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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
για τη συμμετοχή διπλωματούχου μηχανικού σε Ομάδα Εργασίας. 

 
Η Διοικούσα Επιτροπή του Π. Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ με την υπ αρ. 
ΔΕ/2015/Σ03/02/16.02.2016 απόφασή της, αποφάσισε τη δημοσίευση 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή διπλωματούχου 
μηχανικού σε Ομάδα Εργασίας του Π. Τμήματος, με αντικείμενο τη 
συγκέντρωση, επεξεργασία και διάχυση του επιστημονικού έργου που 
παράγεται στο Π. Τμήμα αλλά και σ’ αυτό που μπορεί να αναζητηθεί από 
άλλους Φορείς. Επίσης, την υποστήριξη του Π. Τμήματος σε ζητήματα 
σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα (ΣΕΣ 2014-2020, Intereg, γενικοί 
άξονες στρατηγικής κ.λπ.).  
 
Το αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας αναλυτικά θα είναι:  

1. Η συγκέντρωση, επεξεργασία του επιστημονικού έργου του Π. 
Τμήματος (εισηγήσεις εκδηλώσεων, διατριβές) και ανάρτηση τους στην 
ψηφιακή βιβλιοθήκη του Π. Τμήματος. 

2. Η συγκέντρωση μελετών που θα βοηθήσουν το έργο των μηχανικών, οι 
οποίες παράγονται από άλλους φορείς (π.χ. κλαδικές και αναπτυξιακές 
μελέτες, έρευνες, ειδικές μελέτες διαμόρφωσης και τυποποίησης 
τεχνογνωσίας στο χώρο των μηχανικών) και ανάρτησή τους στην 
ψηφιακή βιβλιοθήκη του Π. Τμήματος.   

3. Η συγκέντρωση πληροφοριών για τις πηγές χρηματοδότησης 
αναπτυξιακών προγραμμάτων (Ευρωπαϊκά Προγράμματα) που 
αφορούν στον κλάδο των μηχανικών.  

4. Η διαρκής ενημέρωσης του πληροφοριακού υλικού του δικτυακού 
τόπου www.teekerk.gr, τον εμπλουτισμό του με νέο υλικό, τη 
συντήρηση και τη δημιουργία νέων κατηγοριών αρθρογραφίας. Την 
παρακολούθηση της καλής και διαρκούς λειτουργίας του. 
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5. Η αποστολή ανακοινώσεων μέσω του μηχανισμού newsletter καθώς και 
η αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων αποστολής.  

 
6. Η υποστήριξη της καλής λειτουργίας του υπάρχοντος ηλεκτρονικού 

υλικού και η σύνταξη προτάσεων αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή 
αντικατάστασής του. 

 
7. Η υποστήριξη ενημερώσεων των προγραμμάτων προστασίας και ο 

έλεγχος καλής λειτουργίας προηγμένων τηλεματικών και 
μηχανογραφικών εφαρμογών. 

 
8. Η επικαιροποίηση του καταλόγου των μελών του Π. Τμήματος. 

(Συγκέντρωση  στοιχείων όπως ηλεκτρονική διεύθυνση, σπουδές, 
μεταπτυχιακό, διδακτορικό, ειδικές γνώσεις, εμπειρία σε θέματα μελέτης 
- κατασκευής, απασχόληση,  ανεργία, κοινωνική δράση, συμμετοχή σε 
θεσμικά όργανα, μελετητικό ή εργοληπτικό πτυχίο). 

 
Η επιλογή του συναδέλφου μηχανικού που θα στελεχώσει την 
προαναφερόμενη Ομάδα Εργασίας, θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης, η 
οποία ορίστηκε με την υπ’ αρ. ΔΕ/2016/Σ01/08/19.02.2016 απόφαση της Δ.Ε.  
 
Η επιλογή, θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια:  
 

1. Ειδικότητα Διπλωματούχου Μηχανικού.  
2. Γνώσεις πληροφοριακών συστημάτων.  
3. Κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια.  

 
Επίσης, θα δοθεί συνέντευξη των ενδιαφερομένων, ενώπιον της Επιτροπής 
Αξιολόγησης.  
 
Η διάρκεια της σύμβαση ορίζεται σε 5 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 
της και το ποσό της αμοιβής ορίζεται σε 4.500,00 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ*, 
συμπεριλαμβανόμενων των κρατήσεων.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είτε στο πρωτόκολλο της 
υπηρεσίας του Π. Τμήματος, Λ. Αλεξάνδρας 13, 491 00 Κέρκυρα, 4ος όροφος, 
είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση tee_kerk@tee.gr.  Οι αιτήσεις θα 
συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα καθώς και αντίγραφο του 
εκκαθαριστικού σημειώματος για το φορολογικό έτος 2014.  
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Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 26/02/2016 και ώρα 
12.00 μ.μ.  

 
 

ΑΠΟ ΤΟ ΤΚ/ΤΕΕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 1124749/10223/2385/0014/14.12.1993 
έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, οι αμοιβές που καταβάλει το ΤΕΕ 
στα μέλη του για τη συμμετοχή τους σε Επιτροπές ή Ομάδες Εργασίας, 
δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α.  
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