ πξάμε 

ΛΑΔΡΣΗ» 

Πξνο 
(1)

 : 

ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ 

– ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ 

ΚΔΡΚΤΡΑ 

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ 

Ολνκαηεπώλπκν: 
 

Ολνκαηεπώλπκν παηέξα: 
 

Ολνκαηεπώλπκν κεηέξαο:  
 

Α.Δ.Τ.: 
 

Α.Φ.Μ.: 
 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 
 

Τόπνο γέλλεζεο: 
 

Δ/λζε θαηνηθίαο: 
 

Τειέθσλν: 
 

Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν  

(email):  

 

Εηδηθόηεηα: 
 

Α.Μ. ΤΕΕ:  
 

Α.Μ. ΓΕΩΤΕΕ: 
 

Μεηαπηπρηαθόο / 

Δηδαθηνξηθόο ηίηινο: 

 

Πεδίν εηδίθεπζεο: 

 

 

 

  



 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 
(4)

 πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.1599/1986 δειώλσ όηη επηζπκώ ηε ζπκκεηνρή κνπ ζην 

«ΤΠΟΔΡΓΟ 8 – Τπνζηήξημε γηα ηα έξγα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θπζηθώλ θηλδύλσλ» ηεο 

πξάμεο κε ηίηιν: «ΛΑΔΡΣΗ» θαη γηα ην/α παξαδνηέν/α, όπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ 

πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο: (Επιλέξτε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω) 

 Π8.1 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο βάζεο δεδνκέλσλ (ηα δεδνκέλα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα 

δεκηνπξγεζνύλ ζύκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή νδεγία INSPIRE). 

 Π8.2 Βάζε γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ δσλώλ πςεινύ θηλδύλνπ, ππό 

ηελ επίδξαζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο (πιεκκύξεο, ππξθαγηέο, δηαβξώζεηο, θαηνιηζζήζεηο θαη 

θαηαπηώζεηο). 

 Π8.3 Βάζε δεδνκέλσλ κε ζεκεία εηδηθήο αληηκεηώπηζεο ηνπ θηλδύλνπ ππξθαγηώλ ζηελ 

παιηά πόιε ηεο Κέξθπξαο. 

Όπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 

 

Κέξθπξα,  ………………/2019 

 

Ο –Η Γει……. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ε Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα , πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 

(2) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ 

άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη 
ζηνλ εαπηό ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε 

κέρξη 10 εηώλ. 

(3) Εμνπζηνδνηώ ηελ Υπεξεζία λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο (αλαδήηεζε δηθαηνινγεηηθώλ θιπ ) γηα ηε 
δηεθπεξαίσζε ηεο ππόζεζήο κνπ. 

 

 

 

 



 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

ΤΓΚΑΣΑΘΔΗ  
Με ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο αίηεζεο, δειώλσ όηη κε πιήξε επίγλσζε, βαζηδόκελνο ζηελ ειεύζεξε θαη αλεκπόδηζηε 

απόθαζε κνπ, ζπκθσλώ, ζπλαηλώ θαη παξέρσ ηε ξεηή ζπγθαηάζεζή κνπ γηα ηελ ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη θύιαμε όισλ ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, όπσο απηά έρνπλ δεισζεί ζηελ αίηεζε κνπ θαη ζηα επηζπλαπηόκελα δηθαηνινγεηηθά, από 

ην ΤΕΕ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε απηή, ζύκθσλα κε ηνλ Γεληθό Καλνληζκό Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ ΕΕ 

2016/679 θαη ηελ ελ ηζρύ εζληθή Ννκνζεζία, όπσο απηά εθάζηνηε ηξνπνπνηνύληαη. 
 

TΙΣΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ: 
ΚΑΣΑΣΔΘΗΚΔ ΜΔ 

ΣΗΝ ΑΙΣΗΗ 
[ζεκεηώζηε κε Φ ή θελό] 

ΘΑ  

ΠΡΟΚΟΜΙΘΔΙ 

[ζεκεηώζηε κε Φ ή θελό] 

1.    

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: 

 

 

 

 

 

Δπηιέμηε κε πνην ηξόπν ζέιεηε λα παξαιάβεηε ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ ηεο αίηεζεο ζαο: 

 1. Να ζαο απνζηαιεί ειεθηξνληθά ζην email: ……………………………………….………………… 

 2. Να ηνλ παξαιάβεηε ν ίδηνο από ηελ ππεξεζία καο. 

 3. Να ηνλ παξαιάβεη εθπξόζσπόο ζαο. 

 

Η παξαιαβή ηνπ αξηζκνύ πξσηνθόιινπ είλαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε αίηεζή 

ζαο. ε πεξίπησζε πνπ επηιέμεηε λα ζαο απνζηαιεί κε email θαη δελ έρεηε ιάβεη απάληεζε εληόο 

επιόγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, επηθνηλσλήζηε κε ηε γξακκαηεία ηνπ ΣΚ/ΣΔΔ ζην 26610-30058. 


