
 

 Αίτηση για εκπροσωπήσεις  

σε σμβούλια & Δπιτροπές Ανάθεσης Έργων 

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΔΠΩΝΤΜΟ …................................…….…………….…………       ΟΝΟΜΑ ………………………………….......................... 
ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ…...........................………………….................        ΑΡ.ΑΣ.ΣΑΤΣ…….………………………….................... 
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ …...........................................…………………..        ΑΡ. ΜΗΣΡΩΟΤ ΣΔΔ ……………………………….......... 

ΣΑΥ. Γ/ΝΗ:  ΟΓΟ ..........................................…….……………………………  ΑΡ........................................................... 
ΠΟΛΗ…........................................................................................  ΣΑΥ. ΚΩΓ. …….…………………………………….......... 
ΣΗΛ. ΔΡΓΑΙΑ ….............................……………….…………….. ΣΗΛ. ΟΙΚΙΑ ….……………………................................ 
ΚΙΝΗΣΟ ….........……….......... FAX …….….................................  E-MAIL …….................................................................. 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ:  ΤΠΑΛΛΗΛΟ: ΓΗΜΟΙΟ*                ΙΓΙΩΣΙΚΟ                         
                                                           ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ                          ΔΛ. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΑ      

* να δηλωθεί η υπηρεζία: ……………………………………………….................. 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
Α. ΔΙΓΙΚΔΤΗ – ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

Α.1. ΔΣΟ ΑΠΟΦΟΙΣΗΗ ……………………………. ΑΓΔΙΑ ΑΚΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ .………................................ 

Α.2. ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ ΠΟΤΓΔ ………………………..……………………………………………………………………….. 
       (επιζυνάπηεηαι απλό ανηίγραθο ηίηλου) 

       ΔΙΓΙΚΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ …………………………………………………………………………………………………………. 
       ΓΗΜΟΙΔΤΜΔΝΔ ΔΡΓΑΙΔ ………………………………………………………………………………………………… 
       ΒΡΑΒΔΤΔΙ …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Α.3. ΣΟΜΔΑ ΔΠΑΓΓ. ΑΠΑΥΟΛΗΗ …......................................................................................................................... 
       ΙΓΙΑΙΣΔΡΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ κλπ. .......................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       (επιζυνάπηεηαι ζύνηομο Βιογραθικό Σημείωμα)    

Β. ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΤΜΒΟΤΛΙΑ – ΔΠΙΣΡΟΠΔ Ω ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΣΔΔ 

ΠΔΡΙΟΓΟ                                                                             ΝΑΙ                     ΟΥΙ 
(ημειώζηε ανάλογα)                             2016-2019                                                    [α] 
(ημειώζηε ανάλογα)                             Παλαιόηερη                                                   [β] 
Αναθέρεηε ενδετόμενη εκπροζώπηζη ζε όργανο ή ζσγκεκριμένο έργο, αν ήζαζηαν ηακηικός ή αναπληρωμαηικός.  
[α] …………………………………………………………………………………………………………………............................... 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
[β] ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Γ. ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 

Αναθέρεηε ενδετόμενη ζσμμεηοτή ζας, ζε ζσλλογικά όργανα ηοσ ΣΔΔ (Γιοικούζα Δπιηροπή, Ανηιπροζωπεία, Μόνιμες 
Δπιηροπές, Ομάδες Δργαζίας) και κλαδικούς ζσλλόγοσς (Γιοικηηικό σμβούλιο, Ανηιπρόζωπος) και ζε ποιά περίοδο. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Σφμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3213/2003, όπωσ αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 222 του Ν. 4281/2014, τα τακτικά και αναπληρωματικά μζλη 
όλων των Επιτροπών Διαγωνιςμών Προμηθειών και Παροχήσ Υπηρεςιών των Κρατικών Υπηρεςιών, εφόςον υπερβαίνουν το ποςό των 
150.000 €, καθώσ και των Επιτροπών Διαγωνιςμοφ Ζργων, εφόςον ο προχπολογιςμόσ τουσ υπερβαίνει τισ 300.000 €, είναι υπόχρεοι 

Δήλωςησ Περιουςιακήσ Κατάςταςησ για τη ςυγκεκριμζνη δραςτηριότητα ςτην αρμόδια Υπηρεςία. 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ : Με τθν υπογραφι τθσ παροφςασ αίτθςθσ, δθλώνω ότι με πλιρθ επίγνωςθ, βαςιηόμενοσ ςτθν ελεφκερθ και ανεμπόδιςτθ 
απόφαςθ μου, ςυμφωνώ, ςυναινώ και παρζχω τθ ρθτι ςυγκατάκεςι μου για τθν ςυλλογι, επεξεργαςία και φφλαξθ όλων των δεδομζνων 
προςωπικοφ χαρακτιρα, όπωσ αυτά ζχουν δθλωκεί ςτθν αίτθςθ μου και ςτα επιςυναπτόμενα δικαιολογθτικά, από το ΤΕΕ για τουσ λόγουσ που 
αναφζρονται ςτθν αίτθςθ αυτι, ςφμφωνα με τον Γενικό Κανονιςμό Προςταςίασ Δεδομζνων ΕΕ 2016/679 και τθν εν ιςχφ εκνικι Νομοκεςία, 
όπωσ αυτά εκάςτοτε τροποποιοφνται. 

                                                                                                                                        Κζρκυρα : ……./…..../ 2020 

                                                                                                                                                                Ο/Η Αιτ……..    

                                                                                                                    
 

 


