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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 

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». 
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 Το 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». 

 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 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, 
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 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 καθώς και 

τις τροποποιήσεις αυτού όπως εγκρίθηκαν από την επιτροπή. 

 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. 

 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, καθώς και 

τις μεταγενέστερες εκδόσεις αυτής 

 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  και του 4782/2021.  

 Το με αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΜ 387/30-5-2022 πρωτογενές αίτημα του Προέδρου 
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της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ κ. Νικόλαου Συλλίρη.  

 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». 

 Τη σχετική συζήτηση του θέματος έγκρισης πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την πρόσληψη  διπλωματούχων μηχανικών για την 

υλοποίηση του παραδοτέου με τίτλο : Description of the selected historic 

district and justification of its heritage importance, Del. 3.6.2 που αφορά 

εννέα (9) πέτρινα γεφύρια της Π.Ε. Καστοριάς. 

 Την με αριθμ. A2/Δ.Ε./Σ11/2022 Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής του 

ΤΕΕ/ΤΔΜ περί έγκρισης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

πρόσληψη διπλωματούχων μηχανικών, μελών του ΤΕΕ για την υλοποίηση 

της δράσης με τίτλο: 

a) Description of the selected historic district and justification of its 

heritage importance, Del. 3.6.2 που αφορά εννέα (9) πέτρινα 

γεφύρια της Π.Ε. Καστοριάς και συγκεκριμένα των κάτωθι: 

Α/Α ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ 

1 Γεφύρι Ζούζουλης 

2 Γεφύρι Κουσουμπλή Επταχωρίου 

3 Γεφύρια Επταχωρίου 

4 Γεφύρι Πεύκου 

5 Γεφύρι Γράμου 

6 Γεφύρι Κοτύλης 

7 Γεφύρι Κορομηλιάς 

8 Γεφύρι Δενδροχωρίου 

9 Γεφύρι Κλεισούρας 

 

 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 
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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 έργου, διάρκειας πέντε (5) μηνών.  

 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. 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Κωδικός θέσης:  ΤΤ01  

Αντικείμενο και Αρμοδιότητες θέσης: Υπεύθυνος/η για την υλοποίηση του κάτωθι 

παραδοτέου: 

 Παραδοτέο  3.6.2 - Καταγραφή συγκεκριμένων χαρακτηριστικών και 

συγκρότηση φακέλου για τα εννέα (9) πέτρινα γεφύρια της Π.Ε. Καστοριάς 

και συγκεκριμένα: 

1. Γεωσυντεταγμένες 

2. Γενικό κείμενο περιγραφής 

3.  Περίοδος (Βυζαντινό, Μεταβυζαντινό, κτλ) 

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

5. Χρονολόγηση 

6. Επισκέψιμο (ναι / όχι) 

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

8. Στοιχεία αξιολόγησης Στατικής Επάρκειας και Φέρουσας Ικανότητας 

(Πρανή/Κοίτη, Ακρόβαθρα, Μεσόβαθρα, Ανωδομή/Κατάστρωμα, 

πρόσθετα στοιχεία παθολογίας) 

9. Συμπεράσματα αξιολόγησης   

10. Φωτογραφικό υλικό τεκμηρίωσης 

11. Λοιπά σχόλια 
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Τα εν λόγω γεφύρια αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Α/Α ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ 

1 Γεφύρι Ζούζουλης 

2 Γεφύρι Κουσουμπλή Επταχωρίου 

3 Γεφύρια Επταχωρίου 

4 Γεφύρι Πεύκου 

5 Γεφύρι Γράμου 

6 Γεφύρι Κοτύλης 

7 Γεφύρι Κορομηλιάς 

8 Γεφύρι Δενδροχωρίου 

9 Γεφύρι Κλεισούρας 

 

Αριθμός θέσεων: Έξι (6) 

Αριθμός Ανθρωπομηνών θέσης: 2,5 

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

Σύνολο αμοιβής θέσης: 3.750,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

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. 

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 του παραδοτέου εντός του χρονικού διαστήματος. Οι 

συμβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν ισχύ για πέντε (5) μήνες αλλά σε 

περίπτωση που ολοκληρωθούν νωρίτερα παύουν αυτοδίκαια με την οριστική 

παραλαβή των παραδοτέων.  
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Απαραίτητα Προσόντα θέσης:  

 Δίπλωμα Π.Ε. Διπλωματούχων Μηχανικών και συγκεκριμένα Πολιτικών 

Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Αγρονόμων & Τοπογράφων 

Μηχανικών.  

Εκτιμώμενα προσόντα 

 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 

 Γνώση ξένων γλωσσών 

Θα αξιολογηθούν τα ως άνω προσόντα και συγκεκριμένα: 

Α/Α ΠΡΟΣΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟ-ΑΡΙΘΜΟΣ-

ΕΤΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 Μεταπτυχιακός Τίτλος 

(Αριθμός) 

  

  Ένα (1) 2 

  Δύο (2) 3 

  Τρεις (3) 4 

  >3 5 

2 Γενική Επαγγελματική 

Εμπειρία (Έτη) 

  

  0-5 10 

  >5-10 15 

  >10 20 

3 Ειδική Επαγγελματική 

Εμπειρία σε συναφή με 

το αντικείμενο έργα 
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(Αριθμός) 

  1-2 4 

  3-4 5 

  4-5  6 

  >5 7 

4 Παρακολούθηση 

επιμορφωτικών 

προγραμμάτων 

συναφούς αντικειμένου 

με το παρόν έργα 

(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. 

 

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  22.500,00 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. 
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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 ημέρα της ανάρτησης της εν λόγω πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του 

ΤΕΕ/ΤΔΜ και στον διαδικτυακό ιστότοπο «Διαύγεια», ήτοι την 6-6-2022, και λήγει 

την  22-6-2022. 

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 ΤΤ01 ΜΕΛΟΥΣ ΤΕΕ» για το εγκεκριμένο έργο Interreg ΙPA 

CBC Greece Albania 2014-2020 με ακρωνύμιο «ΤΑCTICAL TOURISM». 

Για παροχή οποιαδήποτε σχετικής πληροφορίας μπορείτε να απευθύνεστε στο 

τηλέφωνο 2461028030 και στο e-mail:  tee_koz@tee.gr τις εργάσιμες μέρες και 

ώρες (από Δευτέρα έως και Παρασκευή 07.30-15.00). 

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στο TEE/TΔΜ, θα γίνονται δεκτές  εργάσιμες ημέρες-

ώρες λειτουργίας του  από Δευτέρα-Παρασκευή και ώρα 07.30-15.00. 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 Αξιολόγησης του ΤΕΕ/ΤΔΜ που 

θα συγκροτηθεί για αυτό το λόγο. Κατά την διαδικασία αξιολόγησης η 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 συνέχεια, προβαίνει στην 

αξιολόγηση των τυπικών, ουσιαστικών και πρόσθετων προσόντων των υποψηφίων 

για την υπό προκήρυξη θέση. Τέλος συντάσσει σχετικό πρακτικό αξιολόγησης με  

εμπεριστατωμένη αιτιολογία το οποίο και προωθεί για έγκριση στη Δ.Ε. του 

ΤΕΕ/ΤΔΜ. Στη συνέχεια και μετά την έγκριση το ΤΕΕ/ΤΔΜ 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. 
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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.   

 

                                                              Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ 

 

                                                                         Νικόλαος Συλλίρης 
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