
ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

                  ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
        
       Αθήνα, 30/03/2015 
       Αρ. Πρωτ.: 7866 

 
Περίληψη Επαναπροκήρυξησ Πρόςκληςησ Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ 

 για την ανεφρεςη εξωτερικϊν ςυνεργατϊν 
 που θα ςυγκροτήςουν την Ομάδα Εργαςίασ για την εκτζλεςη του ζργου με τίτλο: 

«ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΝΟΜΙΚΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ» 

τησ δράςησ ‘Πληροφόρηςη – υμβουλευτική – Τποςτήριξη’ τησ Πράξησ με κωδ. ΟΠ 457572, 

ςτο πλαίςιο τησ Αναπτυξιακήσ φμπραξησ ΑΣΙΕΣ 

 Το Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ (ΤΕΕ), για τθν εκτζλεςθ του ζργου «ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΣΕ 

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ, ΦΟΟΛΟΓΙΚΑ, ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ», που υλοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ 

δράςθσ ‘Ρλθροφόρθςθ – Συμβουλευτικι – Υποςτιριξθ’ τθσ Ρράξθσ με τίτλο «Απαςχόλθςθ 

Μθχανικϊν ςε Καινοτομικζσ Τεχνολογίεσ Διαδικτφου» και κωδ. ΟΡΣ 457572 ςτο ΕΡ «Ανάπτυξθ 

Ανκρϊπινου Δυναμικοφ», κα ςυγκροτιςει Ομάδα Εργαςίασ και ΚΑΛΕΙ τουσ ενδιαφερόμενουσ 

προκειμζνου να ςυμμετζχουν ςε αυτιν, να εκδθλϊςουν ενδιαφζρον για μία από τισ 

παρακάτω ειδικότθτεσ: 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΣΙΕΣ ΟΕ Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ όλων των ειδικοτιτων 1 

ΑΣΙΕΣ ΟΕ Νομικόσ 1 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να εκδθλϊςουν ενδιαφζρον για μία από τισ παραπάνω 

ειδικότθτεσ, εφ’ όςον πλθροφν τουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ Ρρόςκλθςθσ και να 

υποβάλουν τθν αίτθςι τουσ μαηί με τα δικαιολογθτικά ςτο Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ, 

Δ/νςθ Διοικθτικοφ, Νίκθσ 4,  105 63, Ακινα, ςε κλειςτό φάκελο ο οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ: 

«Αίτηςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ ςτην Πρόςκληςη με αρ. πρωτ. 7522/24.03.2015 για 

ςυμμετοχή ςτην Ομάδα Εργαςίασ «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΝΟΜΙΚΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ, 

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ» τησ δράςησ ‘Πληροφόρηςη – Συμβουλευτική – Υποςτήριξη’ τησ 

Πράξησ με κωδ. ΟΠΣ 457572. 

Θ τελικι επιλογι των υποψθφίων που κα ςυγκροτιςουν τθν Ομάδα Εργαςίασ κα γίνει από τθ 

Διοικοφςα Επιτροπι του ΤΕΕ, θ οποία κα αποφανκεί επί των Ρινάκων Κατάταξθσ που κα 

ειςθγθκεί θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ. 

  

Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ μζςω του ΠΕΠ Αττικήσ με πόρουσ του ΕΠ 

Ανάπτυξη Ανθρϊπινου Δυναμικοφ 

  

ΑΔΑ: ΩΥΡΓ46Ψ842-ΠΞΒ



Θ Ομάδα Εργαςίασ κα πρζπει να ζχει ολοκλθρϊςει το ζργο τθσ μζςα ςε τρεισ (3) μινεσ. 

Θ προχπολογιηόμενθ δαπάνθ που κα διατεκεί ωσ αμοιβι για τα μζλθ τθσ Ομάδασ ανζρχεται 

ςτο ςυνολικό ποςόν των ζξι χιλιάδων ευρϊ *6.000,00€+ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. 

Θ προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων των ενδιαφερομζνων λιγει ςτισ 09.04.2015  

Θ παροφςα Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ (ΑΔΑ: ΩΗ7Θ46Ψ842-ΚΧΡ) ζχει αναρτθκεί 

ςτο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ςτον ιςτότοπο του ΤΕΕ www.tee.gr. Ρερίλθψι τθσ ζχει δθμοςιευτεί ςτον 

ελλθνικό Τφπο και οι δαπάνεσ βαρφνουν το ΤΕΕ. 

Θ παροφςα Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ ΔΕΝ διατίκεται ςε ζντυπθ μορφι. 

Οι υποψιφιοι μποροφν να απευκφνονται για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν κα Σοφία 

Μελζτθ *τθλ. 2103291370, e-mail: meleti@central.tee.gr+από 08.00 ζωσ 16.00. 

Πλεσ οι ανακοινϊςεισ ςχετικά με τθν παροφςα Ρρόςκλθςθ κα δθμοςιεφονται ςτον ιςτότοπο 

του ΤΕΕ, www.tee.gr. Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ ουςιωδϊν όρων τθσ Ρρόςκλθςθσ, 

περίλθψθ τθσ τροποποιθμζνθσ Ρρόςκλθςθσ κα δθμοςιευτεί και ςτον Ελλθνικό Τφπο. 

Το ζργο χρθματοδοτείται με πόρουσ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) από το ΕΡ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ». 

 

Ο Ρρόεδροσ 

α.α 

 

 

 Θεοδωρόσ Σεραφίδθσ 

Αϋ Αντιπρόεδροσ 
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