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ΣΗΛ. ΔΡΓΑΙΑ ….............................……………….…………….. ΣΗΛ. ΟΙΚΙΑ ….……………………................................ 
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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 Τπηρεςιών των Κρατικών Τπηρεςιών, 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. 

ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ : 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…………                                                                                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 

 



ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΜΕΛΕΣΩΝ  
 (παρακαλοφμε ςημειώςτε με  √ ςτο αντίςτοιχο γνωςτικό ςασ αντικείμενο) 

 

(1)  Χωροταξικζσ και ρυθμιςτικζσ μελζτεσ  

(2) Πολεοδομικζσ και ρυμοτομικζσ μελζτεσ  

(3) Οικονομικζσ μελζτεσ  

(4) Κοινωνικζσ μελζτεσ  

(5) Μελζτεσ οργάνωςησ και επιχειρηςιακήσ ζρευνασ  

(6) Αρχιτεκτονικζσ μελζτεσ κτιριακών ζργων  

(7) 
Ειδικζσ αρχιτεκτονικζσ μελζτεσ (διαμόρφωςησ εςωτερικών και εξωτερικών χώρων, αποκατάςταςησ                             
μνημείων, διατήρηςησ παραδοςιακών κτιρίων, οικιςμών και τοπίου) 

 

(8) Στατικζσ μελζτεσ (μελζτεσ φερουςών καταςκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών ζργων)  

(9) Μηχανολογικζσ, ηλεκτρολογικζσ και ηλεκτρονικζσ μελζτεσ  

(10) 
Μελζτεσ ςυγκοινωνιακών ζργων (οδών, ςιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών ζργων, ζργων υποδομήσ 
αερολιμζνων) και κυκλοφοριακζσ μελζτεσ 

 

(11) Μελζτεσ λιμενικών ζργων  

(12) Μελζτεσ μεταφορικών μζςων (χερςαίων, πλωτών, εναζριων)  

(13) 
Μελζτεσ υδραυλικών ζργων (εγγειοβελτιωτικών ζργων, φραγμάτων, υδρεφςεων, αποχετεφςεων) και 
διαχείριςησ υδατικών πόρων 

 

(14) Ενεργειακζσ μελζτεσ (θερμοηλεκτρικζσ, υδροηλεκτρικζσ, πυρηνικζσ, ήπιων μορφών ενζργειασ)  

(15) Βιομηχανικζσ μελζτεσ (προγραμματιςμοφ, ςχεδιαςμοφ και λειτουργίασ)  

(16) Μελζτεσ τοπογραφίασ (γεωδαιτικζσ, φωτογραμμετρικζσ, χαρτογραφικζσ, κτηματογραφικζσ και τοπογραφικζσ)  

(17) Χημικζσ μελζτεσ και ζρευνεσ  

(18) Μελζτεσ Χημικήσ Μηχανικήσ και Χημικών Εγκαταςτάςεων  

(19) Μεταλλευτικζσ μελζτεσ και ζρευνεσ  

(20) Γεωλογικζσ, υδρογεωλογικζσ και γεωφυςικζσ μελζτεσ και ζρευνεσ  

(21) Γεωτεχνικζσ μελζτεσ και ζρευνεσ  

(22) Εδαφολογικζσ μελζτεσ και ζρευνεσ  

(23) 
Γεωργικζσ μελζτεσ (γεωργοοικονομικζσ, γεωργοτεχνικζσ εγγείων βελτιώςεων, γεωργοκτηνοτροφικοφ 
προγραμματιςμοφ, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεφςεων) 

 

  (24) 
Δαςικζσ μελζτεσ (διαχείριςησ δαςών και ορεινών βοςκοτόπων, δαςοτεχνικήσ διευθζτηςησ ορεινών λεκανών 
χειμάρρων, αναδαςώςεων, δαςικών οδών, δαςικών μεταφορικών εγκαταςτάςεων και «κατάρτιςησ, 
ςυμπλήρωςησ και διόρθωςησ και λοιπών εργαςιών ωσ την κφρωςη τουσ») 

 

(25) Μελζτεσ φυτοτεχνικήσ διαμόρφωςησ περιβάλλοντοσ χώρου και ζργων πραςίνου  

(26) Αλιευτικζσ μελζτεσ  

(27) Περιβαλλοντικζσ μελζτεσ  

(28) Μελζτεσ ςυςτημάτων πληροφορικήσ και δικτφων  

 

  


