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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 

ΠΡΟΣ(1): Τ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιότυπου (Fax)  

Δ/νση Ηλ. 
Ταχυδρομείου 
(e-mail)  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
τα στοιχεία που δηλώνω στην αίτησή μου προς το Τ.Ε.Ε. Τμήμα Ανατολικής Στερεάς, για να 
συμμετέχω στον κατάλογο μελών του, από τον οποίο θα επιλεγούν οι εκπρόσωποί του στο  
Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) στις Π.Ε. Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας, είναι 
αληθή και μπορώ να τα προσκομίσω, εάν μου ζητηθούν. 
 

 

Ημερομηνία:                      /      / 2020 
 

Ο – Η Δηλ. 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 

 
 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη 
μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  

 

 



  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για τη σύνταξη καταλόγου Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
του Τ.Ε.Ε. Τμήματος Ανατολικής Στερεάς, από τον 

οποίο θα επιλεγούν οι εκπρόσωποί του στο 
Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) στις Π.Ε. Φθιώτιδας, 

Βοιωτίας, Φωκίδας & Ευρυτανίας 

    
 

 
 
 

             ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 
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Για την υπόδειξη μελών για τη συγκρότηση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) στην έδρα κάθε Περιφερειακής 
Ενότητας (Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7,8,9,10 του 
Ν.4495/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του Ν.4643/2019, παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε 
σχετικό ενδιαφέρον συμπληρώνοντας την παρακάτω αίτηση. 

Δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 

Αρχιτέκτονες που διαθέτουν δωδεκαετή αρχιτεκτονική εμπειρία ή πληρούν δύο τουλάχιστον από τις 
κατωτέρω προϋποθέσεις: 

1. οκταετή εμπειρία, 
2. διάκριση σε πανελλήνιο ή διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, 
3. μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές γνωστικό αντικείμενο, 
4. κατοχή μελετητικού πτυχίου τάξης Β’ και Γ’ της παρ. 6 του άρθρου 39 του Ν.3316/2005 (Α’42) στην 

κατηγορία μελετών 7 της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.3316/2005 (Α’42). 
 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 31 Ιανουάριου 2020  
στο fax: 2231027026 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tee_lamia@tee.gr 

 

ΑΙΤΗΣΗ 
 

Αριθμός Μητρώου Τ.Ε.Ε. : 

Επώνυμο : 

Όνομα : 

Πατρώνυμο : 

Χρόνος κτήσεως άδειας άσκησης επαγγέλματος : 

Σε περίπτωση αρχιτεκτονικής εμπειρίας μικρότερης της δωδεκαετούς από το έτος κτήσεως 
άδειας άσκησης επαγγέλματος, συμπληρώστε δύο τουλάχιστον από τις κατωτέρω 
προϋποθέσεις:  

Οκταετή εμπειρία 

Διάκριση σε πανελλήνιο ή διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό 

Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές γνωστικό αντικείμενο 

Κατοχή μελετητικού πτυχίου τάξης Β’ και Γ’ της παρ. 6 του άρθρου 39 του Ν.3316/2005 (Α’42) 
στην κατηγορία μελετών 7 της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.3316/2005 (Α’42) 

Περιφερειακή Ενότητα : 
(Να δηλώσετε σε ποιας Περιφερειακής Ενότητας τον κατάλογο επιθυμείτε να εγγραφείτε) 



  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για τη σύνταξη καταλόγου Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
του Τ.Ε.Ε. Τμήματος Ανατολικής Στερεάς, από τον 

οποίο θα επιλεγούν οι εκπρόσωποί του στο 
Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) στις Π.Ε. Φθιώτιδας, 

Βοιωτίας, Φωκίδας & Ευρυτανίας 

    
 

 
 
 

             ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Οδός : Αριθμός : 

Πόλη : Τ.Κ. : 

Κινητό : σταθερό : 

E-mail : (Υποχρεωτικό πεδίο) 
 

………………………….   2020 
 

Ο/Η Αιτ….. 
 


