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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της ομάδας εργασίας είναι η υποβοήθηση του περιφερειακού τμήματος προκειμένου
να συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο της ομάδας εργασίας είναι:
1. Αναζήτηση, παρακολούθηση, αποκωδικοποίηση, συγκέντρωση, υποβολή
απαιτούμενων δικαιολογητικών όλων των εγκεκριμένων ευρωπαϊκών
προγραμμάτων που συμμετέχει και θα συμμετάσχει στο μέλλον το περιφερειακό
τμήμα.
2. Παρακολούθηση, χρήση, ενημέρωση πλατφόρμας πληροφοριακών συστημάτων
ΟΠΣΑΑ, ΟΠΣ, ΚΤΛ. για όλα τα εγκεκριμένα ευρωπαϊκά προγράμματα που συμμετέχει
και θα συμμετάσχει στο μέλλον το περιφερειακό τμήμα.
Όλα τα παραπάνω θα γίνονται σε συνεργασία και υπό την καθοδήγηση του Προέδρου της
Διοικούσας Επιτροπής και της Υπηρεσίας του ΤΕΕ Τμήμα ΒΑ Αιγαίου.
3. ΣΥΝΘΕΣΗ
Η Ομάδα Εργασίας θα αποτελείται από ΈΝΑΝ (1) Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, κατά
προτεραιότητα ελεύθερο επαγγελματία που διαθέτει Τ.Π.Υ., τακτικό μέλος του ΤΕΕ Τμ. ΒΑ
Αιγαίου.
4. ΟΡΟΙ
Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η χρονική διάρκεια της ομάδας εργασίας θα έχει έναρξη από την υπογραφή της σύμβασης
μεταξύ του Περιφερειακού Τμήματος ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ και του Μέλους της Ομάδας
Εργασίας και λήγει στις 31-12-2022, με δικαίωμα παράτασης μετά από Απόφαση της
Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος. Η επικοινωνία με την Υπηρεσία του ΤΕΕ /ΤΒΑΑ θα είναι
συνεχής, ώστε το μέλος της Ο.Ε. να ενημερώνεται έγκαιρα για οποιοδήποτε στοιχεία δίδονται
από τις διαχειριστικές αρχές.
Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΜΟΙΒΗ
Ο προϋπολογισμός της Ομάδας Εργασίας ορίζεται στις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00€) χωρίς
να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α, με δυνατότητα αύξησης εφόσον υπάρξει παράταση στη
χρονική διάρκεια της Ομάδας εργασίας.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9761
Η καταβολή μπορεί να γίνεται τμηματικά ή μετά την παράδοση της όλης επιστημονικής
εργασίας, μετά από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής.
Όλες οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον δικαιούχο.
Γ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Υπεύθυνη για την παρακολούθηση, την παραλαβή και τον έλεγχο καλής εκτέλεσης του έργου
είναι η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ τμ. ΒΑ Αιγαίου.
Η όλη εργασία αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Περιφ. Τμήμ. ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ και
απαγορεύεται ρητά η δημοσιοποίηση όλης ή μέρους της εργασίας από τα μέλη της Ομάδας
Εργασίας. Η τυχόν δημοσιοποίηση της εργασίας μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Δ.Ε.
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Δ. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο ή την
ενδιαφερόμενη. Με την υπογραφή της αίτησης – δήλωσης τεκμαίρεται ότι γίνονται
αποδεκτοί οι όροι της παρούσας προκήρυξης. Στην αίτηση – δήλωση θα
επισυνάπτεται υποχρεωτικά σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
Δεκτές, αποκλειστικά γίνονται αιτήσεις που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα κατά την
περίοδο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Η επιλογή των μελών που θα στελεχώσουν
την Ομάδα Εργασίας θα γίνει με απόφαση της Δ.Ε.
Είναι προαπαιτούμενο, επί ποινή αποκλεισμού, ο μηχανικός να είναι τακτικό μέλος
του ΤΕΕ, να έχει έδρα επαγγελματικής δραστηριότητας στη Λέσβο και να μην έχει
υποβάλλει αίτημα διαγραφής από τα μητρώα του ΤΕΕ.
Το μέλος της Ο.Ε. θα πρέπει να έχει ευχερής χρήση Η/Υ και κλασικών εφαρμογών
γραφείου, γνώση χειρισμού της πλατφόρμας πληροφοριακών συστημάτων ΟΠΣΑΑ,
ΟΠΣ και της διαδικασίας των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.
1. Ως καταληκτική ημερομηνία για την Υποβολή Αιτήσεων – Δηλώσεων ορίζεται η
ημέρα Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021.
2. Οι αιτήσεις – δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν στην Γραμματεία του ΤΕΕ/ΤΒΑΑ μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία είτε αυτοπρόσωπα, είτε ταχυδρομικώς, είτε με εμαιλ.
3. Η παρούσα προκήρυξη και η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα διατίθενται
στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΒΑΑ.
4. Τυχόν ερωτήματα μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2251040847/48126 ή
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο tee_mitil@tee.gr.

