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Θεσσαλονίκη, 6 Μαΐου 2022 

Αρ. Πρωτ.: 30515 

Προς:  Κύριο Παναγιώτη Παπαντωνίου  

Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής   

Πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων 

Πανόρμου 61 

11524, Αθήνα 

τηλ.: 210 3640604 

e-mail: info@ses.gr  

Θέμα: Πρόταση ΚΔΕΟΔ για συνεργασία σε Πρόγραμμα Διδυμοποίησης (Twinning 
Programme) στο Αζερμπαϊτζάν   

Σχετ: Twinning Fiche – AZ 19 ENI TR 01 22   

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,   

Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (εφεξής ΚΔΕΟΔ), νπιδ 
του δημοσίου τομέα, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
αποτελεί από το 1998 εντεταλμένο φορέα υλοποίησης Προγραμμάτων 
Διδυμοποίησης (Twinning Programmes) και έχει υλοποιήσει συνολικά 34 ανάλογα 
προγράμματα. Τα προγράμματα αυτά, στοχεύουν στην υιοθέτηση του ευρωπαϊκού 
κεκτημένου και στην ενίσχυση των δημόσιων φορέων των υποψήφιων προς ένταξη 
στην ΕΕ χωρών ή κρατών που εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας. 
Αποτελούν συνεπώς μία εξαιρετική ευκαιρία ανάδειξης της τεχνογνωσίας του φορέα 
παροχής τους, αλλά και γενικότερης προβολής της Ελλάδας στο εξωτερικό.   

Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΔΕΟΔ ενδιαφέρεται να υποβάλει πρόταση παροχής 
εμπειρογνωμοσύνης στο πρόγραμμα Twinning στο Αζερμπαϊτζάν με τίτλο 
"Increasing Road Safety in Azerbaijan" (AZ 19 ENI TR 01 22). Πρόκειται για ένα 
πρόγραμμα διάρκειας 24 μηνών, με προβλεπόμενη ημερομηνία εκκίνησης στα τέλη 
του 2022.   

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή βοήθειας στις αρχές του 
Αζερμπαϊτζάν, με απώτερο σκοπό την καλύτερη διαχείριση, συντονισμό και 
αντιμετώπιση ζητημάτων οδικής ασφάλειας. Ειδικότερα, οι τρεις προτεραιότητες του 
προγράμματος είναι η ενίσχυση του νομικού και θεσμικού πλαισίου του 
συστήματος οδικής ασφάλειας, η δημιουργία αποτελεσματικού Συστήματος 
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Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των 
αρμόδιων δημοσίων φορέων.     

Με την παρούσα, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να προωθήσετε την προκήρυξη 
στα μέλη του συλλόγου σας ώστε όποιος επιθυμεί να δηλώσει ενδιαφέρον για τη 
συμμετοχή στην ομάδα εμπειρογνωμόνων, την οποία συγκροτούμε σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και άλλα μέλη της ακαδημαϊκής 
κοινότητας.   

Οι εμπειρογνώμονες (Project Leader, Component Leaders, Short-Term Experts) 
που θα εργαστούν στο πρόγραμμα, μετακινούνται για μικρής διάρκειας (4-5 
ημερών) ομαδικές αποστολές στη χώρα υποδοχής.   

Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα έξοδα μετακίνησης και παρέχει ημερήσια 
αποζημίωση για έξοδα διαμονής και διατροφής που ανέρχεται στο ποσό των 293 
ευρώ. Η αμοιβή για κάθε ημέρα εργασίας στο εξωτερικό ανέρχεται στα 350 ευρώ.   

Σημειώνεται ότι λόγω της πανδημίας COVID-19, οι εργασίες του προγράμματος 
είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως με τη χρήση υπηρεσιών 
τηλεδιάσκεψης.   

Το ΚΔΕΟΔ θα προσφέρει εμπειρογνώμονες και θα αναλάβει την πλήρη διοικητική 
και οικονομική διαχείριση του προγράμματος βάσει του Κανονισμού Διαχείρισης 
Προγραμμάτων Διδυμοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.   

H συνεργασία εκ μέρους σας και η προώθηση της προκήρυξης προς τα μέλη του 
συλλόγου σας συνιστά εχέγγυο για τη συγκρότηση μιας άρτιας και πλήρους ομάδας 
εμπειρογνωμόνων.  

 

Με εκτίμηση 

 

 

Καθηγήτρια Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου 

Ομότιμη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ 

Διευθύντρια του ΚΔΕΟΔ 

 


