Θέση χορήγησης αριθ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την επικαιροποίηση του καταλόγου εκπροσώπων
του Τ.Ε.Ε. σε επιτροπές για την ανάθεση μελετών και
παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών για το έτος 2019
(Ν. 4412/2016, άρθρο 221, παρ. 9)

(συμπληρώνεται από το Τ.Ε.Ε.)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 9, περίπτωση γ΄, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147/Α’/8.8.2016), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας δημιουργεί Ετήσιο Κατάλογο Μελών του ανά
κατηγορία κύριας μελέτης, από τον οποίο θα ορίζονται οι εκπρόσωποί του σε επιτροπές.
Καλούνται τα ενδιαφερόμενα Μέλη του να υποβάλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη
συμπλήρωση του παραπάνω καταλόγου. Διευκρινίζεται ότι όσοι μετέχουν ήδη στον κατάλογο
εκπροσώπων του ΤΕΕ για το έτος 2017 και 2018 δεν απαιτείται να υποβάλουν νέα αίτηση, ώστε να
συμπεριληφθούν στον κατάλογο για το έτος 2019.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την

31/01/2019

στην ηλεκτρονική διεύθυνση : ekprosopisis@central.tee.gr
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√ στο 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)

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 και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες

(21)

Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες

(22)

Εδαφολογικές μελέτες και έρευνες

(23)
(24)

Γεωργικές μελέτες (γεωργοοικονομικές, γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού,
γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων)
Δασικές μελέτες (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών χειμάρρων,
αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και «κατάρτισης, συμπλήρωσης και
διόρθωσης και λοιπών εργασιών ως την κύρωση τους»)

(25)

Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου

(26)

Αλιευτικές μελέτες

(27)

Περιβαλλοντικές μελέτες

(28)

Μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων

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.
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