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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
(ΙΝ.ΑΛ.Ε.)

Νέα Πέραμος, 17 Ιανουαρίου 2019
Α.Π. 134

Πληροφορίες: Γραμματεία
64007 Νέα Πέραμος
Τηλ.: 25940 22691-92
Fax: 25940 22222
E-mail: fri@inale.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Έχοντας υπόψη την αριθμ.14 απόφαση της 127ης/10.01.2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου (6ΒΖ6ΟΞ3Μ-Ω2Ω), ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/
Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.) εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης
προς σύναψη σαράντα μία (41) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα,
για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος
Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2017-2019 στο πλαίσιο ενωσιακών απαιτήσεων» στο
ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (ΟΠΣ 5004055,ΣΑΕ0861). Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ταμείο Αλιείας και Θάλασσας) και από Εθνικούς πόρους.
Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή σαράντα μία (41) προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα ως εξής:
A. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ - ΣΥΛΛΟΓΗ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
1. Το έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ένας (1) ανάδοχος αφορά:
•

Στη συλλογή περιβαλλοντικών μεταβλητών (χορηγούμενα φάρμακα, θεραπείες, θνησιμότητα)
από μονάδες υδατοκαλλιεργειών στο σύνολο του ελλαδικού χώρου με επιτόπιες επισκέψεις,
επεξεργασία συλλεγόμενων στοιχείων ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση των πτυχών των
περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.
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•

•
•

Στην καταγραφή των στοιχείων παραγωγής έτους 2018 μονάδων υδατοκαλλιεργειών και
επιχειρήσεων μεταποίησης και τυποποίησης αλιευμάτων με επιτόπιες επισκέψεις στο σύνολο
του Ελλαδικού χώρου.
Στη στατιστική επεξεργασία, έλεγχο, διόρθωση σφαλμάτων και στην αρχειοθέτηση των
αποτελεσμάτων.
Στην υποστήριξη της συγγραφής των απαιτούμενων τεχνικών εκθέσεων για το ΥΠΑΑΤ και την
ΕΕ.

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ Επιστημών Υγείας, Τμήματος/Κατεύθυνσης Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας της
ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
• Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη συλλογή περιβαλλοντικών μεταβλητών
και στην καταγραφή των στοιχείων παραγωγής μονάδων υδατοκαλλιεργειών και επιχειρήσεων
μεταποίησης και τυποποίησης αλιευμάτων με επιτόπιες επισκέψεις.
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
• Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
• Κατοχή άδειας οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου/μηχανής.
Επιθυμητά προσόντα:
•
Mεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με αντικείμενο συναφές του Έργου.
Η συλλογή/καταγραφή στοιχείων αφορά σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,
Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Βορείου Αιγαίος, Δυτικής
Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας
Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι τις
31/12/2019. Το κόστος για το Έργο της σύμβασης αυτής είναι είκοσι οχτώ χιλιάδες τριακόσια σαράντα
ευρώ (28.340,00 €), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, καθώς και τυχόν
ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του αναδόχου στο
άρθρο 39, του ν. 4387/2016. Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Το ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί
με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του εν
λόγω ερευνητικού Έργου. Τυχόν μετακινήσεις για δειγματοληψίες/συναντήσεις/συνεντεύξεις που θα
απαιτηθούν στο πλαίσιο του Έργου θα καταβληθούν επιπλέον του άνω ποσού σύμφωνα με την
οδοιπορική πολιτική του ΕΛΓΟ . με βάση εκκίνησης το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (Νέα Πέραμο,
Καβάλας) .
2.

Το έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ένας (1) ανάδοχος αφορά:
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•

•

•
•
•
•
•
•
•

Στην καταγραφή των οικονομικών παραμέτρων (έξοδα, δαπάνες προσωπικού, αξία και
ποσότητα πρώτης ύλης, πωλήσεις, αριθμός προσωπικού, κόστος παραγωγής, επενδύσεις,
προβλήματα) και κοινωνικών παραμέτρων (απασχόληση ανά φύλο, ηλικία, εθνικότητα,
επίπεδο εκπαίδευσης, καθεστώς απασχόλησης) έτους 2018 για μονάδες υδατοκαλλιεργειών
και επιχειρήσεις μεταποίησης με επιτόπιες επισκέψεις.
Στην επεξεργασία και ανάλυση των οικονομικών στοιχείων έτους 2018 των επιχειρήσεων
μεταποίησης αλιευμάτων και μονάδων υδατοκαλλιεργειών, βάση της υποχρέωσης τους για
έκδοση και δημοσιοποίηση ισολογισμών.
Στη στατιστική επεξεργασία, έλεγχο, διόρθωση σφαλμάτων και αρχειοθέτηση των
αποτελεσμάτων.
Στην εκπόνηση τελικής μελέτης όπου θα παρουσιάζονται οι οικονομικοί δείκτες που
απαιτούνται από την νομοθεσία της ΕΕ που διέπει το αντικείμενο του Έργου.
Στον προσδιορισμό των προοπτικών των προϊόντων του κλάδου όσον αφορά στην ζήτηση και
την προσφορά τους.
Στον προσδιορισμό της ανταγωνιστικότητας των παραπάνω επιχειρήσεων και των προϊόντων
του κλάδου.
Στην εκτίμηση των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων του κλάδου. Προτάσεις για την επίλυση
προβλημάτων και την αναπτυξιακή πολιτική του κλάδου.
Συμμετοχή στη συγγραφή των απαιτούμενων τεχνικών εκθέσεων για το ΥΠΑΑΤ και την ΕΕ.
Στη τακτική συνεργασία με την ομάδα διαχείρισης του Έργου με σκοπό τη λειτουργική
διασύνδεση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου (ΕΠΣΑΔ).

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων της ημεδαπής ή ισότιμου ή
αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Msc) σε ειδικότητα οικονομικής κατεύθυνσης, της ημεδαπής
ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
• Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην καταγραφή των οικονομικών και
κοινωνικών παραμέτρων και στην επεξεργασία και ανάλυση των οικονομικών στοιχείων για
μονάδες υδατοκαλλιεργειών και επιχειρήσεις μεταποίησης με επιτόπιες επισκέψεις.
• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
• Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
• Κατοχή άδειας οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου/μηχανής.
Επιθυμητά προσόντα:
• Εργασιακή εμπειρία στην λογιστική παρακολούθηση επιχειρήσεων.
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Η συλλογή/καταγραφή στοιχείων αφορά σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,
Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Βορείου Αιγαίος, Δυτικής
Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας
Για την πραγμάτωση του έργου παρέχεται η δυνατότητα στον ανάδοχο να εκτελεί το ανατεθέν σε
αυτόν έργο, ολικά ή μερικά, στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Αλιευτικής
Έρευνας ή όπου αλλού επιβάλλουν οι ανάγκες του Έργου.
Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι τις
31/12/2019. Το κόστος για το Έργο της σύμβασης αυτής είναι είκοσι οχτώ χιλιάδες, τριακόσια
σαράντα Ευρώ (28.340,00 €), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων,
καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση
υπαγωγής του Αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016. Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.
Το ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου και
θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του εν λόγω ερευνητικού Έργου. Τυχόν μετακινήσεις για
συναντήσεις/συνεντεύξεις που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο του Έργου θα καταβληθούν επιπλέον
του άνω ποσού σύμφωνα με την οδοιπορική πολιτική του ΕΛΓΟ . με βάση εκκίνησης το
Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (Νέα Πέραμο, Καβάλας) .
3. Το έργο που καλούνται να φέρουν σε πέρας επτά (7) ανάδοχοι αφορά:
•

•

•
•
•

Στη δειγματοληψία επί του σκάφους, στην περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Στην
καταγραφή της ποσότητας και της κατανομής μήκους για το σύνολο των αλιευμάτων που
αναφέρονται στην εγκεκριμένη πρόταση του Έργου (συμπεριλαμβανομένων των
παρεμπιπτόντων και των απορριπτόμενων ειδών) και συλλογή βιολογικού δείγματος σύμφωνα
με τις προδιαγραφές του Έργου.
Στην εργαστηριακή επεξεργασία του βιολογικού δείγματος, για τα είδη που αναφέρονται στην
εγκεκριμένη πρόταση του Έργου, με σκοπό την ακριβή μέτρηση του μήκους και βάρους κάθε
ατόμου και τον προσδιορισμό του φύλου, της ωριμότητας και της ηλικίας ώστε να είναι δυνατή
η παραγωγή βιολογικών μεταβλητών/σχέσεων για το κάθε είδος/απόθεμα.
Στην καταγραφή του όγκου (σε αριθμό και βάρος ή μήκος) των αλιευμάτων που προέρχονται
από την ερασιτεχνική αλιεία.
Στην καταγραφή και εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αλιείας στους βιολογικούς
πόρους και το θαλάσσιο οικοσύστημα στις περιοχές ευθύνης του ΙΝΑΛΕ.
Στη συλλογή δεδομένων που αφορούν στη δραστηριότητα των αλιευτικών σκαφών. Ειδικότερα
θα γίνεται καταγραφή των αλιευτικών σκαφών στην περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας &
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•

•
•
•
•
•

Θράκης, θα καταγράφεται ο αριθμός των δραστήριων σκαφών ανά ημέρα αλιείας. Για κάθε
ενεργό σκάφος και ανά ημέρα δειγματοληψίας θα καταγράφονται: το είδος του αλιευτικού
εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε στο ψάρεμα, το είδος στόχος, τα είδη των αλιευμάτων που
αλιεύτηκαν, η ποσότητα και αριθμός ψαριών σε κάθε είδος, η περιοχή αλιείας και το βάθος και
τέλος η διάρκεια αλιείας σε ώρες ή ημέρες.
Στη συλλογή κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων για τα αλιευτικά σκάφη της περιοχής
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Έργου. Θα
καταγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του σκάφους ( η ηλικία, το ολικό μήκος, η χωρητικότητα σε
κόρους, η ιπποδύναμη της κύριας μηχανής), τα αλιευτικά εργαλεία που αναφέρονται στην άδεια
αλιείας σκάφους, το απασχολούμενο προσωπικό, τα κοινωνικά στοιχεία για τον ιδιοκτήτη
(ηλικία, γραμματικές γνώσεις κλπ) και οι κύριες κατηγορίες εξόδων για κάθε καταγεγραμμένο
επαγγελματικό σκάφος της περιοχής.
Στη συμμετοχή σε ερευνητικούς πλόες με επιλεγμένα σκάφη, σύμφωνα με την εγκεκριμένη
πρόταση του Έργου.
Στη σύνταξη λεπτομερών αναφορών εργασιών πεδίου σε μηνιαία βάση για το σύνολο των
δειγματοληψιών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με πρότυπο που θα υποδειχθεί.
Στη στατιστική επεξεργασία, έλεγχο και διόρθωση σφαλμάτων καθώς και στην αρχειοθέτηση
των αποτελεσμάτων.
Στην υποστήριξη της συγγραφής τεχνικών εκθέσεων, σύμφωνα με το πρότυπο που θα τους
υποδειχθεί.
Στη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας εθνικές και διεθνείς σύμφωνα με τις ανάγκες του Έργου.

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας ή ΑΕΙ Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας ή ΑΕΙ Τμήματος
Περιβάλλοντος της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Msc) συναφές του Έργου.
• Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 8 μηνών α) στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από
αλιευτικά σκάφη και β) σε εργαστηριακές τεχνικές (μορφομετρικές μετρήσεις, προσδιορισμός
φύλου και σταδίων ωριμότητας, κλπ) και προσδιορισμό ηλικίας σε ιχθείς.
• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
• Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
• Κατοχή άδειας οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου/μηχανής.
Επιθυμητά προσόντα:
• Εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα/έργα συναφή με θέματα αλιείας.
• Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης της γλώσσας προγραμματισμού R για αλιευτικά δεδομένα.
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Η συλλογή/καταγραφή στοιχείων αφορά σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι την
31/12/2019. Το κόστος για το Έργο για κάθε σύμβαση της κατηγορίας αυτής είναι είκοσι οχτώ
χιλιάδες, επτακόσια σαράντα Ευρώ (28.740,00 €), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων
κρατήσεων, φόρων, καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου,
σε περίπτωση υπαγωγής του Αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016. Στο ποσό
συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Το ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών
των αντισυμβαλλόμενων και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του εν λόγω ερευνητικού Έργου.
Τυχόν μετακινήσεις για δειγματοληψίες/συναντήσεις/συνεντεύξεις που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο
του Έργου θα καταβληθούν επιπλέον του άνω ποσού σύμφωνα με την οδοιπορική πολιτική του
ΕΛΓΟ με βάση εκκίνησης το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (Νέα Πέραμο, Καβάλας) .
4.

Το έργο που καλούνται να φέρουν σε πέρας τέσσερις (4) ανάδοχοι αφορά:
• Στη δειγματοληψία επί του σκάφους στην περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
Καταγραφή της ποσότητας και της κατανομής μήκους για το σύνολο των αλιευμάτων που
αναφέρονται στην εγκεκριμένη πρόταση του Έργου (συμπεριλαμβανομένων των
παρεμπιπτόντων και των απορριπτόμενων ειδών) και συλλογή βιολογικού δείγματος
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Έργου.
• Στην εργαστηριακή επεξεργασία του βιολογικού δείγματος, για τα είδη που αναφέρονται
στην εγκεκριμένη πρόταση του Έργου, με σκοπό την ακριβή μέτρηση του μήκους και
βάρους κάθε ατόμου και τον προσδιορισμό του φύλου, της ωριμότητας και της ηλικίας
ώστε να είναι δυνατή η παραγωγή βιολογικών μεταβλητών/σχέσεων για το κάθε
είδος/απόθεμα.
• Στην καταγραφή του όγκου (σε αριθμό και βάρος ή μήκος) των αλιευμάτων που
προέρχονται από την ερασιτεχνική αλιεία.
• Στη συλλογή δεδομένων που αφορούν στη δραστηριότητα των αλιευτικών σκαφών.
Ειδικότερα θα γίνεται καταγραφή των αλιευτικών σκαφών στην περιοχή Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης, θα καταγράφεται ο αριθμός των δραστήριων σκαφών ανά ημέρα
αλιείας. Για κάθε ενεργό σκάφος και ανά ημέρα δειγματοληψίας θα καταγράφονται: το
είδος του αλιευτικού εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε στο ψάρεμα, το είδος στόχος, τα είδη
των αλιευμάτων που αλιεύτηκαν, η ποσότητα και αριθμός ψαριών σε κάθε είδος, η περιοχή
αλιείας και το βάθος και τέλος η διάρκεια αλιείας σε ώρες ή ημέρες.
• Στη συλλογή κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων για τα αλιευτικά σκάφη της περιοχής
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Έργου. Θα
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καταγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του σκάφους (η ηλικία, το ολικό μήκος, η χωρητικότητα
σε κόρους, η ιπποδύναμη της κύριας μηχανής), τα αλιευτικά εργαλεία που αναφέρονται
στην άδεια αλιείας σκάφους, το απασχολούμενο προσωπικό, τα κοινωνικά στοιχεία για τον
ιδιοκτήτη (ηλικία, γραμματικές γνώσεις κλπ) και οι κύριες κατηγορίες εξόδων για κάθε
καταγεγραμμένο επαγγελματικό σκάφος της περιοχής.
• Στη συμμετοχή σε ερευνητικούς πλόες με επιλεγμένα σκάφη, σύμφωνα με την εγκεκριμένη
πρόταση του Έργου.
• Στη σύνταξη λεπτομερών αναφορών εργασιών πεδίου σε μηνιαία βάση για το σύνολο των
δειγματοληψιών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με πρότυπο που θα υποδειχθεί.
Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας ή ΑΕΙ Γεωτεχνικών Επιστημών Τμήματος/Κατεύθυνσης Ιχθυολογίας
και Υδάτινου Περιβάλλοντος της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος
της αλλοδαπής.
• Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους α) στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από
αλιευτικά σκάφη, β) σε εργαστηριακές τεχνικές (μορφομετρικές μετρήσεις, προσδιορισμός
φύλου και σταδίων ωριμότητας, κλπ) και προσδιορισμό ηλικίας σε ιχθείς.
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
• Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
• Κατοχή άδειας οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου/μηχανής.
Επιθυμητά προσόντα:
• Εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα/έργα συναφή με θέματα αλιείας.
• Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης της γλώσσας προγραμματισμού R για αλιευτικά δεδομένα.
Η συλλογή/καταγραφή στοιχείων αφορά σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Οι καταρτιθησόμενες συμβάσεις μίσθωσης έργου θα έχουν διάρκεια από την υπογραφή τους
μέχρι τις 31/12/2019. Το κόστος για το Έργο για κάθε σύμβαση της κατηγορίας αυτής είναι
είκοσι οχτώ χιλιάδες εκατό σαράντα Ευρώ (28.140,00 €), συμπεριλαμβανομένων όλων των
νόμιμων κρατήσεων, φόρων, καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και
αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του Αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016.
Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.
Το ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου
και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του εν λόγω ερευνητικού Έργου. Τυχόν μετακινήσεις για
δειγματοληψίες/συναντήσεις/συνεντεύξεις που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο του Έργου θα
καταβληθούν επιπλέον του άνω ποσού σύμφωνα με την οδοιπορική πολιτική του ΕΛΓΟ . με
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βάση εκκίνησης το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (Νέα Πέραμο, Καβάλας) .
5. Το έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ένας (1) ανάδοχος αφορά:
Στην εργαστηριακή επεξεργασία του βιολογικού δείγματος χελιών, η οποία θα
περιλαμβάνει: 1. Την ακριβή μέτρηση του μήκους και του βάρους, καθώς και του
παρασιτικού φορτίου κάθε άτομο. 2. Τον προσδιορισμό του φύλου. 3.Τον προσδιορισμό της
ηλικίας του δείγματος με τη χρήση εγκεκριμένων πρωτοκόλλων που αφορούν την
επεξεργασία των ωτόλιθων και των λεπιών.
• Στην καταγραφή των εκφορτώσεων χελιών σε κάθε λιμνοθάλασσα, εκφρασμένη και σε κιλά
ανά εκτάριο της λιμνοθάλασσας (kg/ha), την εβδομαδιαία κατανομή του ολικού μήκους
(TL) και του ολικού βάρους των χελιών που έχουν αλιευθεί (TW).
• Στις δειγματοληψίες που αφορούν την καταγραφή του φυσικού πληθυσμού των χελιών
(γυαλόχελα –κιτρινόχελα-ασημόχελα).
• Στη συλλογή δεδομένων που αφορούν στη δραστηριότητα των αλιευτικών σκαφών που
έχουν άδεια για αλιεία χελιών. Ειδικότερα θα γίνεται καταγραφή της ποσότητας του
αλιεύματος, καθώς και η κατανομή μήκους αυτών. Θα πραγματοποιείται συλλογή
βιολογικού δείγματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Έργου.
• Στη στατιστική επεξεργασία δεδομένων που προκύπτουν από τα παραπάνω, με χρήση
πακέτων της R.
• Στη συμμετοχή σε συναντήσεις Ομάδων Εργασιών και σεμινάρια σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο.
• Στη σύνταξη λεπτομερών αναφορών εργασιών πεδίου σε μηνιαία βάση για το σύνολο των
δειγματοληψιών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με πρότυπο που θα υποδειχθεί.
• Στη συμμετοχή της συγγραφής της ενδιάμεσης και τελικής έκθεσης.
•

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της
αλλοδαπής.
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
• Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ,
• Αποδεδειγμένη γνώση λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και
χρήσης γλώσσας προγραμματισμού R για αλιευτικά δεδομένα.
• Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους α) σε εργαστηριακές τεχνικές (μορφομετρικές
μετρήσεις, προσδιορισμός φύλου και σταδίων ωριμότητας, κλπ), και προσδιορισμό ηλικίας
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•

σε ιχθείς και β) σε ερευνητικά προγράμματα/έργα που αφορούν στη μελέτη
μεταναστευτικών ειδών ψαριών με έμφαση στα χέλια.
Κατοχή άδειας οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου/μηχανής.

Επιθυμητά προσόντα:
• Εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα/έργα συναφή με θέματα αλιείας.
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις Βιολογικές Επιστήμες.
Η συλλογή/καταγραφή στοιχείων αφορά σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης.
Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι
τις 31/12/2019. Το κόστος για το Έργο της σύμβασης αυτής είναι είκοσι επτά χιλιάδες
επτακόσια σαράντα Ευρώ (27.740,00€), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων
κρατήσεων, φόρων, καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και
αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του Αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016.
Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.
Το ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου
και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του εν λόγω ερευνητικού Έργου. Τυχόν μετακινήσεις για
δειγματοληψίες/συναντήσεις/συνεντεύξεις που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο του Έργου θα
καταβληθούν επιπλέον του άνω ποσού σύμφωνα με την οδοιπορική πολιτική του ΕΛΓΟ . με
βάση εκκίνησης το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (Νέα Πέραμο, Καβάλας) .
6. Το έργο που καλούνται να φέρουν σε πέρας δύο (2) ανάδοχοι αφορά:
•

•

•

Στη δειγματοληψία επί του σκάφους στην περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
Καταγραφή της ποσότητας και της κατανομής μήκους για το σύνολο των αλιευμάτων που
αναφέρονται στην εγκεκριμένη πρόταση του Έργου (συμπεριλαμβανομένων των
παρεμπιπτόντων και των απορριπτόμενων ειδών) και συλλογή βιολογικού δείγματος
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Έργου.
Στην μέτρηση του μήκους και βάρους κάθε ατόμου και προσδιορισμός του φύλου, της
ωριμότητας και της ηλικίας ώστε να είναι δυνατή η παραγωγή βιολογικών
μεταβλητών/σχέσεων για το κάθε είδος/απόθεμα.
Στην καταγραφή των παρεμπιπτόντων πτηνών, θηλαστικών, ερπετών που προστατεύονται
από την ενωσιακή νομοθεσία και διεθνείς συμφωνίες/συμβάσεις. Η καταγραφή θα γίνεται
με δειγματοληψία επί του σκάφους κατά την διάρκεια της εμπορικής αλιείας.
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•

•
•
•

Στη συλλογή δεδομένων που αφορούν στη δραστηριότητα των αλιευτικών σκαφών.
Ειδικότερα θα γίνεται καταγραφή των αλιευτικών σκαφών στην περιοχή Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης, θα καταγράφεται ο αριθμός των δραστήριων σκαφών ανά ημέρα
αλιείας. Για κάθε ενεργό σκάφος και ανά ημέρα δειγματοληψίας θα καταγράφονται: το
είδος του αλιευτικού εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε στο ψάρεμα, το είδος στόχος, τα είδη
των αλιευμάτων που αλιεύτηκαν, η ποσότητα και αριθμός ψαριών σε κάθε είδος, η περιοχή
αλιείας και το βάθος και τέλος η διάρκεια αλιείας σε ώρες ή ημέρες.
Στη συλλογή κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων για τα αλιευτικά σκάφη της περιοχής
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
Στη συμμετοχή σε ερευνητικούς πλόες με επιλεγμένα σκάφη, σύμφωνα με την εγκεκριμένη
πρόταση του Έργου.
Στη συλλογή ιστών και οστών από μεγάλα πελαγικά είδη.

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ΤΕΙ Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπονίας, Κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής της
ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
• Εργασιακή εμπειρία α) τουλάχιστον 3 ετών στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από
αλιευτικά σκάφη και β) τουλάχιστον 3 ετών σε εργαστηριακές τεχνικές (μορφομετρικές
μετρήσεις, προσδιορισμός φύλου και σταδίων ωριμότητας, κλπ), και προσδιορισμό ηλικίας
σε ιχθείς.
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
• Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
Κατοχή άδειας οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου/μηχανής.
Επιθυμητά προσόντα:
• Εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα/έργα συναφή με θέματα αλιείας.
• Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης της γλώσσας προγραμματισμού R για αλιευτικά δεδομένα.
•

Η συλλογή/καταγραφή στοιχείων αφορά σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Οι καταρτιθησόμενες συμβάσεις μίσθωσης έργου θα έχουν διάρκεια από την υπογραφή τους
μέχρι τις 31/12/2019. Το κόστος για το Έργο για κάθε σύμβαση της κατηγορίας αυτής είναι
είκοσι έξι χιλιάδες εννιακόσια σαράντα Ευρώ (26.940,00€), συμπεριλαμβανομένων όλων των
νόμιμων κρατήσεων, φόρων, καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και
αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του Αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016.
Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.
Το ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου
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και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του εν λόγω ερευνητικού Έργου. Τυχόν μετακινήσεις για
δειγματοληψίες/συναντήσεις/συνεντεύξεις που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο του Έργου θα
καταβληθούν επιπλέον του άνω ποσού σύμφωνα με την οδοιπορική πολιτική του ΕΛΓΟ . με
βάση εκκίνησης το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (Νέα Πέραμο, Καβάλας) .
7. Το έργο που καλούνται να φέρουν σε πέρας τρείς (3) ανάδοχοι αφορά:
Στη δειγματοληψία επί του σκάφους στην περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
Καταγραφή της ποσότητας και της κατανομής μήκους για το σύνολο των αλιευμάτων που
αναφέρονται στην εγκεκριμένη πρόταση του Έργου (συμπεριλαμβανομένων των
παρεμπιπτόντων και των απορριπτόμενων ειδών) και συλλογή βιολογικού δείγματος
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Έργου.
• Στην εργαστηριακή επεξεργασία του βιολογικού δείγματος.
• Στην καταγραφή των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων που προστατεύονται από την ενωσιακή
νομοθεσία και διεθνείς συμφωνίες/συμβάσεις. Η καταγραφή θα γίνεται με δειγματοληψία
επί του σκάφους κατά την διάρκεια της εμπορικής αλιείας.
• Στη συλλογή δεδομένων που αφορούν στη δραστηριότητα των αλιευτικών σκαφών.
Ειδικότερα θα γίνεται καταγραφή των αλιευτικών σκαφών στην περιοχή Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης, θα καταγράφεται ο αριθμός των δραστήριων σκαφών ανά ημέρα
αλιείας. Για κάθε ενεργό σκάφος και ανά ημέρα δειγματοληψίας θα καταγράφονται: το
είδος του αλιευτικού εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε στο ψάρεμα, το είδος στόχος, τα είδη
των αλιευμάτων που αλιεύτηκαν, η ποσότητα και αριθμός ψαριών σε κάθε είδος, η περιοχή
αλιείας και το βάθος και τέλος η διάρκεια αλιείας σε ώρες ή ημέρες.
• Στη συλλογή κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων από αλιευτικά σκάφη.
• Στη συλλογή ιστών και οστών από μεγάλα πελαγικά είδη.
• Στη συμμετοχή σε ερευνητικούς πλόες με επιλεγμένα σκάφη, σύμφωνα με εγκεκριμένη
πρόταση του Έργου.
•

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ΤΕΙ Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου
τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
• Εργασιακή εμπειρία α) τουλάχιστον 8 μηνών στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από
αλιευτικά σκάφη και β) τουλάχιστον 8 μηνών σε εργαστηριακές τεχνικές (μορφομετρικές
μετρήσεις, προσδιορισμός φύλου και σταδίων ωριμότητας, κλπ), και προσδιορισμό ηλικίας
σε ιχθείς.
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
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• Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
• Κατοχή άδειας οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου/μηχανής.
Επιθυμητά προσόντα:
• Εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα/έργα συναφή με θέματα αλιείας.
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Msc) συναφές του Έργου.
• Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης της γλώσσας προγραμματισμού R για αλιευτικά δεδομένα.
Η συλλογή/καταγραφή στοιχείων αφορά σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Οι καταρτιθησόμενες συμβάσεις μίσθωσης έργου θα έχουν διάρκεια από την υπογραφή τους
μέχρι τις 31/12/2019. Το κόστος για το Έργο για κάθε σύμβαση της κατηγορίας αυτής είναι
είκοσι επτά χιλιάδες εκατόν σαράντα Ευρώ (27.140,00€), συμπεριλαμβανομένων όλων των
νόμιμων κρατήσεων, φόρων, καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και
αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016.
Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.
Το ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου
και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του εν λόγω ερευνητικού Έργου. Τυχόν μετακινήσεις για
δειγματοληψίες/συναντήσεις/συνεντεύξεις που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο του Έργου θα
καταβληθούν επιπλέον του άνω ποσού σύμφωνα με την οδοιπορική πολιτική του ΕΛΓΟ, με
βάση εκκίνησης το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (Νέα Πέραμο, Καβάλας) .
8. Το έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ένας (1) ανάδοχος αφορά:
• Στη δειγματοληψία επί του σκάφους στην περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και
των νήσων Λήμνου και Αγ. Ευστρατίου. Καταγραφή της ποσότητας και της κατανομής
μήκους για το σύνολο των αλιευμάτων που αναφέρονται στην εγκεκριμένη πρόταση του
προγράμματος (συμπεριλαμβανομένων των παρεμπιπτόντων και των απορριπτόμενων
ειδών) και συλλογή βιολογικού δείγματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
προγράμματος.
• Στην καταγραφή του όγκου (σε αριθμό και βάρος ή μήκος) των αλιευμάτων που
προέρχονται από την ερασιτεχνική αλιεία.
• Στην καταγραφή των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων πτηνών, θηλαστικών, ερπετών και
ψαριών που προστατεύονται από την ενωσιακή νομοθεσία και διεθνείς
συμφωνίες/συμβάσεις. Η καταγραφή θα γίνεται με δειγματοληψία επί του σκάφους κατά
την διάρκεια της εμπορικής αλιείας.
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Στην καταγραφή του όγκου (σε αριθμό και βάρος ή μήκος) των αλιευμάτων που
προέρχονται από την ερασιτεχνική αλιεία.
Στην ανάλυση και επεξεργασία ωκεανογραφικών δεδομένων.
Στη συλλογή δεδομένων που αφορούν στη δραστηριότητα των αλιευτικών σκαφών.
Ειδικότερα θα γίνεται καταγραφή των αλιευτικών σκαφών στην περιοχή Ανατολικής
Μακεδονίας και των νήσων Λήμνου και Αγ. Ευστρατίου, θα καταγράφεται ο αριθμός των
δραστήριων σκαφών ανά ημέρα αλιείας. Για κάθε ενεργό σκάφος και ανά ημέρα
δειγματοληψίας θα καταγράφονται: το είδος του αλιευτικού εργαλείου που
χρησιμοποιήθηκε στο ψάρεμα, το είδος στόχος, τα είδη των αλιευμάτων που αλιεύτηκαν, η
ποσότητα και αριθμός ψαριών σε κάθε είδος, η περιοχή αλιείας και το βάθος και τέλος η
διάρκεια αλιείας σε ώρες ή ημέρες.
Στη συλλογή δεδομένων που αφορούν τα μεγάλα πελαγικά είδη.
Στη συλλογή κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων για τα αλιευτικά σκάφη της περιοχής
Ανατολικής Μακεδονίας και των νήσων Λήμνου και Αγ. Ευστρατίου, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του προγράμματος. Θα καταγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του σκάφους ( η
ηλικία, το ολικό μήκος, η χωρητικότητα σε κόρους, η ιπποδύναμη της κύριας μηχανής), τα
αλιευτικά εργαλεία που αναφέρονται στην άδεια αλιείας σκάφους, το απασχολούμενο
προσωπικό, τα κοινωνικά στοιχεία για τον ιδιοκτήτη (ηλικία, γραμματικές γνώσεις κλπ) και
οι κύριες κατηγορίες εξόδων για κάθε καταγεγραμμένο επαγγελματικό σκάφος της
περιοχής.
Στη συμμετοχή σε ερευνητικούς πλόες με επιλεγμένα σκάφη, σύμφωνα με την εγκεκριμένη
πρόταση του προγράμματος.
Στη σύνταξη λεπτομερών αναφορών εργασιών πεδίου σε μηνιαία βάση για το σύνολο των
δειγματοληψιών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με πρότυπο που θα υποδειχθεί και
καταχώρηση των δεδομένων στην βάση του ΙΝΑΛΕ.
Στη στατιστική επεξεργασία, έλεγχο και διόρθωση σφαλμάτων καθώς και στην
αρχειοθέτηση των αποτελεσμάτων.

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας, ή ΑΕΙ Επιστημών της Θάλασσας, ή ΑΕΙ Γεωτεχνικών Επιστημών
Τμήματος/Κατεύθυνσης Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή ΤΕΙ ΑλιείαςΥδατοκαλλιεργειών της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της
αλλοδαπής.
• Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
• Κατοχή άδειας οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου/μηχανής.
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Επιθυμητά προσόντα:
• Εργασιακή εμπειρία στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από αλιευτικά σκάφη.
• Εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα/έργα συναφή με θέματα αλιείας.
Η συλλογή/καταγραφή στοιχείων αφορά σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
και των νήσων Λήμνου και Αγ. Ευστρατίου.
Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι
τις 31/12/2019. Το κόστος για το Έργο της σύμβασης αυτής είναι είκοσι τέσσερις χιλιάδες
εννιακόσια σαράντα Ευρώ (24.940,00€), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων
κρατήσεων, φόρων, καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και
αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του Αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016.
Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.
Επισημαίνεται ότι η κάλυψη των δαπανών μετακίνησης και διαμονής του αναδόχου για την
εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών, στο πλαίσιο του έργου, περιλαμβάνεται στην αμοιβή
του αναδόχου. Το ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του
αντισυμβαλλόμενου και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του εν λόγω ερευνητικού Έργου.
9. Το έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ένας (1) ανάδοχος αφορά:
• Στη δειγματοληψία επί του σκάφους στην περιοχή της Θράκης συμπεριλαμβανομένων των
αλιευτικών σκαφών Αλεξανδρούπολης, Σαμοθράκης, Νέας Μάκρης, Μαρώνειας και
Φαναρίου Ροδόπης, Πόρτο-Λάγους Ξάνθης. Στην καταγραφή της ποσότητας και της
κατανομής μήκους για το σύνολο των αλιευμάτων που αναφέρονται στην εγκεκριμένη
πρόταση του Έργου (συμπεριλαμβανομένων των παρεμπιπτόντων και των απορριπτόμενων
ειδών) και στη συλλογή βιολογικού δείγματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Έργου.
• Στην καταγραφή του όγκου (σε αριθμό και βάρος ή μήκος) των αλιευμάτων που
προέρχονται από την ερασιτεχνική αλιεία.
• Στην καταγραφή των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων πτηνών, θηλαστικών, ερπετών και
ψαριών που προστατεύονται από την ενωσιακή νομοθεσία και διεθνείς
συμφωνίες/συμβάσεις. Η καταγραφή θα γίνεται με δειγματοληψία επί του σκάφους κατά
την διάρκεια της εμπορικής αλιείας.
• Στη συλλογή δεδομένων που αφορούν στη δραστηριότητα των αλιευτικών σκαφών.
Ειδικότερα θα γίνεται καταγραφή των αλιευτικών σκαφών στην περιοχή της Θράκης,
συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών σκαφών Αλεξανδρούπολης, Σαμοθράκης, Νέας
Μάκρης, Μαρώνειας και Φαναρίου Ροδόπης, Πόρτο-Λάγους Ξάνθης θα καταγράφεται ο
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αριθμός των δραστήριων σκαφών ανά ημέρα αλιείας. Για κάθε ενεργό σκάφος και ανά
ημέρα δειγματοληψίας θα καταγράφονται: το είδος του αλιευτικού εργαλείου που
χρησιμοποιήθηκε στο ψάρεμα, το είδος στόχος, τα είδη των αλιευμάτων που αλιεύτηκαν, η
ποσότητα και αριθμός ψαριών σε κάθε είδος, η περιοχή αλιείας και το βάθος και τέλος η
διάρκεια αλιείας σε ώρες ή ημέρες.
Στη συλλογή δεδομένων που αφορούν τα μεγάλα πελαγικά είδη.
Στη συλλογή κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων για τα αλιευτικά σκάφη της Θράκης,
συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών σκαφών Αλεξανδρούπολης, Σαμοθράκης, Νέας
Μάκρης, Μαρώνειας και Φαναρίου Ροδόπης, Πόρτο-Λάγους Ξάνθης, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του προγράμματος. Θα καταγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του σκάφους ( η
ηλικία, το ολικό μήκος, η χωρητικότητα σε κόρους, η ιπποδύναμη της κύριας μηχανής), τα
αλιευτικά εργαλεία που αναφέρονται στην άδεια αλιείας σκάφους, το απασχολούμενο
προσωπικό, τα κοινωνικά στοιχεία για τον ιδιοκτήτη (ηλικία, γραμματικές γνώσεις κλπ) και
οι κύριες κατηγορίες εξόδων για κάθε καταγεγραμμένο επαγγελματικό σκάφος της
περιοχής.
Στη συμμετοχή σε ερευνητικούς πλόες με επιλεγμένα σκάφη, σύμφωνα με εγκεκριμένη
πρόταση του Έργου.
Στη σύνταξη λεπτομερών αναφορών εργασιών πεδίου σε μηνιαία βάση για το σύνολο των
δειγματοληψιών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με πρότυπο που θα υποδειχθεί από τον
επιστημονικά υπεύθυνο και καταχώρηση των δεδομένων στην βάση του ΙΝΑΛΕ.

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας, ή ΑΕΙ Επιστημών της Θάλασσας, ή ΑΕΙ Γεωτεχνικών Επιστημών
Τμήματος/Κατεύθυνσης Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή ΤΕΙ ΑλιείαςΥδατοκαλλιεργειών της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της
αλλοδαπής.
• Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
• Κατοχή άδειας οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου/μηχανής.
Επιθυμητά προσόντα:
• Εργασιακή εμπειρία στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από αλιευτικά σκάφη.
• Εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα/έργα συναφή με θέματα αλιείας.
Η συλλογή/καταγραφή στοιχείων αφορά σε περιοχές της Θράκης.
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Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι
τις 31/12/2019. Το κόστος για το Έργο της σύμβασης αυτής είναι είκοσι τέσσερις χιλιάδες
εννιακόσια σαράντα Ευρώ (24.940,00€), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων
κρατήσεων, φόρων, καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και
αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του Αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016.
Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.
Επισημαίνεται ότι η κάλυψη των δαπανών μετακίνησης και διαμονής του αναδόχου για την
εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών, στο πλαίσιο του έργου, περιλαμβάνεται στην αμοιβή
του αναδόχου. Το ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του
αντισυμβαλλόμενου και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του εν λόγω ερευνητικού Έργου.
10. Το έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ένας (1) ανάδοχος αφορά:
• Στη δειγματοληψία επί του σκάφους στην περιοχή της Πιερίας. Στην καταγραφή της
ποσότητας και της κατανομής μήκους για το σύνολο των αλιευμάτων που αναφέρονται
στην εγκεκριμένη πρόταση του Έργου (συμπεριλαμβανομένων των παρεμπιπτόντων και
των απορριπτόμενων ειδών) και στη συλλογή βιολογικού δείγματος σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του Έργου.
• Στην καταγραφή του όγκου (σε αριθμό και βάρος ή μήκος) των αλιευμάτων που
προέρχονται από την ερασιτεχνική αλιεία.
• Στην καταγραφή των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων πτηνών, θηλαστικών, ερπετών και
ψαριών που προστατεύονται από την ενωσιακή νομοθεσία και διεθνείς
συμφωνίες/συμβάσεις. Η καταγραφή θα γίνεται με δειγματοληψία επί του σκάφους κατά
την διάρκεια της εμπορικής αλιείας.
• Στη συλλογή δεδομένων που αφορούν στη δραστηριότητα των αλιευτικών σκαφών.
Ειδικότερα θα γίνεται καταγραφή των αλιευτικών σκαφών στην περιοχή της Πιερίας, θα
καταγράφεται ο αριθμός των δραστήριων σκαφών ανά ημέρα αλιείας. Για κάθε ενεργό
σκάφος και ανά ημέρα δειγματοληψίας θα καταγράφονται: το είδος του αλιευτικού
εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε στο ψάρεμα, το είδος στόχος, τα είδη των αλιευμάτων που
αλιεύτηκαν, η ποσότητα και αριθμός ψαριών σε κάθε είδος, η περιοχή αλιείας και το βάθος
και τέλος η διάρκεια αλιείας σε ώρες ή ημέρες.
• Στη συλλογή δεδομένων που αφορούν τα μεγάλα πελαγικά είδη.
• Στη συλλογή κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων για τα αλιευτικά σκάφη της Πιερίας,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος. Θα καταγράφονται τα τεχνικά στοιχεία
του σκάφους ( η ηλικία, το ολικό μήκος, η χωρητικότητα σε κόρους, η ιπποδύναμη της
κύριας μηχανής), τα αλιευτικά εργαλεία που αναφέρονται στην άδεια αλιείας σκάφους, το
απασχολούμενο προσωπικό, τα κοινωνικά στοιχεία για τον ιδιοκτήτη (ηλικία, γραμματικές
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γνώσεις κλπ) και οι κύριες κατηγορίες εξόδων για κάθε καταγεγραμμένο επαγγελματικό
σκάφος της περιοχής.
Στη συμμετοχή σε ερευνητικούς πλόες με επιλεγμένα σκάφη, σύμφωνα με την εγκεκριμένη
πρόταση του Έργου.
Στη σύνταξη λεπτομερών αναφορών εργασιών πεδίου σε μηνιαία βάση για το σύνολο των
δειγματοληψιών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με πρότυπο που θα υποδειχθεί από τον
επιστημονικά υπεύθυνο και καταχώρηση των δεδομένων στην βάση του ΙΝΑΛΕ.

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας, ή ΑΕΙ Επιστημών της Θάλασσας, ή ΑΕΙ Γεωτεχνικών Επιστημών
Τμήματος/Κατεύθυνσης Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή ΤΕΙ ΑλιείαςΥδατοκαλλιεργειών της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της
αλλοδαπής.
• Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
• Κατοχή άδειας οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου/μηχανής.
Επιθυμητά προσόντα:
• Εργασιακή εμπειρία στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από αλιευτικά σκάφη.
• Εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα/έργα συναφή με θέματα αλιείας.
Η συλλογή/καταγραφή στοιχείων αφορά σε περιοχές της Πιερίας.
Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι
τις 31/12/2019. Το κόστος για το Έργο της σύμβασης αυτής είναι είκοσι τέσσερις χιλιάδες
εννιακόσια σαράντα Ευρώ (24.940,00€), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων
κρατήσεων, φόρων, καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και
αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016.
Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.
Επισημαίνεται ότι η κάλυψη των δαπανών μετακίνησης και διαμονής του αναδόχου για την
εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών, στο πλαίσιο του έργου, περιλαμβάνεται στην αμοιβή
του αναδόχου. Το ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του
αντισυμβαλλόμενου και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του εν λόγω ερευνητικού έργου. Τα
απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία του ΙΝΑΛΕ.
11. Το έργο που καλούνται να φέρουν σε πέρας δύο (2) ανάδοχοι αφορά:
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Στη δειγματοληψία επί του σκάφους στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.
Στην καταγραφή της ποσότητας και της κατανομής μήκους για το σύνολο των αλιευμάτων
που αναφέρονται στην εγκεκριμένη πρόταση του Έργου (συμπεριλαμβανομένων των
παρεμπιπτόντων και των απορριπτόμενων ειδών) και στη συλλογή βιολογικού δείγματος
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Έργου
Στην καταγραφή του όγκου (σε αριθμό και βάρος ή μήκος) των αλιευμάτων που
προέρχονται από την ερασιτεχνική αλιεία.
Στην καταγραφή των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων πτηνών, θηλαστικών, ερπετών και
ψαριών που προστατεύονται από την ενωσιακή νομοθεσία και διεθνείς
συμφωνίες/συμβάσεις. Η καταγραφή θα γίνεται με δειγματοληψία επί του σκάφους κατά τη
διάρκεια της εμπορικής αλιείας.
Στη συλλογή δεδομένων που αφορούν στη δραστηριότητα των αλιευτικών σκαφών.
Ειδικότερα θα γίνεται καταγραφή των αλιευτικών σκαφών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης
και της Χαλκιδικής, θα καταγράφεται ο αριθμός των δραστήριων σκαφών ανά ημέρα
αλιείας. Για κάθε ενεργό σκάφος και ανά ημέρα δειγματοληψίας θα καταγράφονται: το
είδος του αλιευτικού εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε στο ψάρεμα, το είδος στόχος, τα είδη
των αλιευμάτων που αλιεύτηκαν, η ποσότητα και αριθμός ψαριών σε κάθε είδος, η περιοχή
αλιείας και το βάθος και τέλος η διάρκεια αλιείας σε ώρες ή ημέρες.
Στη συλλογή δεδομένων που αφορούν τα μεγάλα πελαγικά είδη.
Στη συλλογή κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων για τα αλιευτικά σκάφη της
Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος. Θα
καταγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του σκάφους (η ηλικία, το ολικό μήκος, η χωρητικότητα
σε κόρους, η ιπποδύναμη της κύριας μηχανής), τα αλιευτικά εργαλεία που αναφέρονται
στην άδεια αλιείας σκάφους, το απασχολούμενο προσωπικό, τα κοινωνικά στοιχεία για τον
ιδιοκτήτη (ηλικία, γραμματικές γνώσεις κλπ) και οι κύριες κατηγορίες εξόδων για κάθε
καταγεγραμμένο επαγγελματικό σκάφος της περιοχής.
Στη συμμετοχή σε ερευνητικούς πλόες με επιλεγμένα σκάφη, σύμφωνα με την εγκεκριμένη
πρόταση του Έργου.
Στη σύνταξη λεπτομερών αναφορών εργασιών πεδίου σε μηνιαία βάση για το σύνολο των
δειγματοληψιών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με πρότυπο που θα υποδειχθεί και
καταχώρηση των δεδομένων στην βάση του ΙΝΑΛΕ.
Στη στατιστική επεξεργασία, έλεγχος και διόρθωση σφαλμάτων, αρχειοθέτηση των
αποτελεσμάτων.
Στην υποστήριξη της συγγραφής τεχνικών εκθέσεων, σύμφωνα με το πρότυπο που θα τους
υποδειχθεί.
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Στη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας εθνικές και διεθνείς σύμφωνα με τις ανάγκες του
Έργου.

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας, ή ΑΕΙ Επιστημών της Θάλασσας, ή ΑΕΙ Γεωτεχνικών Επιστημών
Τμήματος/Κατεύθυνσης Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή ΤΕΙ ΑλιείαςΥδατοκαλλιεργειών της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της
αλλοδαπής.
• Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
• Κατοχή άδειας οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου/μηχανής.
Επιθυμητά προσόντα:
• Εργασιακή εμπειρία στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από αλιευτικά σκάφη.
• Εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα/έργα συναφή με θέματα αλιείας.
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Msc) συναφές του Έργου.
Οι καταρτιθησόμενες συμβάσεις μίσθωσης έργου θα έχουν διάρκεια από την υπογραφή τους
μέχρι τις 31/12/2019. Το κόστος για το Έργο για κάθε σύμβαση της κατηγορίας αυτής είναι
είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα Ευρώ (24.940,00 €), συμπεριλαμβανομένων
όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου
και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του αναδόχου στο άρθρο 39, του ν.
4387/2016. Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.
Επισημαίνεται ότι η κάλυψη των δαπανών μετακίνησης και διαμονής του αναδόχου για την
εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών, στο πλαίσιο του έργου, περιλαμβάνεται στην αμοιβή
του αναδόχου. Το ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του
αντισυμβαλλόμενου και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του εν λόγω ερευνητικού έργου. Τα
απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία του ΙΝΑΛΕ. Τυχόν
μετακινήσεις για συμμετοχή σε ομάδες εργασίας που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο του Έργου
θα καταβληθούν επιπλέον του άνω ποσού σύμφωνα με την οδοιπορική πολιτική του ΕΛΓΟ με
βάση εκκίνησης το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (Νέα Πέραμο, Καβάλας).
12. Το έργο που καλούνται να φέρουν σε πέρας δύο (2) ανάδοχοι αφορά:
• Στη δειγματοληψία επί του σκάφους στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.
Στην καταγραφή της ποσότητας και της κατανομής μήκους για το σύνολο των αλιευμάτων
που αναφέρονται στην εγκεκριμένη πρόταση του προγράμματος (συμπεριλαμβανομένων
των παρεμπιπτόντων και των απορριπτόμενων ειδών) και στη συλλογή βιολογικού
δείγματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Έργου.
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Στην καταγραφή του όγκου (σε αριθμό και βάρος ή μήκος) των αλιευμάτων που
προέρχονται από την ερασιτεχνική αλιεία.
Στην καταγραφή των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων πτηνών, θηλαστικών, ερπετών και
ψαριών που προστατεύονται από την ενωσιακή νομοθεσία και διεθνείς
συμφωνίες/συμβάσεις. Η καταγραφή θα γίνεται με δειγματοληψία επί του σκάφους κατά
την διάρκεια της εμπορικής αλιείας.
Στη συλλογή δεδομένων που αφορούν στη δραστηριότητα των αλιευτικών σκαφών.
Ειδικότερα θα γίνεται καταγραφή των αλιευτικών σκαφών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης
και της Χαλκιδικής, θα καταγράφεται ο αριθμός των δραστήριων σκαφών ανά ημέρα
αλιείας. Για κάθε ενεργό σκάφος και ανά ημέρα δειγματοληψίας θα καταγράφονται: το
είδος του αλιευτικού εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε στο ψάρεμα, το είδος στόχος, τα είδη
των αλιευμάτων που αλιεύτηκαν, η ποσότητα και αριθμός ψαριών σε κάθε είδος, η περιοχή
αλιείας και το βάθος και τέλος η διάρκεια αλιείας σε ώρες ή ημέρες.
Στη συλλογή δεδομένων που αφορούν τα μεγάλα πελαγικά είδη.
Στη συλλογή κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων για τα αλιευτικά σκάφη της
Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος. Θα
καταγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του σκάφους (η ηλικία, το ολικό μήκος, η χωρητικότητα
σε κόρους, η ιπποδύναμη της κύριας μηχανής), τα αλιευτικά εργαλεία που αναφέρονται
στην άδεια αλιείας σκάφους, το απασχολούμενο προσωπικό, τα κοινωνικά στοιχεία για τον
ιδιοκτήτη (ηλικία, γραμματικές γνώσεις κλπ) και οι κύριες κατηγορίες εξόδων για κάθε
καταγεγραμμένο επαγγελματικό σκάφος της περιοχής.
Στη συμμετοχή σε ερευνητικούς πλόες με επιλεγμένα σκάφη, σύμφωνα με την εγκεκριμένη
πρόταση του Έργου.
Στη σύνταξη λεπτομερών αναφορών εργασιών πεδίου σε μηνιαία βάση για το σύνολο των
δειγματοληψιών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με πρότυπο που θα υποδειχθεί και
καταχώρηση των δεδομένων στην βάση του ΙΝΑΛΕ.

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας, ή ΑΕΙ Επιστημών της Θάλασσας, ή ΑΕΙ Γεωτεχνικών Επιστημών
Τμήματος/Κατεύθυνσης Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή ΤΕΙ ΑλιείαςΥδατοκαλλιεργειών ή ΤΕΙ Περιβάλλοντος της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου
τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
• Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
• Κατοχή άδειας οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου/μηχανής για τις
μετακινήσεις στα λιμάνια της περιοχής.
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Επιθυμητά προσόντα:
• Εργασιακή εμπειρία στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από αλιευτικά σκάφη.
• Εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα/έργα συναφή με θέματα αλιείας.
Η συλλογή/καταγραφή στοιχείων αφορά σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.
Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι την
31/12/2019. Το κόστος για το Έργο για κάθε σύμβαση της κατηγορίας αυτής είναι είκοσι τέσσερις
χιλιάδες εννιακόσια σαράντα Ευρώ (24.940,00 €), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων
κρατήσεων, φόρων, καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών των αναδόχων και
αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του Αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016. Στο
ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.
Επισημαίνεται ότι η κάλυψη των δαπανών μετακίνησης και διαμονής του αναδόχου για την
εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών, στο πλαίσιο του έργου, περιλαμβάνεται στην αμοιβή του
αναδόχου. Το ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του
αντισυμβαλλόμενου και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του εν λόγω ερευνητικού έργου. Τα
απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία του ΙΝΑΛΕ.
13. Το έργο που καλούνται να φέρουν σε πέρας δύο (2) ανάδοχοι αφορά:
• Στη δειγματοληψία επί του σκάφους στην περιοχή Μαγνησίας και των Βορείων Σποράδων
συμπεριλαμβανομένων των σκαφών που ελλιμενίζονται στο Βόλο, Ν. Αγχίαλο, Μηλίνα,
Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόννησο. Στην καταγραφή της ποσότητας και της κατανομής μήκους
για το σύνολο των αλιευμάτων που αναφέρονται στην εγκεκριμένη πρόταση του Έργου
(συμπεριλαμβανομένων των παρεμπιπτόντων και των απορριπτόμενων ειδών) και στη
συλλογή βιολογικού δείγματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Έργου.
• Στην καταγραφή του όγκου (σε αριθμό και βάρος ή μήκος) των αλιευμάτων που
προέρχονται από την ερασιτεχνική αλιεία.
• Στην καταγραφή των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων πτηνών, θηλαστικών, ερπετών και
ψαριών που προστατεύονται από την ενωσιακή νομοθεσία και διεθνείς
συμφωνίες/συμβάσεις. Η καταγραφή θα γίνεται με δειγματοληψία επί του σκάφους κατά
την διάρκεια της εμπορικής αλιείας.
• Στη συλλογή δεδομένων που αφορούν στη δραστηριότητα των αλιευτικών σκαφών.
Ειδικότερα θα γίνεται καταγραφή των αλιευτικών σκαφών στην περιοχή της Μαγνησίας και
των Βορείων Σποράδων συμπεριλαμβανομένων των σκαφών που ελλιμενίζονται στο Βόλο,
Ν. Αγχίαλο, Μηλίνα, Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόννησο, θα καταγράφεται ο αριθμός των
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δραστήριων σκαφών ανά ημέρα αλιείας. Για κάθε ενεργό σκάφος και ανά ημέρα
δειγματοληψίας θα καταγράφονται: το είδος του αλιευτικού εργαλείου που
χρησιμοποιήθηκε στο ψάρεμα, το είδος στόχος, τα είδη των αλιευμάτων που αλιεύτηκαν, η
ποσότητα και αριθμός ψαριών σε κάθε είδος, η περιοχή αλιείας και το βάθος και τέλος η
διάρκεια αλιείας σε ώρες ή ημέρες.
Στη συλλογή δεδομένων που αφορούν τα μεγάλα πελαγικά είδη.
Στη συλλογή κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων για τα αλιευτικά σκάφη της
Μαγνησίας και των Βορείων Σποράδων συμπεριλαμβανομένων των σκαφών που
ελλιμενίζονται στο Βόλο, Ν. Αγχίαλο, Μηλίνα, Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόννησο, σύμφωνα
με τις προδιαγραφές του προγράμματος. Θα καταγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του
σκάφους ( η ηλικία, το ολικό μήκος, η χωρητικότητα σε κόρους, η ιπποδύναμη της κύριας
μηχανής), τα αλιευτικά εργαλεία που αναφέρονται στην άδεια αλιείας σκάφους, το
απασχολούμενο προσωπικό, τα κοινωνικά στοιχεία για τον ιδιοκτήτη (ηλικία, γραμματικές
γνώσεις κλπ) και οι κύριες κατηγορίες εξόδων για κάθε καταγεγραμμένο επαγγελματικό
σκάφος της περιοχής.
Στη συμμετοχή σε ερευνητικούς πλόες με επιλεγμένα σκάφη, σύμφωνα με την εγκεκριμένη
πρόταση του Έργου
Στη σύνταξη λεπτομερών αναφορών εργασιών πεδίου σε μηνιαία βάση για το σύνολο των
δειγματοληψιών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με πρότυπο που θα υποδειχθεί από τον
επιστημονικά υπεύθυνο και καταχώρηση των δεδομένων στην βάση του ΙΝΑΛΕ.

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας, ή ΑΕΙ Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας, ή ΑΕΙ Τμήματος
Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή ΑΕΙ Περιβαλλοντολόγου, ή ΤΕΙ
Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος
της αλλοδαπής.
• Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
• Κατοχή άδειας οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου/μηχανής.
Επιθυμητά προσόντα:
• Εργασιακή εμπειρία στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από αλιευτικά σκάφη.
• Εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα/έργα συναφή με θέματα αλιείας.
Η συλλογή/καταγραφή
Σποράδων.

στοιχείων αφορά σε περιοχές της Μαγνησίας και των Βορείων
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Οι καταρτιθησόμενες συμβάσεις μίσθωσης έργου θα έχουν διάρκεια από την υπογραφή τους
μέχρι τις 31/12/2019. Το κόστος για το Έργο για κάθε σύμβαση της κατηγορίας αυτής είναι
είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα Ευρώ (24.940,00 €), συμπεριλαμβανομένων
όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου
και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του Αναδόχου στο άρθρο 39, του ν.
4387/2016. Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Επισημαίνεται ότι η κάλυψη των δαπανών μετακίνησης και διαμονής του αναδόχου για την
εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών, στο πλαίσιο του έργου, περιλαμβάνεται στην αμοιβή
του αναδόχου. Το ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του
αντισυμβαλλόμενου και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του εν λόγω ερευνητικού έργου.
14. .Το έργο που καλούνται να φέρουν σε πέρας δύο (2) ανάδοχοι αφορά:
• Στη δειγματοληψία επί του σκάφους στην περιοχή των νήσων Λέσβου, και Χίου
συμπεριλαμβανομένων των σκαφών που ελλιμενίζονται στη Μυτιλήνη, Μήθυμνα,
Καλλονή, Πέραμα, Πολιχνίτο, Χίο, Μεστά. Καταγραφή της ποσότητας και της κατανομής
μήκους για το σύνολο των αλιευμάτων που αναφέρονται στην εγκεκριμένη πρόταση του
προγράμματος (συμπεριλαμβανομένων των παρεμπιπτόντων και των απορριπτόμενων
ειδών) και συλλογή βιολογικού δείγματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Έργου.
• Στην καταγραφή του όγκου (σε αριθμό και βάρος ή μήκος) των αλιευμάτων που
προέρχονται από την ερασιτεχνική αλιεία.
• Στην καταγραφή των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων πτηνών, θηλαστικών, ερπετών και
ψαριών που προστατεύονται από την ενωσιακή νομοθεσία και διεθνείς
συμφωνίες/συμβάσεις. Η καταγραφή θα γίνεται με δειγματοληψία επί του σκάφους κατά
την διάρκεια της εμπορικής αλιείας.
• Στη συλλογή δεδομένων που αφορούν στη δραστηριότητα των αλιευτικών σκαφών.
Ειδικότερα θα γίνεται καταγραφή των αλιευτικών σκαφών στην περιοχή των νήσων
Λέσβου, και Χίου συμπεριλαμβανομένων των σκαφών που ελλιμενίζονται στη Μυτιλήνη,
Μήθυμνα, Καλλονή, Πέραμα, Πολιχνίτο, Χίο, Μεστά, θα καταγράφεται ο αριθμός των
δραστήριων σκαφών ανά ημέρα αλιείας. Για κάθε ενεργό σκάφος και ανά ημέρα
δειγματοληψίας θα καταγράφονται: το είδος του αλιευτικού εργαλείου που
χρησιμοποιήθηκε στο ψάρεμα, το είδος στόχος, τα είδη των αλιευμάτων που αλιεύτηκαν, η
ποσότητα και αριθμός ψαριών σε κάθε είδος, η περιοχή αλιείας και το βάθος και τέλος η
διάρκεια αλιείας σε ώρες ή ημέρες.
• Στη συλλογή δεδομένων που αφορούν τα μεγάλα πελαγικά είδη.
• Στη συλλογή κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων για τα αλιευτικά σκάφη των νήσων
Λέσβου, και Χίου συμπεριλαμβανομένων των σκαφών που ελλιμενίζονται στη Μυτιλήνη,
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Μήθυμνα, Καλλονή, Πέραμα, Πολιχνίτο, Χίο, Μεστά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
Έργου. Θα καταγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του σκάφους (η ηλικία, το ολικό μήκος, η
χωρητικότητα σε κόρους, η ιπποδύναμη της κύριας μηχανής), τα αλιευτικά εργαλεία που
αναφέρονται στην άδεια αλιείας σκάφους, το απασχολούμενο προσωπικό, τα κοινωνικά
στοιχεία για τον ιδιοκτήτη (ηλικία, γραμματικές γνώσεις κλπ.) και οι κύριες κατηγορίες
εξόδων για κάθε καταγεγραμμένο επαγγελματικό σκάφος της περιοχής.
Στη συμμετοχή σε ερευνητικούς πλόες με επιλεγμένα σκάφη, σύμφωνα με την εγκεκριμένη
πρόταση του Έργου.
Στη σύνταξη λεπτομερών αναφορών εργασιών πεδίου σε μηνιαία βάση για το σύνολο των
δειγματοληψιών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με πρότυπο που θα υποδειχθεί από τον
επιστημονικά υπεύθυνο και καταχώρηση των δεδομένων στην βάση του ΙΝΑΛΕ.

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας, ή ΑΕΙ Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας, ή ΑΕΙ Τμήματος
Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, ή ΤΕΙ Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών
της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
• Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
• Κατοχή άδειας οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου/μηχανής.
Επιθυμητά προσόντα:
• Εργασιακή εμπειρία στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από αλιευτικά σκάφη.
• Εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα/έργα συναφή με θέματα αλιείας.
Η συλλογή/καταγραφή στοιχείων αφορά σε περιοχές στην περιοχή των νήσων Λέσβου, Χίου.
Οι καταρτιθησόμενες συμβάσεις μίσθωσης έργου θα έχουν διάρκεια από την υπογραφή τους
μέχρι τις 31/12/2019. Το κόστος για το Έργο για κάθε σύμβαση της κατηγορίας αυτής είναι
είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα Ευρώ (24.940,00 €), συμπεριλαμβανομένων
όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου
και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του Αναδόχου στο άρθρο 39, του ν.
4387/2016. Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.
Επισημαίνεται ότι η κάλυψη των δαπανών μετακίνησης και διαμονής του αναδόχου για την
εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών, στο πλαίσιο του έργου, περιλαμβάνεται στην αμοιβή
του αναδόχου. Το ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του
αντισυμβαλλόμενου και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του εν λόγω ερευνητικού έργου.
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15. Το έργο που καλούνται να φέρουν σε πέρας δύο (2) ανάδοχοι αφορά:
• Στη Δειγματοληψία επί του σκάφους στην περιοχή των νήσων Σάμου, Φούρνων, Ικαρίας.
Καταγραφή της ποσότητας και της κατανομής μήκους για το σύνολο των αλιευμάτων που
αναφέρονται στην εγκεκριμένη πρόταση του Έργου (συμπεριλαμβανομένων των
παρεμπιπτόντων και των απορριπτόμενων ειδών) και συλλογή βιολογικού δείγματος
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Έργου.
• Στην καταγραφή του όγκου (σε αριθμό και βάρος ή μήκος) των αλιευμάτων που
προέρχονται από την ερασιτεχνική αλιεία.
• Στην καταγραφή των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων πτηνών, θηλαστικών, ερπετών και
ψαριών που προστατεύονται από την ενωσιακή νομοθεσία και διεθνείς
συμφωνίες/συμβάσεις. Η καταγραφή θα γίνεται με δειγματοληψία επί του σκάφους κατά
την διάρκεια της εμπορικής αλιείας.
• Στη συλλογή δεδομένων που αφορούν στη δραστηριότητα των αλιευτικών σκαφών.
Ειδικότερα θα γίνεται καταγραφή των αλιευτικών σκαφών στην περιοχή των νήσων Σάμου,
Φούρνων, Ικαρίας, θα καταγράφεται ο αριθμός των δραστήριων σκαφών ανά ημέρα αλιείας.
Για κάθε ενεργό σκάφος και ανά ημέρα δειγματοληψίας θα καταγράφονται: το είδος του
αλιευτικού εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε στο ψάρεμα, το είδος στόχος, τα είδη των
αλιευμάτων που αλιεύτηκαν, η ποσότητα και αριθμός ψαριών σε κάθε είδος, η περιοχή
αλιείας και το βάθος και τέλος η διάρκεια αλιείας σε ώρες ή ημέρες.
• Στη συλλογή δεδομένων που αφορούν τα μεγάλα πελαγικά είδη.
• Στη συλλογή κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων για τα αλιευτικά σκάφη των νήσων
Σάμου, Φούρνων, Ικαρίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Έργου. Θα καταγράφονται τα
τεχνικά στοιχεία του σκάφους ( η ηλικία, το ολικό μήκος, η χωρητικότητα σε κόρους, η
ιπποδύναμη της κύριας μηχανής), τα αλιευτικά εργαλεία που αναφέρονται στην άδεια
αλιείας σκάφους, το απασχολούμενο προσωπικό, τα κοινωνικά στοιχεία για τον ιδιοκτήτη
(ηλικία, γραμματικές γνώσεις κλπ) και οι κύριες κατηγορίες εξόδων για κάθε
καταγεγραμμένο επαγγελματικό σκάφος της περιοχής.
• Στη συμμετοχή σε ερευνητικούς πλόες με επιλεγμένα σκάφη, σύμφωνα με την εγκεκριμένη
πρόταση του Έργου.
• Στη σύνταξη λεπτομερών αναφορών εργασιών πεδίου σε μηνιαία βάση για το σύνολο των
δειγματοληψιών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με πρότυπο που θα υποδειχθεί και
καταχώρηση των δεδομένων στην βάση του ΙΝΑΛΕ.
Απαραίτητα προσόντα:
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Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας, ή ΑΕΙ Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας, ή ΑΕΙ Τμήματος
Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, ή ΤΕΙ Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών
της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
• Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
• Κατοχή άδειας οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου/μηχανής.
•

Επιθυμητά προσόντα:
• Εργασιακή εμπειρία στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από αλιευτικά σκάφη.
• Εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα/έργα συναφή με θέματα αλιείας.
Η συλλογή/καταγραφή
Ικαρίας.

στοιχείων αφορά σε περιοχές των νήσων Σάμου, Φούρνων και

Οι καταρτιθησόμενες συμβάσεις μίσθωσης έργου θα έχουν διάρκεια από την υπογραφή τους
μέχρι τις 31/12/2019. Το κόστος για το Έργο για κάθε σύμβαση της κατηγορίας αυτής είναι
είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα Ευρώ (24.940,00 €), συμπεριλαμβανομένων
όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχων
και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής των αναδόχων στο άρθρο 39, του ν.
4387/2016. Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.
Επισημαίνεται ότι η κάλυψη των δαπανών μετακίνησης και διαμονής του αναδόχου για την
εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών, στο πλαίσιο του έργου, περιλαμβάνεται στην αμοιβή
του αναδόχου. Το ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του
αντισυμβαλλόμενου και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του εν λόγω ερευνητικού Έργου.
16. Το έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ένας (1) ανάδοχος αφορά:
• Στην κατασκευή μοντέλων εκτίμησης της βιωσιμότητας των ιχθυοαποθεμάτων. Στην
εφαρμογή των μοντέλων σε πληθυσμούς-αποθέματα που αποτελούν στόχο του εθνικού
αλιευτικού στόλου. Στην ανάλυση και αξιολόγηση των μοντέλων. Στην προσομοίωση
διαχειριστικών σεναρίων και στην διατύπωση σχετικών διαχειριστικών προτάσεων.
• Στην εποπτεία της δράσης που σχετίζεται με το επίπεδο αλιευτικής δραστηριότητας και τις
επιπτώσεις της αλιείας στους βιολογικούς πόρους και το θαλάσσιο οικοσύστημα στις
περιοχές ευθύνης του ΙΝΑΛΕ, καθοδήγηση και συντονισμός ομάδων εργασίας.
• Στη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν σε παρεμπίπτοντα αλιεύματα
πτηνών, θηλαστικών, ερπετών και ψαριών που προστατεύονται από την ενωσιακή
νομοθεσία και διεθνείς συμφωνίες/συμβάσεις.
• Στη διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων από συστήματα δορυφορικού εντοπισμού
αλιευτικών σκαφών. Υπολογισμός αλιευτικής προσπάθειας ανά υποπεριοχή αλιείας. Στον
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•

•

•
•

•
•
•

υπολογισμό οικολογικών δεικτών εκτίμησης της αλιευτικής πίεσης στα θαλάσσια
οικοσυστήματα.
Στη δειγματοληψία επί του σκάφους στην περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
Καταγραφή της ποσότητας και της κατανομής μήκους για το σύνολο των αλιευμάτων που
αναφέρονται στην εγκεκριμένη πρόταση του προγράμματος (συμπεριλαμβανομένων των
παρεμπιπτόντων και των απορριπτόμενων ειδών) και στη συλλογή βιολογικού δείγματος
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Έργου.
Στην εργαστηριακή επεξεργασία του βιολογικού δείγματος, για τα είδη που αναφέρονται
στην εγκεκριμένη πρόταση του Έργου, με σκοπό την ακριβή μέτρηση του μήκους και
βάρους κάθε ατόμου και τον προσδιορισμό του φύλου, της ωριμότητας και της ηλικίας
ώστε να είναι δυνατή η παραγωγή βιολογικών μεταβλητών/σχέσεων για το κάθε
είδος/απόθεμα.
Στη συμμετοχή σε ερευνητικούς πλόες με επιλεγμένα σκάφη, σύμφωνα με την εγκεκριμένη
πρόταση του Έργου.
Στη σύνταξη λεπτομερών αναφορών εργασιών πεδίου σε μηνιαία βάση για το σύνολο των
δειγματοληψιών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με πρότυπο που θα υποδειχθεί τον
επιστημονικά υπεύθυνο.
Στη στατιστική επεξεργασία, έλεγχο και διόρθωση σφαλμάτων, καθώς και στην
αρχειοθέτηση των αποτελεσμάτων.
Στην υποστήριξη της συγγραφής τεχνικών εκθέσεων, σύμφωνα με το πρότυπο που θα τους
υποδειχθεί από τον επιστημονικά υπεύθυνο.
Στη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, εθνικές και διεθνείς, σύμφωνα με τις ανάγκες του
Έργου.

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας, της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της
αλλοδαπής.
• Διδακτορικό τίτλο στην πληθυσμιακή βιολογία.
• Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από
αλιευτικά σκάφη.
• Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης της γλώσσας προγραμματισμού R για αλιευτικά δεδομένα.
• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
• Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
• Κατοχή άδειας οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου/μηχανής.
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Επιθυμητά προσόντα:
• Εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα/έργα συναφή με θέματα αλιείας.
Η συλλογή/καταγραφή στοιχείων αφορά σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης.
Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα συνταχθεί θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι
την 31/12/2019. Το κόστος για το Έργο της σύμβασης αυτής είναι είκοσι εννέα χιλιάδες
τριακόσια σαράντα Ευρώ (29.340,00 €), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων
κρατήσεων, φόρων, καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και
αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016.
Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.
Το ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου
και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του εν λόγω ερευνητικού Έργου. Τυχόν μετακινήσεις για
δειγματοληψίες/συναντήσεις/συνεντεύξεις που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο του Έργου θα
καταβληθούν επιπλέον του άνω ποσού σύμφωνα με την οδοιπορική πολιτική του ΕΛΓΟ με
βάση εκκίνησης το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (Νέα Πέραμο, Καβάλας).
17. Το έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ένας (1) ανάδοχος αφορά:
• Στην δειγματοληψία επί του σκάφους στην περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
Καταγραφή της ποσότητας και της κατανομής μήκους για το σύνολο των αλιευμάτων που
αναφέρονται στην εγκεκριμένη πρόταση του Έργου (συμπεριλαμβανομένων των
παρεμπιπτόντων και των απορριπτόμενων ειδών) και στη συλλογή βιολογικού δείγματος
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Έργου.
• Στην εργαστηριακή επεξεργασία του βιολογικού δείγματος, για τα είδη που αναφέρονται
στην εγκεκριμένη πρόταση του Έργου, με σκοπό την ακριβή μέτρηση του μήκους και
βάρους κάθε ατόμου και τον προσδιορισμό του φύλου, της ωριμότητας και της ηλικίας
ώστε να είναι δυνατή η παραγωγή βιολογικών μεταβλητών/σχέσεων για το κάθε
είδος/απόθεμα.
• Στην καταγραφή του όγκου (σε αριθμό και βάρος ή μήκος) των αλιευμάτων που
προέρχονται από την ερασιτεχνική αλιεία.
• Στη συλλογή δεδομένων που αφορούν στη δραστηριότητα των αλιευτικών σκαφών.
Ειδικότερα θα γίνεται καταγραφή των αλιευτικών σκαφών στην περιοχή Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης, θα καταγράφεται ο αριθμός των δραστήριων σκαφών ανά ημέρα
αλιείας. Για κάθε ενεργό σκάφος και ανά ημέρα δειγματοληψίας θα καταγράφονται: το
είδος του αλιευτικού εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε στο ψάρεμα, το είδος στόχος, τα είδη
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•

•
•

των αλιευμάτων που αλιεύτηκαν, η ποσότητα και αριθμός ψαριών σε κάθε είδος, η περιοχή
αλιείας και το βάθος και τέλος η διάρκεια αλιείας σε ώρες ή ημέρες.
Στη συλλογή κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων για τα αλιευτικά σκάφη της περιοχής
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος. Θα
καταγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του σκάφους (η ηλικία, το ολικό μήκος, η χωρητικότητα
σε κόρους, η ιπποδύναμη της κύριας μηχανής), τα αλιευτικά εργαλεία που αναφέρονται
στην άδεια αλιείας σκάφους, το απασχολούμενο προσωπικό, τα κοινωνικά στοιχεία για τον
ιδιοκτήτη (ηλικία, γραμματικές γνώσεις κλπ) και οι κύριες κατηγορίες εξόδων για κάθε
καταγεγραμμένο επαγγελματικό σκάφος της περιοχής.
Στη συμμετοχή σε ερευνητικούς πλόες με επιλεγμένα σκάφη, σύμφωνα με την εγκεκριμένη
πρόταση του Έργου.
Στη σύνταξη λεπτομερών αναφορών εργασιών πεδίου σε μηνιαία βάση για το σύνολο των
δειγματοληψιών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με πρότυπο που θα υποδειχθεί από τον
επιστημονικά υπεύθυνο.

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της
αλλοδαπής.
• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
• Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
• Κατοχή άδειας οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου/μηχανής.
Επιθυμητά προσόντα:
• Εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα/έργα συναφή με θέματα αλιείας.
Η συλλογή/καταγραφή στοιχείων αφορά σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι τις
31/12/2019. Το κόστος για το Έργο για τη σύμβαση αυτή είναι είκοσι οχτώ χιλιάδες εκατόν
σαράντα Ευρώ (28.140,00 €), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων,
καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση
υπαγωγής του αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016. Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.
Το ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου και
θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του εν λόγω ερευνητικού Έργου. Τυχόν μετακινήσεις για
δειγματοληψίες/συναντήσεις/συνεντεύξεις που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο του Έργου θα
καταβληθούν επιπλέον του άνω ποσού σύμφωνα με την οδοιπορική πολιτική του ΕΛΓΟ με βάση
εκκίνησης το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (Νέα Πέραμο, Καβάλας).
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18. Το έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ένας (1) ανάδοχος αφορά:
• Στη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για αλιευτικά δεδομένα στην περιοχή
της Αττικής.
• Στην επεξεργασία προτάσεων της Ε. Επιτροπής και στη συμβολή στη διαμόρφωση των
εθνικών θέσεων σε θέματα που τίθενται σχετικά με το Πλαίσιο των Αλιευτικών Δεδομένων
(DCF).
• Στην υποστήριξη στο έργο του Εθνικού Ανταποκριτή και σε ζητήματα που θα προκύπτουν
κατά την διάρκεια της προεδρίας της Ελλάδας στην Περιφερειακή Ομάδα Συντονισμού της
Μεσογείου & Εύξεινου Πόντου.
• Στην υποστήριξη στη συγκέντρωση του υλικού, στην τελική διαμόρφωση των εθνικών
προτάσεων υλοποίησης και των ετήσιων τεχνικών εκθέσεων που αφορούν στο πρόγραμμα
συλλογής αλιευτικών δεδομένων (ΕΠΣΑΔ).
• Στην υποστήριξη στη συγγραφή των απαιτούμενων τεχνικών εκθέσεων για την ΕΕ και το
ΥΠΑΑΤ.
• Στην εισαγωγή δεδομένων στη βάση δεδομένων του έργου (ΕΠΣΑΔ).
Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας ή συναφούς αντικειμένου της ημεδαπής ή ισότιμου ή
αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
• Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
Πρόσθετα προσόντα
• Εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα/έργα συναφή με θέματα αλιείας.
Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι
τις 31/12/2019. Το κόστος για το Έργο της σύμβασης αυτής είναι είκοσι τέσσερις εννιακόσια
σαράντα Ευρώ (24.940,00 €), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων,
καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση
υπαγωγής του Αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016. Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.
Το ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου
και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του εν λόγω ερευνητικού Έργου. Επισημαίνεται ότι η
κάλυψη των δαπανών μετακίνησης και διαμονής του αναδόχου για την εκτέλεση των
προβλεπόμενων εργασιών, στο πλαίσιο του έργου, περιλαμβάνεται στην αμοιβή του αναδόχου.
Το ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου
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και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του εν λόγω ερευνητικού έργου.
19. Το έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ένας (1) ανάδοχος αφορά:
•

•

•
•
•
•
•
•

Στην καταγραφή των οικονομικών παραμέτρων (έξοδα, δαπάνες προσωπικού, αξία και
ποσότητα πρώτης ύλης, πωλήσεις, αριθμός προσωπικού, κόστος παραγωγής, επενδύσεις,
προβλήματα) και κοινωνικών παραμέτρων (απασχόληση ανά φύλο, ηλικία, εθνικότητα,
επίπεδο εκπαίδευσης, καθεστώς απασχόλησης) έτους 2018 για μονάδες υδατοκαλλιεργειών
και επιχειρήσεις μεταποίησης με επιτόπιες επισκέψεις.
Στην επεξεργασία και ανάλυση των οικονομικών στοιχείων έτους 2018 των επιχειρήσεων
μεταποίησης αλιευμάτων και μονάδων υδατοκαλλιεργειών, βάση της υποχρέωσης τους για
έκδοση και δημοσιοποίηση ισολογισμών.
Στη στατιστική επεξεργασία, έλεγχο, διόρθωση σφαλμάτων και στην αρχειοθέτηση των
αποτελεσμάτων.
Στην εκπόνηση τελικής μελέτης όπου θα παρουσιάζονται οι οικονομικοί δείκτες που
απαιτούνται από την νομοθεσία της ΕΕ που διέπει το φυσικό αντικείμενο του Έργου.
Στον προσδιορισμό των προοπτικών των προϊόντων του κλάδου όσον αφορά στην ζήτηση
και την προσφορά τους.
Στον προσδιορισμό της ανταγωνιστικότητας των παραπάνω επιχειρήσεων και των
προϊόντων του κλάδου.
Στην εκτίμηση των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων του κλάδου. Προτάσεις για την επίλυση
προβλημάτων. Πρόταση για την αναπτυξιακή πολιτική του κλάδου.
Στην υποστήριξη της συγγραφής των απαιτούμενων τεχνικών εκθέσεων για το ΥΠΑΑΤ και
την ΕΕ.

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων της ημεδαπής ή ισότιμου
ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
• Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην καταγραφή των οικονομικών και
κοινωνικών παραμέτρων για μονάδες υδατοκαλλιεργειών ή/και επιχειρήσεις μεταποίησης
με επιτόπιες επισκέψεις.
• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
• Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
• Κατοχή άδειας οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου/μηχανής.
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Επιθυμητά προσόντα:
• Εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα/έργα.
Το ανατιθέμενο έργο θα υλοποιηθεί σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής
Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Βορείου Αιγαίο, Δυτικής Ελλάδας,
Νοτίου Αιγαίο, Στερεάς Ελλάδας.
Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι τις
31/12/2019. Το κόστος για το Έργο της σύμβασης αυτής είναι είκοσι τέσσερις χιλιάδες
εννιακόσια σαράντα Ευρώ (24.940,00 €), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων,
φόρων, καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε
περίπτωση υπαγωγής του αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016. Στο ποσό
συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Το ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών
του αντισυμβαλλόμενου και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του εν λόγω ερευνητικού Έργου.
Τυχόν μετακινήσεις για δειγματοληψίες/συναντήσεις/συνεντεύξεις που θα απαιτηθούν στο
πλαίσιο του Έργου θα καταβληθούν επιπλέον του άνω ποσού σύμφωνα με την οδοιπορική
πολιτική του ΕΛΓΟ με βάση εκκίνησης το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (Νέα Πέραμο,
Καβάλας).
Β. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΥ
1. Το έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ένας (1) ανάδοχος αφορά:
•

•

•

Στην υποστήριξη της συγκέντρωσης του υλικού και στην τελική διαμόρφωση των εθνικών
προτάσεων υλοποίησης, των ετήσιων τεχνικών εκθέσεων που αφορούν στο πρόγραμμα
συλλογής αλιευτικών δεδομένων (ΕΠΣΑΔ).
Στην υποστήριξη της συγγραφής των απαιτούμενων τεχνικών εκθέσεων για την ΕΕ που
σχετίζονται με θέματα του (ΕΠΣΑΔ) στις τρεις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. (αγγλικά,
γαλλικά, γερμανικά).
Στην υποστήριξη της διαχείρισης του Έργου.

Απαραίτητα προσόντα
• Πτυχίο AEI της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής..
• Πολύ καλή γνώση των δύο τουλάχιστον επίσημων γλωσσών της ΕΕ.
• Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) έτη στη διαχείριση ερευνητικών
προγραμμάτων/έργων που σχετίζονται με τη συλλογή αλιευτικών δεδομένων.
Επιθυμητά προσόντα:
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•

Εργασιακή εμπειρία στην υποστήριξη διαμόρφωσης τεχνικών εκθέσεων ερευνητικών
έργων.

Για την πραγμάτωση του Έργου παρέχεται η δυνατότητα στον ανάδοχο να εκτελεί το ανατεθέν σε
αυτόν έργο, ολικά ή μερικά, στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Αλιευτικής
Έρευνας ή όπου αλλού επιβάλλουν οι ανάγκες του Έργου.
Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι τις
31/12/2019. Το κόστος για το της σύμβασης αυτής είναι είκοσι οχτώ χιλιάδες εκατόν σαράντα
Ευρώ (28.140,00 €) , συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, καθώς και
τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του
Αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016. Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.
Επισημαίνεται ότι η κάλυψη των δαπανών μετακίνησης και διαμονής του αναδόχου για την
εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών, στο πλαίσιο του έργου, περιλαμβάνεται στην αμοιβή του
αναδόχου. Το ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του
αντισυμβαλλόμενου και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του εν λόγω ερευνητικού έργου. Τα
απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία του ΙΝΑΛΕ.
2. Το έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ένας (1) ανάδοχος αφορά:
•
•
•
•

Στη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για αλιευτικά δεδομένα.
Στην υποστήριξη εισαγωγής δεδομένων στη βάση δεδομένων του έργου (ΕΠΣΑΔ).
Στην υποστήριξη των κοινωνικο-οικονομικών δράσεων του Έργου.
Στην υποστήριξη της οικονομικής διαχείρισης του Έργου.

Απαραίτητα προσόντα
• Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών ή συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή ισότιμου ή
αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
• Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Msc) στις οικονομικές επιστήμες της ημεδαπής ή ισότιμου
ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
Για την πραγμάτωση του έργου παρέχεται η δυνατότητα στον ανάδοχο να εκτελεί το ανατεθέν
σε αυτόν έργο, ολικά ή μερικά, στους χώρους και στις εγκαταστάσεις ης Γενικής Διεύθυνσης
Αγροτικής Έρευνας (Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα, 111 45 Αθήνα) ή όπου αλλού επιβάλλουν
οι ανάγκες του Έργου.
Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι
τις 31/12/2019. Το κόστος για το Έργο της σύμβασης αυτής είναι είκοσι επτά χιλιάδες
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επτακόσια σαράντα Ευρώ (27.740,00€), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων
κρατήσεων, φόρων, καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και
αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016.
Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.
Η κάλυψη των δαπανών τυχόν μετακινήσεων του αναδόχου, στο πλαίσιο του Έργου,
περιλαμβάνεται στην αμοιβή του. Το ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής
υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του εν λόγω
ερευνητικού Έργου
3. Το έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ένας (1) ανάδοχος αφορά:
•

•

•
•
•
•
•

Στην επιμέλεια και ενημέρωση του δικτύου μεταξύ των εξωτερικών συνεργατών του
προγράμματος και των υπευθύνων των διαφόρων δράσεων στο ΙΝ.ΑΛ.Ε., για την καταχώρηση
δεδομένων, στον έλεγχό τους και στην ασφαλή αρχειοθέτησή τους. Επιμέλεια του FTP όπου
αρχειοθετείται το υλικό.
Στην επιμέλεια, στον χειρισμό (Δημιουργία, Εισαγωγή, Εξαγωγή, Ανάλυση αποτελεσμάτων)
και συντήρηση βάσης δεδομένων σε περιβάλλον Visual Basic και SQL, όπου καταχωρούνται
τα έγγραφα, οι εκθέσεις και οι δείκτες υλοποίησης του προγράμματος.
Στην αρχειοθέτηση των ηλεκτρονικών αρχείων της βάσης δεδομένων και στην επεξεργασία
αυτών.
Στους ελέγχους για την ασφάλεια των αναλυμένων δεδομένων και στην τήρηση αρχείων με
τους βιολογικούς δείκτες του Έργου.
Στη χρήση, συντήρηση και έλεγχο των ηλεκτρονικών οργάνων ΙΤΙ και ηχοβολιστικών που
χρησιμοποιούνται στις δειγματοληψίες.
Στον έλεγχο των φορητών και προσωπικών υπολογιστών που χρησιμοποιούνται στις
δειγματοληψίες του Έργου και στην ανάλυση δεδομένων.
Στη συμμετοχή στους ερευνητικούς πλόες και στην ηλεκτρονική υποστήριξη της ομάδας
δειγματοληψίας.

Απαραίτητα προσόντα
• α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα
Πληροφορικής ή β) Πτυχίο Α΄η Β΄κύκλου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου: (1)
οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής- Δικτύων H/Y ή (2) ειδικότητας
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και
Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα ή (γ) Απολυτήριος τίτλος: (1) κλάδου πληροφοτικής ενιαίου
λυκείου ή (2) τμήματος
Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικού
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•
•
•
•
•
•

Επαγγελματικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη συντήρηση και χρήση των οργάνων (ΙΤΙ)
που χρησιμοποιούνται σε δειγματοληψίες ερευνητικών προγραμμάτων στο θαλάσσιο χώρο.
Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην ανάλυση αλιευτικών δεδομένων και στο
χειρισμό βάσης αλιευτικών δεδομένων.
Εργασιακή εμπειρία στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων που προέρχονται από ηχοβολιστικά
όργανα (Simrad και Lowrance) και υπολογισμός των σχετικών παραμέτρων.
Κατοχή άδειας οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου/μηχανής.
Κατοχή πιστοποίησης γνώσης SQL, R, C#, IT INFORMATION MANAGER ( ISO
27001:2013)
Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης γλώσσας προγραμματισμού R για αλιευτικά δεδομένα.

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι τις
31/12/2019. Το κόστος για το Έργο της σύμβασης αυτής είναι είκοσι οχτώ χιλιάδες εκατό Ευρώ (
28.100,00 €), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, καθώς και τυχόν
ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του
Αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016. Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.
Το ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου και
θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του εν λόγω ερευνητικού Έργου. Τυχόν μετακινήσεις για
δειγματοληψίες/συναντήσεις/συνεντεύξεις που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο του Έργου θα
καταβληθούν επιπλέον του άνω ποσού σύμφωνα με την οδοιπορική πολιτική του ΕΛΓΟ, με βάση
εκκίνησης το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (Νέα Πέραμο, Καβάλας) .
Για την πραγμάτωση του έργου παρέχεται η δυνατότητα στον ανάδοχο να εκτελεί το ανατεθέν σε
αυτόν έργο, ολικά ή μερικά, στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Αλιευτικής
Έρευνας ή όπου αλλού επιβάλλουν οι ανάγκες του Έργου.
4. Το έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ένας (1) ανάδοχος αφορά:
•

•

•

Στην επιμέλεια της κεντρικής βάσης δεδομένων του Έργου, όπου καταχωρούνται τα έγγραφα,
οι εκθέσεις και οι δείκτες υλοποίησης του προγράμματος, ανάλυση αποτελεσμάτων
(δημιουργία, εισαγωγή, εξαγωγή, ανάλυση αποτελεσμάτων), δημιουργία πλάνου αντιγράφων
ασφαλείας).
Στην επέκταση της διεπαφής χρηστών για την απεικόνιση των δεδομένων (χωρίς δυνατότητα
επεξεργασίας στοιχείων) στο υπουργείο, με την δυνατότητα επιλογής πεδίων (queries), καθώς
και εξαγωγή αυτών των αποτελεσμάτων.
Στην επιμέλεια και ενημέρωση του δικτύου μεταξύ των εταίρων του Έργου.
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•

•
•
•

Στην επιμέλεια για την συμμόρφωση των βάσεων με τον νέο κανονισμό για την προστασία
δεδομένων (2016/679) αλλά και στην υποστήριξη για την τεχνολογική συμμόρφωση σε επίπεδο
ασφάλειας και ιδιωτικότητας και σχεδιασμός με έμφαση την ασφάλεια.
Στην υποστήριξη μηχανογράφησης του Έργου σχετικά με δράσεις του ΕΠΣΑΔ (SoftwareHardware).
Στην αρχειοθέτηση και επεξεργασία των ηλεκτρονικών αρχείων της βάσης δεδομένων .
Στην υποστήριξη και ανάπτυξη ιστοσελίδας ΕΠΣΑΔ μέσα από τον ιστότοπο του ΙΝΑΛΕ.

Απαραίτητα προσόντα
• Πτυχίο ΤΕΙ Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της
αλλοδαπής.
• Εργασιακή εμπειρία στην υλοποίηση έργων πληροφορικής.
• Γνώση στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων σε περιβάλλον Linux κατά προτίμηση με
πιστοποίηση αντίστοιχη του LPIC-2 ενεργή ή κατά το παρελθόν ενεργή.
•

Πιστοποίηση από οργανισμό αναγνωρισμένο σύμφωνα με ISO/IEC 17024 για την προστασία
δεδομένων (DPOEXECUTIVE).

•

Εργασιακή εμπειρία στην υλοποίηση συστημάτων ασφαλείας και συγγραφής ασφαλούς
κώδικα.

Επιθυμητά προσόντα:
• Γνώση διαχείρισης έργων κατά προτίμηση σύμφωνα με τα πρότυπα των framework PMBOK
της PMI καταλληλότητα (eligibility) ή κάτοχος για πιστοποίηση PMP .
• Εργασιακή εμπειρία στην ανάπτυξη βάσεων δεδομένων για την Αλιεία.
Το ανατιθέμενο έργο θα υλοποιηθεί στο νομό Καβάλας ή/και όπου αλλού απαιτείται για την κάλυψη
των αναγκών του Έργου.
Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι τις
31/12/2019. Το κόστος για το Έργο της σύμβασης αυτής είναι είκοσι χιλιάδες εννιακόσια σαράντα
Ευρώ (20.940,00 €), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, καθώς και τυχόν
ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του αναδόχου στο
άρθρο 39, του ν. 4387/2016. Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.
Το ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου και θα
καλυφθεί από τις πιστώσεις του εν λόγω ερευνητικού Έργου. Τυχόν μετακινήσεις για συνεντεύξεις που
θα απαιτηθούν στο πλαίσιο του Έργου θα καταβληθούν επιπλέον του άνω ποσού σύμφωνα με την
οδοιπορική πολιτική του ΕΛΓΟ, με βάση εκκίνησης το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (Νέα Πέραμο,
Καβάλας .
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5. Το έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ένας (1) ανάδοχος αφορά υποστήριξη στη(ν) :
•

•
•
•
•
•

•

Λογιστική και εξωλογιστική παρακολούθηση του Έργου, με βάση τη λογιστική Δημοσίου της
ΟΤS, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εξής: Έκδοση ενταλμάτων πληρωμών, Έλεγχο
συμφωνίας λογιστικών καταστάσεων με τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών, Συλλογή
στοιχείων προόδου οικονομικού αντικειμένου.
Υπολογισμό και επιμερισμό έμμεσων δαπανών.
Παρακολούθηση της εκταμίευσης των πληρωμών του Έργου.
Παρακολούθηση του λογαριασμού του Έργου.
Σύνταξη μηνιαίων δελτίων δαπανών.
Τήρηση αρχείου με τα παραστατικά των αναδόχων και προμηθευτών, το σύνολο των
δικαιολογητικών για την εκκαθάριση και τα παραστατικά πληρωμών συμπεριλαμβανόμενων
και των παραστατικών εξόφλησης φόρων και λοιπών κρατήσεων.
Τακτική συνεργασία με την ομάδα διαχείρισης του Έργου με σκοπό τη λειτουργική
διασύνδεση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου.

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων της ημεδαπής ή ισότιμου ή
αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
• Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
Επιθυμητά προσόντα:
• Εργασιακή εμπειρία στην λογιστική παρακολούθηση επιχειρήσεων.
• Εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα/έργα συναφή με θέματα αλιείας.
Για την πραγμάτωση του έργου παρέχεται η δυνατότητα στον ανάδοχο να εκτελεί το ανατεθέν σε
αυτόν έργο, ολικά ή μερικά, στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας
ή όπου αλλού επιβάλλουν οι ανάγκες του Έργου.
Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι τις
31/12/2019. Το κόστος για το Έργο για τη σύμβαση αυτή είναι είκοσι επτά χιλιάδες επτακόσια σαράντα
Ευρώ (27.740,00€), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, καθώς και τυχόν
ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του Αναδόχου στο
άρθρο 39, του ν. 4387/2016. Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.
Επισημαίνεται ότι η κάλυψη των δαπανών μετακίνησης και διαμονής του αναδόχου για την εκτέλεση
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των προβλεπόμενων εργασιών, στο πλαίσιο του έργου, περιλαμβάνεται στην αμοιβή του αναδόχου. Το
ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου και θα
καλυφθεί από τις πιστώσεις του εν λόγω ερευνητικού Έργου.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου του
2019 και ώρα 15:00 σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την υπ΄ αριθμ. 134/17-01-2019 Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ». Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλλουν μια
πρόταση για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για έως και δύο έργα, με σειρά προτίμησης. Η πρόταση
υποβάλλεται στα γραφεία του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας, της Γενικής Διεύθυνσης
Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, οδός Νέα Πέραμος,
Τ.Κ. 64007, Καβάλα. Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα
γίνουν αποδεκτές. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
τηλέφωνο 25940 22691 στον Δρ Κουτράκη Εμμανουήλ, Επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα
προσδοκίας. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί το δικαίωμα επιλογής
του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη
ή μη της σχετικής σύμβασης.
Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 1 και παράγραφος 4 αντίστοιχα του π.δ. 164/2004
«Απαγορεύονται οι διαδοχικές συμβάσεις, που καταρτίζονται και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και
του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους η παρεμφερείς όρους εργασίας,
εφόσον μεταξύ των συμβάσεων αυτών μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών μηνών», «Σε κάθε
περίπτωση, ο αριθμός των διαδοχικών συμβάσεων δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερος των τριών, με την
επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του επόμενου άρθρου» και με το άρθρο 6, παράγραφος 1,
«Συμβάσεις που καταρτίζονται διαδοχικώς και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου
εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας,
απαγορεύεται να υπερβαίνουν τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε συνολικό χρόνο διάρκειας της
απασχόλησης,

είτε

συνάπτονται

κατ' εφαρμογήν του

προηγούμενου

άρθρου

είτε

συνάπτονται

κατ' εφαρμογήν άλλων διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας», επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να
συντρέχουν οι ανωτέρω απαγορεύσεις στα πρόσωπα των ενδιαφερομένων που θα υποβάλλουν πρόταση,
υπολογιζόμενης και της υπό ανάθεση σύμβασης.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
• Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα – ιδιότητες και τίτλους σπουδών,
όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους εφόσον αυτά
αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προτάσεων.
• Η πρόταση που υποβάλλεται πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον
ενδιαφερόμενο. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται από τη διαδικασία και δεν αξιολογείται από
την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Η ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της πρότασης είναι

αποκλειστικά του ενδιαφερόμενου.
•

Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης,
απορρίπτεται, αποκλείεται από τη διαδικασία και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

• Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή παραιτηθεί κατά
τη διάρκεια ισχύος αυτής, ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ μπορεί να προβεί στη ανάθεση του έργου και στη
σύναψη σύμβασης με τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης ενδιαφερόμενο.
• Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ανταποκρίνεται πλημμελώς στους όρους της παρούσας πρόσκλησης
ή της σύμβασής του, ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει
τη λύση της σύμβασης αζημίως και να προβεί σε αντικατάστασή του με τον επόμενο κατά σειρά
κατάταξης ενδιαφερόμενο. Οι ενδιαφερόμενοι που συνάπτουν σύμβαση λόγω αντικατάστασης ή
αποχώρησης αναδόχου θα απασχοληθούν για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό
διάστημα, όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση με το αντίστοιχο εργολαβικό
αντάλλαγμα.
• Επισημαίνεται ότι εάν οι προτάσεις που επιλεχθούν αφορούν δημόσιους υπαλλήλους, οι
ενδιαφερόμενοι έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν.
3528/2007, όπως ισχύει κάθε φορά.
•

Η παρούσα Πρόσκληση δύναται να ματαιωθεί σε οποιοδήποτε στάδιό της, χωρίς έκαστος
ενδιαφερόμενος να διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση έναντι του Οργανισμού.
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• Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ ακολουθεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα (2016/679/ΕΕ) και την κατά περίπτωση ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Η επεξεργασία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ενδιαφερομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά για
τις ανάγκες και τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης. Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα δεν διαβιβάζονται, κοινοποιούνται, ανακοινώνονται σε τρίτους και δεν καθίστανται
προσβάσιμα σε αυτούς, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από τον νόμο ή είναι απαραίτητο για σκοπούς
άσκησης, θεμελίωσης ή υπεράσπισης δικαιώματος κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό ή/και στην
κατά περίπτωση ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Στην τελευταία περίπτωση η διαβίβαση,
κοινοποίηση, ανακοίνωση ή παροχή πρόσβασης περιορίζεται στα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης των
προτάσεων. Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα σχετικά
στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την
εκπλήρωση του ως άνω σκοπού της επεξεργασίας (ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής).
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά διατηρούνται και
ύστερα από το διάστημα αυτό, εφόσον αυτό απαιτείται από το νόμο ή είναι απαραίτητο για τη
θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να
ανακαλέσουν οποτεδήποτε την πρότασή τους και κατά συνέπεια τη συγκατάθεσή τους για την
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
• Στην περίπτωση ισότιμων προτάσεων προηγείται

αυτή όπου ο ενδιαφερόμενος διαθέτει α)

μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο, β) τυχόν διδακτορικό τίτλο σπουδών σε
συναφές αντικείμενο, γ) τυχόν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές αντικείμενο δ)
δημοσιευμένο επιστημονικό έργο
• Η υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ισοδυναμεί με πλήρη αποδοχή των
όρων διενέργειας αυτής.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά, ως εξής:
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1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Έντυπο υποβολής πρότασης ορθώς συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.
Αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο των κρίσιμων
σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του
κατόχου).
Αντίγραφα των τίτλων σπουδών. Εφόσον αυτά έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
πιστοποιητικό αναγνώρισης ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή πράξη αναγνώρισης από
το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α για την ισοτιμία του τίτλου, που να έχει εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της
προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
Αντίγραφο πιστοποιητικού απόδειξης ξένης γλώσσας όπου απαιτείται.
Αντίγραφο πιστοποιητικού απόδειξης γνώσης χρήσης Η/Υ και διαδικτυακών εφαρμογών όπου
απαιτείται.
Αντίγραφο της άδειας οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου/μηχανής όπου αυτή
απαιτείται.
Βιογραφικό σημείωμα (σύντομο).
Αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται.
Δικαιολογητικά για την απόδειξη της εργασιακής εμπειρίας (συμβάσεις, βεβαιώσεις κ.λ.π. από τα
οποία προκύπτει το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης).
Οποιαδήποτε έγγραφα πιστοποιούν το τυχόν επιστημονικό έργο.
Υπεύθυνη Δήλωση ότι : α) σε πιθανή επιλογή για την αριθμ.134/17-01-2019 Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν θα συντρέχουν οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 και 4, του άρθρου
5, καθώς και της παραγράφου 1, του άρθρου 6, του π.δ. 164/2004, β) τα αντίγραφα των εγγράφων
απόδειξης των ζητούμενων προσόντων και όλα τα σχετικά λοιπά συνοδευτικά έγγραφα, που
επισυνάπτονται στην πρότασή μου, αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχω στην
κατοχή μου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η Επιτροπή Αξιολόγησης, που ορίστηκε με την αριθμ.14 απόφαση της 127ης/10.01.2018 Συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου (6ΒΖ6ΟΞ3Μ-Ω2Ω) του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ αφού ολοκληρώσει την
αξιολόγηση των προτάσεων με τα δικαιολογητικά και συντάξει τον πίνακα κατάταξης των προτάσεων
κατά φθίνουσα σειρά, εισηγείται (διά του οικείου Διευθυντή και της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής
Έρευνας) στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Αξιολόγησης και του πίνακα κατάταξης. Η σχετική απόφαση αναρτάται

στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην

ιστοσελίδα του Οργανισμού.
Κατά της ανωτέρω απόφασης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων
ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Η
άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της στο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, Νέα Πέραμος, 64007
Καβάλα, και θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ένσταση κατά της αριθμ. ……..απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ που αφορά στην αριθμ. 134/17-01-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ». Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά παρέλευση των πέντε (5)
ημερών δεν θα γίνουν αποδεκτές. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας και εφόσον δεν έχουν υπάρξει
ενστάσεις, ο πίνακας κατάταξης οριστικοποιείται και καλείται ο ανάδοχος για την υπογραφή της
σύμβασης.

Σε περίπτωση ενστάσεων, η Επιτροπή Ενστάσεων, που έχει οριστεί με την αριθμ. 21

Απόφασης, της 123ης /13-11-2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6ΚΔΥΟΞ3Μ-Ζ3Κ)
τις εξετάζει και εκφράζει αιτιολογημένα την άποψή της, με βάση την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο
αποφασίζει για την έγκριση του πρακτικού της και οριστικοποιεί τον πίνακα κατάταξης. Η σχετική
απόφαση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ και καλείται ο
ανάδοχος να αναλάβει το έργο και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Σε περίπτωση που κάποιος δεν
αποδεχτεί, η ανάθεση του έργου γίνεται στον αμέσως επόμενο, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
΄
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας, στην
ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ www.elgo.gr και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Ο Διευθυντής του ΙΝ.ΑΛ.Ε.

Δρ Γρηγόρης Κρέη
Ερευνητής βαθμίδας Α
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Τόπος:

Ημερομηνία:

Προς : Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας
του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ
64007 Νέα Πέραμος Καβάλας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ:

……………………………….

ΟΝΟΜΑ: ………………………………
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ………………………………..
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ………………………………
ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ………………………….
ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ……………………..
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:………………………
ΑΜΚΑ: ………………………………..
ΑΦΜ: …………………………….
ΔΟΥ: ……………………………
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ………………………….
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: …………………………………
E-MAIL: …………………………………..
ΠΡΟΤΑΣΗ
Με την παρούσα, υποβάλω την πρότασή μου, στο πλαίσιο της αριθμ.134/17-01-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ, για τις ανάγκες του έργου «Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού
Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2017-2019 στο πλαίσιο ενωσιακών απαιτήσεων» (ΟΠΣ
5004055,ΣΑΕ0861),

με

αντικείμενο

1)………………………………………………………………………………………

.2)………..………………………………………………………………………(Κατηγορία θέσεων Α ή Β και αριθμός θέσης) και
σας καταθέτω τα κάτωθι δικαιολογητικά :
1. ……
2.

.…..

3.

…...

4.

…...

5.

…..

6.

….
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Με την υπογραφή της παρούσας, δηλώνω ότι εν πλήρει επιγνώσει, συμφωνώ, συναινώ και παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου
για την επεξεργασία όλων των προσωπικών μου δεδομένων - όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην πρότασή μου και στα
επισυναπτόμενα δικαιολογητικά καθώς και αυτά που θα συλλεγούν σε τυχόν κατάρτιση σύμβασης - από τον ΕΛΓΟ –
ΔΗΜΗΤΡΑ για τους σκοπούς της αριθμ.134/17-01-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Γνωρίζω δε το δικαίωμα πρόσβασής μου στα πιο πάνω δεδομένα, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία τους καθώς και
ανάκλησης της συγκατάθεσής μου ανά πάσα στιγμή.

Ο/Η υποβάλλων την Αίτηση-Πρόταση

(Ονοματεπώνυμο)
(Υπογραφή)

