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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Σχέδιο για τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου   
μεταξύ επιστημόνων και αλιέων 

 
Το Σχέδιο εντάσσεται στο Μέτρο 1.3 Συμπράξεις μεταξύ επιστημόνων και αλιέων (άρθρο 28 του καν. 508/2014) 
και αφορά την υλοποίηση δύο Δράσεων. 
 

• Δράση 1.3.1 Δημιουργία δικτύου επιστημόνων και αλιέων (άρθρο 28.1 α) 
 
Μέσω της Δράσης 1.3.1 στηρίζεται η δημιουργία δικτύου που μπορεί να αποτελείται από έναν ή περισσότερους 
ανεξάρτητους επιστημονικούς φορείς και αλιείς ή μία ή περισσότερες οργανώσεις αλιέων.  
 

• Δράση 1.3.2. Δραστηριότητες που ασκούνται από το δίκτυο επιστημόνων και αλιέων (άρθρο 28.1 
β) 

 
Μέσω της Δράσης 1.3.2 χρηματοδοτούνται οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από το δίκτυο. Οι 
δραστηριότητες, που περιλαμβάνονται στη Δράση 2, μπορούν να καλύπτουν, μεταξύ άλλων, δραστηριότητες 
συλλογής δεδομένων και διαχείρισης της αλιείας, μελέτες, πιλοτικά σχέδια, διάδοση γνώσεων, καθώς και 
αποτελέσματα ερευνών, σεμινάρια, και βέλτιστες πρακτικές. 
 
Σε πρώτη φάση αναμένεται η υλοποίηση της Δράσης 1.3.1, ώστε να γίνει εφικτή η δημιουργία του δικτύου και 
να διασφαλιστεί η ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του. Με την έγκριση του δικτύου και την έναρξη 
λειτουργίας του θα ακολουθήσει η εφαρμογή της Δράσης 1.3.2 για την υλοποίηση επιμέρους δραστηριοτήτων. 
 
Η αξιολόγηση των Προτάσεων για τη Δράση 1.3.1 γίνεται με τη διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης.  
Η αξιολόγηση των προτάσεων ολοκληρώνεται σε 2 φάσεις. Η επιλογή του «δικτύου αλιέων - επιστημόνων» 
γίνεται σε ανταγωνιστική βάση και στηρίζεται στην αξιολόγηση της υποβαλλόμενης πρότασης, καθώς και στην 
αξιολόγηση της αξιοπιστίας του υποψήφιου φορέα υλοποίησης. Αρχικά, στη Φάση 1 θα γίνει ο έλεγχος των 
«Ελάχιστων Απαιτούμενων Κριτηρίων» και εφόσον πληρούνται όλα, θα ακολουθήσει η Φάση 2 όπου θα γίνει 
η βαθμολόγηση των προτάσεων βάσει των καθορισμένων «Κριτηρίων Αξιολόγησης». 
 
Ειδικότερα, για την αξιολόγηση των προτάσεων για τη δημιουργία του «δικτύου αλιέων - επιστημόνων» θα 
χρησιμοποιηθούν:  

- ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια, τα οποία ελέγχονται στη Φάση 1 και θα πρέπει να τηρούνται για 
να προχωρήσει η πρόταση στη Φάση 2 (Πίνακας 1) 

- ομάδες κριτηρίων αξιολόγησης με συγκεκριμένη βαρύτητα, βάσει των οποίων γίνεται η αξιολόγηση 
στη Φάση 2. (Πίνακας 2) 

 
 
 
 
 
 
Πίνακας 1: Ελάχιστα Απαιτούμενα Κριτήρια για αξιολόγηση της πρότασης 
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Ελάχιστα Απαιτούμενα Κριτήρια 

1 

Συμμετοχή τουλάχιστον ενός αναγνωρισμένου Συνδέσμου Αλιείας. Οι αναγνωρισμένοι σύνδεσμοι 
αλιείας είναι οι ακόλουθοι: 
 Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας 
 Σύνδεσμος Αλιέων Πολυδύναμων Σκαφών 
 Σύνδεσμος Εργοδοτών Αλιείας (ιδιοκτήτες τρατών) 
 Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας Μικρών Σκαφών Περιοδικής 

Απασχόλησης (Κατηγορία Γ) 1 
 Σύνδεσμος Ψαράδων με δίκτυ στον ώμο2 

2 
Συμμετοχή ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ερευνητικού φορέα ιδρύματος (με δράση στις 
επιστήμες της θάλασσας).3 

3 
Συμμετοχή μίας μη Κυβερνητικής Περιβαλλοντικής οργάνωσης (εγγεγραμμένη στον Έφορο 
Συνδέσμων και Σωματείων) με δράση στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

 
 
Πίνακας 2: Κριτήρια βαθμολόγησης Προτάσεων 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α:  Κριτήρια που αφορούν τη συμμετοχή των φορέων στο Δίκτυο (Βαρύτητα 70%) 
 Κριτήριο Βαθμοί 
Α1. Αριθμός Συνδέσμων Αλιείας που συμμετέχουν στο δίκτυο 

(συμπεριλαμβανομένου και του ευρύτερου αλιευτικού τομέα 
αλιείας/υδατοκαλλιέργειας/μεταποίησης και εμπορίας, χωρίς να 
λαμβάνονται υπόψη οι τοπικοί σύνδεσμοι παράκτιας αλιείας που 
υπάγονται στον παγκύπριο σύνδεσμο). 

20 βαθμοί 
(5 βαθμοί για κάθε φορέα με 
μέγιστο τους 20 βαθμούς) 

 

Α2. Αριθμός αλιέων που εκπροσωπεί το δίκτυο 20 βαθμοί 
(5 βαθμοί για κάθε 50 αλιείς με 

μέγιστο τους 20 βαθμούς) 
Α3. Αριθμός πανεπιστημιακών  και ερευνητικών φορέων που 

συμμετέχουν στο δίκτυο 
30 βαθμοί 

(5 βαθμοί για κάθε φορέα με 
μέγιστο τους 30 βαθμούς) 

Α4. Αριθμός περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων που 
συμμετέχουν στο δίκτυο 

20 Βαθμοί 
(5 βαθμοί για κάθε φορέα με 
μέγιστο τους 20 βαθμούς) 

Α5. Αριθμός άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων που συμμετέχουν 
στο δίκτυο 

10 βαθμοί 
(5 βαθμοί για κάθε φορέα με 
μέγιστο τους 10 βαθμούς) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β:  Κριτήρια που αφορούν το περιεχόμενο Πρότασης (Βαρύτητα 30%) 

                                                           
1 Ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας Μικρών Σκαφών Περιοδικής Απασχόλησης (Κατηγορία Γ) 
μπορεί να συμμετέχει στο δίκτυο ως μέλος, αλλά δεν μπορεί να είναι Δικαιούχος βάσει του κεφ.2. 
2 Ο Σύνδεσμος Ψαράδων με δίκτυ στον ώμο μπορεί να συμμετέχει στο δίκτυο ως μέλος, αλλά δεν μπορεί να είναι 
Δικαιούχος βάσει του κεφ.2. 
3 Για σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης ο φορέας της κατηγορίας αυτής μπορεί να είναι πανεπιστήμιο ή ερευνητικό 
ινστιτούτο ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής του, 
πρωταρχικός σκοπός του οποίου είναι η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή 
πειραματικής ανάπτυξης και η ευρεία, μη αποκλειστική και χωρίς διακρίσεις διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω 
δραστηριοτήτων, όπως με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων. 
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 Κριτήριο Βαθμοί 

Β1. Διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ετοιμασία της πρότασης 
και η συμβολή των φορέων/μελών του δικτύου σε αυτή 

10 βαθμοί 

Β2. Περιεχόμενο και Ανάλυση της πρότασης  
(χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, κόστος υλοποίησης, 
δραστηριότητες δικτύου, αναμενόμενα αποτελέσματα) 

30 βαθμοί 

Β3. Συσχέτιση των στόχων του δικτύου με τους στόχους της 
Προτεραιότητας 1 του ΕΠ Θάλασσα και του αντίστοιχου Ειδικού 
Στόχου 

20 βαθμοί 
 

Β4. Τεκμηρίωση δυνατότητας λειτουργίας του δικτύου και 
αξιοποίησης των πόρων  

20 βαθμοί 

Β5. Εμπειρία Επικεφαλής φορέα για τη λειτουργία του δικτύου  10 βαθμοί 
 

Β6. Χρηματοοικονομική επάρκεια Επικεφαλής φορέα για την 
υλοποίηση των δράσεων  

10 Βαθμοί 

 
Τρόπος υπολογισμού βαθμολογίας:  
 
Για σκοπούς βαθμολόγησης των προτάσεων ορίζεται Επιτροπή Αξιολόγησης στον ΕΦ που αποτελείται από τρία 
μέλη. Το κάθε κριτήριο βαθμολογείται και υπολογίζεται το άθροισμα των κριτηρίων κάθε κατηγορίας. Σε ότι 
αφορά την κατηγορία Β, υπολογίζεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας των τριών μελών της Επιτροπής 
Αξιολόγησης για κάθε κριτήριο και ακολούθως υπολογίζεται το άθροισμα. Η βαθμολογία κάθε κατηγορίας 
κριτηρίων πολλαπλασιάζεται με την αντίστοιχη βαρύτητα της κάθε κατηγορίας. Το άθροισμα της βαθμολογίας 
των δυο κατηγοριών δίνει τον τελικό βαθμό της πρότασης.  
 
Ειδικότερα, ο τελικός βαθμός της πρότασης υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο: 
 
Τελική Βαθμολογία Πρότασης =  [Άθροισμα Κριτηρίων Α x Βαρύτητα Α] + [Άθροισμα Κριτηρίων Β x Βαρύτητα 
Β)  
 
Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ισοψηφία λαμβάνεται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας  το κριτήριο Α1, 
ακολούθως το Α2 και τέλος το Α3. 
 
 
 


