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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της υλοποίησης του ερευνητικού έργου
«Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του
Δήμου Αθηναίων» στον
Άξονα Προτεραιότητας “05 – Ενίσχυσης της
προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των επιχειρήσεων στις 3
περιφέρειες σταδιακής εξόδου” του ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ.
Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις των άρθρων:
Ι. (1) 9 § 10 του ν. 1514/1986 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής
έρευνας» (ΦΕΚ Α΄ 13/9.21985)
(2) 5 § 2 του π. δ. 342/1986 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών
Ερευνών» (ΦΕΚ Α΄ 150/3.10.1986)
(3) 4 (Α [α]) της υπ’ αριθ. 5439/14.5.1985 κοινής υπουργικής αποφάσεως
«Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών στο Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας κ. λπ.»
(ΦΕΚ Β΄ 298/1985)
(4) 2 § 21 του ν. 2621/1998 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κ. λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 136/23.6.1998)
(5) 2 § 4 (14) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο» (ΦΕΚ Α΄ 112/13.7.21010).
ΙΙ. Τη σχετική απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ η οποία έχει ληφθεί στην υπ’ αριθ.
221/12-12-2014 συνεδρίασή του (θέμα 14ο).
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καλούμε τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα
να υποβάλουν προς το ΕΚΚΕ πρόταση για τη σύναψη συμβάσεων μισθώσεως έργου στο
πλαίσιο της εκτελέσεως της Πράξη με τίτλο «Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» στον
Άξονα
Προτεραιότητας “05 – Ενίσχυσης της προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού
και των επιχειρήσεων στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου” του ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ.
Το έργο αφορά στην ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής αξιοποίησης της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η οποία θα συμβάλλει αφενός, στην ενδυνάμωση των
θεσμικών αρμοδιοτήτων του Δήμου για την καταπολέμηση της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων που ζουν στην γεωγραφική του
περιφέρεια, αφετέρου, στη διασύνδεση και συνεργασία ιδιωτικών επιχειρήσεων με
κοινωνικές υπηρεσίες / δομές του Δήμου Αθηναίων, καθώς και με κοινωνικές
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων
(1) Mία (1) θέση Οικονομικού Επιστήμονα – Συμβούλου (Κωδικός Θέσης 01)
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Η σύμβαση διέπεται από τα άρθρα 681 επ. του Αστικού Κώδικα
Αντικείμενο:
 Συμμετοχή στη σύνταξη κειμένων για τα ενημερωτικά φυλλάδια
 Έκδοση και διακίνηση Δελτίων Τύπου
 Συμμετοχή στο Σχεδιασμό και υποστήριξη του «Ανοικτού Φόρουμ Κοινωνικής
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας»
 Συμμετοχή στην οργάνωση και υλοποίηση διεθνούς συνεδρίου
 Συμμετοχή στην οργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίων στελεχών ιδιωτικών και
κοινωνικών επιχειρήσεων
 Συμμετοχή στην προετοιμασία και υλοποίηση Εργαστηρίων
 Συμμετοχή στη σύνταξη Έκθεσης Αξιολόγησης
Παραδοτέα:
 Ενημερωτικά Φυλλάδια για τις αρχές και το αντικείμενο της Δράσης
 Δημοσιεύσεις – καταχωρήσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο
 Ημερίδες – Συνέδρια
 Ανοιχτό Φόρουμ Κοινωνικής Οικονομίας
 Σεμινάρια, Εργαστήρια στελεχών ιδιωτικών και κοινωνικών επιχειρήσεων
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Έκθεση Αξιολόγησης
Εκτιμώμενη διάρκεια: 9 μήνες
Εκτιμώμενος χρόνος ενάρξεως του έργου: 15/01/2015
Εκτιμώμενη αμοιβή: 5.889,00 €
Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών :Διοίκηση επιχειρήσεων και
πληροφορική
 Εξειδίκευση σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας
 Αποδεδειγμένη ικανότητα διαχείρισης και συντονισμού ερευνητικών
έργων ή τμημάτων ερευνητικών έργων.
 Τουλάχιστον δεκαετής συναφής επαγγελματική εμπειρία.
Επιθυμητά προσόντα
 Συναφές συγγραφικό έργο
 Καλή γνώση ξένης γλώσσας
Γ. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Η πρόταση συνοδεύεται απαραιτήτως από κείμενο 300-350 λέξεων στο οποίο ο
προτείνων εξηγεί και δικαιολογεί επαρκώς:
 τη μέθοδο που θα ακολουθήσει για την πραγματοποίηση του έργου
 τις επί μέρους προτάσεις του/της για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του
έργου που θα πραγματοποιήσει ειδικά στην εκτέλεση του ερευνητικού
προγράμματος και γενικά στην ευόδωση των ερευνητικών σκοπών του
ΕΚΚΕ

(2) Μία Θέση (1) Κοινωνιολόγου – Εμπειρογνώμονα (Κωδικός Θέσης: 02)
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Η σύμβαση διέπεται από τα άρθρα 681 επ. του Αστικού Κώδικα
Αντικείμενο:
 Συμμετοχή στην Οργάνωση εναρκτήριας Ημερίδας
 Συμμετοχή στο Σχεδιασμό και υποστήριξη του «Ανοικτού Φόρουμ
Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
 Συμμετοχή στη σύνταξη εκθέσεων Εργαστηρίων
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Συμμετοχή στη σύνταξη Έκθεσης Αξιολόγησης

Παραδοτέα:
 Ημερίδες – Συνέδρια
 Ανοιχτό Φόρουμ Κοινωνικής Οικονομίας
 Εκθέσεις Εργαστηρίων
 Έκθεση Αξιολόγησης
Εκτιμώμενη διάρκεια: 9 μήνες
Εκτιμώμενος χρόνος ενάρξεως του έργου: 15/01/2015
Εκτιμώμενη αμοιβή: 5.562,00 €
Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο Κοινωνιολογίας
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών : Κοινωνιολογία
 Εξειδίκευση σε θέματα τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής
επιχειρηματικότητας, ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, κοινωνικών και
πολιτισμικών δικτύων.
 Τουλάχιστον, δεκαετή διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ.
Επιθυμητά προσόντα
 Συναφές συγγραφικό έργο
 Καλή γνώση ξένων γλωσσών
Γ. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Η πρόταση συνοδεύεται απαραιτήτως από κείμενο 300-350 λέξεων στο οποίο ο
προτείνων εξηγεί και δικαιολογεί επαρκώς:

τη μέθοδο που θα ακολουθήσει για την πραγματοποίηση του έργου

τις επί μέρους προτάσεις του/της για την καλύτερη δυνατή
αξιοποίηση του έργου που θα πραγματοποιήσει ειδικά στην
εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος και γενικά στην
ευόδωση των ερευνητικών σκοπών του ΕΚΚΕ
(3) Μία Θέση (1) Κοινωνικού επιστήμονα (Κωδικός Θέσης: 03)
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Η σύμβαση διέπεται από τα άρθρα 681 επ. του Αστικού Κώδικα
Αντικείμενο:
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Συμμετοχή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εργαστηρίων σε
θέματα ΕΚΕ με αποδέκτες στελέχη οργανώσεων και κοινωνικών εταίρων
Συμμετοχή στη σύνταξη Έκθεσης Αξιολόγησης

Παραδοτέα:
 Εργαστήρια
 Έκθεση Αξιολόγησης
Εκτιμώμενη διάρκεια: 7 μήνες
Εκτιμώμενος χρόνος ενάρξεως του έργου: 15/01/2015
Εκτιμώμενη αμοιβή: 4.191,00 €
Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο Κοινωνιολογίας
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Κοινωνιολογία
 Εξειδίκευση σε θέματα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, κοινωνικής και
πολιτισμικής συνύπαρξης.
 Συναφές συγγραφικό έργο
 Τριετής τουλάχιστον ερευνητική εμπειρία
Επιθυμητά προσόντα
 Γνώσεις Η/Υ
 Καλή γνώση ξένων γλωσσών
Γ. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Η πρόταση συνοδεύεται απαραιτήτως από κείμενο 300-350 λέξεων στο οποίο ο
προτείνων εξηγεί και δικαιολογεί επαρκώς:

τη μέθοδο που θα ακολουθήσει για την πραγματοποίηση του έργου

τις επί μέρους προτάσεις του/της για την καλύτερη δυνατή
αξιοποίηση του έργου που θα πραγματοποιήσει ειδικά στην
εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος και γενικά στην
ευόδωση των ερευνητικών σκοπών του ΕΚΚΕ

(4) Δύο Θέσεις (2) Κοινωνικών Επιστημόνων ειδικών σε θέματα ΕΚΕ
Θέσης: 04, 05)
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
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Η σύμβαση διέπεται από τα άρθρα 681 επ. του Αστικού Κώδικα
Αντικείμενο:
 Συμμετοχή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εργαστηρίων σε θέματα
ΕΚΕ με αποδέκτες στελέχη οργανώσεων και κοινωνικών εταίρων
 Συμμετοχή στη σύνταξη Έκθεσης Αξιολόγησης
Παραδοτέα:
 Εργαστήρια
 Έκθεση Αξιολόγησης
Εκτιμώμενη διάρκεια: 7 μήνες
Εκτιμώμενος χρόνος ενάρξεως του έργου: 15/01/2015
Εκτιμώμενη αμοιβή: 4.050,00 €
Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών
 Επαγγελματική ή/και ερευνητική εμπειρία σε θέματα κοινωνικής
επιχειρηματικότητας ή εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
Επιθυμητά προσόντα
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Κοινωνιολογία με εξειδίκευση
στον κοινωνικό αποκλεισμό
 Συναφές συγγραφικό έργο
 Γνώσεις Η/Υ
 Καλή γνώση ξένων γλωσσών
Γ. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Η πρόταση συνοδεύεται απαραιτήτως από κείμενο 300-350 λέξεων στο οποίο ο
προτείνων εξηγεί και δικαιολογεί επαρκώς:

τη μέθοδο που θα ακολουθήσει για την πραγματοποίηση του έργου

τις επί μέρους προτάσεις του/της για την καλύτερη δυνατή
αξιοποίηση του έργου που θα πραγματοποιήσει ειδικά στην
εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος και γενικά στην
ευόδωση των ερευνητικών σκοπών του ΕΚΚΕ
(5) Μία Θέση (1) Κοινωνικού Επιστήμονα (Κωδικός Θέσης: 06)

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
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Η σύμβαση διέπεται από τα άρθρα 681 επ. του Αστικού Κώδικα
Αντικείμενο:
 Συμμετοχή στη σύνταξη κειμένων για τα ενημερωτικά φυλλάδια
 Έκδοση και διακίνηση Δελτίων Τύπου
 Συμμετοχή στο Σχεδιασμό, υποστήριξη και Προβολή του Ανοικτού
Φόρουμ Κοινωνικής Καινοτομίας
 Συμμετοχή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εργαστηρίων σε
θέματα ΕΚΕ με αποδέκτες στελέχη οργανώσεων και κοινωνικών
εταίρων
Παραδοτέα:

Ενημερωτικά Φυλλάδια για τις αρχές και το αντικείμενο της Δράσης

Δημοσιεύσεις – καταχωρήσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο

Ανοιχτό Φόρουμ Κοινωνικής Οικονομίας

Εργαστήρια
Εκτιμώμενη διάρκεια: 6 μήνες
Εκτιμώμενος χρόνος ενάρξεως του έργου: 15/01/2015
Εκτιμώμενη αμοιβή: 3.210,00 €
Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο στην Κοινωνική Πολιτική
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Κοινωνιολογία με εξειδίκευση
στον κοινωνικό αποκλεισμό
 Τριετής επαγγελματική εμπειρία σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης
 Πενταετής ερευνητική εμπειρία σε θέματα κοινωνικής πολιτικής,
ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, κοινωνικής και πολιτισμικής
συνύπαρξης.
 Συναφές συγγραφικό έργο
Επιθυμητά προσόντα
 Γνώσεις Η/Υ
 Καλή γνώση ξένων γλωσσών
Γ. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Η πρόταση συνοδεύεται απαραιτήτως από κείμενο 300-350 λέξεων στο οποίο ο
προτείνων εξηγεί και δικαιολογεί επαρκώς:

τη μέθοδο που θα ακολουθήσει για την πραγματοποίηση του έργου

τις επί μέρους προτάσεις του/της για την καλύτερη δυνατή
αξιοποίηση του έργου που θα πραγματοποιήσει ειδικά στην
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εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος και γενικά στην
ευόδωση των ερευνητικών σκοπών του ΕΚΚΕ

(6) Μία Θέση (1) Νομικού Εμπειρογνώμονα (Κωδικός Θέσης: 07)
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Η σύμβαση διέπεται από τα άρθρα 681 επ. του Αστικού Κώδικα
Αντικείμενο:
 Συμμετοχή στη σύνταξη Έκθεσης Αξιολόγησης
Παραδοτέα:
 Έκθεση Αξιολόγησης
Εκτιμώμενη διάρκεια: 3 μήνες
Εκτιμώμενος χρόνος ενάρξεως του έργου: 15/01/2015
Εκτιμώμενη αμοιβή: : 1.500,00€
Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο Νομικής
 Εξειδίκευση σε θέματα Κοινωνικής επιχειρηματικότητας ή/και κοινωνικής
Οικονομίας
 Τριετής, τουλάχιστον, επαγγελματική εμπειρία.
Επιθυμητά προσόντα
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 Καλή γνώση ξένων γλωσσών
Γ. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Η πρόταση συνοδεύεται απαραιτήτως από κείμενο 300-350 λέξεων στο οποίο ο
προτείνων εξηγεί και δικαιολογεί επαρκώς:

τη μέθοδο που θα ακολουθήσει για την πραγματοποίηση του έργου

τις επί μέρους προτάσεις του/της για την καλύτερη δυνατή
αξιοποίηση του έργου που θα πραγματοποιήσει ειδικά στην
εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος και γενικά στην
ευόδωση των ερευνητικών σκοπών του ΕΚΚΕ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: ΒΑΑΤ469ΗΕΟ-2ΑΟ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την πρότασή τους, αυτοπροσώπως ή
ταχυδρομικώς, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος υπ’ αριθ. πρωτ. 2280/594ΓΠ/16-12-2014 – του ερευνητικού
προγράμματος με τίτλο «Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα
εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων», στη διεύθυνση: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών (Γραφείο Πρωτοκόλλου, 8ος όροφος), Κρατίνου 9 και Αθηνάς, 105 52 Αθήνα,
μέχρι και την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 14.30. Στον φάκελο
υποψηφιότητας πρέπει να εμπεριέχονται:
Α) Πρόταση στην οποία να αναγράφεται ρητά η προκηρυχθείσα θέση για την οποία
υποβάλλεται η αίτηση.
Β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
Γ) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
Δ) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών που να τεκμηριώνουν την εμπειρία των
υποψηφίων.
Ε) Έγγραφα που κατά την αντίληψη των υποψηφίων ενισχύουν την υποψηφιότητά τους.
Οι επικρατέστεροι των ενδιαφερομένων, κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως της ειδικής
επιτροπής που θα συσταθεί με απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ, θα κληθούν σε συνέντευξη
ενώπιόν της. Στη συνέντευξη θα διαπιστωθεί και θα αξιολογηθεί η ικανότητα των
ενδιαφερομένων, όπως αυτή τεκμηριώνεται στο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμά τους
και στα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, να ανταποκριθούν πλήρως στην υλοποίηση
των προτάσεών τους.
Η επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων γίνεται με απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ μετά
από αιτιολογημένη εισήγηση της ανωτέρω ειδικής επιτροπής (η οποία κατατάσσει τους
επικρατέστερους υποψηφίους κατά αξιολογική σειρά). Η σύναψη της συμβάσεως
προϋποθέτει την αποδοχή από τον ενδιαφερόμενο των προδιατυπωμένων από το ΕΚΚΕ
όρων της (οι οποίοι είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων από τον Ειδικό Λογαριασμό
του ΕΚΚΕ).
Η παρούσα δεν αποτελεί προκήρυξη διαγωνισμού ούτε άλλη πρόταση για την κατάρτιση
συμβάσεως υπό οποιονδήποτε όρο ή αίρεση και δεν περιορίζει τη νόμιμη διακριτική
ευχέρεια του ΕΚΚΕ να προβεί στη σύναψη της εν λόγω συμβάσεως.
Πληροφορίες: κ Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος τηλ. 2107491681 και email el@ekke.gr.
Προτάσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικώς πρέπει να έχουν παραληφθεί, με ευθύνη
του αιτούντος, ως την ανωτέρω ημερομηνία.
Ο Διευθυντής & Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΚΕ
Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής
Εσωτερική Διανομή
– Γραφείο Προέδρου
– Δ/νση Διοικητικού
– Ειδικός Λογαριασμός
– Επιστημονικό Υπεύθυνο
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