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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8η/ 2020 

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 
 

Κοζάνη ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα, 
Μπουσίου & Εστίας 3 

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 11-5-2020           18:00   
ΜΕΣΩ VIBER, SKYPE,  Ή MESSENGER 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*. 

 

2. Συζήτηση για τις επιπτώσεις του covid-19 στη δραστηριότητα του κλάδου των 

μηχανικών. 

 

3. Έγγραφο από το γραφείο του Περιφερειάρχη για Ορισμό μελών για την προετοιμασία μετάβασης της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη μεταλιγνιτική περίοδο. 

 

4.  Εγκρίσεις σχετικά με την υποβληθείσα πρόταση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα με 

τίτλο: «Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης». 

 

5. Σύσταση ομάδας εργασίας για την καταγραφή ελλείψεων υποδομών σε 

γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σε μονάδες μεταποίησης στην Π.Δ.Μ. 

 

6. Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά σε συμβάσεις 

μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του προγράμματος tactical tourism. 

 
*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις 
 

α) Τηλεδιάσκεψη Προέδρων Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ (24/04/2020). 

β) Πρόσκληση ΠΔΜ για μηχανικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας. 

γ) Μνημόνιο συνεργασίας ΥΠΕΝ-ΤΕΕ για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια (δελτίο 

τύπου).                              

δ) Προσφορές για υγειονομικό υλικό 

ε) Προώθηση επιστολής της Διαχειριστικής Αρχής (σχετικά με το tactical tourism). 

στ) Ηλεκτρονικό μήνυμα από ΤΕΕ για στοιχεία μηχανικών χωρίς ΚΑΔ - μελών εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ 

κλπ). 
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ζ) Ημέρα αιμοδοσίας μελών ΤΕΕ/ΤΔΜ, Κυριακή 10 Μαΐου 2020. 

η) Έγγραφο ΤΕΕ για ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων 

θ) Παρέμβαση ΤΕΕ Κέρκυρας για περιβαλλοντικό νομοσχέδιο 

 

 
Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα λογισμικού «Dropbox» 
και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό», υποφάκελος 8.2020». Για να τα διαβάσετε 
πατήστε εδώ . 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Κιάνας Μ. Στέργιος - Πρόεδρος, Συλλίρης Νικόλαος-  Αντιπρόεδρος, 
Εμμανουήλ Μαρία –Γενική Γραμματέας, Ματάνας Κωνσταντίνος, Μιμίκου Ευδοκία, 
Μαντζιάρης Δημήτριος, Ντώνας Ιωάννης, Ράλλης Κωνσταντίνος Παπακώστα, Ελευθερία, 
μέλη  
ΑΠΟΝΤΕΣ :    - 
 

 

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ : 6
ο
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ο
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ο
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ο
, Ε.Η.1 Συμμετοχή του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής 

Μακεδονίας στο Πρόγραμμα INTERREG – IPA CBC GREECE – REPUBLIC OF NORTH 

MACEDONIA με την πρόταση με τίτλο: Innovation Agents - A comprehensive strategy for boosting 

entrepreneurship and business extroversion to startups and existing ventures και ακρωνύμιο 

InnovAgents 

Συμμετοχή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. , 2
ο
, 1

ο
 

 

 

ΘΕΜΑ 6
Ο 

Σε συνέχεια της από 25-4-2020  ηλεκτρονικής επιστολής του Προέδρου της Δ.Ε. συν. Στέργιου Μεν. 
Κιάνα  με το οποίο κατατέθηκε σχέδιο πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του φυσικού 
αντικειμένου του προγράμματος “TACTICAL TOURISM – Targeted ACTIons for the preservation, 
rehabilitationandpromotion of historical, Cultural and naturAL assets encouraging TOURISM, 
in the GR-AL cross-border area”, συζητείται το θέμα.  
Σημειώνεται ότι στο αρχικό σχέδιο  του Προέδρου κατατέθηκε από τη συν. Μιμίκου Ευδοκία η 
παρακάτω παρατήρηση ( αριθμ. πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ 467/27-4-2020) 
 Μιμίκου Ευδοκία : Όπως επισήμανα και στην ομάδα έργου, στο παραδοτέο D3.6.1 (Αναγνώριση 
των υποψήφιων μνημείων / περιοχών της Καστοριάς προς ένταξη στον φάκελο της UNESCO) 
συμμετέχουν μόνο 3 άτομα, από τα οποία το 1 είναι ο Υπεύθυνος/η συντονισμού, επίβλεψης και 
διασύνδεσης. Επομένως η εκκίνηση του προγράμματος είναι αρκετά αδύναμη. Επίσης το 
παραδοτέο D3.6.1. ουσιαστικά είναι η βάση και βοηθά  το τελικό παραδοτέο D3.6.5 (Τελικό σχέδιο 
διαχείρισης επιλεγμένης ιστορικής περιοχής στην Καστοριά για το φάκελο της UNESCO σε ότι 
αφορά τη σύνθεση όλων των δεδομένων και τη συγκρότηση του φακέλου  σύμφωνα με της 
απαιτήσεις). Τέλος αναφέρω πως στα υπόλοιπα παραδοτέα συμμετέχουν 5 και 6 άτομα. 
Ωστόσο τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου θεωρούν πως είναι επαρκής αυτός ο αριθμός ατόμων. 
Συμφωνώ με την ανάρτηση της πρόσκλησης αλλά θέλω να καταγραφεί η παραπάνω επισήμανση 
μου στα πρακτικά. 
Τέλος, προς ενημέρωση και τον υπολοίπων μελών της διοικούσας, η αρχική πρόταση για συμμετοχή 
στην προκήρυξη και άλλων ειδικοτήτων πέραν των μηχανικών, απορρίφθηκε. Η αιτιολογία είναι 
πως εφόσον κάποιος μηχανικός είναι καταρτισμένος ή έχει ξανά ασχοληθεί με θέματα μνημείων και 
πολιτισμού, θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος. Επίσης με αυτόν τον 
τρόπο στηρίζουμε παραπάνω των κλάδο των μηχανικών. 
 
Ο πρόεδρος σε αυτό το σημείο ενημέρωσε τα μέλη της Δ.Ε. ότι η ως άνω πρόσκληση εστάλη στη 
διαχειριστική αρχή του προγράμματος Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme 
“Greece-Albania 2014-2020, Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα - Αλβανία η οποία  απάντησε επί 
του σχεδίου πρόσκλησης επισημαίνοντας την ανάγκη αλλαγών που αφορούν κυρίως στα κριτήρια 
αξιολόγησης. Προτείνει ως εκ τούτου  νέο σχέδιο πρόσκλησης που περιλαμβάνει τις απαραίτητες 
κατά την άποψή του αλλαγές. 
Ο πρόεδρος επισημαίνει την ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας καθώς  υπάρχει χρονική πίεση 
καθώς και πίεση από την διαχειριστική αρχή του προγράμματος. Ακολουθεί αναλυτική συζήτηση.  

Οι συνάδελφοι Ματάνας Κωνσταντίνος, Ντώνας Ιωάννης, Ράλλης Κωνσταντίνος και 
Μιμίκου Ευδοκία (Δυναμικό ΤΕΕ) αναφέρουν : Με δεδομένου την πρόσκληση την οποία ο 
Πρόεδρος εισηγήθηκε θα παρακαλούσαμε για λόγους υποστήριξης των συναδέλφων και για 
λόγους δικαίου, να δούμε την ουσιαστική δυνατότητα συμμετοχής των συναδέλφων. 

 

https://www.dropbox.com/sh/z2utskj1xguywiq/AABhNTgoP30Y2rfyf1X0u0Mta?dl=0
ΑΔΑ: 6ΩΣΠ46Ψ842-ΜΑΜ



 

 

Συγκεκριμένα επειδή αφορά σύμβαση μίσθωσης έργου να γίνει ξεκάθαρο ότι δεν θα μπει 
μισθωτός από άλλη υπηρεσία στην οποία είναι μισθωτός. Άλλωστε αυτό είναι λογικό διότι 
αφορά χρέωση με ανθρωπομήνες. 

 
Επίσης ήδη το Πτυχίο των Διπλωματούχων Μηχανικών, τουλάχιστον όσων είναι πενταετούς 
φοίτησης και τελείωσαν σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο είναι ισοδύναμος του Master. Συνεπώς να 
απαλειφθεί ο όρος για ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου   «…σε θέματα management (ενδεικτικά 
Διαχείριση Έργων, Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, Διοίκηση επιχειρήσεων, κ.λ.π.) ή/και 
πιστοποιητικά γνώσης επάνω στη «Διαχείριση Έργου» σε περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος 
δεν αφορά διαχείριση έργου…» 

 
Οι λόγοι που θεωρούμε ότι θα πρέπει να επιτρέψουμε τους συναδέλφους μηχανικούς οι όποιοι 
δεν έχουν κάποια σταθερή σχέση εργασίας με εργοδότη η παράλληλη σχέση εργασίας   με 
σύμβαση έργου η αορίστου χρόνου σε   δημόσιο τομέα η στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και ΟΤΑ η 
ακόμα με κάποια ιδιωτική εταιρία είναι οι είναι οι εξής : 

 
1)   Θεωρούμε ότι λόγο παράλληλης εργασίας δεν  θα μπορούν να συνεισφέρουν και να 

διοχετεύσουν τον απαιτούμενο χρόνο εργασίας που κατά την γνώμη μας χρειάζεται για 

το περάς των υποχρεώσεων που θα αναλάβουν. 

2)   Περιορισμένος  χρόνος εργασίας ατόμων με παράλληλη εργασία σε συνδυασμό με τον  

περιορισμένο  χρόνο  ολοκλήρωσης  του  προγράμματος,  ενδέχεται  να    έχει σοβαρή 

επίπτωση αντίκτυπο στην ποιότητα του παραδοτέου έργου. 

3)   Σε συνάρτηση τον επιπτώσεων του covid-19  θα μπορούσε  δοθεί η δυνατότητα σε 
συναδέλφους που έχουν   τα   προσόντα και   δεν προκύπτει από πουθενά κάποια 
μόνιμη   μισθοδοσία     να συνεισφέρουν αποκτώντας έτσι ένα εξασφαλισμένο εισόδημα  
για  κάποιο  χρονικό  διάστημα  που  είναι  ικανό  να  καλύψει  κάποιες ανάγκες . 

 
Ειδικότερα για τη θέση ΤΤ01 στο θέμα της εμπειρίας είναι λογικό να υπάρχει ένα αναγκαίο 
χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά κατά την άποψη μας τα τρία χρόνια και τα 
τρία έργα. Επίσης ζητούμε να απαλειφθεί η βαθμολογία της συνέντευξης για να μην 
υπάρξουν υπόνοιες «φωτογραφικών διατάξεων».
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Συμφωνούμε μόνο εφόσον δώσετε τη δυνατότητα συμμετοχής σε όλους τους 
συναδέλφους κατ’ ουσίαν και όχι φωτογραφικά όπως φαίνεται από την προκήρυξή σας. 
Διαφορετικά στην περίπτωση που επιμείνετε είμαστε υποχρεωμένοι να καταψηφίσουμε 
δεδομένου  ότι  το  ΤΕΕ  αφορά  όλους  τους  μηχανικούς  και  όλοι  πρέπει  να  έχουν  τη 
δυνατότητα εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα να συνεισφέρουν. 
 
Ο Πρόεδρος Στέργιος Κιάνας αναφέρει:   

Είναι τουλάχιστον ατυχής και με λυπεί η αναφορά του κυρίου Ματάνα ο οποίος χάριν 
εντυπωσιασμού και χωρίς να έχει μελετήσει ούτε την προκήρυξη, αλλά ούτε και τη νομοθεσία 
που την διέπει στρέφεται προσωπικά σε μένα κατηγορώντας με για φωτογραφικές 
προκηρύξεις. Τις μεθόδους που φανταζόταν η δική σας διοίκηση να εφαρμόσει μη μας τις 
χρεώνετε.  
Και εξηγώ: 
• Αναφορικά με τις αιτιάσεις περί αποκλεισμού δυνατότητας συμμετοχής μισθωτών 
άλλων υπηρεσιών/φορέων στην επικείμενη πρόσκληση για τους λόγους που αναφέρετε, σας 
πληροφορώ ότι η πρόσκληση έχει καταρτιστεί με βάση το ισχύον Εθνικό και Ευρωπαϊκό 
δίκαιο το οποίο και απαγορεύει ρητώς κάθε είδος περιορισμό συμμετοχής σε δημόσια 
διαγωνιστική διαδικασία. Ως εκ τούτου η συμμετοχή στην πρόσκληση ή μη εργαζομένων σε 
άλλου είδους υπηρεσίες με μισθωτή σχέση εργασίας αφορά αποκλειστικά τους υποψηφίους και 
τη δυνατότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες εκτός του φορέα που απασχολούνται.  
• Επίσης και προς δική σας πληροφόρηση - σχετικά με τη συμπλήρωση φύλλων 
χρονοχρέωσης – σας ενημερώνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ως άνω όριο ετήσιας 
παραγωγικής εργασίας τις 1.720 ώρες ανά εργαζόμενο όσον αφορά αποκλειστικά και μόνο την 
ενασχόληση με συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Το ΤΕΕ/ΤΔΜ προς αποφυγή κάθε είδους 
προβλήματος στην υλοποίηση του έργου TACTICAL TOURISM ήρθε σε επαφή με όλες τις 
αρμόδιες Μονάδες της Δ.Α. του Interreg προκειμένου να είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο υλοποίησης 
των προσκλήσεων. Οι πληροφορίες που σας παραθέτουμε μας έχουν δοθεί από τις εν λόγω 
Μονάδες. 
• Σχετικά με τις αιτιάσεις σας αναφορικά με τη μη αναγκαιότητα κατοχής 
Μεταπτυχιακού τίτλου των υποψηφίων για τη θέση με κωδικό ΤΤ01, σας πληροφορώ ότι η 
φύση της εν λόγω θέσης και οι αρμοδιότητες-υποχρεώσεις  αυτής επιβάλλουν την κατοχή 
τέτοιων τίτλων και την ανάλογη εμπειρία προκειμένου σε σύντομο χρονικό διάστημα (λόγω και 
της καθυστέρησης υλοποίησης του έργου που προκλήθηκε όλο αυτό το διάστημα) να μπορέσει 
ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις αυτές. Η ισοδυναμία του 
πτυχίου των διπλωματούχων μηχανικών με μεταπτυχιακό τίτλο, ουδόλως εξασφαλίζει την 
επιτυχή υλοποίηση του εν λόγω αντικειμένου καθότι αυτό απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και 
εμπειρία στη διαχείριση έργων και δη ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων. 
• Τέλος σχετικά με την αναγκαιότητα συνέντευξης για την επιλογή των υποψηφίων σας 
πληροφορούμε ότι: 
1. Αυτή θα γίνει από το σύνολο της  Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ η οποία ως βασική προτεραιότητά 
της έχει την ανεξάρτητη αξιολόγηση όλων των υποψηφίων.  
2. Η συνέντευξη κρίνεται απαραίτητη διότι λόγω του μεγάλου αριθμού των θέσεων και 
των προσόντων που θα εκτιμηθούν, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αρκετοί εκ των υποψηφίων να 
έχουν ίδια βαθμολογία και ως εκ τούτου θα έπρεπε με αδιαφανή τρόπο να αποφασιστεί 
ποιος/α προκρίνεται για την υλοποίηση.  
 
Αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι είναι πως από την πρώτη μέρα ανάληψης της προεδρίας 
μας, αυτό που κοιτάξαμε είναι να συμμαζέψουμε όλα τα κακώς κείμενα του τμήματος και πόσο 
μάλλον στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που καρκινοβατούσε τόσα χρόνια. Μέσα σε λίγους μήνες 
έγιναν όσα δεν είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια και αυτά που έγιναν είτε από αδιαφορία είτε 
από άγνοια δεν έγιναν σωστά. Αν τα αφήναμε όλα στον τρόπο που χειρίστηκε η προηγούμενη 
διοίκηση το πρόγραμμα αυτό, το σίγουρο είναι πως οι κυρώσεις που θα είχε το τμήμα θα ήταν 
πολλές, δυσανάλογες του μεγέθους του τμήματος μας.  
Ακολουθεί ψηφοφορία  
Υπέρ: Στέργιος Κιάνας, Νικόλαος Συλλίρης, Μαρία Εμμανουήλ, Δημήτριος Μαντζιάρης, 
Ελευθερία Παπακώστα (5) 
Κατά: Ματάνας Κωνσταντίνος, Ντώνας Ιωάννης, Ράλλης Κωνσταντίνος και Μιμίκου 
Ευδοκία (4) 
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Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ8/2020 
Αποφασίζεται η έγκριση κατά πλειοψηφία της παρακάτω πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου  μηχανικών, μελών του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας συγκεκριμένων ειδικοτήτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με 
τίτλο: “TACTICAL TOURISM – Targeted ACTIons for the preservation, rehabilitation and 
promotion of historical, Cultural and naturAL assets encouraging TOURISM, in the GR-AL cross-
border area”, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα: Interreg IPA Cross-
borderCooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020, Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα - 
Αλβανία” 
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης 

έργου  μηχανικών, μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 

συγκεκριμένων ειδικοτήτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο:  

“TACTICAL TOURISM – Targeted ACTIons for the preservation, rehabilitation 

and promotion of historical, Cultural and naturAL assets encouraging 

TOURISM, in the GR-AL cross-border area”, το οποίο χρηματοδοτείται από το 

πρόγραμμα: Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-

Albania 2014-2020, Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα - Αλβανία” (85% 

Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική Συμμετοχή).  Ενάριθμος ΠΔΕ έργου: 

2018ΕΠ50560014, Κωδικός ΟΠΣ: 5031782. (Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ8/2020) 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

To Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΔΜ) ως νομικό πρόσωπο 

δημοσίου δικαίου, έχοντας υπόψη: 

 Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

 Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

 Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

 Το N. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 
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 Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 

4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/7-4-2014) και ισχύει. 

 Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

 Το νόμο 4605/2019 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 

2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ...... – Μέτρα για την 

επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες 

διατάξεις 

 Το ΠΔ 12/2020 «Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)» (ΦΕΚ 17/Α’/2020), 

όπως ισχύει  

 Τις διατάξεις της αριθμ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (ΑΔΑ: Ψ7ΘΓ4653Ο7-

ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου των 

Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», 

 Το Programme Manual του Interreg- IPA CBC Greece- Albania 2014-2020 

 Την εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα 

των δαπανών των  Προγραμμάτων ΜΠΒ ΙΙ (ΙΡΑ ΙΙ) Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

 Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 

 Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στην παρούσα, καθώς και 

του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και 

αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

 Την έγκριση του έργου«Targeted ACTIons for the preservation, rehabilitation and promotion 

of historical, Cultural and naturAL assets encouraging TOURISM, in the GR-AL cross-border 

area» με ακρωνύμιο TACTICAL TOURISM, από την Επιτροπή Παρακολούθησης 

(Decision No C(2015) 5482 final of 30-07-2015 και decision of the Joint Monitoring 

Committee taken in Igoumenitsa on 24/11/2016 and the approved Application Form. 

 Τη Σύμβαση Χρηματοδότησης («Subsidy Contract No. <A1-1.1 -3>») υπογεγραμμένη από 

τον Επικεφαλής Εταίρο, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αργυροκάστρου (Regional Council of 

Gjirokaster) για το πρόγραμμα TACTICAL TOURISM και τη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

των Επιχειρησιακών προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του 

Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας InterregIPA CBC«Ελλάδα – Αλβανία 2014-

2020», στην Θεσσαλονίκη στις 8 Ιουνίου 2018. 
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 Τη Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας («Partnership Agreement») με τα παραρτήματα αυτής 

υπογεγραμμένη από τον επικεφαλής Εταίρο και τους συνεργαζόμενούς Εταίρους, η οποία 

υπεγράφη από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας στις 10 

Φεβρουαρίου 2018. 

 Την ανάγκη υλοποίησης του έργου, 

 Τον προϋπολογισμό του έργου, 

 Την ΥΑ 1194/2018 με Αρ. πρ. 96951/10-09-2018 της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. (ΑΔΑ:Ω5ΗΑ465Χ18-8ΘΦ) για την ένταξη στο ΠΔΕ 

στην ΣΑΕ 5146, με κωδικό έργου 2018ΣΕ51460002. 

 Το Π.Δ. της 27-11/14-12-1926 «Περί Κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού 

Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

 Τις διατάξεις της αριθμ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (ΑΔΑ: 

Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και 

Έλεγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». 

 Την από 25-4-2020  ηλεκτρονική επιστολή του Προέδρου της Δ.Ε. συν. Στέργιου Μεν. Κιάνα 

και τη σχετική συζήτηση του θέματος έγκρισης συνεδρίαση πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την πρόσληψη  διπλωματούχων μηχανικών για την υλοποίηση του 

φυσικού αντικειμένου του έργου  στην  8
η
 συνεδρίαση της Δ.Ε. στις 11-5-2020  

 Την με αριθμ. A1/Δ.Ε./Σ8/2020 Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΔΜ περί 

έγκρισης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διπλωματούχων 

μηχανικών, μελών του ΤΕΕ για την υλοποίηση των δράσεων με τίτλο: 

a) Project Management & Reporting,Del. 1.6.2 

b) Identification of candidate monuments/districts of Kastoria to be included 

in the UNESCO folder, Del. 3.6.1 

c) Description of the selected historic district and justification of its heritage 

importance, Del. 3.6.2 

d) Final management plan of selected historic district in Kastoria for UNESCO 

folder, Del. 3.6.5 

 Το γεγονός ότι το ΤΕΕ/ΤΔΜ, το οποίο ως Ν.Π.Δ.Δ. διέπεται από τις αρχές της 

διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης στην λειτουργία της, 

προτίθεται να προσλάβει διπλωματούχους μηχανικούς για την υλοποίηση των 

παραδοτέων όπως αυτά παρατίθενται ανωτέρω στο πλαίσιο υλοποίησης του 

εγκεκριμένου έργου με ακρωνύμιο “TACTICAL TOURISM”, με σύμβαση μίσθωσης 
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έργου, διάρκειας έως τη λήξη υλοποίησης του έργου (28-2-2021) με συγκεκριμένα 

τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. 

 Το γεγονός ότι για την υλοποίηση του εν λόγω έργου απαιτείται η επιλογή 

συνεργατών με σχετική επιστημονική ειδίκευση και επαγγελματική εμπειρία. 

 Το ότι η επιλογή των καταλληλότερων από τους υποψηφίους που θα υποβάλλουν 

προσφορά θα γίνει έπειτα από συνολική εκτίμηση των απαραίτητων και πρόσθετων 

προσόντων τους. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

1. Κωδικός θέσης: ΤΤ01  

Αρμοδιότητες θέσης: Υπεύθυνος/η υλοποίησης του Παραδοτέου 1.6.2 – Διαχείριση και συντονισμός 

του Έργου – Αναφορές υλοποίησης του έργου 

Αριθμός θέσεων: Μία (1) 

Αριθμός Ανθρωπομηνών θέσης:5,61 

Κόστος ανά ανθρωπομήνα: 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Σύνολο αμοιβής θέσης: 8.410,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου: Αντικείμενο της σχετικής σύμβασης για τον/την 

Υπεύθυνο/η Διαχείρισης Έργου είναι η κάλυψη των ακόλουθων υποχρεώσεων που απορρέουν από το 

σχετικό συναφθέν συμφωνητικό επιχορήγησης (Grant Agreement), για το έργο «ΤΑCTICAL 

TOURISM», για τη θέση αυτή. Ο/η Υπεύθυνος/η Διαχείρισης Έργου θα συμμετέχει στις ακόλουθες 

δράσεις, αναλαμβάνοντας την υλοποίηση του έργου για το ΤΕΕ/ΤΔΜ: 

 Τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου,  

 Υποστήριξη, καθοδήγηση, επιμέλεια απαιτούμενων ηλεκτρονικών 

διαδικασιών (e-pde, ΟΠΣ, Δελτία δήλωσης δαπανών, διαδικασίες ορισμού 

επαληθευτή, διαγωνισμοί κλπ),  

 Συμμετοχή, τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση όλων των δράσεων της 

Ομάδας Έργου Υλοποίησης του προγράμματος  

 Υποστήριξη των Οικονομικών Υπηρεσιών για θέματα του έργου, όπως: 

πληρωμές, ελέγχους, αναφορές , διαδικασίες διαγωνισμών, συμβάσεις του 

έργου  

 Προετοιμασία και επιμέλεια μηνιαίων, τριμηνιαίων κτλ αναφορών στον 

επικεφαλής εταίρο και τη διαχειριστική αρχή του έργου 
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 Συμμετοχή στις καθιερωμένες συναντήσεις εταίρων και με μέλη της 

διαχειριστικής αρχής 

 Συνεργασία με τους υπόλοιπους εκπροσώπους των εταίρων του έργου με 

σκοπό την αρτιότερη υλοποίηση του έργου 

 Ενεργό συμμετοχή με προτάσεις στην εσωτερική αξιολόγηση του έργου  

 Επιμέλεια και συντονισμός των παραδοτέων 3.6.3, 3.6.4 (Βάση δεδομένων - 

ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα συμπεριλαμβάνει τα σημαντικότερα 

μνημεία της Καστοριάς – Έκδοση εγχειριδίου παρουσίασης των παραπάνω 

μνημείων) 

 Επιμέλεια και συντονισμό δράσεων διάχυσης των παραδοτέων του έργου 

 Αναφορές πεπραγμένων εξέλιξης της πορείας του προγράμματος στη Δ.Ε. 

του ΤΕΕ/ΤΔΜ 

Απαραίτητα Προσόντα-Κριτήρια αξιολόγησης: 

 Δίπλωμα Π.Ε. Μηχανικών 

 Τουλάχιστον Καλή γνώση αγγλικών, επίπεδο Β2 

 Ένας (1) τουλάχιστον μεταπτυχιακός τίτλος σε θέματα management (ενδεικτικά 

Διαχείριση Έργων, Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, Διοίκηση επιχειρήσεων, 

κ.λ.π.) ή/και πιστοποιητικά γνώσης επάνω στη «Διαχείριση Έργου» σε περίπτωση 

που ο μεταπτυχιακός τίτλος δεν αφορά διαχείριση έργου 

 Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε διαχείριση έργων   

 Εμπειρία στη διαχείριση τουλάχιστον πέντε (5) συγχρηματοδοτούμενων 

ευρωπαϊκών έργων ως υπεύθυνος διαχείρισης 

Θα αξιολογηθούν τα ως άνω προσόντα και συγκεκριμένα: 

Α/Α Προσόν Επίπεδο-Αριθμός-

Έτη 

Βαθμολογία 

1 Ξένη γλώσσα  Β2 3 

  Γ1 4 

  Γ2 5 

2 
Μεταπτυχιακός Τίτλος – 

Πιστοποιητικό διαχείρισης έργου 
  

  Ένας (1) 5 

  Δύο (2) 7 

  Τρεις (3) 8 

  >3 10 
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3 
Εμπειρία σε διαχείριση έργων 

(Ολοκληρωμένα έτη) 
  

  5-6 5 

  
 

>6-10 
10 

  >10 15 

4 

Εμπειρία σε διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων 

(Αριθμός) 

  

  5-6 5 

  7-8 6 

  9-10 8 

  >10 10 

5 Συνέντευξη  10 

Υποψήφιοι με βαθμολογία <18 που αντιστοιχεί στο σύνολο της βαθμολογίας των 

απαραίτητων προσόντων δε θα προχωρήσουν στο στάδιο της συνέντευξης. Σε 

συνέντευξη θα κληθούν οι υποψήφιοι που η βαθμολογία τους είναι τέτοια ώστε το 

τελικό αποτέλεσμα να επηρεάζεται από τη βαθμολογία της συνέντευξης. 
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Κωδικός θέσης:  ΤΤ02 

Αρμοδιότητες θέσης: Υπεύθυνος/η υλοποίησης, συντονισμού, επίβλεψης και διασύνδεσης των 

κάτωθι παραδοτέων: 

 Παραδοτέο 3.6.1 – Αναγνώριση των υποψήφιων μνημείων / περιοχών της 

Καστοριάς προς ένταξη στον φάκελο της UNESCO 

 Παραδοτέο 3.6.2 – Περιγραφή της επιλεγμένης ιστορικής περιοχής και αιτιολόγηση 

της σημασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς 

 Παραδοτέο 3.6.5 – Τελικό σχέδιο διαχείρισης επιλεγμένης ιστορικής περιοχής στην 

Καστοριά για το φάκελο της UNESCO 

Αριθμός θέσεων: Μία (1) 

Αριθμός Ανθρωπομηνών θέσης: 5,39 οι οποίοι επιμερίζονται ως εξής: 

Παραδοτέο 3.6.1 : 2,22 ανθρωπομήνες 

Παραδοτέο 3.6.2: 1,67 Ανθρωπομήνες 

Παραδοτέο 3.6.5: 1,50 Ανθρωπομήνες 

Κόστος ανά ανθρωπομήνα: 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Σύνολο αμοιβής θέσης: 8.083,34€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. το οποίο επιμερίζεται ως εξής: 

Παραδοτέο 3.6.1 : 3.333,34 € 

Παραδοτέο 3.6.2: 2.500,00 € 

Παραδοτέο 3.6.5: 2.250,00€ 

Αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου: Αντικείμενο της σχετικής σύμβασης για τον/την 

Υπεύθυνο/η  είναι η κάλυψη των ακόλουθων υποχρεώσεων που απορρέουν από το σχετικό συναφθέν 

συμφωνητικό επιχορήγησης (Grant Agreement), για το έργο «ΤΑCTICAL TOURISM», για τη θέση 

αυτή. Ο/η Υπεύθυνος/η θα συμμετέχει στην υλοποίηση και ταυτόχρονα θα επιβλέπει και θα συντονίζει 

την υλοποίηση των τριών παραδοτέων όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση ενώ θα 

έρχεται σε επαφή με τους εμπλεκόμενους φορείς (Εφορεία Αρχαιοτήτων, Τεχνική υπηρεσία, 

Πολεοδομία, κ.λ.π.) για την επιτυχή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου.  

 

 

 

 

2. Κωδικός θέσης:  ΤΤ03 

Αρμοδιότητες θέσης: Υπεύθυνος/η για την υλοποίηση και σύνθεση των δεδομένων την υλοποίηση 

και τη διασύνδεση των κάτωθι παραδοτέων: 

 Παραδοτέο 3.6.1 - Αναγνώριση των υποψήφιων μνημείων / περιοχών της 

Καστοριάς προς ένταξη στον φάκελο της UNESCO 

 Παραδοτέο 3.6.2 – Περιγραφή της επιλεγμένης ιστορικής περιοχής και αιτιολόγηση 

της σημασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς 

Αριθμός θέσεων: Μία (1) 

Αριθμός Ανθρωπομηνών θέσης: 3,89 οι οποίοι επιμερίζονται ως εξής: 

 Παραδοτέο 3.6.1 : 2,22 ανθρωπομήνες 

 Παραδοτέο 3.6.2: 1,67 Ανθρωπομήνες 

Κόστος ανά ανθρωπομήνα: 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Σύνολο αμοιβής θέσης: 5.833,33€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. το οποίο επιμερίζεται 

ως εξής: 

 Παραδοτέο 3.6.1 : 3.333,33 € 
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 Παραδοτέο 3.6.2: 2.500,00 € 

Αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου: Αντικείμενο της σχετικής σύμβασης για τον/την 

Υπεύθυνο/η  είναι η κάλυψη των ακόλουθων υποχρεώσεων που απορρέουν από το σχετικό συναφθέν 

συμφωνητικό επιχορήγησης (Grant Agreement), για το έργο «ΤΑCTICAL TOURISM», για τη θέση 

αυτή. Ο/η Υπεύθυνος/η θα συνδράμει στην υλοποίηση του παραδοτέου 3.6.1 και του παραδοτέου 

3.6.2. όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. Στις υποχρεώσεις του συγκαταλέγεται 

επίσης η σύνθεση των στοιχείων και η διασύνδεση των δύο παραδοτέων, καθώς κρίνεται απαραίτητη η 

ομαλή μετάβαση από το ένα παραδοτέο στο άλλο.  
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3. Κωδικός θέσης:  ΤΤ04 

Αρμοδιότητες θέσης: Υπεύθυνος/η για την υλοποίηση του Παραδοτέου 3.6.1 -  

Αναγνώριση των υποψήφιων μνημείων / περιοχών της Καστοριάς προς ένταξη στον φάκελο 

της UNESCO 

Αριθμός θέσεων: Μία (1) 

Αριθμός Ανθρωπομηνών θέσης: 2,22 

Κόστος ανά ανθρωπομήνα: 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Σύνολο αμοιβής θέσης: 3.333,33€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. το οποίο επιμερίζεται 

ως εξής: 

Αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου: Αντικείμενο της σχετικής σύμβασης για τον/την 

Υπεύθυνο/η  είναι η κάλυψη των ακόλουθων υποχρεώσεων που απορρέουν από το σχετικό συναφθέν 

συμφωνητικό επιχορήγησης (Grant Agreement), για το έργο «ΤΑCTICAL TOURISM», για τη θέση 

αυτή. Ο/η Υπεύθυνος/η θα συμμετέχει στις ακόλουθες δράσεις, αναλαμβάνοντας την υλοποίηση του 

έργου για το ΤΕΕ/ΤΔΜ: 

 Έρευνα εύρεσης των υποψήφιων μνημείων/περιοχών της Καστοριάς 

 Αναγνώριση και επιλογή των κατάλληλων μνημείων/περιοχών 

 Συνεργασία με τους Έλληνες εταίρους του έργου «TACTICALTOURISM» που 

εδρεύουν στην Καστοριά  σχετικά με την επιλογή των μνημείων/περιοχών 

 Καταγραφή συγκεκριμένων χαρακτηριστικών για την/τις περιοχές και τα μνημεία 

που επιλέχθησαν Ενδεικτικά θα αναφέρονται τα κάτωθι: 

1. Ταχ. Διεύθυνση 

2. Γεωσυντεταγμένες 

3. Σύντομο κείμενο περιγραφής 

4.  Περίοδος (Βυζαντινό, Μεταβυζαντινό, κτλ) 

5. Κατηγορία (αρχαιολογικός χώρος, αρχοντικό, γέφυρα, τζαμί, εργοστάσιο κτλ) 

6. Αρχική Χρήση (λατρευτική, βιομηχανική, αστική, συνδυαστική κτλ) 

7. Κατάσταση προστασίας (διατηρητέο ναι/όχι, τυχόν ΦΕΚ) 

8. Χρονολόγηση 

9. Επισκέψιμο (ναι/όχι) 

10. Φορέας ευθύνης (εφορεία αρχαιοτήτων, ιδιώτης, δήμος κτλ) 

11. Φωτογραφικό υλικό τεκμηρίωσης 

12. Λοιπά σχόλια 
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4. Κωδικός θέσης:  ΤΤ05 

Αρμοδιότητες θέσης:Υπεύθυνος/η υλοποίησης του Παραδοτέου 3.6.2 - Περιγραφή της 

επιλεγμένης ιστορικής περιοχής και αιτιολόγηση της σημασίας της πολιτιστικής 

κληρονομιάς 

Αριθμόςθέσεων: Μία (1) 

Αριθμός Ανθρωπομηνών θέσης:2,22 

Κόστος ανά ανθρωπομήνα: 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Σύνολο αμοιβής θέσης:3.333,34€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου: Αντικείμενο της σχετικής σύμβασης για τον/την 

Υπεύθυνο/η  είναι η κάλυψη των ακόλουθων υποχρεώσεων που απορρέουν από το σχετικό συναφθέν 

συμφωνητικό επιχορήγησης (Grant Agreement), για το έργο «ΤΑCTICAL TOURISM», για τη θέση 

αυτή. Ο/η Υπεύθυνος/η θα συμμετέχει στις ακόλουθες δράσεις, αναλαμβάνοντας την υλοποίηση του 

έργου για το ΤΕΕ/ΤΔΜ: 

 Πλήρης περιγραφή έκαστης επιλεγμένης ιστορικής  περιοχής και μνημείου 

 Αιτιολόγηση της σημασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς   
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5. Κωδικός θέσης:  ΤΤ06 

Αρμοδιότητες θέσης: Υπεύθυνος/η για τη σύνθεση των δεδομένων, την υλοποίηση και τη διασύνδεση 

των κάτωθι παραδοτέων: 

 Παραδοτέο 3.6.2 – Περιγραφή της επιλεγμένης ιστορικής περιοχής και αιτιολόγηση 

της σημασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς 

 Παραδοτέο 3.6.5 – Τελικό σχέδιο διαχείρισης επιλεγμένης ιστορικής περιοχής στην 

Καστοριά για το φάκελο της UNESCO 

Αριθμός θέσεων: Δύο (2) 

Αριθμός Ανθρωπομηνών ανά θέση: 3,93 οι οποίοι επιμερίζονται ως εξής: 

 Παραδοτέο 3.6.2 : 2,22 ανθρωπομήνες 

 Παραδοτέο 3.6.5: 1,71 Ανθρωπομήνες 

Κόστος ανά ανθρωπομήνα: 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Σύνολο αμοιβής θέσης: 5.888,88€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. το οποίο επιμερίζεται 

ως εξής: 

 Παραδοτέο 3.6.2 : 3.333,33 € 

 Παραδοτέο 3.6.5: 2.555,55 € 

Αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου: Αντικείμενο της σχετικής σύμβασης για τον/την 

Υπεύθυνο/η  είναι η κάλυψη των ακόλουθων υποχρεώσεων που απορρέουν από το σχετικό συναφθέν 

συμφωνητικό επιχορήγησης (Grant Agreement), για το έργο «ΤΑCTICAL TOURISM», για τη θέση 

αυτή. Ο/η Υπεύθυνος/η θα συνδράμει στην υλοποίηση των παραδοτέων 3.6.2. και 3.6.5 όπως αυτά 

περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. Στις υποχρεώσεις του συγκαταλέγεται η σύνθεση των 

στοιχείων και η διασύνδεση των δύο παραδοτέων, καθώς κρίνεται απαραίτητη η ομαλή μετάβαση από 

το ένα παραδοτέο στο άλλο.  
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6. Κωδικός θέσης:  ΤΤ07 

Αρμοδιότητες θέσης: Υπεύθυνος/η υλοποίησης του Παραδοτέου 3.6.5 - Τελικό σχέδιο διαχείρισης 

επιλεγμένης ιστορικής περιοχής στην Καστοριά για το φάκελο της UNESCO 

Αριθμός θέσεων: Τρεις (3) 

Αριθμός Ανθρωπομηνών ανά θέση: 3,70 

Κόστος ανά ανθρωπομήνα: 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Σύνολο αμοιβής θέσης:5.546,30€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου: Αντικείμενο της σχετικής σύμβασης για τον/την 

Υπεύθυνο/η  είναι η κάλυψη των ακόλουθων υποχρεώσεων που απορρέουν από το σχετικό συναφθέν 

συμφωνητικό επιχορήγησης (Grant Agreement), για το έργο «ΤΑCTICAL TOURISM», για τη θέση 

αυτή. Ο/η Υπεύθυνος/η θα συμμετέχει στις ακόλουθες δράσεις, αναλαμβάνοντας την υλοποίηση του 

έργου για το ΤΕΕ/ΤΔΜ: 

 Υλοποίηση διαχειριστικού σχεδίου της επιλεγμένης περιοχής  και προετοιμασία 

φακέλου για μελλοντική υποβολή στην UNESCO 
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7. Κωδικός θέσης:  ΤΤ08 

Αρμοδιότητες θέσης: Υπεύθυνος/η υλοποίησης του Παραδοτέου 3.6.5 - Τελικό σχέδιο διαχείρισης 

επιλεγμένης ιστορικής περιοχής στην Καστοριά για το φάκελο της UNESCO σε ότι αφορά τη σύνθεση 

όλων των δεδομένων και τη συγκρότηση του φακέλου  σύμφωνα με της απαιτήσεις. 

Αριθμός θέσεων: Μία (1) 

Αριθμός Ανθρωπομηνών θέσης:2,67 

Κόστος ανά ανθρωπομήνα: 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Σύνολο αμοιβής θέσης:4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου: Αντικείμενο της σχετικής σύμβασης για τον/την 

Υπεύθυνο/η  είναι η κάλυψη των ακόλουθων υποχρεώσεων που απορρέουν από το σχετικό συναφθέν 

συμφωνητικό επιχορήγησης (Grant Agreement), για το έργο «ΤΑCTICAL TOURISM», για τη θέση 

αυτή. Ο/η Υπεύθυνος/η θα συνθέσει τα δεδομένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις ενός φακέλου για την 

UNESCO και θα συγκροτήσει τον τελικό φάκελο. 
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Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου των θέσεων, καθώς και των παραδοτέων που σχετίζονται με 

αυτές, θα αποτυπωθούν στη σύμβαση που θα συναφθεί ανάμεσα στο ΤΕΕ/ΤΔΜ και στο επιλεγέν 

προσωπικό. 

Για τις παραπάνω θέσεις θα προσληφθεί αριθμός μηχανικών που θα εξασφαλίζει - βάσει προσόντων 

και  δηλωμένων ανθρωπομηνών στο AF – την επιτυχή και ποιοτική υλοποίηση των παραδοτέων εντός 

του χρονικού διαστήματος που αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα με δεδομένο ότι η ολοκλήρωση 

του έργου οριοθετείται την 28/02/2021. Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν ισχύ μέχρι το 

τέλος του έργου αλλά σε περίπτωση που ολοκληρωθούν νωρίτερα παύουν αυτοδίκαια με την οριστική 

παραλαβή των παραδοτέων. Σε περίπτωση που το έργο επεκταθεί χρονικά οι συμβάσεις θα επεκταθούν 

με μια απλά επικοινωνία μεταξύ των δύο μερών.  

Απαραίτητα Προσόντα θέσεων ΤΤ02-ΤΤ08 και κριτήρια αξιολόγησης: 

 Δίπλωμα Π.Ε. Διπλωματούχων Μηχανικών 

 Μεταπτυχιακοί τίτλοι ή και ανώτεροι 

 Γενική Επαγγελματική Εμπειρία 

 Ειδική επαγγελματική εμπειρία σε συναφή με το αντικείμενο έργα   

 Παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων συναφούς αντικειμένου με το 

παρόν έργο 

 

Θα αξιολογηθούν τα ως άνω προσόντα και συγκεκριμένα: 

Α/Α Προσόν Επίπεδο-Αριθμός-

Έτη 

Βαθμολογία 

2 Μεταπτυχιακός Τίτλος (Αριθμός)   

  Ένας (1) 2 

  Δύο (2) 3 

  Τρεις (3) 4 

  >3 5 

3 
Γενική επαγγελματική Εμπειρία 

(Έτη) 
  

  0-5 10 

  >5-10 15 

  >10 20 

4 

Ειδική επαγγελματική εμπειρία σε 

συναφή με το αντικείμενο έργα  

(Αριθμός) 

  

  1-2 4 

  3-4 5 

  4-5 6 

  >5 7 
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Παρακολούθηση επιμορφωτικών 

προγραμμάτων συναφούς 

αντικειμένου με το παρόν έργο 

(Αριθμός) 

  

  1 1 

  2 2 

  >2 3 

5 Συνέντευξη  15 

 

Υποψήφιοι με βαθμολογία <15 που αντιστοιχεί στο σύνολο της βαθμολογίας των απαραίτητων 

προσόντων δε θα προχωρήσουν στο στάδιο της συνέντευξης. Σε συνέντευξη θα κληθούν οι 

υποψήφιοι που η βαθμολογία τους είναι τέτοια ώστε το τελικό αποτέλεσμα να επηρεάζεται από 

τη βαθμολογία της συνέντευξης. 
Οι άνω θέσεις αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΑΝΘ/ΜΗΝΕΣ 

ΑΝΑ ΘΕΣΗ 

ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

ΚΟΣΤΟΣ/ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑ 

(MEΦ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΜΟΙΒΗΣΑΝΑ 

ΘΕΣΗ (ΜΕ 

Φ.Π.Α.) 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

(ΜΕ Φ.Π.Α.) 

1 ΤΤ01 1 D 1.6.2 5,61 1.500,00 8.410,80 8.410,80 

2 ΤΤ02 1 

D 3.6.1 2,22 

1.500,00 

3.333,34 

8.083,34 D 3.6.2 1,67 2.500,00 

D 3.6.5 1,50 2.250,00 

3 
ΤΤ03 

1 
D 3.6.1 2,22 

1.500,00 
3.333,33 

5.833,33 
D. 3.6.2 1,67 2.500,00 

4 ΤΤ04 1 D 3.6.1 2,22 1.500,00 3.333,33 3.333,33 

5 ΤΤ05 1 D 3.6.2 2,22 1.500,00 3.333,34 3.333,34 

6 
ΤΤ06 

2 
D 3.6.2 2,22 

1.500,00 
3.333,33 

2*5.888,88=11.777,76 
D 3.6.5 1,71 2.555,55 

7 ΤΤ07 3 D 3.6.5 3,70 1.500,00 5.546,30 3*5.546,30=16.638,90 

8 ΤΤ08 1 D 3.6.5 2,67 1.500,00 4.000,00 4.000,00 

Στο προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνεται και κάθε νόμιμη παρακράτηση και επιβάρυνση υπέρ παντός 

τρίτου και του Ελληνικού Δημοσίου. Στις αμοιβές συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς και 

διαμονής στην περιοχή δράσης. Επίσης περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται  στο ύψος των  61.410,80 Ευρώ. βαρύνει τον 
Κ.Α.Ε. 9919  και είναι εντός του διαθεσίμου ποσού πίστωσης.  

Επικυρώνεται αυθημερόν. 
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ 

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά πρόσωπα) που εκτιμούν ότι οι γνώσεις και η εμπειρία τους 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ως άνω πρόσκλησης μπορούν να συμμετάσχουν στη σχετική 

διαδικασία, υποβάλλοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

1) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

2) Απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών τους  

3) Απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών που προέρχεται από Ανώτατο Ίδρυμα 

Εκπαίδευσης του εξωτερικού νομίμως επικυρωμένα και μεταφρασμένα. 

4) Αντίγραφα των τίτλων πτυχίων από τα οποία θα προκύπτει η γνώση της ξένη 

γλώσσας. 

5) Αντίγραφα των τίτλων που πιστοποιούν τα εξειδικευμένα προσόντα 

6) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

7) Απλά φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων εμπειρίας ή σχετικές συστατικές επιστολές ή 

άλλως αποδεικνυόμενη συναφής επαγγελματική εμπειρία.  

8) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν 

ότι:  

- Είναι μέλη ΤΕΕ 

- δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 

υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία 

δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, 

παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα 

της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  

- δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο 

τρόπο (αρ. 43, ν.4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της 

προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.  

- δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα,  
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- δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό 

επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δυο αυτές 

καταστάσεις.  

- δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού 

Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της 

οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο 

λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα τους, αν δεν παρέλθει πενταετία από την 

απόλυση.  

- έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

τους οποίους αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα,  

- δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών 

που ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή,  

- για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της αμοιβής δεν συντρέχει κανένα 

κώλυμα στο πρόσωπο τους και ότι σε αντίθετη περίπτωση θα φροντίσουν για 

την άρση κάθε κωλύματος για το σκοπό αυτό, εφόσον επιλεγούν,  

- παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους για τυχόν απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής, που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση του 

διαγωνισμού ή στη μη σύναψη της σύμβασης,  

- η ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος,  

- η χρονική διαθεσιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και του αντίστοιχου 

παραδοτέου,  

- για τους άνδρες η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή η νόμιμη 

απαλλαγή από αυτές,  

- η μη ύπαρξη κωλύματος από ποινική καταδίκη ή υποδικία  

9) Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα βοηθήσει στη 

διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά του 

Οι ενδιαφερόμενοι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη σε περίπτωση που κριθεί ότι απαιτούνται 

επιπλέον στοιχεία για την αξιολόγησή τους. 

Σημειώνεται ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση για περισσότερες από μία 

θέσεις που αναφέρονται στην πρόσκληση. Η σύμβαση όμως που θα υπογραφεί θα είναι μόνο για 

έναν κωδικό θέσης. 
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ 

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

Η έναρξη προθεσμίας για υποβολή των προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου ξεκινά από την  

επόμενη ημέρα της ανάρτησης  της  εν λόγω πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΔΜ και στον 

διαδικτυακό ιστότοπο «Διαύγεια», ήτοι την 18 -5-2020  και λήγει την 01-06-2020 (αρθρο 87 παρ. 2 

του Ν 4605/19) 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΔΜ 

(Μπουσίου  & Εστίας 3, Κοζάνη, Τ.Κ. 50131), είτε με συστημένη επιστολή ή courier στην παραπάνω 

διεύθυνση με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ…….. ΜΕΛΟΥΣ ΤΕΕ» για το 

εγκεκριμένο έργο Interreg ΙPACBCGreeceAlbania 2014-2020 με ακρωνύμιο 

«ΤΑCTICALTOURISM». 

Για παροχή οποιαδήποτε σχετικής πληροφορίας μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2461028030 

και στο e-mail: tee_koz@tee.gr τις εργάσιμες μέρες (από Δευτέρα έως και Παρασκευή 08.30-14.30). 

Η έναρξη προθεσμίας για υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της εν 

λόγω πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΔΜ (www.tdm.tee.gr) και τον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

και λήγει τη Δευτέρα 1-6-2020 και ώρα 14:30. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στο TEE/TΔΜ, θα 

γίνονται δεκτές  εργάσιμες ημέρες-ώρες λειτουργίας του από Δευτέρα-Παρασκευή και ώρα 08.30-

14.30. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή το εμπρόθεσμο 

κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου και σε περίπτωση 

αποστολής με courier η ημερομηνία παράδοσης. Οι αιτήσεις που αποστέλλονται μετά την λήξη της 

προθεσμίας της υποψηφιότητας δεν εξετάζονται. 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από επιτροπή που θα οριστεί από τη Διοικούσα Επιτροπή του 

ΤΕΕ/ΤΔΜ. Κατά την διαδικασία αξιολόγησης η εν λόγω επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο πληρότητας 

των αιτήσεων και των υποβληθέντων δικαιολογητικών και καταρτίζει κατάλογο των υποψηφίων που 

πληρούν τους όρους συμμετοχής της πρόσκλησης για την εν λόγω θέση. Εν συνεχεία, προβαίνει στην 

αξιολόγηση των τυπικών, ουσιαστικών και πρόσθετων προσόντων των υποψηφίων για την υπό 

προκήρυξη θέση. Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, συντάσσει σχετικό πρακτικό αξιολόγησης με  

εμπεριστατωμένη αιτιολογία και εισηγείται το πρακτικό προς έγκριση στη Δ.Ε. Η Δ.Ε. εφόσον κάνει 

δεκτό το πρακτικό,  προχωρά στην υπογραφή σύμβασης και συγκρότηση της Ομάδας Έργου με 

καταγεγραμμένα καθήκοντα για κάθε ένα εκ των μελών της με σκοπό την υλοποίηση των ως άνω 

παραδοτέων με μέλη τους υποψηφίους που επιλέχθηκαν. 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΔΜ (www.tdm.tee.gr), στο 

διαδικτυακό ιστότοπο «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του προγράμματος Interreg Greece-Albania 

2014-2020. 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

 

              ΘΕΜΑ 3
Ο 

Σχετικό το με αριθμό πρωτοκόλλλου Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. έγγραφο του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας 

κου Κασαπίδη . 

 

Ο Πρόεδρος Στέργιος Μεν. Κιάνας πρότεινε στην εν λόγω ομάδα να συμμετάσχει ο ίδιος ως 

Πρόεδρος του ΤΕΕ και αν υπάρχει δυνατότητα για αναπληρωματικό μέλος (καθώς από την επιστολή 

δεν προκύπτει), αυτό να είναι η κα Παπακώστα Ελευθερία. 

Ακολούθησε συζήτηση. 

Τα μέλη Ματάνας, Μιμίκου, Ντώνας και Ράλλης καταψήφισαν την πρόταση του Προέδρου 

αναφέροντας :  

Το έγγραφό της Περιφέρειας αναφέρει : «…Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να 

συγκροτήσει τεχνοκρατική Ομάδα Εργασίας για την υποστήριξη μετάβασης της Περιφέρειας Δυτικής 

mailto:tee_koz@tee.gr
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Μακεδονίας στη μεταλιγνιτική περίοδο…». Ουσιαστικά πρόκειται για ανασυγκρότηση με πιο τυπικό 

τρόπο της Ομάδας Εργασίας για τη μεταλιγνιτική από την Περιφέρεια.  

Στο παραπάνω πλαίσιο προτείνουμε να συμμετάσχει ένα στέλεχος με γνώση διότι προέχει η σοβαρή 

παρουσία του ΤΕΕ. Επομένως προτείνουμε τη συνάδελφο Παπακώστα Ελευθερία. Η συνάδελφος 

γνωρίζει τα θέματα του λιγνίτη τόσο μέσα από την επαγγελματική της ιδιότητα, όσο και μέσα από 

την εκλογή της και τη συμμετοχή της στην διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΔΜ. 

Η πρόταση μας έναντι της πρότασης του προέδρου Στέργιου Κιάνα, για εκπροσώπηση από τον ίδιο,  

στηρίζεται και στην παράλληλη ιδιότητα  του, ως εντεταλμένου συμβούλου της Περιφέρειας. Ο 

ρόλος αυτός αποτελεί μία πολιτική θέση ευθύνης. Η «τεχνοκρατική Ομάδα Εργασίας» δεν αποτελεί 

για εμάς πολιτικό όργανο αποφάσεων. Επομένως θεωρούμε πως υπάρχει σύγκρουση των δύο 

καταστάσεων. 

Τέλος θεωρούμε πως το ΤΕΕ/ΤΔΜ είναι δυνατόν να εκπροσωπείται και από συναδέλφους πέραν του 

προέδρου, με στόχο της εμπλοκή περισσότερων μελών του σε διαδικασίες που το αφορούν. 

 Ο πρόεδρος Στέργιος Μεν. Κιάνας  αναφέρει σχετικά:  Να ευχαριστήσω τα μέλη του Δυναμικού ΤΕΕ 

που έμμεσα απαξιώνουν την τεχνοκρατική μου αντίληψη στα θέματα της μεταλιγνιτικής περιόδου 

και φυσικά τους το επιστρέφω, λέγοντάς τους πως η στάση τους δείχνει ασέβεια στον θεσμό του 

Προέδρου του ΤΕΕ/ΤΔΜ και προσπαθούν να εξυπηρετήσουν άλλα συμφέροντα. Θα έπρεπε να 

γνωρίζουν πως σε όλες τις «σοβαρές» εκπροσωπήσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ, η εκπροσώπηση γινόταν πάντα 

από τον Πρόεδρο και ίσως στη θητεία μας ως τώρα είναι η πρώτη φορά που σε εκπροσωπήσεις όπως 

του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης, ορίστηκαν άτομα πέραν του Προέδρου, ακριβώς επειδή θεωρούμε 

ότι πρέπει να δίνεται βήμα σε περισσότερα μέλη μας. Άρα τα περί εμπλοκής περισσοτέρων μελών 

στις διαδικασίες είναι πέρα για πέρα προσχηματικό και χάριν εντυπωσιασμού.  Προεκλογικά 

ακριβώς αυτό δηλώσαμε και έτσι ενεργήσαμε με την ανάληψη των καθηκόντων μας, δηλαδή 

επιδιώκουμε να μη λειτουργεί το ΤΕΕ προσωποκεντρικά όπως τα προηγούμενα χρόνια. Η πρόταση 

δε, να εκπροσωπήσει την εν λόγω ομάδα εκλεγμένο στη Διοίκηση άτομο της παράταξής μας και όχι 

κάποιος έμπειρος «τεχνοκράτης» της δικής τους παράταξης, καταδεικνύει τον πανικό στον οποίο 

βρίσκονται, καθώς προσπαθούν με διχαστικές πρακτικές να διασπάσουν την ομάδα μας.     

 

Τέλος, επειδή αναφέρθηκε η ανασυγκρότηση της ομάδας εργασίας για την μεταλιγνιτική περίοδο 

που είχε δημιουργηθεί από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή, να θυμίσω στο σώμα πως η μόνη 

ομάδα που είχε δημιουργηθεί ήταν αυτή του λεγόμενου “Coal Platform”, στην οποία, όλως 

παραδόξως, δεν συμμετείχε θεσμικά το ΤΕΕ αλλά διάφοροι «τεχνοκράτες» που αναδείχθηκαν από 

αυτό. Τα συμπεράσματα δικά σας.  

 

Ο Αντιπρόεδρος Νικόλαος Συλλίρης αναφέρει σχετικά:  Η άποψη για την εκπροσώπηση του 

ΤΕΕ/ΤΔΜ, στην επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για το ζωτικής σημασίας θέμα της 

μεταλιγνιτικής περιόδου, από κάποιον «τεχνοκράτη» και όχι από τον Πρόεδρο, με βρίσκει κάθετα 

αντίθετο, για λόγους αρχής. Τεχνοκράτης θεωρείται αυτός που δίνει προτεραιότητα στη λύση του 

τεχνικού μέρους ενός προβλήματος, παραβλέποντας την κοινωνική και ανθρωπιστική πλευρά. Ο 

τεχνοκράτης γνωρίζει καλά ένα θέμα, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει και τη δυνατότητα να 

διαχειριστεί τη λύση του προβλήματος. 

Το ΤΕΕ/ΤΔΜ εκπροσωπείται θεσμικά από τον Πρόεδρο. Θεωρώ ότι ο Πρόεδρος είναι το 

καταλληλότερο πρόσωπο να μας εκπροσωπήσει και να καταθέσει υπεύθυνα και ακέραια τις θέσεις και 

προτάσεις του φορέα μας στην εν λόγω Επιτροπή. Κανείς δεν μπορεί να εκφράσει τις προσωπικές του 

απόψεις και δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής (ΔΕ), ανεξάρτητα 

μάλιστα εάν συμφωνεί ή όχι. 

Συνεχίζοντας το σκεπτικό μου θα ήθελα να τονίσω ότι καλούμαστε να δείξουμε σοβαρότητα, επί της 

ουσίας, αντίστοιχη του παρόντος θέματος. Γι’ αυτό θέλω να επαναφέρω την πρότασή μου για άμεση 

συγκρότηση/λειτουργία διαρκούς Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΔΜ, που θα επεξεργάζεται όλα τα 

ζητήματα που θα προκύπτουν από την «απολιγνιτοποίηση» και θα διαμορφώνει προτάσεις για την 

αντιμετώπιση των κοινονικοοικονομικών προβλημάτων που θα απασχολούν στο εγγύς μέλλον την 

περιοχή μας. 
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Σ’ αυτή την Ομάδα Εργασίας επιβάλλεται να συμμετέχουν ενεργά συνάδελφοι με ανώτατη κατάρτιση 

και εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο (τεχνoκράτες και ειδικοί) και να εισηγούνται στη ΔΕ 

τεκμηριωμένες θέσεις, απόψεις και προτάσεις, προκειμένου να λαμβάνονται οι αποφάσεις που θα 

εκφράζουν το ΤΕΕ/ΤΔΜ, θα δικαιώνουν την ύπαρξή του, θα δημοσιοποιούνται, θα κατατίθενται σε 

όλες τις συναφείς επιτροπές που συστήνουν αρχές και φορείς, όπως για παράδειγμα αυτή στην οποία 

αναφερόμαστε σήμερα. 

 

Ψηφίζεται κατά πλειοψηφία 5-4 

 
Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ8/2020 

Ορίζονται ως εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην  Ομάδα Εργασίας της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας για την προετοιμασία μετάβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη 

μεταλιγνιτική περίοδο, οι συνάδελφοι :  

Κιάνας Μεν. Σρτέργιος, Π.Μ. , Πρόεδρος της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. ως τακτικό μέλος  

Παπακώστα Ελευθερία, ΜλΜ, μέλος της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. ως αναπληρωματικό μέλος. 

Επικυρώνεται αυθημερόν   

 

 

ΘΕΜΑ 4
Ο 

 

Ο Πρόεδρος Κιάνας ενημερώνει  για την εξέλιξη της υποβολής της Πρότασης Συμμετοχής στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με τίτλο «Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης». 
Συγκεκριμένα ανέφερε ότι εξασφάλισε την έγκριση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής και 
η μόνη εκκρεμότητα για την ολοκλήρωση της πρότασης είναι έγκριση των Δημοτικών Συμβουλίων 
των Δήμων που συμμετέχουν. Ανέφερε επίσης ότι πρόκειται για μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία 
του ΤΕΕ/ΤΔΜ, καθώς τα προσδοκώμενα οφέλη του έργου θα είναι άμεσα για τις Υ.ΔΟΜ: Με την 

ψηφιοποίηση του αρχείου θα επιτευχθεί η πλήρης διαφύλαξη του αλλά και η δυνατότητα διάθεσής του 

σε ψηφιακή μορφή στους ενδιαφερόμενους πολίτες και επαγγελματίες. Επιπρόσθετα, το έργο θα 

οδηγήσει στην εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου, τόσο για τους αρμόδιους υπαλλήλους, όσο και για 

τους ενδιαφερόμενους πολίτες και επαγγελματίες και θα οδηγήσει στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών 

και στη πραγματική μετάβαση στην έννοια της ψηφιακής πολιτικής. Η τεχνική περιγραφής που 
συμπεριλαμβάνει και πληροφορίες ως προς τον αναλυτικό προϋπολογισμό του έργου μοιράστηκε 
στα μέλη της ΔΕ για ενημέρωση και ζητήθηκε η έγκρισή του για να υποβληθεί στην πρόταση 
χρηματοδότησης. 

 
Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ8/2020 

 
Αποφασίζεται ομόφωνα η έγκριση της τεχνικής περιγραφής και του προϋπολογισμού: 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Δημιουργία βάσης δεδομένων αδειών δόμησης και ανάπτυξη 

διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος στη Δυτική Μακεδονία 

 

 

 

Κοζάνη, Μάρτιος 2020 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα για τον οποίο προορίζεται το Έργο 
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Το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) ιδρύθηκε το 1965 ως 
περιφερειακό τμήμα του κεντρικού ΤΕΕ. Έχει αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες 
Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας. Η έδρα του είναι η πόλη της Κοζάνης. Η 
δραστηριοποίησή του συμπληρώνεται με τη λειτουργία τριών Νομαρχιακών Επιτροπών, οι 
οποίες έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν, από μία σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, εκτός 
της Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρίσκεται η έδρα του.  

Σκοπός και στόχος του έργου 

To Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. προτίθεται να ψηφιοποιήσει το αρχείο των οικοδομικών αδειών των 
Υ.ΔΟΜ. Βοΐου, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας και Εορδαίας και να δημιουργήσει 
διαδικτυακή πλατφόρμα για την ευκολότερη αναζήτηση αυτών και τη λήψη αντιγράφων. 
 
Το αρχείο των οικοδομικών αδειών των Υ.ΔΟΜ. φυλάσσεται και διατηρείται επιμελώς από το 

αρμόδιο προσωπικό, ωστόσο έχει αρχίσει να φθείρεται. Για το λόγο αυτό  το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ψηφιοποίηση (μέσω της διαδικασίας της σάρωσης), ηλεκτρονική 

αρχειοθέτηση του αρχείου οικοδομικών αδειών που διαθέτει καθώς και στην ανάπτυξη εφαρμογής 

αναζήτησης και απεικόνισης των οικοδομικών αδειών σε περιβάλλον Γεωγραφικού Συστήματος 

Πληροφοριών (GIS) για την ευκολότερη αναζήτηση και οπτικοποίηση μέσω αυτού των αρχείων που 

θα ψηφιοποιηθούν και η καθ’ αυτόν τον τρόπο ταχύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Με 

την προτεινόμενη υπηρεσία θα σαρωθούν και θα ανέβουν στην εφαρμογή και στο σύστημα 

γεωπληροφορίας το στέλεχος, το τοπογραφικό διάγραμμα, το διάγραμμα κάλυψης και η αρχιτεκτονική 

μελέτη της κάθε μίας από τις οικοδομικές άδειες των Υ.ΔΟΜ. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

 

Η εργασία στοχεύει συνεπώς στην περαιτέρω ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ., με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του στην 
εξυπηρέτηση του πολίτη και την υποστήριξη της καθημερινότητάς του, όσο και η αίσθηση 
συμμετοχής του πολίτη στα κοινά. 
 

Υφιστάμενη κατάσταση 

Οι προαναφερθείσες Υπηρεσίες Δόμησης, διαθέτουν στο αρχείο τους φακέλους των οικοδομικών 

αδειών σε αναλογική μορφή, ενώ δε διαθέτουν λογισμικό ψηφιακής καταχώρησης, αναζήτησης και 

οπτικοποίησης αυτών σε ψηφιακό χάρτη. Αυτοί οι φάκελοι θα αποτελέσουν το κυρίως αντικείμενο του 

παρόντος έργου μέσω της σάρωσης, του γεωεντοπισμού και της απεικόνισης τους σε ψηφιακό χάρτη. 

Πιο αναλυτικά η κατανομή των οικοδομικών αδειών ανά Υ.ΔΟΜ. είναι η ακόλουθη: 

 

 Βοΐου: 7.966 άδειες 

 Γρεβενών: 17.100 άδειες 

 Φλώρινας: 25.000 άδειες (έχουν σαρωθεί περίπου 4.000) 

 Καστοριάς: 26.000 άδειες 

 Εορδαίας: 44.000 άδειες 

 

Προσδοκώμενα Οφέλη Έργου 

Τα προσδοκώμενα οφέλη του έργου θα είναι άμεσα για τις Υ.ΔΟΜ.. Με την ψηφιοποίηση 
του αρχείου θα επιτευχθεί η πλήρης διαφύλαξη του αλλά και η δυνατότητα διάθεσης του 
σε ψηφιακή μορφή στους ενδιαφερόμενους πολίτες και επαγγελματίες. Επιπρόσθετα, η 
απεικόνιση των αδειών στο χάρτη θα καταστήσει δυνατή τη διαχείριση των οικοδομικών 
αδειών μέσα από ένα ενιαίο ψηφιακό σύστημα και την παροχή των ζητούμενων στοιχείων 
εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο τόσο για τους αρμόδιους υπαλλήλους όσο και για τους 
ενδιαφερόμενους πολίτες και επαγγελματίες. Συνεπώς, οι παρεχόμενες υπηρεσίες του 
ζητούμενου έργου θα καλύπτουν τις ανάγκες δύο διαφορετικών ομάδων χρηστών. Η κάθε 
ομάδα χρηστών θα έχει διαφορετικές απαιτήσεις από τις προσφερόμενες υπηρεσίες αλλά 
και διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης σε αυτές. Συνεπώς, το σύνολο των χρηστών 
χωρίζεται στις εξής κατηγορίες:  
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 Εσωτερικοί χρήστες, οι οποίοι είναι Υπάλληλοι των Υ.ΔΟΜ./Τ.Ε.Ε.-Τ.Δ.Μ. και 
Διαχειριστές του Συστήματος,  

 Εξωτερικοί χρήστες, οι οποίοι είναι Πολίτες/Επαγγελματίες της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας  

 

Ειδικότερα, η προσφερόμενη  υπηρεσία θα συμβάλλει:  

 

 στη διαρκή, έγκαιρη και άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών η οποία επιτυγχάνεται με τη 
μείωση του χρόνου ανταπόκρισης των Υ.ΔΟΜ. στα αιτήματα τους τα οποία σχετίζονται 
με την παροχή στοιχείων οικοδομικών αδειών και ταυτόχρονη μείωση των επισκέψεων 
του κοινού σε αυτές,  

 στη βελτίωση της εικόνας του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. προς τους πολίτες μέσα από τη παροχή ενός 
αξιόπιστου και αποτελεσματικού καναλιού κοινοποίησης και εξυπηρέτησης των 
αιτημάτων τους, 

 στην περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
που διατίθενται από το Τ.Ε.Ε. προς τους πολίτες, με απώτερο σκοπό να βελτιωθεί ο 
βαθμός πληροφοριακής τους ωριμότητας στο επίπεδο των πλήρως ψηφιακών 
συναλλαγών με τους πολίτες. 

 στην προώθηση της περιφερειακής και τοπικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
 

Το συγκεκριμένο έργο θα συμβάλλει άμεσα στη μείωση του κινδύνου απώλειας ή/και φθοράς του 

φυσικού αρχείου των οικοδομικών αδειών. Επίσης, θα οδηγήσει και στην αποδέσμευση ικανού 

αριθμού υπαλλήλων που απαιτείται τώρα για τη συντήρηση του καθώς και για τη διεκπεραίωση 

εργασιών που σχετίζονται με τις οικοδομικές άδειες. Επιπλέον αυτών, το έργο θα συμβάλλει 

μακροπρόθεσμα στην υιοθέτηση νέων πρακτικών όσο αφορά την έκδοση οικοδομικών αδειών. Έτσι, 

με την υποβολή π.χ. μόνο ψηφιακών αντιγράφων στην αρμόδια Υ.ΔΟΜ. θα μειωθεί σημαντικά ο 

αποθηκευτικός χώρος που απαιτείται για την αρχειοθέτηση τους και συμβάλλει στην προστασία του 

περιβάλλοντος μέσω της μείωσης του όγκου του χαρτιού που απαιτείται σήμερα για την εκτύπωση 

όλων των εγγράφων και σχεδίων που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Τέλος, το 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. μέσω του θεσμικού του ρόλου θα προωθήσει την υλοποίηση και επέκταση του έργου σε 

εθνικό επίπεδο με στόχο την ενιαία αντιμετώπιση του ζητήματος και την αποκόμιση των οφελών 

αυτού από τους πολίτες σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. 

 

Αναγκαιότητα έργου 

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της προτεινόμενης υπηρεσίας θα συμβάλλει στη ριζική αναθεώρηση του 

τρόπου παροχής ψηφιακών υπηρεσιών στη Δυτική Μακεδονία και αποτελεί αναγκαιότητα για τους 

εξής λόγους:  

 

 Ανάγκη εναρμόνισης με τον κανονισμό GDPR (General Data Protection Regulation 
General Data Protection Regulation)-«Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων» Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, βάσει του οποίου καθίσταται αναγκαία πλέον η 
άμεση ιχνηλασιμότητα διακίνησης και επεξεργασίας των αιτημάτων και εγγράφων με 
συμμόρφωση στους κανονισμούς και τις απαιτήσεις διακίνησης των ηλεκτρονικών 
εγγράφων.  

 

 Η στρατηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2014-2020 του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στοχεύει στην παροχή των βασικών 
αρχών και κατευθυντηρίων στόχων, ώστε να οδηγηθούμε σε ωρίμανση του βαθμού 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη χώρα μας. Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου 
συστήματος συνάδει με τις αρχές αυτές και ικανοποιεί το στρατηγικό στόχο της 
δημιουργίας μιας ενιαίας πολιτικής για την προμήθεια, τη χρήση, τη λειτουργία και τη 
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συντήρηση των πληροφοριακών υποδομών, με σημαντικότερο όφελος την 
εξοικονόμηση των ανθρωποωρών που σπαταλούνται από τις διαφορετικές υπηρεσίες 
και τα ποικίλα συστήματα εσωτερικών διοικητικών διαδικασιών. Αυτό θα επιφέρει 
σημαντικές οικονομίες κλίμακας, υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και βέλτιστη λειτουργία 
των τεχνολογικών υποδομών. Παράλληλα, θα εξασφαλίσει την αμφίδρομη επικοινωνία 
με τον πολίτη μέσω της διεκπεραίωσης των αιτημάτων του με ψηφιοποιημένο τρόπο.  

 Η επιλογή και ο τρόπος ανάπτυξης της προτεινόμενης ψηφιακής υπηρεσίας προέκυψε 
λαμβάνοντας υπόψη του στόχους της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021 και 
είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις προτεραιότητές της. Πιο συγκεκριμένα, 
ενσωματώνει τις αρχές σχεδιασμού «digital by default», της διαλειτουργικότητας μέσω 
ανοικτών προτύπων, ενώ αποτελεί έργο εστιασμένο στο αποτέλεσμα.  

 Οι κύριοι σκοποί και οι δράσεις της πρότασης συνδράμουν στην επίτευξη των 
προτεραιοτήτων της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής και ιδιαίτερα των αξόνων 4: 
«Ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού με ψηφιακές δεξιότητες», 5: «Ριζική 
Αναθεώρηση του τρόπου παροχής ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου», 6: «Άρση των 
αποκλεισμών και διάχυση των ωφελειών της ψηφιακής οικονομίας & 7: «Ενίσχυση της 
ασφάλειας και εμπιστοσύνης των πολιτών», και ιδιαίτερα των προτεραιοτήτων, 4.3, 5.1, 
5.5, 5.6, 6.2, και 7.1. 

 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Γενικές Απαιτήσεις 

Το προτεινόμενο έργο έχει ως βασικό στόχο να διαμορφώσει ένα ψηφιακό περιβάλλον, με πολλαπλές 

δυνατότητες, το οποίο θα υποστηρίζει αφενός την εσωτερική λειτουργία των Υ.ΔΟΜ. και αφετέρου θα 

παρέχει προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τις εμπλεκόμενες επαγγελματικές ομάδες και τους 

φορείς.  

Στο έργο θα προσφερθούν υπηρεσίες που αφορούν: 

 στην ψηφιοποίηση αναλογικού αρχείου οικοδομικών αδειών 

 στη χωρική καταγραφή, μέσω γεωκωδικοποίησης σε χάρτες του παραπάνω αρχείου με 
πληροφορίες που αφορούν την κάθε οικοδομική άδεια 

 στη δημιουργία Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)  το οποίο θα αποτελείται 
από:  
 χωρικά ενεργοποιημένη βάση δεδομένων, που θα υποστηρίζει ρόλους χρηστών,  
 εφαρμογή για την αρχειοθέτηση, απεικόνιση, και αναζήτηση, των στοιχείων των 

οικοδομικών αδειών των Υπηρεσιών Δόμησης 

 στην ανάπτυξη περιβάλλοντος ηλεκτρονικής διαχείρισης των αιτήσεων χορήγησης 
αντιγράφων, 

 στην εξοικείωση των συμμετεχόντων ατόμων και ομάδων με τις νέες τεχνολογίες μέσω 
υπηρεσιών εκπαίδευσης αλλά και υποστήριξης των αρμοδίων υπαλλήλων (εκπαίδευση, 
πιλοτική – παραγωγική χρήση), έτσι ώστε να εξασφαλιστεί αυτοδυναμία στην περαιτέρω 
χρήση του συστήματος. Επιπλέον, όλα τα νέα στοιχεία θα είναι δυνατό να εισάγονται 
στο σύστημα, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής ενημέρωσή του. Έτσι, τα δεδομένα που 
θα αναπτυχθούν βάσει του παρόντος έργου, καθώς και όσα μπορεί να εισαχθούν 
μελλοντικά, θα είναι πάντα τα νεότερα δυνατά.  

Καταγραφή και Γεωκωδικοποίηση  

Η μετάπτωση του αναλογικού αρχείου οικοδομικών αδειών των πέντε προαναφερόμενων Υπηρεσιών 

Δόμησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε ψηφιακό και η γεωκωδικοποίηση τους, αποτελούν 

ένα πολύ σημαντικό στάδιο υλοποίησης του έργου. Για την υλοποίηση του σταδίου αυτού θα 

απαιτηθεί η τελική αποδελτίωση/καταγραφή των δεδομένων και η οργάνωσή τους βάσει θεματικής 

ενότητας (π.χ. ανά γεωγραφική περιοχή, βάσει χρονολογίας κ.λπ.). Στη συνέχεια ή παράλληλα με τη 

διαδικασία αποδελτίωσης, θα πρέπει να αναπτυχθεί κατάλληλο σχήμα κωδικοποίησης και 

ονοματολογίας το οποίο και θα εφαρμοστεί κατά την οργάνωση και ψηφιοποίηση των δεδομένων. Το 
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σύστημα, μεταξύ άλλων, πρέπει να περιλαμβάνει κανόνες για τα ονόματα των αρχείων της 

ψηφιοποίησης (έγγραφα, πίνακες, διαγράμματα, κ.λπ.). 

Προδιαγραφές ψηφιοποίησης αναλογικού αρχείου 

O Ανάδοχος θα πρέπει: 

 για την ψηφιοποίηση να χρησιμοποιήσει διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα 
και οδηγίες 

 να δημιουργήσει εργαστήριο\α ψηφιοποίησης στις εγκαταστάσεις που θα ορίσει ο 
Φορέας  

 να δημιουργήσει όσους σταθμούς εργασίας απαιτηθούν, κατά την κρίση του, 
διαθέτοντας παράλληλα και το απαραίτητο προσωπικό, προκειμένου να διασφαλίσει 
την ολοκλήρωση του αντικειμένου της ψηφιοποίησης μέσα στο καθορισμένο χρονικό 
διάστημα  

 ο εξοπλισμός και το λογισμικό που θα διαθέσει για τη σάρωση των υφιστάμενου 
αρχειακού υλικού θα είναι κυριότητας του Αναδόχου και δεν αποτελεί παραδοτέο του 
παρόντος έργου  

 να διαθέτει όλες τις απαιτούμενες νόμιμες άδειες για τον εξοπλισμό και το λογισμικό 
σάρωσης που θα χρησιμοποιηθεί, τις οποίες ο Φορέας δύναται να ελέγξει οποιαδήποτε 
στιγμή  

 να εγκαταστήσει, σε χώρο\ους που θα ορίσει ο Φορέας, τον εξοπλισμό και το λογισμικό 
που θα χρησιμοποιήσει για τη σάρωση του υφιστάμενου αρχειακού υλικού προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί η ψηφιοποίηση. 

Απαιτήσεις ποιότητας σάρωσης 

Για την ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σαρωτές που θα 

υποστηρίζουν κατ΄ ελάχιστο τα ακόλουθα: 

 Σάρωση που να διασφαλίζει την ακεραιότητα των εγγράφων, δηλαδή σάρωση που να 
μην προκαλεί φθορές στα έγγραφα.  

 Υψηλή ποιότητα σάρωσης, με εφαρμογή κατάλληλου φωτισμού, κατάλληλων 
χαρακτηριστικών σάρωσης κ.λπ.. 

 Ο κάθε σαρωτής εγγράφων θα είναι συνδεδεμένος με υπολογιστικό σύστημα επαρκούς 
επεξεργαστικής ισχύος, το οποίο θα χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των 
σαρωμένων εικόνων και την αποθήκευσή τους στα κατάλληλα μέσα (π.χ. σκληρός ή / και 
οπτικός δίσκος). Επίσης θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα υπολογιστικά συστήματα που 
θα χρησιμοποιηθούν θα συνεργάζονται ομαλά με τους σαρωτές ώστε να εφαρμόζεται η 
ταχύτερη δυνατή σάρωση και επεξεργασία. 

 Οι σαρωτές και το υπολογιστικό σύστημα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να 
καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω τεχνικές απαιτήσεις σάρωσης:  
o Οπτική ανάλυση (Optical Resolution) μεγαλύτερη ή ίση με 300 dpi. 
o Δυνατότητα ταχυσάρωσης. 
o Δυνατότητα σάρωσης σε επίπεδη επιφάνεια (flatbed). 
o Δυνατότητα σάρωσης σχεδίων. 
o Μέγιστο μέγεθος σάρωσης Α0+.  
o Δυνατότητα  έγχρωμης ή σε αποχρώσεις του γκρι σάρωσης, ανάλογα με τις 

ανάγκες.  
o Δυνατότητα αποθήκευσης των σαρωμένων εικόνων κατ΄ ελάχιστον σε αρχεία 

τύπου TIFF, JPEG, PDF.  

 Κατά τη διαδικασία της σάρωσης θα πρέπει να γίνεται έλεγχος και επεξεργασία των 
εικόνων πριν αποθηκευτούν, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:  
o Η βελτιστοποίηση του οπτικού αποτελέσματος. 
o Η ευθυγράμμιση της σαρωμένης σελίδας.  
o Η αφαίρεση του κενού περιθωρίου.  
o Η ακεραιότητα των σαρωμένων στοιχείων.  
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o Η αποτύπωση όλων των πληροφοριών που είναι καταγεγραμμένες στο πρωτότυπο 
έγγραφο.  

Παραλαβή και Επιστροφή του Αναλογικού Αρχείου 

Η παραλαβή του υλικού θα γίνεται τμηματικά και με την ευθύνη του Υπευθύνου Παραλαβής-

Παράδοσης κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες και θα τηρείται πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής. 

Μετά από κάθε τμηματική επιστροφή, ο κάθε φάκελος θα επανατοποθετείται στην πρότερη θέση του. 

Μετά την παραλαβή του προς ψηφιοποίηση αρχείου αυτό θα πρέπει να ελεγχθεί σχετικά με την 

πληρότητα και την ποιότητά του.  

Οι έλεγχοι αφορούν στην: 

 Πληρότητα των διαγραμμάτων. 

 Πληρότητα των συνοδευτικών δεδομένων, δικαιολογητικών κ.λπ. 

 Κατάσταση του πρωτογενούς υλικού, π.χ. διαφάνειες, κακές φωτοτυπίες, σκισμένα αντίγραφα 

κ.λπ.. 

 Καταλληλότητα ενός χάρτη με γνώμονα τις τυχόν ανεπανόρθωτες φθορές που έχει υποστεί. 

 

Το παραληφθέν υλικό θα πρέπει να ταξινομηθεί ποιοτικά και να καταγραφούν όλες οι προβληματικές 

περιπτώσεις, οι οποίες θα αντιμετωπισθούν σε συνεννόηση με το αρμόδιο προσωπικό των Υ.ΔΟΜ.. 

Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών 
Όπως προαναφέρθηκε, αντικείμενο του έργου αποτελεί και η ανάπτυξη εφαρμογής αναζήτησης 

οικοδομικών αδειών η οποία θα εξυπηρετεί τις ανάγκες διαχείρισης των ψηφιακών γεωχωρικών 

δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη όλων των απαραίτητων 

μονάδων ενός σύγχρονου γεωπληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει το 

μηχανισμό αποθήκευσης και διαχείρισης των πληροφοριών (βάση δεδομένων), καθώς και 

χαρτογραφική παρουσίαση των δεδομένων σε περιβάλλον φυλλομετρητή ιστού (web browser). Έτσι, 

μέσω του συστήματος αυτού θα είναι δυνατή είτε η αναζήτηση οικοδομικών αδειών βάσει 

συγκεκριμένων κριτηρίων τα οποία θα εισάγονται από τον χρήστη και η απεικόνιση τους σε ψηφιακό 

χάρτη, είτε απευθείας στο χάρτη καλύπτοντας την πιθανότητα ο χρήστης να μη γνωρίζει κάποιο 

στοιχείο της άδειας που αναζητά παρά μόνο τη θέση του ακινήτου στο χώρο. 

Σχεδιασμός & Υλοποίηση Βάσης Δεδομένων 

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα πρέπει να ακολουθηθούν όλες τις διαδικασίες και οι κανόνες που 

προβλέπονται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση βάσεων δεδομένων. 

Εκτός από τα γεωγραφικά δεδομένα, η βάση δεδομένων θα πρέπει να υποστηρίζει την αποθήκευση, 

διαχείριση και επεξεργασία των περιγραφικών πληροφοριών που σχετίζονται με κάθε οικοδομική 

άδεια. 

 

Τα βασικά στάδια ανάπτυξης της βάσης δεδομένων με τις διαδικασίες και τους κανόνες που θα πρέπει 

να ακολουθηθούν είναι:  

 Καθορισμός των απαιτήσεων των χρηστών και εννοιολογικός σχεδιασμός της βάσης δεδομένων.  

 Λογικός σχεδιασμός της βάσης δεδομένων.  

 Φυσικός σχεδιασμός και υλοποίηση της βάσης δεδομένων.  

 Δοκιμαστική εφαρμογή και βελτίωση της βάσης δεδομένων.  

 Εισαγωγή των δεδομένων στη βάση.  

 Παρακολούθηση της λειτουργίας και συντήρηση της βάσης δεδομένων. 

 

Ακολουθώντας τις διαδικασίες και τους κανόνες που διέπουν την ανάπτυξη βάσεων δεδομένων θα 

πρέπει να παραδοθεί στο τέλος μια καλά δομημένη, ικανοποιητικά λειτουργική και αποδοτική βάση 

δεδομένων που: 

 Θα ικανοποιεί τους αντικειμενικούς στόχους και τις απαιτήσεις οργάνωσης της υπηρεσίας. 

 Θα εξυπηρετεί διάφορες κατηγορίες χρηστών με διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης. 

 Θα περιέχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα 

 

Η βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον 3 κατηγορίες 

χρηστών: 

1. Διαχειριστής της βάσης δεδομένων. 

2. Χρήστης με δυνατότητα τροποποίησης των δεδομένων (create, delete, update). 

3. Χρήστης με δικαίωμα επισκόπησης δεδομένων (view). 
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Διαδικτυακή χαρτογραφική εφαρμογή 

Για τις ανάγκες παρουσίασης και αναζήτησης θα αναπτυχθεί χαρτογραφική εφαρμογή η οποία θα 

πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά και δυνατότητες: 

 Δυνατότητα ενσωμάτωσης, αξιοποίησης Υπηρεσιών Θέασης (WMS) 

 Δυνατότητα ενσωμάτωσης, αξιοποίησης Υπηρεσιών Τηλεφόρτωσης (WFS) 

 Δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων επί των περιγραφικών χαρακτηριστικών των 
διανυσματικών θεματικών επιπέδων 

 Δυνατότητα συνδυαστικής χρήσης χωρικών και περιγραφικών κριτηρίων 

 Εμφάνιση αποτελεσμάτων αναζήτησης σε μορφή πίνακα. 

 Εστίαση του χάρτη στην εγγραφή που επιλέγεται στον πίνακα 

 Δυνατότητα οπτικοποίησης αρχείων γεωχωρικών δεδομένων, όπως π.χ. shapefile, KML 

 Δυνατότητα επιλογής γεωγραφικού υποβάθρου αναφοράς 

 Διαχείριση θεματικών επιπέδων (προσθήκη, αφαίρεση, αναδιάταξη) 

 Ρύθμιση διαφάνειας (transparency) των θεματικών επιπέδων 

 Εμφάνιση πληροφοριών υπομνήματος για τα θεματικά επίπεδα  

 Κατηγοριοποίηση/ομαδοποίηση εμφανιζόμενων θεματικών επιπέδων  

 Εργαλεία πλοήγησης (εστίαση, αποεστίαση, μετατόπιση, μετατόπιση σε 
συντεταγμένες) 

 Εργαλεία πραγματοποίησης μετρήσεων (αποστάσεων, εμβαδού) 

 Δυνατότητα εκτύπωσης 

 Δυνατότητα επέκτασης της λειτουργικότητάς της, ώστε να ενσωματώνει νέες 
λειτουργίες και να μπορεί να καλύψει όλες τις απαιτούμενες από τον παρόν 

Εφαρμογή αιτημάτων χορήγησης αντιγράφων 

Όπως προαναφέρθηκε, κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου περιβάλλοντος 

διαχείρισης ψηφιακής πληροφορίας, το οποίο αφενός θα διευκολύνει τις εσωτερικές διεργασίες του 

Φορέα και αφετέρου θα παρέχει προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους ενδιαφερόμενους. Σε 

αυτό το πλαίσιο, θα αναπτυχθεί η δυνατότητα  υποβολής αιτημάτων χορήγησης αντιγράφων των 

οικοδομικών αδειών. Πιο συγκεκριμένα, ο ενδιαφερόμενος πολίτης/μηχανικός θα συμπληρώνει στην 

αντίστοιχη φόρμα που θα δημιουργηθεί, τα στοιχεία του και τα αντίγραφα που επιθυμεί και θα την 

υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία προς έγκριση. Στη συνέχεια, και όταν τα αντίγραφα θα είναι έτοιμα 

θα στέλνεται αυτοματοποιημένο ενημερωτικό e-mail προς τον αιτούντα για την παραλαβή των 

εγγράφων.  

Διαλειτουργικότητα 

Η φυσική και λογική αρχιτεκτονική του συστήματος θα έχει ως βασικό άξονα τη δημιουργία ενός 

ενιαίου και πολυεπίπεδου συστήματος το οποίο ενσωματώνει τεχνολογίες διαδικτύου καθώς και 

διεθνώς αναγνωρισμένα και γενικής αποδοχής πρότυπα. Για το λόγο αυτό στο πλαίσιο υλοποίησης του 

παρόντος έργου  πρέπει να υιοθετηθεί η λογική των ανοικτών προτύπων για την επίτευξη της 

διαλειτουργικότητας. Σε επίπεδο λογισμικού αυτή αναφέρεται σε ανοικτού προτύπου 

προγραμματιστική διεπαφή (API) και σε επίπεδο μεταφοράς/αποθήκευσης δεδομένων σε διεθνή 

standards όπως τα JSON σχήματα. Επιπλέον, η δομή των εφαρμογών θα στηρίζεται σε αρθρωτή 

αρχιτεκτονική ενώ θα υποστηρίζεται η επεκτασιμότητα και υποστήριξη μέσω RESTFul API.  

Δυνατότητες επέκτασης 

Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του συστήματος  θα πραγματοποιηθεί χρήση ανοικτής αρχιτεκτονικής, 

ώστε να υπάρχει δυνατότητα εύκολης προσθήκης νέων εφαρμογών και προσαρμογής στις 

μεταβαλλόμενες ανάγκες του Φορέα. Επίσης, θα δοθεί έμφαση στην δυνατότητα τροποποίησης / 

δημιουργίας νέων εφαρμογών για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών. Έτσι, θα δίνεται για παράδειγμα 

η δυνατότητα σε καταρτισμένους χρήστες να: 

 Κάνουν χρήση των προγραμματιστικών εργαλείων ανάπτυξης για να τροποποιούν το λογισμικό 

(δημιουργία νέων οθονών, φορμών, δημιουργία νέων προτύπων εγγράφων). 

 Χρησιμοποιούν διεπαφές ανάπτυξης (API) ώστε να τροποποιούν ή να δημιουργούν νέες 

εφαρμογές.  

 Να κάνουν χρήση εργαλείων διαχείρισης της βάσης δεδομένων, ώστε να κάνουν τις 
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απαιτούμενες αλλαγές στη βάση δεδομένων. 

 

Προσβασιμότητα 

Προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις προσφερόμενες 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της διαδικτυακής πλατφόρμας και των 

εφαρμογών του έργου, η κατασκευή της διαδικτυακής πλατφόρμας και των διαδικτυακών υπηρεσιών 

θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του 

Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο τουλάχιστον «ΑA» (WCAG 2.1 level AA). 

 

Απαιτήσεις καλής λειτουργίας  
Οι απαιτήσεις καλής λειτουργίας του συστήματος αφορούν στα εξής:  

 Λειτουργικότητα  
Θα υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας και μέσω διαδικτύου με τη χρήση προγράμματος περιήγησης 

(Browser). Στόχος είναι να μην υπάρχουν περιορισμοί ως προς το είδος, τον κατασκευαστή και το 

λειτουργικό σύστημα του ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπως και ως προς το είδος σύνδεσης και τον 

τρόπο πρόσβασης στο διαδίκτυο (ανεξάρτητοι πάροχοι, Σύζευξις, ιδιωτικά εικονικά δίκτυα, κ.ά.). 

Δεδομένου ότι θα πρόκειται για διαδικτυακό σύστημα, θα είναι δυνατή η ταυτόχρονη πρόσβαση και 

εργασία πάνω στα δεδομένα και δεν θα υπάρχει περιορισμός θέσεων εργασίας που θα χρησιμοποιούν 

ταυτόχρονα το σύστημα. Η μόνη παράμετρος που θα επηρεάζει την απόδοσή του ως προς την 

ταχύτητα, είναι οι προδιαγραφές του δικτύου και του εξυπηρετητή. Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί 

και στη λειτουργικότητά τους. Το στοιχείο αυτό αφορά στην ευκολία ανανέωσης, τη δυναμική 

παρουσίασης των πληροφοριών – δεδομένων στην οθόνη, την ποιότητα των γραφικών, την αρμονική 

παρουσία των συμβόλων, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ομοιογενές, καλαίσθητο, φιλικό, 

λειτουργικά εύχρηστο, και να διαθέτει αυξημένες δυνατότητες αλληλεπίδρασης με τους χρήστες. Το 

σύστημα θα διαθέτει πλήρως ελληνοποιημένο περιβάλλον εργασίας (user interface) και γραφικό 

περιβάλλον αλληλεπίδρασης (graphical user interface) με το χρήστη. Κάθε διαδικασία εισαγωγής 

δεδομένων θα υποστηρίζεται από τυποποιημένες φόρμες, στις οποίες, όπου κρίνεται σκόπιμο, 

ορισμένα πεδία θα συμπληρώνονται αυτόματα με προκαθορισμένες τιμές. Η συμπλήρωση των 

συνηθέστερων όρων θα γίνεται με χρήση ευρετηρίων ή λιστών, ώστε να διευκολύνεται η εισαγωγή των 

δεδομένων (combo boxes, lists, radio buttons, κ.λπ).  

Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει αυτοματοποιημένος έλεγχος της εγκυρότητας των εισαγόμενων 

δεδομένων με ταυτόχρονη και άμεση απεικόνιση αντίστοιχων μηνυμάτων σφάλματος, ώστε να 

αποφεύγονται τυπικά λάθη κατά τη συμπλήρωση των ηλεκτρονικών φορμών.  

 Απαιτήσεις Ασφάλειας & φιλοξενίας  
Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να δρομολογήσει τις κατάλληλες δράσεις 

για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών. Αρχικά, για τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας του Έργου, ο ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του:  

 το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. προστασία των προσωπικών 

δεδομένων Ν. 2472/97 και προστασία των προσωπικών δεδομένων στον 

τηλεπικοινωνιακό τομέα Ν. 2774/99)  

 τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 

κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ  

 τις σύγχρονες εξελίξεις στις ΤΠΕ  

 τις βέλτιστες πρακτικές (best practices) στον χώρο της Ασφάλειας στις ΤΠΕ  

 τα επαρκέστερα διατιθέμενα προϊόντα λογισμικού και υλικού  

Παράλληλα όλοι οι  εργαζόμενοι του Αναδόχου υποχρεούνται για την υπογραφή δήλωσης 

εμπιστευτικότητας αναφορικά  με: 

 Την τήρηση εχεμύθειας σχετικά με όλες τις πληροφορίες 

 Μη χρήση και εκμετάλλευση των πληροφοριών σε τρίτους 
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Επιπλέον, η ασφάλεια θα εξασφαλίζεται μέσω των δυνατοτήτων που παρέχει η προτεινόμενη 

αρχιτεκτονική, όπου θα περιγράφεται η φιλοξενία του συστήματος, παρέχοντας μέγιστη ασφάλεια, 

γρήγορη διαχείριση και επεξεργασία μεγάλων όγκων αρχείων. Παράλληλα, η ασφάλεια θα 

επεκτείνεται μέσα στις εφαρμογές, αφού η πρόσβαση στα δεδομένα μπορεί να είναι περιορισμένη και 

ομαδοποιημένη. Για την ασφάλεια του συστήματος θα πρέπει να αναπτυχθούν λειτουργίες για την 

πιστοποίηση του κάθε χρήστη, τη δημιουργία ρόλων χρηστών και την κατηγοριοποίηση των χρηστών 

ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης τους στο σύστημα. Κάποιοι χρήστες δύναται να έχουν πρόσβαση 

μόνο για ανάγνωση, ενώ άλλοι θα έχουν τη δυνατότητα να καταχωρούν και να τροποποιούν στοιχεία. 

Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα ανασκόπησης και συντήρησης μόνο των δεδομένων και εγγράφων 

στα οποία έχουν δικαίωμα πρόσβασης. Οι διαχειριστές είναι αυτοί που μπορούν μέσω του συστήματος 

να επεξεργαστούν όλες τις ρυθμίσεις ασφαλείας σε κάθε επίπεδο πρόσβασης. Οι διαχειριστές θα 

μπορούν να έχουν πλήρη εικόνα όλων των χρηστών του συστήματος, καθώς και των επιπέδων 

ασφαλείας ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε καταχώριση ή αλλαγή στα παρεχόμενα συστήματα θα 

καταγράφεται το ιστορικό των χειριστών.  

Κάθε χρήστης του συστήματος θα συνδέεται με προσωπικούς κωδικούς, οι οποίοι και θα 

χαρακτηρίζουν τον τύπο του λογαριασμού του, εάν δηλαδή θα είναι εσωτερικός ή εξωτερικός χρήστης 

και επιπλέον σε πια υποκατηγορία ανήκει, καθώς και το επίπεδο της πρόσβασης σε επιμέρους 

καρτέλες που θα έχει. Οι κωδικοί πρόσβασης (passwords) των χρηστών θα πρέπει να αποθηκεύονται 

κρυπτογραφημένα με αλγόριθμο κρυπτογράφησης.  

Το σύστημα θα προβλέπει έναν ή και περισσότερους κατά περίπτωση λογαριασμούς τύπου 

«Διαχειριστής» ο οποίος θα έχει πρόσβαση σε όλο το σύστημα και θα διατηρεί τη δυνατότητα 

δημιουργίας προφίλ για άλλους λογαριασμούς τύπου «χρήστης», καθώς και να παραμετροποιεί 

μερικώς το σύστημα, ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του Φορέα ανάθεσης.  

Η φιλοξενία του συστήματος θα γίνεται είτε στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. είτε στην υποδομή 

G-Cloud (Governement Cloud). Εφόσον η φιλοξενία του συστήματος γίνει από το G-Cloud η αρμόδια 

διαχειριστική αρχή θα είναι υπεύθυνη για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος και 

την πρόσβαση των πολιτών σε αυτό. Θα εξασφαλιστεί έτσι η εξάλειψη προβλημάτων που σχετίζονται 

με την ταχύτητα του διαδικτύου, τη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων καθώς και την πρόσβαση 

μεγάλου αριθμού χρηστών στον ίδιο χρόνο. 

 

Υπηρεσίες εκπαίδευσης 
Μετά την ολοκλήρωση του συστήματος, θα προβλέπεται η επιτόπου εκπαίδευση των στελεχών του 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. και των Υ.ΔΟΜ., σε κατάλληλο χώρο που θα συμφωνηθεί αμοιβαία. Η συνολική 

διάρκεια της εκπαίδευσης ανέρχεται σε 0,2 ανθρωπομήνες και θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 

συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος που θα καθοριστεί από τον Φορέα Ανάθεσης. Ειδικότερα, η 

διάρκεια της εκπαίδευσης των χρηστών ανέρχεται σε 0,1 ανθρωπομήνα θα πραγματοποιηθεί από δύο 

εκπαιδευτές και τα τμήματα των εκπαιδευόμενων θα αποτελούνται από 6 άτομα μέγιστο. Ενώ, τα ίδια 

ισχύουν και για την εκπαίδευση των διαχειριστών. Επιπλέον, θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο 

κατάλληλα εγχειρίδια χρηστών με οδηγίες χρήσης και περιήγησης στην εφαρμογή, καθώς και 

εγχειρίδιο διαχειριστών με οδηγίες τεχνικής υποστήριξης σε online και επεξεργάσιμη μορφή (html, 

doc, pdf). Η παροχή εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι εξαντλητική σε βάθος και εύρος αντικειμένου, 

ώστε ο εκπαιδευόμενος να καταστεί σταδιακά επαρκής στα καθήκοντα χρήσης του συστήματος. Η 

χρονική διάρκεια της ημερήσιας εκπαίδευσης των χρηστών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 ώρες. 

Στόχος της εκπαίδευσης είναι να επέλθει ουσιαστική εξοικείωση με το σύστημα και επαρκής διάχυση 

της γνώσης, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή συνέχιση λειτουργίας του συστήματος. 

 

Υπηρεσίες πιλοτικής και παραγωγικής λειτουργίας 
Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης του συστήματος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να το θέσει σε 

πιλοτική λειτουργία με αντίστοιχη υποστήριξη και σε παραγωγική λειτουργία κάτω από πραγματικές 

συνθήκες. Κατά την περίοδο της πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος, ο Ανάδοχος θα έχει τις 

παρακάτω υποχρεώσεις: α) Επίλυση προβλημάτων, β) Διόρθωση / Διαχείριση λαθών, γ) Υποστήριξη 

χρηστών και διαχειριστών με φυσική παρουσία στελεχών του αναδόχου (συλλογή παρατηρήσεων από 

τους χρήστες και τους διαχειριστές, υποστήριξη στον χειρισμό και τη λειτουργία των υπολογιστών, 

των εφαρμογών, κλπ.), δ) On the job training, ε) Υποστήριξη help-desk, στ) Επικαιροποίηση (update) 

τεκμηρίωσης. 

 

Η Παραγωγική Λειτουργία ακολουθεί την Πιλοτική λειτουργία. Ο Ανάδοχος θα προσφέρει υπηρεσίες 

τεχνικής υποστήριξης στη χρήση των εφαρμογών και υπηρεσιών. O Ανάδοχος καλείται να παρέχει τις 

ακόλουθες υπηρεσίες στη διάρκεια της περιόδου: 
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 Εντοπισμός αιτιών βλαβών/δυσλειτουργιών και αποκατάσταση. Κατόπιν τεκμηριωμένης 
ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα 
προβλήματα εντός χρονικού διαστήματος -που προσδιορίζεται στην Σύμβαση του 
Αναδόχου - από την αναγγελία εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή 
άστοχες παρεμβάσεις τρίτων. 

 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης μέσω Λειτουργίας Helpdesk. 
 On site υποστήριξη. Όταν τα αναφερόμενα προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν 

απευθείας και οριστικά από το πρώτο επίπεδο παρέμβασης (Helpdesk), πρέπει να 
προωθούνται σε ειδικούς οι οποίοι θα δίνουν την απαιτούμενη λύση επιτόπου. 

Ειδικότερα, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι να ελεγχθούν διεξοδικά: 

 Οι ρυθμίσεις, οι παραμετροποιήσεις και οι προσαρμογές του λογισμικού συστήματος, 
 Η ολοκλήρωση του υλοποιούμενου υποσυστήματος, 
 Οι ρυθμίσεις του συστήματος για τη βελτίωση της απόδοσης (fine tuning). 
 Οποιαδήποτε άλλη παράμετρος επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του συστήματος 

 

Υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας 
Η ελάχιστη ζητούμενη Περίοδος Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» ορίζεται σε ένα (1) έτος από την 

οριστική παραλαβή του Έργου και θα προσφερθεί δωρεάν από τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να παρέχει Υπηρεσίες Εγγύησης του προσφερόμενου λογισμικού εφαρμογών και υπηρεσιών για το 

σύνολο της συγκεκριμένης διάρκειας. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εγγύησης ο Ανάδοχος 

υποχρεούται για τα παρακάτω: 

 Διόρθωση σφαλμάτων του λογισμικού εφαρμογών του Συστήματος (bug fixing). H 
αποκατάσταση είναι δυνατόν να επιτελείται είτε με λήψη οδηγιών από μακριά (μέσω 
τηλεφώνου, email, fax ή web) είτε με επί τόπου επίσκεψη των στελεχών του Αναδόχου 
στους χώρους εγκατάστασης των εφαρμογών. 

 Πρόσβαση των χρηστών στο Γραφείο Υποστήριξης (HelpDesk) του Αναδόχου μέσω 
τηλεφώνου, email, fax, ή web. 

 Παράδοση ενημερωμένου υλικού τεκμηρίωσης (έντυπων και ηλεκτρονικών αντιτύπων) 
με τις τυχόν μεταβολές ή τροποποιήσεις του Συστήματος. 

Το προσωπικό του γραφείου υποστήριξης (helpdesk) θα αποτελείται από στελέχη του Αναδόχου. Ο 

Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα τεχνικό προσωπικό, η εμπειρία του οποίου είναι ευθύνη 

του Αναδόχου, ώστε να εξασφαλίζει στα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα, την αποκατάσταση 

βλαβών. Το Γραφείο Υποστήριξης θα είναι διαθέσιμο σε εργάσιμες ώρες και μέρες. Ο εξοπλισμός που 

χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος για τη λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης ανήκουν στην κυριότητα του 

Αναδόχου.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει επίσης την ορθή λειτουργία του προσφερόμενου λογισμικού 

για πέντε (5) επιπλέον χρόνια μετά την πάροδο του πρώτου χρόνου από την υλοποίηση του έργου. 

Κατά την περίοδο αυτή θα διορθώνονται τυχόν σφάλματα (bugs)  που θα προκύπτουν, θα παρέχονται 

υπηρεσίες HelpDesk μέσω τηλεφώνου, email, fax, ή web καθώς και νέες ενημερωμένες εκδόσεις του 

λογισμικού. Για τις υπηρεσίες αυτές θα προηγηθεί σύναψη σχετικής σύμβασης μεταξύ του Φορέα 

Ανάθεσης και του Αναδόχου βάσει της οποίας θα καθορίζονται οι επιμέρους όροι της παρεχόμενης 

υπηρεσίας, ενώ το κόστος αυτής θα πρέπει να συνάδει με τις ισχύουσες τιμές της αγοράς εκείνη την 

περίοδο. 

 

Δραστηριότητες επικοινωνίας 
 

Μετά την ολοκλήρωση του έργου θα πραγματοποιηθούν ενέργειες για την προώθηση του και την 

ενημέρωση του κοινού. Η ενημέρωση θα πραγματοποιείται μέσω δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα 

ενημέρωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά), μέσω των ιστοσελίδων του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. και του Τ.Ε.Ε., 

καθώς και με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν ημερίδες 

τόσο στο Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. αλλά και στις έδρες των Υ.ΔΟΜ. προς ενημέρωση των μηχανικών αλλά και 

των ενδιαφερόμενων πολιτών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί. 
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Φάσεις υλοποίησης 
 

1
ο
 Παραδοτέο Ανάλυση απαιτήσεων 

Διάρκεια: 1 μήνας 
Μήνας 

Έναρξης: 
Χ 

 

Μήνας Λήξης: 
 

Χ+1 

Περιγραφή: Καθορισμός των απαιτήσεων των χρηστών και εννοιολογικός 

σχεδιασμός της βάσης δεδομένων 

Παραδοτέα:  Τεύχος Αναγκών και Απαιτήσεων 

 Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής λύσης 

 Μελέτη εφαρμογής 
 

2
ο
 Παραδοτέο Ανάπτυξη λογισμικού (Υποπαραδοτέο 2Α) 

Σάρωση και αρχειοθέτηση εγγράφων-γεωεντοπισμός οικοδομικών αδειών 

(Υποπαραδοτέο 2Β) 

Διάρκεια: 21 μήνες 
Μήνας 

Έναρξης: 
Χ+1 

 

Μήνας Λήξης: 
 

Χ+22 

Περιγραφή:  Ανάπτυξη βάσης δεδομένων 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής προσπέλασης 
και διαχείρισης ψηφιακού αρχείου Υπηρεσιών 
Δόμησης 

 Προετοιμασία, σάρωση και αρχειοθέτηση αναλογικών 
εγγράφων 

 Έλεγχος, ονοματοδοσία και αρχειοθέτηση σαρωμένων 
αρχείων 

 Γεωεντοπισμός οικοδομικών αδειών, εισαγωγή 
δεδομένων στη βάση 

Παραδοτέα: Βάση δεδομένων- Ψηφιακό αρχείο Οικοδομικών Αδειών 

 

3
ο
 Παραδοτέο Έλεγχος συστήματος και πιλοτική λειτουργία 

Διάρκεια: 1 μήνας 
Μήνας 

Έναρξης: 
Χ+22 

 

Μήνας Λήξης: 
 

Χ+23 

Περιγραφή: Στη φάση αυτή θα πραγματοποιηθούν αυτοματοποιημένοι τακτικοί έλεγχοι, θα 

τεθεί το σύστημα σε πιλοτική λειτουργία και θα επιλυθούν τυχόν προβλήματα 

Παραδοτέα:  Έλεγχος Συστήματος 

 Πιλοτική Λειτουργία 

 Τεκμηρίωση Συστήματος 
 

4
ο
 Παραδοτέο Εκπαίδευση χρηστών 

Διάρκεια: 1 μήνας 
Μήνας 

Έναρξης: 
Χ+23 Μήνας Λήξης: Χ+24 

Περιγραφή:  Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού 

 Εκπαίδευση χρηστών (0,1 ανθρωπομήνες, μέγιστο 
συμμετεχόντων ανά τμήμα 6 άτομα) 

 Εκπαίδευση διαχειριστιών (0,1 ανθρωπομήνες, 
μέγιστο συμμετεχόντων ανά τμήμα 6 άτομα) 

Παραδοτέα:  Εγχειρίδια χρήσης συστήματος σε έντυπη (3 αντίγραφα) και 
ηλεκτρονική μορφή (pdf) 

 Τεύχος αποτελεσμάτων εκπαίδευσης 
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5
ο
 Παραδοτέο Ενημέρωση κοινού- προώθηση έργου 

Διάρκεια: 2 μήνες 
Μήνας 

Έναρξης: 
Χ+22 Μήνας Λήξης: Χ+24 

Περιγραφή: Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης του έργου 

Παραδοτέα:  Διοργάνωση 6 ενημερωτικών ημερίδων 

 Διαφήμιση σε τοπικά μέσα ενημέρωσης 

 Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 
ΔΑΠΑΝΗ (€) ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 1
ο
 Παραδοτέο Ανάλυση απαιτήσεων 24.800,00 

2 2
ο
 Παραδοτέο 

Ανάπτυξη λογισμικού 133.920,00 

Σάρωση και αρχειοθέτηση εγγράφων-

γεωεντοπισμός οικοδομικών αδειών 
2.224.685,98 

3 3
ο
 Παραδοτέο Έλεγχος συστήματος και πιλοτική λειτουργία 12.400,00 

 4
ο
 Παραδοτέο Εκπαίδευση χρηστών 21.080,00 

5 5
ο
 Παραδοτέο Ενημέρωση κοινού-προώθηση έργου 82.410,00 

Σύνολο 2.499.295.98 
 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

 

 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 
 

 
ΘΕΜΑ 5

Ο 

 

Ο Πρόεδρος Στέργιος Μεν. Κιάνας ενημερώνει  το σώμα ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
προτίθεται να ξεκινήσει την καταγραφή των ελλείψεων των αγροκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 
από το Δήμο Σερβίων και πιο συγκεκριμένα από την περιοχή του Λιβαδερού. Επομένως η σύσταση 
Ομάδας Έργου στην παρούσα φάση θα αφορά μόνο στις εργασίες στην εν λόγω περιοχή. Πρότεινε η 
ομάδα να αποτελείται από τα κάτωθι μέλη του ΤΕΕ/ΤΔΜ: Σπανοθύμνιου Μαρία, Δρακόπουλο 

ΜΗΝΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1
ο
 Παραδοτέο 

     

                   

2
ο
 Παραδοτέο 

  χρονική διάρκεια 2
ου

 παραδοτέου   

 Υποπαραδοτέο 2Α 
                 

 Υποπαραδοτέο 2Βi Υποπαραδοτέο 2Βii Υποπαραδοτέο2Βiii 
  

3
ο
 Παραδοτέο 

     

                   

4
ο
 Παραδοτέο 

     

                   

5
ο
 Παραδοτέο 
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Δημήτριο και Κάλφα Γεώργιο, όλοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, ελεύθεροι επαγγελματίες με 
έδρα τα Σέρβια Κοζάνης, που λόγω της ενασχόλησής τους με το κτηματολόγιο και την υποβολή και 
επεξεργασία των δηλώσεων της περιοχής, γνωρίζουν καλά το αντικείμενο εργασίας. 
Τα μέλη Ματάνας, Μιμίκου, Ντώνας και Ράλλης καταψηφίζουν  την πρόταση του Προέδρου, 
αναφέροντας : Θα θέλαμε να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς αφορά αυτή η 
ομάδα εργασίας. Δεν μπορεί να γίνει συγκρότηση χωρίς ανάληψη υποχρέωσης πιο πριν. Εκτός εάν 
είναι αδαπάνως.  
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι ξεκάθαρο το θεσμικό πλαίσιο και η απόφαση και εάν υπάρχει 
σύμφωνη γνώμη της αντίστοιχης υπηρεσίας της Περιφέρειας. 
Θα παρακαλούσαμε να ξεκαθαριστεί αν ο ορισμός προέκυψε από διαδικασία ανοικτής πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος. Αν όχι διαφωνούμε κάθετα και παρακαλούμε να αποσυρθεί η πρόταση. 
 Ο Πρόεδρος Στέργιος Μεν. Κιάνας  αναφέρει :Η σύσταση της ομάδας εργασίας αφορά στην 

πρόσκληση της Περιφέρειας  για την καταγραφή ελλείψεων υποδομών σε γεωργοκτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις και σε μονάδες μεταποίησης στην Π.Δ.Μ. Το αν είναι σύμφωνη η Υπηρεσία δεν 

αφορά εμάς, αλλά εσωτερικά τη λειτουργία της Περιφέρειας. Από εκεί και πέρα, ο ορισμός αυτής 

της ομάδας δεν περιέχει κάποια αμοιβή. Γίνεται για να λειτουργήσει πιλοτικά και από αυτά που θα 

δουν και θα καταγράψουν οι συνάδελφοι να μας δώσουν εικόνα κόστους, που θεωρούν εύλογο, έτσι 

ώστε όταν και αν υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ των φορέων, να είναι ξεκάθαρη η 

αμοιβή των ομάδων εργασίας, που θα συσταθούν στο σύνολο της Περιφέρειας.  

 

Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ8/2020 

Ανάθεση σε Ομάδα Επιστημόνων του έργου : 
 
 Συμμετοχή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην καταγραφή των ελλείψεων των αγροκτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων από το Δήμο Σερβίων και πιο συγκεκριμένα στην  περιοχή του Λιβαδερού 
Κοζάνης  . 
 
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ σύμφωνα με την παράγρ. 4 του άρθρου 15 του από 27.11/14-12-1926 Π.Δ. 
"περί κωδικοποίησης των περί ΤΕΕ κειμένων διατάξεων", όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
14 του Ν.1486/84 "τροποποίηση των διατάξεων του ΤΕΕ" και την παράγρ.  39 του άρθρου 27 
του Ν.2166/93 και το οποίο συνεχίζει να ισχύει και να εφαρμόζεται, σύμφωνα με το άρθρο 50 
του Ν.1947/90 "Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις" (ΦΕΚ 70Α), μετά  
από εισήγηση του συν. Προέδρου  αναθέτει στους: 

 
Δρακόπουλο Δημήτριο , ΑτΜ  
Κάλφα Γεώργιο, ΑτΜ 
Σπανοθύμνιου Μαρία,  ΑτΜ  
 
     το έργο που αναφέρεται παραπάνω. 

 
Στη συνέχεια η Δ.Ε. ορίζει ότι: 
1) Το έργο της Ο.Ε. έχει διάρκεια  ανάλογη με την εξέλιξη του έργου. 
2 Η παρακολούθηση, η παραλαβή και ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης του έργου, θα γίνεται 

από τη Δ.Ε. του Τμήματος. 
3 Η συμμετοχή των μελών στην παραπάνω Ο.Ε., θα είναι χωρίς αμοιβή και θα λειτουργήσει 

πιλοτικά ώστε να διαμορφωθεί μια  εικόνα εύλογου κόστους  για επέκταση της καταγραφής  στο 

σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.   

 
 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
Η παρούσα Απόφαση, διαβάστηκε και έγινε αποδεκτή από τα συμβαλλόμενα μέλη. 
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Ε.Η.1 Συμμετοχή του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας στο Πρόγραμμα INTERREG – IPA CBC 

GREECE – REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA με την πρόταση με τίτλο: Innovation Agents - 

A comprehensive strategy for boosting entrepreneurship and business extroversion to startups 

and existing ventures και ακρωνύμιο InnovAgents. 

 

Ο Πρόεδρος Στέργιος Μεν. Κιάνας προτείνει  στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του 

προγράμματος INTERREG – IPA CBC GREECE – REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA με 

καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης την 29.05.2020, το ΤΕΕ/ΤΔΜ  να καταθέσει πρόταση 

στο άξονα προτεραιότητας Νο1 που αφορά στην ανάπτυξη και υποστήριξη της τοπικής 

οικονομίας (PRIORITY AXIS 1: Development and support of local economy) και με 

αντικείμενο 1.1 Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για μορφωμένους πτυχιούχους 

αξιοποιώντας συγκριτικά πλεονεκτήματα της διασυνοριακής περιοχής, κατά προτίμηση με 

τη χρήση καινοτόμων εργαλείων και πρακτικών (1.1 Create employment opportunities for 

educated graduates by exploiting comparative advantages of the cross-border area, 

preferably with the use of innovative tools and practices). Η πρόταση θα έχει τίτλο: 

Innovation Agents - A comprehensive strategy for boosting entrepreneurship and business 

extroversion to startups and existing ventures και ακρωνύμιο InnovAgents. 

Στην πρόταση το ΤΕΕ/ΤΔΜ θα είναι ο επικεφαλής εταίρος και το υπόλοιπο εταιρικό 

σχήμα θα απαρτίζεται από εταίρους της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας. 

Η περίληψη της πρότασης είναι η κάτωθι:  

Στην εποχή της καινοτομίας, οι υφιστάμενες επιχειρήσεις  πρέπει να ακολουθούν την επιχειρηματική 

καινοτομία. Υπάρχουσες και νεοσύστατες επιχειρήσεις  έχουν ανάγκη από νέα, μορφωμένα και με 

κατάλληλες δεξιότητες άτομα που μπορούν σαφώς να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον, αλλά η 

συνεργασία μεταξύ τους δεν ήταν πάντοτε επιτυχής.  

Η πρόταση «Βοηθοί Καινοτομίας - Μία αναλυτική στρατηγική για την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας και των εξαγωγών για νεοσύστατες και υπάρχουσες επιχειρήσεις που 

αντιπροσωπεύουν ένα νέο σύνορο στο επιχειρηματικό οικοσύστημα», δίνει στις εταιρείες πρόσβαση σε 

επιχειρηματική καθοδήγηση, σε επενδυτές για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και μία ολοκληρωμένη 

υποστήριξη που τις βοηθούν να γίνουν σταθερές, αυτάρκεις και ικανές να εκμεταλλευτούν την 

καινοτομία, δημιουργώντας σαφή ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τις ίδιες.  

Το πρόγραμμα InnovAgents έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται με κριτικό και πρακτικό τρόπο 

στην ανάγκη μείωσης των ποσοστών ανεργίας και παράλληλα να καταστήσει τις επιχειρήσεις πιο 

ανθεκτικές και ανταγωνιστικές ενισχύοντας την οικονομική τους δραστηριότητα. Το έργο προτείνει να 

σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί ένα διασυνοριακό πρόγραμμα εταιρικής επιτάχυνσης και ένα 

πρόγραμμα εταιρικής επώασης για τις επιχειρήσεις στη διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας και της 

Βόρειας Μακεδονίας, προκειμένου να παρασχεθούν υφιστάμενες επιχειρήσεις: 

Πρόσβαση σε ταλέντα: Σύνδεση  των νεοσύστατων επιχειρήσεων με νέους πτυχιούχους (ως Βοηθοί 

Καινοτομίας) οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν πηγή ταλέντων υψηλής ποιότητας για την στελέχωση 

των συμμετεχουσών επιχειρήσεων . Μέσω ενός προγράμματος επιτάχυνσης, μια εταιρεία θα είναι σε 

θέση να παρακολουθεί και να υποστηρίζει μια ομάδα νέων αποφοίτων για την εφαρμογή ενός 

συνεκτικού σχεδίου καινοτομίας της επιχείρησης και μετά την ολοκλήρωση του κύκλου εκπαίδευσης 

θα μπορεί να προσλαμβάνει τα μέλη της ομάδας προσδίδοντας ευκαιρίες απασχόλησης σε νέους 

αποφοίτους.  

Εγγύτητα στην αναδυόμενη τεχνολογία και τις τάσεις της αγοράς: Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις 

δημιουργούνται συνήθως στην αιχμή της τεχνολογίας. Εισάγοντας τις εταιρείες στο οικοσύστημα 

εκκίνησης, οι εταιρείες αποκτούν γνώσεις για τις νέες τεχνολογίες και τα επιχειρηματικά μοντέλα 

(μεταξύ άλλων) που μπορούν να εφαρμοστούν σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς. 

R&D ανοιχτού κώδικα: Οι εταιρικοί επιταχυντές παρέχουν έναν χώρο για εξέταση πολλαπλών 

επιχειρηματικών σεναρίων που αφορούν τον κλάδο. Οι εταιρείες μπορούν να παρατηρήσουν πώς οι 

νέες ιδέες πετυχαίνουν ή αποτυγχάνουν χωρίς να χρειάζεται να αντιμετωπίσουν το κόστος ή τα 

υλικοτεχνικά εμπόδια που σχετίζονται με τις παραδοσιακές εταιρείες R&D.  

Κουλτούρα καινοτομίας: Όταν μια εταιρεία ασχολείται με το οικοσύστημα εκκίνησης και τους νέους 

πτυχιούχους, η επιχειρηματική νοοτροπία διαφοροποιεί την κουλτούρα της εταιρείας. Οι υπάρχοντές 

υπάλληλοι θα έχουν την ευκαιρία να γίνουν μέντορες, να παρακολουθήσουν σεμινάρια και να 

αλληλεπιδράσουν με τις νεοσύστατες επιχειρήσεις. Αυτές οι νέες ιδέες βοηθούν στην τόνωση της 

καινοτομίας σε όλη την εταιρεία.  
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Νέες συνεργασίες: Η δημιουργία μιας εταιρικής επιτάχυνσης στέλνει ένα μήνυμα ότι μια εταιρεία έχει 

δεσμευτεί να εμπλακεί στο εξωτερικό σύστημα καινοτομίας. Άλλες εταιρείες εντός του κλάδου συχνά 

αναζητούν καθοδήγηση ή συνεργασίες με εταιρικούς ηγέτες επιτάχυνσης. 

Επειδή, για την υποβολή πρότασης συμμετοχής του ΤΕΕ/ΤΔΜ  απαιτείται η απόφαση της Διοικούσας 

Επιτροπής, εισηγούμαστε την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση του ΤΕΕ/ΤΔΜ με τίτλο στην 

Αγγλική: Innovation Agents - A comprehensive strategy for boosting entrepreneurship and 

business extroversion to startups and existing ventures και ακρωνύμιο InnovAgents ,στον άξονα 

προτεραιότητας Νο1 που αφορά την ανάπτυξη και υποστήριξη της τοπικής οικονομίας (PRIORITY 

AXIS 1: Development and support of local economy) και με αντικείμενο 1.1 Δημιουργία ευκαιριών 

απασχόλησης για μορφωμένους πτυχιούχους αξιοποιώντας συγκριτικά πλεονεκτήματα της 

διασυνοριακής περιοχής, κατά προτίμηση με τη χρήση καινοτόμων εργαλείων και πρακτικών (1.1 
Create employment opportunities for educated graduates by exploiting comparative advantages of 
the cross-border area, preferably with the use of innovative tools and practices). 
 

Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ8/2020 
 

Αποφασίζεται ομόφωνα η υποβολή πρότασης για συμμετοχή του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας 

στο Πρόγραμμα INTERREG – IPA CBC GREECE – REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA με 

τίτλο: Innovation Agents - A comprehensive strategy for boosting entrepreneurship and business 

extroversion to startups and existing ventures και ακρωνύμιο InnovAgents σύμφωνα με το σχέδιο 

που παρουσιάστηκε στη Δ.Ε.  

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για την κατάθεση της σχετικής πρότασης και υπογραφής των 

απαραίτητων εγγράφων. 

 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

 
 

ΘΕΜΑ 1
Ο 

Γίνεται ενημέρωση για τα αναγραφόμενα του 1
ου

  θέματος. 

Ο Αντιπρόεδρος Νικόλαος  Συλλίρης αναφέρει ότι  σε επόμενη συνεδρίαση της ΔΕ θα 

φέρει πρόταση της παράταξής του για σύσταση Ομάδας Εργασίας στο ΤΕΕ/ΤΔΜ που θα 

ασχοληθεί με το θέμα της δημιουργίας αστικών λαχανόκηπων στις μεγάλες πόλεις της 

Περιφέρειας. 

Ο Πρόεδρος Κιάνας  εκφράζει τη συμφωνία του  με την πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση και 

προτείνει  να αποτελέσει και θέμα συζήτησης σε κάποια μόνιμη επιτροπή. Υπενθύμισε ότι 

μέχρι τη Δευτέρα 18/05 θα είναι ανοιχτή η πρόσκληση για συμμετοχή σ’ αυτές. 

 

 

ΘΕΜΑ 2
Ο 

 

Γίνεται  εκτεταμένη συζήτηση για τις επιπτώσεις του covid-19 στη δραστηριότητα του 

κλάδου των μηχανικών και στην επιστροφή στην καθημερινότητα. Επισημάνθηκαν οι 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι ελεύθεροι επαγγελματίες με τη λειτουργία 

των υπηρεσιών. 

 

Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ8/2020 

Αποφασίζεται η καταρχήν επικοινωνία του Προέδρου με τους Διευθυντές Υπηρεσιών, 

προκειμένου να ενημερωθεί για την επιστροφή στην καθημερινότητα και πώς αυτή θα 

εξασφαλίσει την εξυπηρέτηση των συναδέλφων και των πολιτών. 

 

Λύεται η συνεδρίαση  
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Ο Πρόεδρος                                                      Η  Γενική   Γραμματέας   
 
 
 
Στέργιος Μεν. Κιάνας                                       Μαρία Εμμανουήλ   
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