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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, να υποβάλουν αιτήσεις ενδιαφέροντος για το 

έτος 2021. 

 (Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο εργοληπτικό ή μελετητικό, το 

οποίο θα πρέπει να προσκομίσουν προκειμένου να γίνει δεκτή η αίτηση τους) 1. 

 

1.   ΑΙΤΗΣΗ 
Αριθμός Μητρώου  

ΤΕΕ/ΕΕΤΕΜ : 
 

Αριθμός ΜΕΕΠ ή 

εγγραφής στα 

Νομαρχιακά Μητρώα ή 

Μελετητικού πτυχίου: 

 

Επώνυμο:  

Όνομα:  

Πατρώνυμο:  

Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας/Εκδούσα 

Αρχή: 

 

Ειδικότητα:  

Χρόνος κτήσεως 

διπλώματος: 

 

Τάξη Πτυχίου:  

Επωνυμία:  

Α.Φ.Μ.:  

ΔΟΥ:  

 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΡΑΣ 
 

Οδός & Αριθμός: 
 

 
 

Τ.Κ./Πόλη: 
 

 

Τηλέφωνα: 
 

 

Κινητό 
 

Σταθερό 
 

 
 

 

Email: 
 

 
 
 

 
 
 

                                                           
1
 Δεκτές γίνονται και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα (Εργοδηγοί πτυχιούχοι μέσων Τεχνικών 

Σχολών, Αδειούχοι επιχειρηματίες, Εμπειροτέχνες, Υπομηχανικοί, πτυχιούχοι ΤΕΙ και ΚΑΤΕΕ προσκομίζοντας την 
αντίστοιχη βεβαίωση τους, αναλόγως του ύψος του επιτρεπτού ανώτατου ορίου προϋπολογισμού έργων που 
δύναται να εκτελέσει καθώς και της πείρας-εμπειρίας (σε έτη)  της επιχείρησης.  
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      ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ                                                                                  

Παρακαλούμε σημειώστε με V το/τα αντίστοιχο/α γνωστικό/ά σας αντικείμενο/α 
 
 

 

Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες  (1)  

Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες (2)  

Οικονομικές μελέτες (3)  

Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής 

έρευνας (5) 

 

Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων (6)  

Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (διαμόρφωσης 

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων 

αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης 

παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίου) 

(7) 

 

Στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών 

κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών 

τεχνικών έργων) (8) 

 

Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και 

ηλεκτρονικές μελέτες (9) 

 

Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, 

σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών 

έργων, έργων υποδομής αερολιμένων) και 

κυκλοφοριακές μελέτες (10) 

 

Μελέτες μεταφορικών μέσων (χερσαίων, 

πλωτών, εναερίων) (12) 

 

Μελέτες υδραυλικών έργων 

(εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, 

υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης 

υδατικών πόρων (13) 
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Ενεργειακές μελέτες (θερμοηλεκτρικές, 

υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, ήπιων μορφών 

ενέργειας) (14) 

 

Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, 

φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, 

κτηματογραφικές και τοπογραφικές) (16)  

 

Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές 

μελέτες και έρευνες (20) 

 

Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες (21)  

Εδαφολογικές μελέτες και έρευνες (22)  

Γεωργικές μελέτες (γεωργοοικονομικές, 
γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, 
γεωργοκτηνοτροφικού 

προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών 

εκμεταλλεύσεων (23) 

 

Δασικές μελέτες 
(διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, 
δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών 
λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών 
οδών, δασικών μεταφορικών 

εγκαταστάσεων και κατάρτισης δασικών 

χαρτών) (24) 

 

Μελέτες φυτοτεχνικής 

διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και 

έργων πρασίνου (25) 

 

Περιβαλλοντικές μελέτες (27)  

Μελέτες συστημάτων πληροφορικής και 

Δικτύων (28) 
 

 

                                                                                       

 

 

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

                                                                   (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ –ΥΠΟΓΡΑΦΗ –ΣΦΡΑΓΙΔΑ)                                  
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