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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 

Το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ–

ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 

ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Προγράμματος «Εθνικό 

Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2017-2019 στο Πλαίσιο των Απαιτήσεων του Καν 

(ΕΚ) 199/2008 και Καν (ΕΕ) 2017/1004» σύμφωνα με την αριθμ. 39272/197 & ΑΔΑ: 6ΛΔΘΟΞ3Μ-ΛΙΧ) 

Απόφαση έγκρισης έκδοσης πρόκλησης του Διευθυντή του Ινστιτούτου. 

 

Το αντικείμενο ανάθεσης έργου του συνεργάτη περιγράφεται παρακάτω: 

 Ανασκόπηση Αλιευτικής Πολιτικής για τον κλάδο Θαλάσσια Αλιεία 

 Δειγματοληψία για τη συλλογή των κοινωνικοοικονομικών δεδομένων και των εγκάρσιων μεταβλητών, 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος 

 Παρακολούθηση-οργάνωση έρευνας, εκπαίδευση συνεντευκτών 

 Αξιολόγηση των ερωτηματολογίων και ανάλυση στοιχείων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 

απόφασης Καν (ΕΚ) 199/2008 και ΕΕ 2017/1004  

 Έκθεση αποτελεσμάτων στα ελληνικά και στα αγγλικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 

παραπάνω απόφασης 

 Διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης στοιχείων του Υπουργείου (Electronic Report System, 

Control Regulation) για τον υπολογισμό των εγκάρσιων μεταβλητών   

 Συμμετοχή στη δημιουργία βάσης δεδομένων για τα κοινωνικοοικονομικά στοιχεία 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Ο συνεργάτης Γεωπόνος θα πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα: 

1. Πτυχίο ΑΕΙ, Γεωπόνου. 

2. Διδακτορικό στην Αγροτική Οικονομία. 

3. Άριστη Γνώση Αγγλικών. 

4. Γνώση Η/Υ, Microsoft Office, Γνώση Γλώσσας προγραμματισμού R και Στατιστικών πακέτων 

5. Τουλάχιστον τριετής ερευνητική εμπειρία στη στατιστική και οικονομική ανάλυση κλάδων 

πρωτογενούς τομέα και ιδιαίτερα στην αλιεία, σε θέματα δειγματοληψίας, στη διεξαγωγή και 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ   
  
Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Αλκμάνος 

Ταχ. Κωδ.: 115-28, Ιλίσια 

Τηλ.:210 27 55 086 

Fax: 210 27 51 937 

Αθήνα,   19- 9 – 2017  
    

Α.Π.:  39282/202 
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επίβλεψη έρευνας πρωτογενών στοιχείων, στη στατιστική ανάλυση οικονομικών δεικτών και στη 

συγγραφή ερευνητικών εκθέσεων. Η εμπειρία αποδεικνύεται από βεβαιώσεις εμπειρίας και 

προϋπηρεσίας, δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και 

συνέδρια. 

 

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της έως 31-12-2019. 

Λαμβάνοντας υπόψη το Τεχνικό Δελτίο του Έργου  και τα εγκεκριμένα όρια του προϋπολογισμού,  το 

ύψος του ποσού για την εκτέλεση της σύμβασης ανέρχεται στα 15.000 Ευρώ για την περίοδο από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31 Δεκεμβρίου 2017, 30.000 Ευρώ για την περίοδο από 1 

Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018 και 30.000 Ευρώ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 

31 Δεκεμβρίου 2019 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, 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 προγράμματος. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία 

του ΙΝΑΓΡΟΚ. Επί της αμοιβής, θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις φόρου εισοδήματος. Σημειώνεται 

ότι η αμοιβή θα καταβληθεί τμηματικά, σύμφωνα με την πρόοδο του έργου και τη ροή χρηματοδότησης 

του προγράμματος. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για 

σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681ΑΚ, μέχρι και 29-9-2017 και ώρα 14:00, σε κλειστό 

φάκελο με την ένδειξη «Για την υπ’ αριθμ. ………………………………… Πρόσκληση εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος». Η πρόταση υποβάλλεται στα γραφεία του Ινστιτούτου Αγροτικής Οικονομίας & 

Κοινωνιολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΑ, οδός Τέρμα Αλκμάνος, Τ.Κ.11528 – Ιλίσια. Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την 

παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές. Για περισσότερες πληροφορίες οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2102756596 (κα Παυλή Γκλέντις). 

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 
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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. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. 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). 

2. 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. 

3. Αντίγραφο πιστοποιητικού απόδειξης ξένης γλώσσας. 

4. Αντίγραφο πιστοποιητικού απόδειξης γνώσης χρήσης Η/Υ. 

5. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της εργασιακής εμπειρίας (συμβάσεις, βεβαιώσεις κ.λπ. από 

όπου να προκύπτει το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης). 

6. Βιογραφικό σημείωμα (σύντομο). 

7. Οποιαδήποτε έγγραφα πιστοποιούν το τυχόν επιστημονικό έργο. 

8. Υπεύθυνη Δήλωση, ότι σε πιθανή επιλογή για την ………………………………….. 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. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Μετά το πέρας της εξέτασης των προτάσεων συνοδευόμενων από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η 

αρμόδια επιτροπή συντάσσει πίνακα κατάταξης των υποψηφίων 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) 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.  

 

 

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 Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας, οδός Τέρμα Αλκμάνος, Τ.Κ.11528–Ιλίσια και θα 

πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ένσταση κατά του Πίνακα Κατάταξης που αφορά στην 

…………………………………………….. 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 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. 
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ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα τοιχοκολληθεί: α) στα γραφεία του Ινστιτούτου 

Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, οδός Τέρμα Αλκμάνος, Τ.Κ.11528-Ιλίσια. Και β) στο Δήμο 

Ζωγράφου και θα αναρτηθεί α) στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και β) στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ. 

 

 

 

Ο Διευθυντής 

 

 

 

Δρ Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος 

       Αναπληρωτής Ερευνητής 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΠΩΝΥΜΟ:  
ΟΝΟΜΑ: 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: 
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: 
ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 
ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: 
ΑΦΜ: 
ΔΟΥ: 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ 
 

Με την παρούσα, υποβάλω την πρόταση μου, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ, 

για τις ανάγκες του προγράμματος «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2017-2019 
στο Πλαίσιο των Απαιτήσεων του Καν (ΕΚ) 199/2008 και Καν (ΕΕ) 2017/1004» στο πλαίσιο Δημοσίων 

Επενδύσεων του ΥΠΑΑΤ (ΣΑΕ 086/1), με αντικείμενο ανάθεσης έργου όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Το αντικείμενο ανάθεσης έργου του συνεργάτη περιγράφεται παρακάτω: 
 Ανασκόπηση Αλιευτικής Πολιτικής για τον κλάδο Θαλάσσια Αλιεία 
 Δειγματοληψία για τη συλλογή των κοινωνικοοικονομικών δεδομένων και των εγκάρσιων μεταβλητών, 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος 
 Παρακολούθηση-οργάνωση έρευνας, εκπαίδευση συνεντευκτών 
 Αξιολόγηση των ερωτηματολογίων και ανάλυση στοιχείων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 

απόφασης Καν (ΕΚ) 199/2008 και ΕΕ 2017/1004  
 Έκθεση αποτελεσμάτων στα ελληνικά και στα αγγλικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 

παραπάνω απόφασης 
 Διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης στοιχείων του Υπουργείου (Electronic Report System, 

Control Regulation) για τον υπολογισμό των εγκάρσιων μεταβλητών   
 Συμμετοχή στη δημιουργία βάσης δεδομένων για τα κοινωνικοοικονομικά στοιχεία 

 

και σας καταθέτω τα κάτωθι δικαιολογητικά : 

1. …… 

2. ….. 

3. ….. 

Ο/Η υποβάλλων την Πρόταση  

 

            (Ονοματεπώνυμο) 

               (Υπογραφή) 
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