ΑΔΑ: ΩΚΕΞΟΞ3Μ-ΝΕΧ

INFORMATICS
18PROC002639955
2018-02-07
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.02.07 15:27:43
EET
Reason:
Location: Athens
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
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Α.Π. 261

Πληροφορίες: Γραμματεία
64007 Νέα Πέραμος
Τηλ.: 25940 22691-92
Fax: 25940 22222
E-mail: fri@inale.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Για την υποβολή πρότασης προς σύναψη 39 συμβάσεων έργου με 39 αναδόχους

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.) του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ –
ΔΗΜΗΤΡΑ σύμφωνα με την αρ. 231/07-02-2018, ΑΔΑ: 6ΩΩΓΟΞ3Μ-ΩΥΓ Απόφαση έγκρισης του Διευθυντή του
ΙΝ.ΑΛ.Ε., εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη τριάντα εννιά (39) 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 των απαιτήσεων των ΚΑΝ (ΕΚ) 199/2008 και ΚΑΝ (ΕΕ) 2017/1004».
Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου,
με φυσικά πρόσωπα, με αντικείμενο:
1. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου και πιο
συγκεκριμένα υποστηρικτικές υπηρεσίες σε:
i.

ii.
iii.
iv.

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.
Καταγραφή των στοιχείων παραγωγής έτους 2017 μονάδων υδατοκαλλιεργειών και επιχειρήσεων
μεταποίησης και τυποποίησης αλιευμάτων με επιτόπιες επισκέψεις στο σύνολο του Ελλαδικού χώρου.
Στατιστική επεξεργασία, έλεγχος, διόρθωση σφαλμάτων και αρχειοθέτηση των αποτελεσμάτων.
Υποστήριξη στη συγγραφή των απαιτούμενων τεχνικών εκθέσεων για το ΥΠΑΑΤ και την ΕΕ.

Απαραίτητα προσόντα:
i.
Πτυχίο Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας (ΠΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου
ιδρύματος της αλλοδαπής.
ii.
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στην εκτέλεση εργασιών αναλόγων του
φυσικού αντικειμένου του ανατιθέμενου έργου.
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iii.
iv.
v.

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
Κατοχή διπλώματος οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου/μηχανής για τις μετακινήσεις.

Πρόσθετα προσόντα
i.
Θα συνεκτιμηθεί η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε αντικείμενο συναφές του έργου.
Οι εν λόγω υποστηρικτικές υπηρεσίες αφορούν στις περιοχές: Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία,
Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα.
Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται ένα άτομο. Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα συνταχθεί θα έχει διάρκεια
από την υπογραφή της μέχρι την 31/12/2018. Το συμβατικό τίμημα της σύμβασης αυτής είναι 29.400,00 €,
συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, ΦΠΑ, καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών
αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του Αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016.
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 που θα απαιτηθούν από τις ανάγκες του έργου θα καταβληθούν σύμφωνα με την
οδοιπορική πολιτική του ΕΛΓΟ.

2. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου και πιο
συγκεκριμένα υποστηρικτικές υπηρεσίες σε:
i.

ii.

iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

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 2017 για μονάδες υδατοκαλλιεργειών και επιχειρήσεις μεταποίησης με επιτόπιες
επισκέψεις.
Επεξεργασία και ανάλυση των οικονομικών στοιχείων έτους 2017 των επιχειρήσεων μεταποίησης
αλιευμάτων και μονάδων υδατοκαλλιεργειών, βάση της υποχρέωσης τους για έκδοση και
δημοσιοποίηση ισολογισμών.
Στατιστική επεξεργασία, έλεγχος, διόρθωση σφαλμάτων και αρχειοθέτηση των αποτελεσμάτων.
Εκπόνηση τελικής μελέτης όπου θα παρουσιάζονται οι οικονομικοί δείκτες που απαιτούνται από την
νομοθεσία της ΕΕ που διέπει το φυσικό αντικείμενο.
Προσδιορισμός των προοπτικών των προϊόντων του κλάδου όσον αφορά στην ζήτηση και την
προσφορά τους.
Προσδιορισμός της ανταγωνιστικότητας των παραπάνω επιχειρήσεων και των προϊόντων του κλάδου.
Εκτιμήσεις των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων του κλάδου. Προτάσεις για την επίλυση προβλημάτων.
Πρόταση για την αναπτυξιακή πολιτική του κλάδου.
Υποστήριξη στη συγγραφή των απαιτούμενων τεχνικών εκθέσεων για το ΥΠΑΑΤ και την ΕΕ.

Απαραίτητα προσόντα:
i.
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΠΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου ή
αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
ii.
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην εκτέλεση εργασιών αναλόγων του φυσικού αντικειμένου
του ανατιθέμενου έργου.
iii.
Πολύ Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
iv.
Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
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v.

Κατοχή διπλώματος οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου/μηχανής για τις μετακινήσεις
στις επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας.

Πρόσθετα προσόντα
i.
Εμπειρία στην λογιστική παρακολούθηση επιχειρήσεων, κατά προτίμηση μεταποιητικών &
υδατοκαλλιεργειών και στην παρακολούθηση προϋπολογισμών.
ii.
Εμπειρία στη συμμετοχή, διαχείριση και υποβολή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Οι εν λόγω υποστηρικτικές υπηρεσίες αφορούν στις περιοχές: Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία,
Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα.
Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται ένα άτομο. Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα συνταχθεί θα έχει διάρκεια
από την υπογραφή της μέχρι την 31/12/2018. Το συμβατικό τίμημα της σύμβασης αυτής είναι 29.400,00 €,
συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, ΦΠΑ, καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών
αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του Αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016.
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 που θα απαιτηθούν από τις ανάγκες του έργου θα καταβληθούν σύμφωνα με την
οδοιπορική πολιτική του ΕΛΓΟ.

3. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου και πιο
συγκεκριμένα υποστηρικτικές υπηρεσίες σε:
i.

ii.

iii.
iv.

v.

vi.

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 συλλογή βιολογικού δείγματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
προγράμματος.
Εργαστηριακή επεξεργασία του βιολογικού δείγματος, για τα είδη που αναφέρονται στην εγκεκριμένη
πρόταση του προγράμματος, 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.
Καταγραφή του όγκου (σε αριθμό και βάρος ή μήκος) των αλιευμάτων που προέρχονται από την
ερασιτεχνική αλιεία.
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.
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.
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
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vii.
viii.
ix.
x.
xi.

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.
Συμμετοχή σε ερευνητικούς πλόες με επιλεγμένα σκάφη, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση του
προγράμματος.
Σύνταξη λεπτομερών αναφορών εργασιών πεδίου σε μηνιαία βάση για το σύνολο των μετακινήσεων,
μετρήσεων και δειγματοληψιών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με πρότυπο που θα υποδειχθεί.
Στατιστική επεξεργασία, έλεγχος και διόρθωση σφαλμάτων, αρχειοθέτηση των αποτελεσμάτων.
Υποστήριξη της συγγραφής τεχνικών εκθέσεων, σύμφωνα με το πρότυπο που θα τους υποδειχθεί.
Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας εθνικές και διεθνείς σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου.

Απαραίτητα προσόντα:
i.
Πτυχίο Βιολογίας (ΠΕ), ή Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας (ΠΕ), ή Γεωπονίας Ιχθυολογίας και
Υδάτινου Περιβάλλοντος (ΠΕ) ή Περιβαλλοντολόγου (ΠΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου ή
αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
ii.
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από αλιευτικά σκάφη
iii.
Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
iv.
Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
v.
Κατοχή διπλώματος οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου/μηχανής για τις μετακινήσεις στα
λιμάνια της περιοχής.
Πρόσθετα προσόντα
i.
Θα συνεκτιμηθεί ο χρόνος απασχόλησης σε ερευνητικά έργα συναφή με το αντικείμενο του
ανατιθέμενου έργου.
Οι εν λόγω υποστηρικτικές υπηρεσίες αφορούν στο νομό Καβάλας ή/και όπου αλλού απαιτείται για την κάλυψη
των αναγκών του έργου.
Για την υλοποίηση του έργου απαιτούνται πέντε άτομα. Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα συνταχθεί θα έχει
διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι την 31/12/2018. Το συμβατικό τίμημα για κάθε σύμβαση της κατηγορίας αυτής
είναι 30.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, ΦΠΑ, καθώς και τυχόν
ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του Αναδόχου στο άρθρο 39,
του ν. 4387/2016.
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 που θα απαιτηθούν από τις ανάγκες του έργου θα καταβληθούν σύμφωνα με την
οδοιπορική πολιτική του ΕΛΓΟ.

4. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου και πιο
συγκεκριμένα υποστηρικτικές υπηρεσίες σε:
i.

ii.

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 συλλογή βιολογικού δείγματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος.
Εργαστηριακή επεξεργασία του βιολογικού δείγματος, για τα είδη που αναφέρονται στην εγκεκριμένη
πρόταση του προγράμματος, με σκοπό την ακριβή μέτρηση του μήκους και βάρους κάθε ατόμου και τον
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iii.
iv.

v.

vi.

vii.
viii.

προσδιορισμό του φύλου, της ωριμότητας και της ηλικίας ώστε να είναι δυνατή η παραγωγή βιολογικών
μεταβλητών/σχέσεων για το κάθε είδος/απόθεμα.
Καταγραφή του όγκου (σε αριθμό και βάρος ή μήκος) των αλιευμάτων που προέρχονται από την
ερασιτεχνική αλιεία.
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.
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.
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.
Συμμετοχή σε ερευνητικούς πλόες με επιλεγμένα σκάφη, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση του
προγράμματος.
Σύνταξη λεπτομερών αναφορών εργασιών πεδίου σε μηνιαία βάση για το σύνολο των μετακινήσεων,
μετρήσεων και δειγματοληψιών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με πρότυπο που θα υποδειχθεί.

Απαραίτητα προσόντα:
i.
Πτυχίο Βιολογίας (ΠΕ) ή Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας (ΠΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου ή
αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
ii.
Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
iii.
Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
iv.
Κατοχή διπλώματος οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου/μηχανής για τις μετακινήσεις στα
λιμάνια της περιοχής.
Πρόσθετα προσόντα
i.
Θα συνεκτιμηθεί ο χρόνος απασχόλησης σε ερευνητικά έργα συναφή με το αντικείμενο του ανατιθέμενου
έργου.
ii.
Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία σε εκτίμηση της κατάστασης ιχθυοαποθεμάτων (Stock assessment)
Οι εν λόγω υποστηρικτικές υπηρεσίες αφορούν στο νομό Καβάλας ή/και όπου αλλού απαιτείται για την κάλυψη των
αναγκών του έργου.
Για την υλοποίηση του έργου απαιτούνται επτά άτομα. Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα συνταχθεί θα έχει
διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι την 31/12/2018. Το συμβατικό τίμημα για κάθε σύμβαση της κατηγορίας αυτής
είναι 29.200,00 €, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, ΦΠΑ, καθώς και τυχόν
ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του Αναδόχου στο άρθρο 39,
του ν. 4387/2016.
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
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του ΙΝΑΛΕ. Τυχόν μετακινήσεις που θα απαιτηθούν από τις ανάγκες του έργου θα καταβληθούν σύμφωνα με την
οδοιπορική πολιτική του ΕΛΓΟ.

5. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου και πιο
συγκεκριμένα υποστηρικτικές υπηρεσίες σε:
i.
ii.
iii.

Επεξεργασία δειγμάτων Χελιών στο εργαστήριο και μελέτη της βιολογίας του είδους.
Χρήση Η/Υ και του λογιστικού πακέτου EXCEL όπου θα καταχωρούνται και θα επεξεργάζονται
στατιστικά τα στοιχεία που θα συλλέγονται.
Συγγραφή ενδιάμεσης και τελικής έκθεσης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν την εβδομαδιαία 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 (W total).

Απαραίτητα προσόντα:
i. Πτυχίο Βιολογίας (ΠΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
ii. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
iii. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
iv. Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στη μελέτη μεταναστευτικών ειδών ψαριών με
έμφαση στα χέλια.
Πρόσθετα προσόντα
i.
Θα συνεκτιμηθεί ο χρόνος απασχόλησης σε ερευνητικά έργα συναφή με το αντικείμενο του
ανατιθέμενου έργου.
Οι εν λόγω υποστηρικτικές υπηρεσίες αφορούν στο νομό Καβάλας ή/και όπου αλλού απαιτείται για την κάλυψη των
αναγκών του έργου.
Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται ένα άτομο. Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα συνταχθεί θα έχει διάρκεια
από την υπογραφή της μέχρι την 31/12/2018. Το συμβατικό τίμημα της σύμβασης αυτής είναι 26.000,00 €,
συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, ΦΠΑ, καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών
αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του Αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016.
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 που θα απαιτηθούν από τις ανάγκες του έργου θα καταβληθούν σύμφωνα με την
οδοιπορική πολιτική του ΕΛΓΟ.

6. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου και πιο
συγκεκριμένα υποστηρικτικές υπηρεσίες σε:
i.

ii.

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 συλλογή βιολογικού δείγματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
προγράμματος.
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.
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iii.
iv.

v.

vi.

vii.
viii.
ix.
x.

Καταγραφή του όγκου (σε αριθμό και βάρος ή μήκος) των αλιευμάτων που προέρχονται από την
ερασιτεχνική αλιεία.
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.
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.
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.
Συμμετοχή σε ερευνητικούς πλόες με επιλεγμένα σκάφη, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση του
προγράμματος.
Συλλογή ιστών και οστών από μεγάλα πελαγικά είδη.
Σύνταξη λεπτομερών αναφορών εργασιών πεδίου σε μηνιαία βάση για το σύνολο των μετακινήσεων,
μετρήσεων και δειγματοληψιών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με πρότυπο που θα υποδειχθεί.
Στατιστική επεξεργασία, έλεγχος και διόρθωση σφαλμάτων, αρχειοθέτηση και αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων.

Απαραίτητα προσόντα:
i.
Πτυχίο Ζωικής Παραγωγής (ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της
αλλοδαπής.
ii.
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από αλιευτικά
σκάφη.
iii.
Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
iv.
Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
v.
Κατοχή διπλώματος οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου/μηχανής για τις μετακινήσεις
στα λιμάνια της περιοχής.
Πρόσθετα προσόντα
i.
Θα συνεκτιμηθεί ο χρόνος απασχόλησης σε ερευνητικά προγράμματα συναφή με το αντικείμενο του
ανατιθέμενου έργου.
Οι εν λόγω υποστηρικτικές υπηρεσίες αφορούν στο νομό Καβάλας ή/και όπου αλλού απαιτείται για την κάλυψη των
αναγκών του έργου.
Για την υλοποίηση του έργου απαιτούνται δύο άτομα. Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα συνταχθεί θα έχει
διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι την 31/12/2018. Το συμβατικό τίμημα για κάθε σύμβαση της κατηγορίας αυτής
είναι 28.300,00 €, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, ΦΠΑ, καθώς και τυχόν
ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του Αναδόχου στο άρθρο 39,
του ν. 4387/2016.
Το ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου και θα καλυφθεί από
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τις πιστώσεις του εν λόγω ερευνητικού έργου. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία
του ΙΝΑΛΕ. Τυχόν μετακινήσεις που θα απαιτηθούν από τις ανάγκες του έργου θα καταβληθούν σύμφωνα με την
οδοιπορική πολιτική του ΕΛΓΟ.

7. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου και πιο
συγκεκριμένα υποστηρικτικές υπηρεσίες σε:
i.

ii.

iii.
iv.

v.

vi.

vii.
viii.

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 συλλογή βιολογικού δείγματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
προγράμματος.
Εργαστηριακή επεξεργασία του βιολογικού δείγματος, για τα είδη που αναφέρονται στην εγκεκριμένη
πρόταση του προγράμματος, 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.
Καταγραφή του όγκου (σε αριθμό και βάρος ή μήκος) των αλιευμάτων που προέρχονται από την
ερασιτεχνική αλιεία.
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.
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.
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.
Συμμετοχή σε ερευνητικούς πλόες με επιλεγμένα σκάφη, σύμφωνα με εγκεκριμένη πρόταση του
προγράμματος.
Σύνταξη λεπτομερών αναφορών εργασιών πεδίου σε μηνιαία βάση για το σύνολο των μετακινήσεων,
μετρήσεων και δειγματοληψιών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με πρότυπο που θα υποδειχθεί.

Απαραίτητα προσόντα:
i.
Πτυχίο Ιχθυοκομίας Αλιείας (ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της
αλλοδαπής.
ii.
Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
iii.
Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
iv.
Κατοχή διπλώματος οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου/μηχανής για τις μετακινήσεις
στα λιμάνια της περιοχής.
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Πρόσθετα προσόντα
i.
Θα συνεκτιμηθεί ο χρόνος απασχόλησης σε ερευνητικά έργα συναφή με το αντικείμενο του
ανατιθέμενου έργου.
Οι εν λόγω υποστηρικτικές υπηρεσίες αφορούν στο νομό Καβάλας ή/και όπου αλλού απαιτείται για την κάλυψη των
αναγκών του έργου.
Για την υλοποίηση του έργου απαιτούνται τρία άτομα. Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα συνταχθεί θα έχει
διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι την 31/12/2018. Το συμβατικό τίμημα για κάθε σύμβαση της κατηγορίας αυτής
είναι 28.300,00 €, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, ΦΠΑ, καθώς και τυχόν
ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του Αναδόχου στο άρθρο 39,
του ν. 4387/2016.
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 που θα απαιτηθούν από τις ανάγκες του έργου θα καταβληθούν σύμφωνα με την
οδοιπορική πολιτική του ΕΛΓΟ.

8. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου και πιο
συγκεκριμένα υποστηρικτικές υπηρεσίες σε:
i.

ii.
iii.

iv.

v.
vi.

Δειγματοληψία επί του σκάφους στην περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας 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.
Καταγραφή του όγκου (σε αριθμό και βάρος ή μήκος) των αλιευμάτων που προέρχονται από την
ερασιτεχνική αλιεία.
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.
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.
Συλλογή δεδομένων που αφορούν τα μεγάλα πελαγικά είδη.
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
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vii.
viii.
ix.

(ηλικία, γραμματικές γνώσεις κλπ) και οι κύριες κατηγορίες εξόδων για κάθε καταγεγραμμένο
επαγγελματικό σκάφος της περιοχής.
Συμμετοχή σε ερευνητικούς πλόες με επιλεγμένα σκάφη, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση του
προγράμματος.
Σύνταξη λεπτομερών αναφορών εργασιών πεδίου σε μηνιαία βάση για το σύνολο των μετακινήσεων,
μετρήσεων και δειγματοληψιών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με πρότυπο που θα υποδειχθεί.
Στατιστική επεξεργασία, έλεγχος και διόρθωση σφαλμάτων, αρχειοθέτηση των αποτελεσμάτων.

Απαραίτητα προσόντα:
i.
Κατοχή πτυχίου Βιολογίας (ΠΕ), ή Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας (ΠΕ), ή Γεωπονίας
Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (ΠΕ) ή Ιχθυοκομίας Αλιείας (ΤΕ), της ημεδαπής ή
ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
ii.
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από αλιευτικά σκάφη
iii.
Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
iv.
Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
v.
Κατοχή διπλώματος οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου/μηχανής για τις μετακινήσεις στα
λιμάνια της περιοχής.
Πρόσθετα προσόντα
i.
Θα συνεκτιμηθεί ο χρόνος απασχόλησης σε ερευνητικά έργα συναφή με το αντικείμενο του
ανατιθέμενου έργου.
Οι εν λόγω υποστηρικτικές υπηρεσίες αφορούν την περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και των νήσων Λήμνου και Αγ.
Ευστρατίου ή/και όπου αλλού απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών του έργου.
Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται ένα άτομο. Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα συνταχθεί θα έχει διάρκεια
από την υπογραφή της μέχρι την 31/12/2018. Το συμβατικό τίμημα της σύμβασης αυτής είναι 15.000,00 €,
συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, ΦΠΑ, καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών
αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του Αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016.
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 που θα απαιτηθούν από τις ανάγκες του έργου θα καταβληθούν σύμφωνα με την
οδοιπορική πολιτική του ΕΛΓΟ.

9. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου και πιο
συγκεκριμένα υποστηρικτικές υπηρεσίες σε:
i.

ii.
iii.

Δειγματοληψία επί του σκάφους στην περιοχή της Θράκης συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών
σκαφών Αλεξανδρούπολης, Σαμοθράκης, Νέας Μάκρης, Μαρώνειας και Φαναρίου Ροδόπης, ΠόρτοΛάγους Ξάνθης. 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.
Καταγραφή του όγκου (σε αριθμό και βάρος ή μήκος) των αλιευμάτων που προέρχονται από την
ερασιτεχνική αλιεία.
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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iv.

v.
vi.

vii.
viii.

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, ΠόρτοΛάγους Ξάνθης 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.
Συλλογή δεδομένων που αφορούν τα μεγάλα πελαγικά είδη.
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.
Συμμετοχή σε ερευνητικούς πλόες με επιλεγμένα σκάφη, σύμφωνα με εγκεκριμένη πρόταση του
προγράμματος.
Σύνταξη λεπτομερών αναφορών εργασιών πεδίου σε μηνιαία βάση για το σύνολο των μετακινήσεων,
μετρήσεων και δειγματοληψιών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με πρότυπο που θα υποδειχθεί.

Απαραίτητα προσόντα:
i.
Κατοχή πτυχίου Βιολογίας (ΠΕ), ή Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας (ΠΕ), ή Γεωπονίας
Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (ΠΕ) ή Ιχθυοκομίας Αλιείας (ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου
ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
ii.
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από αλιευτικά σκάφη
iii.
Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
iv.
Κατοχή διπλώματος οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου/μηχανής για τις μετακινήσεις στα
λιμάνια της περιοχής.
Πρόσθετα προσόντα
i.
Θα συνεκτιμηθεί ο χρόνος απασχόλησης σε ερευνητικά έργα συναφή με το αντικείμενο του
ανατιθέμενου έργου.
Οι εν λόγω υποστηρικτικές υπηρεσίες αφορούν στην περιοχή της Θράκης ή/και όπου αλλού απαιτείται για την
κάλυψη των αναγκών του έργου.
Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται ένα άτομο. Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα συνταχθεί θα έχει διάρκεια
από την υπογραφή της μέχρι την 31/12/2018. Το συμβατικό τίμημα της σύμβασης αυτής είναι 26.000,00 €,
συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, ΦΠΑ, καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών
αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του Αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016.
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.
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10. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου και πιο
συγκεκριμένα υποστηρικτικές υπηρεσίες σε:
i.

ii.
iii.

iv.

v.
vi.

vii.
viii.

Δειγματοληψία επί του σκάφους στην περιοχή της Πιερίας. 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.
Καταγραφή του όγκου (σε αριθμό και βάρος ή μήκος) των αλιευμάτων που προέρχονται από την
ερασιτεχνική αλιεία.
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.
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.
Συλλογή δεδομένων που αφορούν τα μεγάλα πελαγικά είδη.
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 γνώσεις κλπ) και οι κύριες κατηγορίες εξόδων για κάθε καταγεγραμμένο
επαγγελματικό σκάφος της περιοχής.
Συμμετοχή σε ερευνητικούς πλόες με επιλεγμένα σκάφη, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση του
προγράμματος.
Σύνταξη λεπτομερών αναφορών εργασιών πεδίου σε μηνιαία βάση για το σύνολο των μετακινήσεων,
μετρήσεων και δειγματοληψιών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με πρότυπο που θα υποδειχθεί.

Απαραίτητα προσόντα:
i.
Κατοχή πτυχίου Βιολογίας (ΠΕ), ή Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας (ΠΕ), ή Γεωπονίας
Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (ΠΕ) ή Ιχθυοκομίας Αλιείας (ΤΕ), της ημεδαπής ή
ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
ii.
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από αλιευτικά σκάφη
iii.
Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
iv.
Κατοχή διπλώματος οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου/μηχανής για τις μετακινήσεις στα
λιμάνια της περιοχής.
Πρόσθετα προσόντα
i.
Θα συνεκτιμηθεί ο χρόνος απασχόλησης σε ερευνητικά προγράμματα συναφή με το αντικείμενο του
ανατιθέμενου έργου.
Οι εν λόγω υποστηρικτικές υπηρεσίες αφορούν στην περιοχή της Πιερίας ή/και όπου αλλού απαιτείται για την
κάλυψη των αναγκών του έργου.
Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται ένα άτομο. Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα συνταχθεί θα έχει διάρκεια
από την υπογραφή της μέχρι την 31/12/2018. Το συμβατικό τίμημα της σύμβασης αυτής είναι 26.000,00 €,
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συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, ΦΠΑ, καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών
αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του Αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016.
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. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου και πιο
συγκεκριμένα υποστηρικτικές υπηρεσίες σε:
i.

ii.
iii.

iv.

v.
vi.

vii.
viii.
ix.
x.
xi.

Δειγματοληψία επί του σκάφους στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. 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.
Καταγραφή του όγκου (σε αριθμό και βάρος ή μήκος) των αλιευμάτων που προέρχονται από την
ερασιτεχνική αλιεία.
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.
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.
Συλλογή δεδομένων που αφορούν τα μεγάλα πελαγικά είδη.
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.
Συμμετοχή σε ερευνητικούς πλόες με επιλεγμένα σκάφη, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση του
προγράμματος.
Σύνταξη λεπτομερών αναφορών εργασιών πεδίου σε μηνιαία βάση για το σύνολο των μετακινήσεων,
μετρήσεων και δειγματοληψιών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με πρότυπο που θα υποδειχθεί.
Στατιστική επεξεργασία, έλεγχος και διόρθωση σφαλμάτων, αρχειοθέτηση των αποτελεσμάτων.
Υποστήριξη της συγγραφής τεχνικών εκθέσεων, σύμφωνα με το πρότυπο που θα τους υποδειχθεί.
Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας εθνικές και διεθνείς σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου.

Απαραίτητα προσόντα:
i.
Κατοχή πτυχίου Βιολογίας (ΠΕ), ή Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας (ΠΕ), ή Γεωπονίας
Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (ΠΕ) ή Ιχθυοκομίας Αλιείας (ΤΕ), της ημεδαπής ή
ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
ii.
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από αλιευτικά σκάφη.
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iii.
iv.

Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
Κατοχή διπλώματος οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου/μηχανής για τις μετακινήσεις στα
λιμάνια της περιοχής.

Πρόσθετα προσόντα
i.
Θα συνεκτιμηθεί ο χρόνος απασχόλησης σε ερευνητικά προγράμματα συναφή με το αντικείμενο του
ανατιθέμενου έργου.
ii.
Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία σε χρήση στατιστικών πακέτων που αφορούν στο σχεδιασμό
δειγματοληπτικών πλάνων για τη συλλογή αλιευτικών δεδομένων.
iii.
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ωκεανογραφία ή την Υδροβιολογία.

Οι εν λόγω υποστηρικτικές υπηρεσίες αφορούν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής ή/και όπου
αλλού απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών του έργου.
Για την υλοποίηση του έργου απαιτούνται δύο άτομα. Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα συνταχθεί θα έχει
διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι την 31/12/2018. Το συμβατικό τίμημα για κάθε σύμβαση της κατηγορίας αυτής
είναι 26.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, ΦΠΑ, καθώς και τυχόν
ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του Αναδόχου στο άρθρο 39,
του ν. 4387/2016.
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
επιπλέον μετακινήσεις που θα απαιτηθούν από τις ανάγκες του έργου θα καταβληθούν σύμφωνα με την οδοιπορική
πολιτική του ΕΛΓΟ.

12. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου και πιο
συγκεκριμένα υποστηρικτικές υπηρεσίες σε:
i.

ii.
iii.

iv.

Δειγματοληψία επί του σκάφους στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. 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.
Καταγραφή του όγκου (σε αριθμό και βάρος ή μήκος) των αλιευμάτων που προέρχονται από την
ερασιτεχνική αλιεία.
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.
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.

ΕΠΑΛΘ 2014-2020
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 64 007 ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ.: 25940 22691-2 FAX: 25940 22222 e-mail: fri@inale.gr Website:www.inale.gr

14

ΑΔΑ: ΩΚΕΞΟΞ3Μ-ΝΕΧ

18PROC002639955 2018-02-07

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

v.
vi.

vii.
viii.

Συλλογή δεδομένων που αφορούν τα μεγάλα πελαγικά είδη.
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.
Συμμετοχή σε ερευνητικούς πλόες με επιλεγμένα σκάφη, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση του
προγράμματος.
Σύνταξη λεπτομερών αναφορών εργασιών πεδίου σε μηνιαία βάση για το σύνολο των μετακινήσεων,
μετρήσεων και δειγματοληψιών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με πρότυπο που θα υποδειχθεί.

Απαραίτητα προσόντα:
i.
Κατοχή πτυχίου Βιολογίας (ΠΕ), ή Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας (ΠΕ), ή Τμήματος
Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (ΠΕ) ή Ιχθυοκομίας Αλιείας (ΤΕ), ή
Οικολογίας και Περιβάλλοντος (ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της
αλλοδαπής.
ii.
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από αλιευτικά σκάφη.
iii.
Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
iv.
Κατοχή διπλώματος οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου/μηχανής για τις μετακινήσεις στα
λιμάνια της περιοχής.
Πρόσθετα προσόντα
i.
Θα συνεκτιμηθεί ο χρόνος απασχόλησης σε ερευνητικά έργα συναφή με το αντικείμενο του
ανατιθέμενου έργου.
Οι εν λόγω υποστηρικτικές υπηρεσίες αφορούν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής ή/και όπου
αλλού απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών του έργου.
Για την υλοποίηση του έργου απαιτούνται δύο άτομα. Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα συνταχθεί θα έχει
διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι την 31/12/2018. Το συμβατικό τίμημα για κάθε σύμβαση της κατηγορίας αυτής
είναι 26.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, ΦΠΑ, καθώς και τυχόν
ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του Αναδόχου στο άρθρο 39,
του ν. 4387/2016.
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. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου και πιο
συγκεκριμένα υποστηρικτικές υπηρεσίες σε:
i.
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. 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.
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ii.
iii.

iv.

v.
vi.

vii.
viii.

Καταγραφή του όγκου (σε αριθμό και βάρος ή μήκος) των αλιευμάτων που προέρχονται από την
ερασιτεχνική αλιεία.
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.
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 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.
Συλλογή δεδομένων που αφορούν τα μεγάλα πελαγικά είδη.
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.
Συμμετοχή σε ερευνητικούς πλόες με επιλεγμένα σκάφη, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση του
προγράμματος.
Σύνταξη λεπτομερών αναφορών εργασιών πεδίου σε μηνιαία βάση για το σύνολο των μετακινήσεων,
μετρήσεων και δειγματοληψιών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με πρότυπο που θα υποδειχθεί.

Απαραίτητα προσόντα:
i.
Κατοχή πτυχίου Βιολογίας (ΠΕ), ή Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας (ΠΕ), ή Τμήματος
Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (ΠΕ) ή Περιβαλλοντολόγου (ΠΕ), ή
Ιχθυοκομίας Αλιείας (ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της
αλλοδαπής.
ii.
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από αλιευτικά σκάφη.
iii.
Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
iv.
Κατοχή διπλώματος οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου/μηχανής για τις μετακινήσεις
στα λιμάνια της περιοχής.
Πρόσθετα προσόντα
i.
Θα συνεκτιμηθεί ο χρόνος απασχόλησης σε ερευνητικά έργου συναφή με το αντικείμενο του
ανατιθέμενου έργου.
Οι εν λόγω υποστηρικτικές υπηρεσίες αφορούν στην περιοχή της Θεσσαλίας ή/και όπου αλλού απαιτείται για την
κάλυψη των αναγκών του έργου.
Για την υλοποίηση του έργου στην περιοχή απαιτούνται δύο άτομα. Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα συνταχθεί
θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι την 31/12/2018. Το συμβατικό τίμημα για κάθε σύμβαση της
κατηγορίας αυτής είναι 26.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, ΦΠΑ, καθώς και
τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του Αναδόχου στο
άρθρο 39, του ν. 4387/2016.

ΕΠΑΛΘ 2014-2020
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 64 007 ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ.: 25940 22691-2 FAX: 25940 22222 e-mail: fri@inale.gr Website:www.inale.gr

16

ΑΔΑ: ΩΚΕΞΟΞ3Μ-ΝΕΧ

18PROC002639955 2018-02-07

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Επισημαίνεται ότι η κάλυψη των δαπανών μετακίνησης και διαμονής του αναδόχου για την εκτέλεση των
προβλεπόμενων εργασιών, στα πλαίσια 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.

14. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου και πιο
συγκεκριμένα υποστηρικτικές υπηρεσίες σε:
i.

ii.
iii.

iv.

v.
vi.

vii.
viii.

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
προγράμματος.
Καταγραφή του όγκου (σε αριθμό και βάρος ή μήκος) των αλιευμάτων που προέρχονται από την
ερασιτεχνική αλιεία.
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.
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.
Συλλογή δεδομένων που αφορούν τα μεγάλα πελαγικά είδη.
Συλλογή κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων για τα αλιευτικά σκάφη των νήσων Λέσβου, και Χίου
συμπεριλαμβανομένων των σκαφών που ελλιμενίζονται στη Μυτιλήνη, Μήθυμνα, Καλλονή, Πέραμα,
Πολιχνίτο, Χίο, Μεστά, 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.
Συμμετοχή σε ερευνητικούς πλόες με επιλεγμένα σκάφη, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση του
προγράμματος.
Σύνταξη λεπτομερών αναφορών εργασιών πεδίου σε μηνιαία βάση για το σύνολο των μετακινήσεων,
μετρήσεων και δειγματοληψιών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με πρότυπο που θα υποδειχθεί.

Απαραίτητα προσόντα:
i.
Κατοχή πτυχίου Βιολογίας (ΠΕ), ή Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας (ΠΕ), ή Τμήματος
Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (ΠΕ) ή Ιχθυοκομίας Αλιείας (ΤΕ), της
ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
ii.
Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
v.
Κατοχή διπλώματος οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου/μηχανής για τις μετακινήσεις
στα λιμάνια της περιοχής.
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Πρόσθετα προσόντα
i.
Θα συνεκτιμηθεί ο χρόνος απασχόλησης σε ερευνητικά έργα συναφή με το αντικείμενο του
ανατιθέμενου έργου.
Οι εν λόγω υποστηρικτικές υπηρεσίες αφορούν στην περιοχή των νήσων Λέσβου, Χίου και Αγ. Ευστρατίου, ή/και
όπου αλλού απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών του έργου.
Για την υλοποίηση του έργου απαιτούνται δύο άτομα. Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα συνταχθεί θα έχει
διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι την 31/12/2018. Το συμβατικό τίμημα για κάθε σύμβαση της κατηγορίας αυτής
είναι 26.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, ΦΠΑ, καθώς και τυχόν
ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του Αναδόχου στο άρθρο 39,
του ν. 4387/2016.
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.

15. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου και πιο
συγκεκριμένα υποστηρικτικές υπηρεσίες σε:
i.

ii.
iii.

iv.

v.
vi.

vii.

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 προγράμματος (συμπεριλαμβανομένων των παρεμπιπτόντων και των
απορριπτόμενων ειδών) και συλλογή βιολογικού δείγματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
προγράμματος.
Καταγραφή του όγκου (σε αριθμό και βάρος ή μήκος) των αλιευμάτων που προέρχονται από την
ερασιτεχνική αλιεία.
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.
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.
Συλλογή δεδομένων που αφορούν τα μεγάλα πελαγικά είδη.
Συλλογή κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων για τα αλιευτικά σκάφη των νήσων Σάμου, Φούρνων,
Ικαρίας, 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.
Συμμετοχή σε ερευνητικούς πλόες με επιλεγμένα σκάφη, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση του
προγράμματος.
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viii.

Σύνταξη λεπτομερών αναφορών εργασιών πεδίου σε μηνιαία βάση για το σύνολο των μετακινήσεων,
μετρήσεων και δειγματοληψιών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με πρότυπο που θα υποδειχθεί.

Απαραίτητα προσόντα:
i.
Κατοχή πτυχίου Βιολογίας (ΠΕ), ή Επιστημών της Θάλασσας (ΠΕ) ή Τμήματος Γεωπονίας
Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (ΠΕ) ή Ιχθυοκομίας Αλιείας (ΤΕ), της ημεδαπής ή
ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
ii.
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από αλιευτικά σκάφη.
iii.
Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
iv.
Κατοχή διπλώματος οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου/μηχανής για τις μετακινήσεις
στα λιμάνια της περιοχής.
Πρόσθετα προσόντα
i.
Θα συνεκτιμηθεί ο χρόνος απασχόλησης σε ερευνητικά έργα συναφή με το αντικείμενο του
ανατιθέμενου έργου.
Οι εν λόγω υποστηρικτικές υπηρεσίες αφορούν στην περιοχή Σάμου, Φούρνων, Ικαρίας ή/και όπου αλλού απαιτείται
για την κάλυψη των αναγκών του έργου.
Για την υλοποίηση του έργου απαιτούνται δύο άτομα. Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα συνταχθεί θα έχει
διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι την 31/12/2018. Το συμβατικό τίμημα για κάθε σύμβαση της κατηγορίας αυτής
είναι 26.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, ΦΠΑ, καθώς και τυχόν
ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του Αναδόχου στο άρθρο 39,
του ν. 4387/2016.
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.

16. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου και πιο
συγκεκριμένα υποστηρικτικές υπηρεσίες σε:
i.

ii.

iii.
iv.
v.
vi.

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 2017 για μονάδες υδατοκαλλιεργειών και επιχειρήσεις μεταποίησης με επιτόπιες
επισκέψεις.
Επεξεργασία και ανάλυση των οικονομικών στοιχείων έτους 2017 των επιχειρήσεων μεταποίησης
αλιευμάτων και μονάδων υδατοκαλλιεργειών, βάση της υποχρέωσης τους για έκδοση και
δημοσιοποίηση ισολογισμών.
Στατιστική επεξεργασία, έλεγχος, διόρθωση σφαλμάτων και αρχειοθέτηση των αποτελεσμάτων.
Εκπόνηση τελικής μελέτης όπου θα παρουσιάζονται οι οικονομικοί δείκτες που απαιτούνται από την
νομοθεσία της ΕΕ που διέπει το φυσικό αντικείμενο.
Προσδιορισμός των προοπτικών των προϊόντων του κλάδου όσον αφορά στην ζήτηση και την
προσφορά τους.
Προσδιορισμός της ανταγωνιστικότητας των παραπάνω επιχειρήσεων και των προϊόντων του κλάδου.
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vii.
viii.

Εκτιμήσεις των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων του κλάδου. Προτάσεις για την επίλυση προβλημάτων.
Πρόταση για την αναπτυξιακή πολιτική του κλάδου.
Υποστήριξη στη συγγραφή των απαιτούμενων τεχνικών εκθέσεων για το ΥΠΑΑΤ και την ΕΕ.

Απαραίτητα προσόντα:
i.
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΠΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου ή
αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
ii.
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην εκτέλεση εργασιών αναλόγων του φυσικού αντικειμένου
του ανατιθέμενου έργου.
iii.
Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
iv.
Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
v.
Κατοχή διπλώματος οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου/μηχανής για τις μετακινήσεις
στις επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας.
Πρόσθετα προσόντα
i.
Εμπειρία στην λογιστική παρακολούθηση επιχειρήσεων, κατά προτίμηση μεταποιητικών &
υδατοκαλλιεργειών και στην παρακολούθηση προϋπολογισμών.
ii.
Εμπειρία στη συμμετοχή, διαχείριση και υποβολή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Οι εν λόγω υποστηρικτικές υπηρεσίες αφορούν στις περιοχές: Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία,
Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα.
Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται ένα άτομο. Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα συνταχθεί θα έχει διάρκεια
από την υπογραφή της μέχρι την 31/12/2018. Το συμβατικό τίμημα της σύμβασης αυτής είναι 26.000,00 €,
συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, ΦΠΑ, καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών
αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του Αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016.
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 επιπλέον μετακινήσεις που θα απαιτηθούν από τις ανάγκες του έργου θα καταβληθούν σύμφωνα
με την οδοιπορική πολιτική του ΕΛΓΟ.

17. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου και πιο
συγκεκριμένα υποστηρικτικές υπηρεσίες σε:
i.
ii.

iii.

Εισαγωγή δεδομένων στη βάση δεδομένων του έργου (ΕΠΣΑΔ).
Υποστήριξη στη συγκέντρωση του υλικού και στην τελική διαμόρφωση των εθνικών προτάσεων
υλοποίησης, των ετήσιων τεχνικών εκθέσεων και των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων που αφορούν στο
πρόγραμμα συλλογής αλιευτικών δεδομένων (ΕΠΣΑΔ).
Υποστήριξη στη συγγραφή των απαιτούμενων τεχνικών εκθέσεων για την ΕΕ που σχετίζονται με θέματα
του (ΕΠΣΑΔ) στις τρεις επίσημες γλώσσες της ΕΕ (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά).

Απαραίτητα προσόντα
i.
Πτυχίο ΠΕ της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής που να
αποδεικνύει την γνώσης της μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας από τις παραπάνω.
ii.
Πολύ καλή γνώση των δύο τουλάχιστον επίσημων γλωσσών της ΕΕ.
iii.
Εμπειρία στην εισαγωγή δεδομένων στη βάση δεδομένων του έργου (ΕΠΣΑΔ).
iv.
Εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών έργων που σχετίζονται με την αλιεία.
v.
Κατοχή διπλώματος οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου/μηχανής.
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Πρόσθετα προσόντα
i.
Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στην υποστήριξη διαμόρφωσης τεχνικών και οικονομικών εκθέσεων
ερευνητικών έργων συναφών με το αντικείμενο της θέσης.
Οι εν λόγω υποστηρικτικές υπηρεσίες αφορούν στο νομό Καβάλας ή/και όπου αλλού απαιτείται για την κάλυψη των
αναγκών του έργου.
Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται ένα άτομο. Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα συνταχθεί θα έχει διάρκεια
από την υπογραφή της μέχρι την 31/12/2018. Το συμβατικό τίμημα της σύμβασης αυτής είναι 31.200,00 €,
συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, ΦΠΑ, καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών
αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του Αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016.
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 επιπλέον μετακινήσεις που θα απαιτηθούν από τις ανάγκες του έργου θα καταβληθούν σύμφωνα
με την οδοιπορική πολιτική του ΕΛΓΟ.

18. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου και πιο
συγκεκριμένα υποστηρικτικές υπηρεσίες σε:
i.
ii.
iii.

Συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για αλιευτικά δεδομένα.
Εισαγωγή δεδομένων στη βάση δεδομένων του έργου (ΕΠΣΑΔ).
Διαχείριση και υποστήριξη των κοινωνικοοικονομικών δράσεων του έργου.

Απαραίτητα προσόντα
i.
Πτυχίο Γεωπονίας (ΠΕ) τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ή συναφούς αντικειμένου
της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
ii.
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Αγροτική Οικονομία και Ανάπτυξη ή συναφούς αντικειμένου της
ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
iii.
Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
iv.
Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
v.
Κατοχή διπλώματος οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου/μηχανής.
vi.
Συναφής εργασιακή εμπειρία.
Οι εν λόγω υποστηρικτικές υπηρεσίες αφορούν στην περιοχή της Αττικής.
Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται ένα άτομο. Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα συνταχθεί θα έχει διάρκεια
από την υπογραφή της μέχρι την 31/12/2018. Το συμβατικό τίμημα της σύμβασης αυτής είναι 26.000,00 €,
συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, ΦΠΑ, καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών
αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του Αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016.
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.
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19. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου και πιο
συγκεκριμένα υποστηρικτικές υπηρεσίες σε:
i.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

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, τον έλεγχό τους και
την ασφαλή αρχειοθέτησή τους. Επιμέλεια του FTP όπου αρχειοθετείται το υλικό.
Έλεγχοι για την ασφάλεια των αναλυμένων δεδομένων και την τήρηση αρχείων με τους βιολογικούς
δείκτες του προγράμματος.
Έλεγχος των ηλεκτρονικών οργάνων που χρησιμοποιούνται στις δειγματοληψίες.
Πλήρης υποστήριξη μηχανογράφησης (Software-Hardware).
Χειρισμός βάσης δεδομένων (Δημιουργία, Εισαγωγή, Εξαγωγή, Ανάλυση αποτελεσμάτων).
Προγραμματισμός Visual Basic και χρήση Βάσεων Δεδομένων (SQL).
Έλεγχος των φορητών και προσωπικών υπολογιστών που χρησιμοποιούνται στις δειγματοληψίες του
προγράμματος και στην ανάλυση δεδομένων.
Επιμέλεια της βάσης δεδομένων όπου καταχωρούνται τα έγγραφα, οι εκθέσεις και οι δείκτες
υλοποίησης του προγράμματος.
Συντήρηση της βάσης δεδομένων με γενικούς ελέγχους και αντίγραφα ασφαλείας.
Συμμετοχή στους ερευνητικούς πλόες και ηλεκτρονική υποστήριξη της ομάδας δειγματοληψίας.

Απαραίτητα προσόντα
i.
Πτυχίο Ειδικού Εφαρμογών Πληροφορικής (ΙΕΚ) της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου
ιδρύματος της αλλοδαπής.
ii.
Εμπειρία στη συντήρηση και χρήση των οργάνων (ΙΤΙ) που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση
της τράτας βυθού η οποία χρησιμοποιείται σε δειγματοληψίες ερευνητικών προγραμμάτων στο
θαλάσσιο χώρο.
iii.
Αρχειοθέτηση των ηλεκτρονικών αρχείων της βάσης δεδομένων και επεξεργασία αυτών.
iv.
Εμπειρία στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων που προέρχονται από ηχοβολιστικά όργανα (Simrad και
Lowrance) και υπολογισμός των σχετικών παραμέτρων.
v.
Κατοχή διπλώματος οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου/μηχανής.
Πρόσθετα προσόντα
i.
Θα συνεκτιμηθεί ο χρόνος απασχόλησης σε ερευνητικά έργα συναφή με το αντικείμενο της θέσης.
Οι εν λόγω υποστηρικτικές υπηρεσίες αφορούν στο νομό Καβάλας, ή/και όπου αλλού απαιτείται για την κάλυψη των
αναγκών του έργου.
Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται ένα άτομο. Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα συνταχθεί θα έχει διάρκεια
από την υπογραφή της μέχρι την 31/12/2018. Το συμβατικό τίμημα της σύμβασης αυτής είναι 27.000,00 €,
συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, ΦΠΑ, καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών
αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του Αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016.
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 που θα απαιτηθούν από τις ανάγκες του έργου θα καταβληθούν σύμφωνα με την
οδοιπορική πολιτική του ΕΛΓΟ.
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20. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου και πιο
συγκεκριμένα υποστηρικτικές υπηρεσίες σε:
i.
ii.
iii.

iv.

v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη του συστήματος που θα φιλοξενήσει την εφαρμογή. Ο σχεδιασμός πρέπει να
είναι redundant σε περιπτώσεις αστοχίας υλικού.
Η εφαρμογή που θα υλοποιηθεί πρέπει να υποστηρίζει την τεχνολογία RESTful services ή όποιας
τεχνολογίας αποφασιστεί για την εισαγωγή των δεδομένων, για την επικοινωνία με τρίτα μέρη.
Τεχνολογίες virtualization σε επίπεδο λειτουργικού ή υπηρεσιών, θα πρέπει να αναπτυχθούν ώστε το
deployment της εφαρμογής, οι αναβαθμίσεις, η ικανοποίηση περαιτέρω πόρων, κ.ά. να γίνονται
απρόσκοπτα.
Η βάση που βρίσκεται στο ΥΠΑΑΤ πρέπει να αναβαθμιστεί με νέα διεπαφή χρηστών για την απεικόνιση
των δεδομένων (χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας στοιχείων) στο υπουργείο, με την δυνατότητα
επιλογής πεδίων (queries), καθώς και εξαγωγή αυτών των αποτελεσμάτων.
Δημιουργία προγράμματος-γέφυρας για την εισαγωγή των δεδομένων όπως εξάγονται από τα ΙΝ.ΑΛ.Ε.
- ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ στο σύστημα.
Επιμέλεια και ενημέρωση του δικτύου μεταξύ των εταίρων του έργου.
Έλεγχοι για την ασφάλεια των αναλυμένων δεδομένων και την τήρηση αρχείων. Σχεδιασμός με έμφαση
στην ασφάλεια.
Πλήρης υποστήριξη μηχανογράφησης του ΥΠΑΑΤ σχετικά με δράσεις του ΕΠΣΑΔ (SoftwareHardware).
Χειρισμός βάσης δεδομένων ΥΠΑΑΤ (Δημιουργία, Εισαγωγή, Εξαγωγή, Ανάλυση αποτελεσμάτων).
Επιμέλεια της βάσης δεδομένων του ΥΠΑΑΤ, όπου καταχωρούνται τα έγγραφα, οι εκθέσεις και οι
δείκτες υλοποίησης του προγράμματος.
Δημιουργία πλάνου αντιγράφων ασφαλείας και αυτόματη προγραμματιστική υλοποίηση του στη βάσης
δεδομένων του ΥΠΑΑΤ με γενικούς ελέγχους και αντίγραφα ασφαλείας.

Απαραίτητα προσόντα
i.
Πτυχίο Τ.Ε. Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της
αλλοδαπής.
ii.
Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην υλοποίηση έργων πληροφορικής.
iii.
Γνώση διαχείρισης έργων κατά τα πρότυπα των framework PMBOK της PMI καταλληλότητα (eligibility)
ή κάτοχος για πιστοποίηση PMP.
iv.
Γνώση στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων σε περιβάλλων Linux κατά προτίμηση με
πιστοποίηση αντίστοιχη του LPIC-2 ενεργή μέσα στο 2017.
v.
Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην υλοποίηση συστημάτων ασφαλείας και συγγραφής ασφαλούς
κώδικα.
vi.
Αρχειοθέτηση των ηλεκτρονικών αρχείων της βάσης δεδομένων και επεξεργασία αυτών.
vii.
Κατοχή διπλώματος οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου/μηχανής.
Πρόσθετα προσόντα
i.
Θα συνεκτιμηθεί ο χρόνος απασχόλησης σε ερευνητικά έργα συναφή με το αντικείμενο της θέσης.
Οι εν λόγω υποστηρικτικές υπηρεσίες αφορούν στο νομό Καβάλας & τον νομό Αττικής, ή/και όπου αλλού απαιτείται
για την κάλυψη των αναγκών του έργου.
Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται ένα άτομο. Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα συνταχθεί θα έχει διάρκεια
από την υπογραφή της μέχρι την 31/12/2018. Το συμβατικό τίμημα της σύμβασης αυτής είναι 42.000,00 €,
συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, ΦΠΑ, καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών
αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του Αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016.
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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 επιπλέον μετακινήσεις που θα απαιτηθούν από τις ανάγκες του έργου θα καταβληθούν σύμφωνα με την
οδοιπορική πολιτική του ΕΛΓΟ.

21. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου και πιο
συγκεκριμένα υποστηρικτικές υπηρεσίες σε:
i.

ii.

iii.
iv.
v.

vi.
vii.
viii.
ix.
x.

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 συλλογή βιολογικού δείγματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
προγράμματος.
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.
Συμμετοχή σε ερευνητικούς πλόες με επιλεγμένα σκάφη, σύμφωνα εγκεκριμένη πρόταση του
προγράμματος.
Διαχείριση και λειτουργία εργαστηρίου Ιστολογίας.
Ανάπτυξη εργαστηριακών τεχνικών που σχετίζονται με μικροσκοπική ανάλυση γονιμότητας, (ιστολογικές
τεχνικές), ανάλυση λειών στομαχικού και εντερικού περιεχομένου ιχθύων, ανάλυση, μακρο και
μικροαπορυμμάτων στο πεπτικό περιεχόμενο ιχθύων.
Συντονισμός ομάδων εργασίας.
Σύνταξη λεπτομερών αναφορών εργασιών πεδίου σε μηνιαία βάση για το σύνολο των μετακινήσεων,
μετρήσεων και δειγματοληψιών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με πρότυπο που θα του υποδειχθεί.
Στατιστική επεξεργασία, έλεγχος και διόρθωση σφαλμάτων, αρχειοθέτηση των αποτελεσμάτων.
Υποστήριξη της συγγραφής τεχνικών εκθέσεων, σύμφωνα με το πρότυπο που θα τους υποδειχθεί.
Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας εθνικές και διεθνείς σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου.

Απαραίτητα προσόντα:
i.
Πτυχιούχος Σχολών Θετικών Επιστημών (ΠΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου
ιδρύματος της αλλοδαπής με Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο στην αλιευτική βιολογία.
ii.
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από αλιευτικά σκάφη.
iii.
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε εργαστηριακές τεχνικές που σχετίζονται με ιστολογία ιχθύων.
iv.
Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
v.
Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
vi.
Κατοχή διπλώματος οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου για τις μετακινήσεις στα λιμάνια
της περιοχής.

ΕΠΑΛΘ 2014-2020
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 64 007 ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ.: 25940 22691-2 FAX: 25940 22222 e-mail: fri@inale.gr Website:www.inale.gr

24

ΑΔΑ: ΩΚΕΞΟΞ3Μ-ΝΕΧ

18PROC002639955 2018-02-07

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Πρόσθετα προσόντα
i.
Θα συνεκτιμηθεί ο χρόνος απασχόλησης σε ερευνητικά έργα συναφή με το αντικείμενο του ανατιθέμενου
έργου.
Οι εν λόγω υποστηρικτικές υπηρεσίες αφορούν στο νομό Καβάλας ή/και όπου αλλού απαιτείται για την κάλυψη
των αναγκών του έργου .
Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται ένα άτομο. Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα συνταχθεί θα έχει διάρκεια
από την υπογραφή της μέχρι την 31/12/2018. Το συμβατικό τίμημα της σύμβασης αυτής είναι 30.600,00 €,
συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, ΦΠΑ, καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών
αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του Αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016.
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 που θα απαιτηθούν από τις ανάγκες του έργου θα καταβληθούν σύμφωνα με την
οδοιπορική πολιτική του ΕΛΓΟ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν εγγράφως αίτηση-πρόταση για
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα
15:00 σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την υπ΄ αριθμ. 261/07-02-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος». Η αίτηση-πρόταση δεν μπορεί να αφορά σε περισσότερα από δύο (2) αντικείμενα. Για τις
προτάσεις που θα σταλούν ταχυδρομικώς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα ισχύσει η ημερομηνία που
αναγράφεται στη σφραγίδα. 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.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 25940 22691 στον Δρ.
Μάνο Κουτράκη, 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 την
υπό ανάθεση σύμβασης.
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν συνημμένα με την αίτηση-πρότασή τους τα ακόλουθα
δικαιολογητικά, ως εξής:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, 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 αιτήσεων.
Αντίγραφο πιστοποιητικού απόδειξης ξένης γλώσσας όπου απαιτείται.
Αντίγραφο πιστοποιητικού απόδειξης γνώσης χρήσης Η/Υ και διαδικτυακών εφαρμογών όπου απαιτείται.
Βιογραφικό σημείωμα (σύντομο).
Αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται.
Αντίγραφα διπλώματος οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου/ μηχανής όπου αυτή απαιτείται.
Η εμπειρία θα αποδεικνύεται με αποδεικτικά στοιχεία όπως: κατάλογο έργων με τα αντίγραφα των αντιστοίχων
συμβάσεων, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια, βεβαιώσεις εμπειρίας κλπ.
και θα συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα.
Οποιαδήποτε έγγραφα πιστοποιούν τα απαραίτητα και πρόσθετα προσόντα.
Υπεύθυνη Δήλωση, ότι σε πιθανή επιλογή για την αριθμ. 261/07-02-2018 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 ΠΔ. 164/2004.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Μετά το πέρας της εξέτασης των προτάσεων συνοδευόμενων από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η αρμόδια
επιτροπή συντάσσει πίνακα κατάταξης των υποψηφίων αναδόχων με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τα τυπικά
και ουσιαστικά προσόντα τους. Η κατάταξη των προτάσεων των υποψηφίων αναδόχων που διαθέτουν τα
απαραίτητα προσόντα θα γίνει με βάση τον αθροιστικό χρόνο της αποδεδειγμένης επαγγελματικής εμπειρίας. Σε
περίπτωση ισοδύναμων προτάσεων, θα εκτιμηθεί κατά προτεραιότητα (α) εμπειρία σε συναφές αντικείμενο, (β)
τυχόν διδακτορικός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο (γ) τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές
αντικείμενο (δ) δημοσιευμένο επιστημονικό έργο.
Στη συνέχεια, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου θα καταρτίσει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης ο οποίος θα αναρτηθεί
στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Αν δεν υπάρξουν ενστάσεις ο Διευθυντής θα εκδώσει τον
τελικό πίνακα ο οποίος, θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και θα εκδώσει την
σχετική απόφαση ανάθεσης εργασιών. Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης έργου καλείται ο ανάδοχος κατά
περίπτωση να αναλάβει το έργο και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Σε περίπτωση που κάποιος από τους κατά
περίπτωση αναδόχους δεν αποδεχτεί, η ανάθεση του έργου γίνεται στον αμέσως επόμενο, σύμφωνα με τον πίνακα
κατάταξης.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Κατά του πίνακα επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από
την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του. Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της στο Ινστιτούτο Αλιευτικής
Έρευνας, οδός Νέα Πέραμος, 64007 Καβάλα και θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ένσταση κατά του Πίνακα
Κατάταξης που αφορά στην για την αριθμ. 261/07-02-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος». Μετά τη λήξη
της παραπάνω προθεσμίας και εφόσον δεν έχουν υπάρξει ενστάσεις, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου θα καταρτίσει
τον τελικό πίνακα κατάταξης και θα εκδώσει την σχετική απόφαση ανάθεσης εργασιών, η οποία θα αναρτηθεί στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΓΟ.-ΔΗΜΗΤΡΑ. Σε περίπτωση ενστάσεων και αφού η αρμόδια επιτροπή
εξετάσει τις ενστάσεις και εκφράσει αιτιολογημένα την άποψή της, ο/η Γενικός Δ/ντης Αγροτικής Έρευνας θα
καταρτίσει τον οριστικό πίνακα των αναδόχων και θα αποφασίσει την ανάθεση έργου στους αναδόχους. Η σχετική
απόφαση θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΓΟ.-ΔΗΜΗΤΡΑ.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα τοιχοκολληθεί: α) στα γραφεία του Ινστιτούτου Αλιευτικής
Έρευνας, οδός Νέα Πέραμος, 64007 Καβάλα και β) στο Δήμο Παγγαίου, οδός Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α, 64100
Ελευθερούπολη, γ) στο Δήμο Θεσσαλονίκης, οδός Βασ. Γεωργίου Α’ 1, 54640, Θεσσαλονίκη, δ) στο Δήμο Λέσβου,
οδός Ελ. Βενιζέλου 13-17, 81100, Μυτιλήνη, ε) στο Δήμο Βόλου, οδός Πλ. Ρήγα Φεραίου, 38001, Βόλος, στ) στο
Δήμο Σάμου, Πλ. Πυθαγόρα, 83100, Σάμος, ζ) στο Δήμο Λήμνου, Πλατεία Υψιπύλης, 81400 Μύρινα, η) στο Δήμο
Κατερίνης, Πλατεία Δημαρχείου 1, 60100 Κατερίνη, θ) στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 306,
68100 Αλεξανδρούπολη και θα αναρτηθεί επίσης Ι) στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ΕΛ.Γ.Ο.–ΔΗΜΗΤΡΑ και ΙΙ) στην
ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Ο Διευθυντής του ΙΝ.ΑΛ.Ε.

Δρ Γρηγόρης Κρέη
Τακτικός Ερευνητής
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

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

……………………………….

ΟΝΟΜΑ: ………………………………
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ………………………………..
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ………………………………
ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ………………………….
ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ……………………..
ΑΜΚΑ: ………………………………..
ΑΦΜ: …………………………….
ΔΟΥ: ……………………………
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ………………………….
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: …………………………………
ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΗ
Με την παρούσα, υποβάλω την αίτηση-πρότασή μου, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681
ΑΚ, για τις ανάγκες του προγράμματος «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2018», για την
αριθμ.

261/07-02-2018

Πρόσκληση

Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος»,

με

αντικείμενο

(έως

2

αντικείμενα)…………………………………………………………..……………………………………. και σας καταθέτω τα
κάτωθι δικαιολογητικά :
1. ……
2. .…..
3. …...
Ο/Η υποβάλλων την Αίτηση-Πρόταση
(Ονοματεπώνυμο)
(Υπογραφή)
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