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ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη
σύμβασης  μίσθωσης  έργου  στο  πλαίσιο  της  υλοποίησης της  Οριζόντιας  Πράξης
"Δημιουργία  και  λειτουργία  Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης  της  ανάπτυξης  και
προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα
των  πρωτοβουλιών  της  Κοινωνικής  Οικονομίας"  με  κωδικό  MIS 450593  στο  Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Έχοντας υπ’ όψιν:

I)  τις διατάξεις των άρθρων:
 (1) 16 § 3(β) του ν. 4310/2014  «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α΄/08-12-2014)
 (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).
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II)  Τη σχετική  απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ, η οποία έχει  ληφθεί  στην υπ’  αριθ.
229/07-07-2015 συνεδρίασή  του (θέμα 7ο).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καλούμε τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα να υποβάλουν πρότασεις για τη σύναψη
των κατωτέρω συμβάσεων μισθώσεως έργου με το ΕΚΚΕ στο πλαίσιο της εκτελέσεως
του  Υποέργου  2  «Δράσεις  του  Εθνικού  Κέντρου  Κοινωνικών  Ερευνών»  για  την
υλοποίησης  της  Πράξης  "Δημιουργία  και  Λειτουργία  Κεντρικού  Μηχανισμού
Υποστήριξης  της  Ανάπτυξης  και  προώθησης  των  Κοινωνικών  Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων  (Κοιν.Σ.Επ.)  και  ευρύτερα  των  πρωτοβουλιών  της  Κοινωνικής
Οικονομίας" (κωδικό ΟΠΣ 450593) του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Ο στόχος της Πράξης είναι η δημιουργία ενός Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της
ανάπτυξης  και  προώθησης  των  Κοιν.Σ.Eπ.  και  ευρύτερα  των  πρωτοβουλιών  της
Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Ειδικότερα,  ο  Κεντρικός  Μηχανισμός  υποστήριξης,  θα  λειτουργεί  ως  Πάροχος
κατάλληλων μεθοδολογιών και εργαλείων τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία
των Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Επ., καθώς επίσης και για την
υποστήριξη, ανάπτυξη και διαχείριση των Κοιν.Σ.Επ. προκειμένου αυτές να καταστούν
βιώσιμες. 
Στο  πλαίσιο  του  παρόντος  υποέργου,  το  Εθνικό  Κέντρο  Κοινωνικών  Ερευνών,  ως
Συνδικαιούχος  Εταίρος  του  Κεντρικού  Μηχανισμού  Υποστήριξης,  έχει  αναλάβει  την
υλοποίηση δράσεων επιστημονικής και συμβουλευτικής υποστήριξης και δημοσιότητας. 

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η εξής:
- Δράση Β.2.2: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με βάση το εκπαιδευτικό υλικό που θα

δημιουργηθεί και εκχώρηση του προς το ΕΚΔΔΑ για να συμπεριληφθεί στο
δικό του εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Στο πλαίσιο της εν λόγω Δράσης θα υποβληθούν προτάσεις για το παρακάτω αντικείμενο:

(1) Μία   Θέση  Επιστημονικού Συνεργάτη  για  την  κατάρτιση  Εκπαιδευτικού
προγράμματος.  

         (Κωδικός Θέσης 06)

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Η σύμβαση διέπεται από τα άρθρα 681 επ. του Αστικού Κώδικα
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Αντικείμενο: Εκπόνηση παραδοτέων της Δράσης Β.2.2
Δράση Β.2.2: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με βάση το εκπαιδευτικό υλικό που
θα δημιουργηθεί και εκχώρηση του προς το ΕΚΔΔΑ για να συμπεριληφθεί
στο δικό του εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Βασικός στόχος της  Δράσης    Β.2.2  είναι: 

Βασικός  στόχος  της  δράσης  είναι  ο  σχεδιασμός  και  η  εκπόνηση  εκπαιδευτικού
προγράμματος με βάση το εκπαιδευτικό υλικό που θα δημιουργηθεί  στο πλαίσιο του
όλου προγράμματος και εκχώρηση του προς το ΕΚΔΔΑ για να συμπεριληφθεί στο δικό
του εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό  πρόγραμμα θα απευθύνεται  σε στελέχη  της  Δημόσιας
Διοίκησης και συγκεκριμένα του ΕΚΔΔΑ, τα οποία είναι επιφορτισμένα με καθήκοντα
υποστήριξης της λειτουργίας των Κοιν.Σ.Επ.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα αναπτυχθεί θα στοχεύει, γενικά, στην κατανόηση
εννοιών,  ορισμών  και  διαδικασιών  που  αφορούν  στις  λειτουργίες  υποστήριξης  των
Κοιν.Σ.Ε.π.  

Πιο αναλυτικά ανάλογα με το εκπαιδευτικό υλικό οι εκπαιδευτικοί στόχοι των επιμέρους
μερών του εκπαιδευτικού προγράμματος θα είναι:  
1. Η κατανόηση από μέρους των επιμορφούμενων των διαφορετικών εννοιών που
περιγράφει τα εκπαιδευτικό υλικό  
2. Η κατανόηση των ρόλων των μελών του ΕΚΔΔΑ στα πλαίσια των λειτουργιών
υποστήριξης της λειτουργίας των Κοιν.Σ.Επ.
3. Η παρουσίαση του πεδίου εφαρμογής των υπηρεσιών υποστήριξης.
4. Η κατανόηση του περιεχομένου της διαδικασίας καθοδήγησης 
5. Η παρουσίαση των βασικών τεχνικών παροχής των υπηρεσιών υποστήριξης
6. Η  κατανόηση  λειτουργίας  μιας  ολοκληρωμένης  μεθοδολογίας  παροχής
υποστήριξης.

Τα αναμενόμενα οφέλη από την ενέργεια αυτή είναι:

- Η  εκπόνηση  ενός  ολοκληρωμένου  εκπαιδευτικού  προγράμματος  η
παρακολούθηση  του  οποίου  θα  επιτρέψει  στα  στελέχη  των  ΕΚΔΔΑ  να  παρέχουν
υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας στα στελέχη των Κοιν.Σ.Επ.

- Η παροχή οργανωμένης γνώσης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο που αφορά
στις μεθόδους παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής προς τις Κοιν.Σ.Ε.π.

- Η παροχή τεχνογνωσίας σε σχέση με την πρακτική εφαρμογή  μεθοδολογιών και
συστημάτων παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής

- Η κατανόηση της σημαντικότητας του ρόλου που καλείται παίξει το προσωπικό
των ΕΚΔΔΑ 

- Η παροχή τεχνογνωσίας στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής εστιασμένες α)
στην ομάδα στόχου και β) στην ιδιαιτερότητα της κάθε περιοχής παρέμβασης
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Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα αποτελείται από τέσσερα διακριτά μέρη:

1. Από  την  σαφή  και  αναλυτική  περιγραφή  των  εκπαιδευτικών  στόχων  ανά
εκπαιδευτική ενότητα και των χαρακτηριστικών αυτής σε ότι αφορά τη διάρκεια και τα
δομικά της χαρακτηριστικά με σαφή σύνδεση με το εκπαιδευτικό υλικό. 
2. Από  την  περιγραφή  του  γνωστικού  υπόβαθρου  που  πρέπει  να  έχουν  οι
εκπαιδευτές προκειμένου να είναι σε θέση να υλοποιήσουν τη σχετική εκπαίδευση.
3. Από  την  περιγραφή  των  προαπαιτούμενων  γνώσεων  που  πρέπει  να  έχουν  οι
εκπαιδευόμενοι.

4. Από  την  σύνθεση  και  περιγραφή  των  αναλυτικών  εναλλακτικών  μαθησιακών
διαδρομών ανάλογα με το υφιστάμενο γνωστικό επίπεδο των εκπαιδευομένων.  

Τα διαφορετικά στάδια εκπόνησης του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι τα εξής:

• Το προκαταρτικό στάδιο, το οποίο αφορά στο ξεκίνημα της κάθε διαδικασίας και
το οποίο αποτελεί το στάδιο της ασυνείδητης ανικανότητας, συνδέεται με την αρχική
προ-αξιολόγηση για  τον  καθορισμό  των  κατάλληλων κατά περίπτωση εκπαιδευτικών
διαδρομών και την εναρκτήρια συνάντηση.     
• Το στάδιο στο οποίο λαμβάνεται η απόφαση για οργανωμένη μάθηση, μετά από
την διαπίστωση ότι κάποιος δεν ξέρει κάτι το οποίο νόμιζε ότι γνωρίζει και το οποίο
αποτελεί το στάδιο της συνειδητής ανικανότητας. Συνδέεται με εκπαιδευτικές τεχνικές
που επιτρέπουν αυτοαξιολόγηση (να συνειδητοποιήσει ο εκπαιδευόμενος τι δεν γνωρίζει)
π.χ. καταιγισμός ιδεών, ερωτήσεις – απαντήσεις.     

• Το τελικό στάδιο στο οποίο γίνεται η εξάσκηση και η εφαρμογή, το οποίο αφορά
στη διαδικασία της αλλαγής και το οποίο αποτελεί το στάδιο της συνειδητής ικανότητας.
Συνδέεται με τις εκπαιδευτικές τεχνικές που επιτρέπουν αυτοαξιολόγηση επίτευξης των
μαθησιακών στόχων (π.χ. πρακτικές ασκήσεις, εργασία σε ομάδες).  

Η ανάπτυξη της εκπαιδευτικής στρατηγικής, στα πλαίσια της μαθησιακής διαδικασίας,
θα υιοθετεί στην ανάπτυξη του κάθε μαθησιακού αντικειμένου τα ακόλουθα τρία επίπεδα
μαθησιακής διεργασίας (ώστε να τηρούνται τα μαθησιακά στάδια, να εκπληρώνονται οι
προϋποθέσεις μάθησης ενηλίκων, και να επιτυγχάνονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι): 
• Δραστηριότητα διερεύνησης 
• Δραστηριότητα επίδειξης 
• Δραστηριότητα εφαρμογής
οι  οποίες  σε  κάθε  περίπτωση  υποστηρίζονται  από  διαφορετικές  και  κατάλληλες
εκπαιδευτικές τεχνικές. 
 
Για  την  εκπόνηση  του  εκπαιδευτικού  υλικού  οι  ενδιαφερόμενοι  οφείλουν  να
χρησιμοποιήσουν σύγχρονες αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. 
             
Παραδοτέα Δράσης Β.2.2.:
Το παραδοτέο του εκπαιδευτικού υλικού θα περιλαμβάνει ένα σετ από εργαλεία που
θα αναπτυχθούν σύμφωνα με την παραπάνω μεθοδολογία, με βάση τα παραδοτέα
των υπολοίπων δράσεων του έργου. 
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Πιο συγκεκριμένα θα αποτελείται από τα παρακάτω:

- Αναλυτική περιγραφή εκπαιδευτικών ενοτήτων:  
Η  περιγραφή  των  εκπαιδευτικών  ενοτήτων  θα  περιλαμβάνει  τη  δομή  της  κάθε
εκπαιδευτικής ενότητας σε σχέση με το αντιστοιχούμενο εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και
επιπλέον  πληροφορίες.  Ειδικότερα  η  περιγραφή  των  εκπαιδευτικών  ενοτήτων  θα
περιλαμβάνει:
o Τον τίτλο  και την περιγραφή της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας
o Τη συνολική διάρκεια υλοποίησής της (σε λεπτά)
o Την  αναλυτική  διδακτική  μέθοδο  που  θα  ακολουθηθεί  με  αναφορά  στον
επιμερισμό της συνολικής χρονικής διάρκειας. 
o Τις  γνώσεις  &  τις  δεξιότητες  που  θα  αποκτήσουν  οι  εκπαιδευόμενοι  με  την
επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής ενότητας  
o Τη διαδικασία και την εργαλεία αξιολόγησης
o Την αναλυτική καταγραφή των πηγών και του συνοδευτικού υλικού.

- Περιγραφή γνωστικού υπόβαθρου εκπαιδευτών 
Οι  εισηγητές  πρέπει  να  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  μητρώο  του  ΕΚΔΔΑ  και  θα
περιγράφονται  τα  αναγκαία  χαρακτηριστικά  που  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  στα  εξής
σημεία:   
o Βασικός Τίτλος
o Εξειδίκευση – Ειδικές  γνώσεις:  Η σχέση του εισηγητή με το περιεχόμενο του
προγράμματος θα πιστοποιείται  με βάση την εξειδίκευση και  τις  ειδικές  γνώσεις  που
αποδεδειγμένα κατέχει μέσω παρακολούθησης μαθημάτων σε κύκλους προπτυχιακού ή
μεταπτυχιακού  επιπέδου ή επιμορφωτικά  προγράμματα τα οποία είναι  συναφή με  τα
αντικείμενα του σεμιναρίου.

o Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην αποδεδειγμένη εμπειρία και προϋπηρεσία σε
θέσεις εργασίας που σχετίζονται με το περιεχόμενο του προγράμματος.

- Περιγραφή προαπαιτούμενων γνώσεων εκπαιδευόμενων

Θα περιγράφονται αναλυτικά οι γνώσεις που θα πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευόμενοι
προκειμένου να μπορούν να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενταγμένοι
στις εναλλακτικές μαθησιακές διαδρομές ανάλογα με το υφιστάμενο γνωστικό επίπεδό
τους.

- Σύνθεση και περιγραφή αναλυτικών εναλλακτικών μαθησιακών διαδρομών  

Με τη χρήση της διαδικασίας προ-αξιολόγησης, η οποία θα προβλέπεται από το σχέδιο
διδασκαλίας,  και  η  οποία θα  κρίνει  κατά πόσο και  σε ποιο βαθμό οι  συμμετέχοντες
διαθέτουν  γνώσεις  και  δεξιότητες  που  αποτελούν  στόχους  του  προγράμματος,  οι
συμμετέχοντες θα κατηγοριοποιούνται σε τρία επίπεδα, το χαμηλό επίπεδο, το μεσαίο
επίπεδο  και  το  προχωρημένο  επίπεδο.  Με  βάση  αυτήν  την  κατηγοριοποίηση,  θα
περιγραφούν  οι  εναλλακτικές  μαθησιακές  διαδρομές  που  θα  ακολουθηθούν.  Στη
συνέχεια θα παρουσιασθούν αναλυτικά οι μαθησιακές διαδρομές και οι χρόνοι για κάθε
μαθησιακό αντικείμενο, με βάση αυτήν την κατηγοριοποίηση.
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Εκτιμώμενη διάρκεια: 4 μήνες 
Εκτιμώμενος χρόνος ενάρξεως του έργου: 01/08/2015
Εκτιμώμενη αμοιβή:  5.000 € για συμμετοχή στην υλοποίηση της  Δράσης Β.2.2. 
(συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων).  

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Απαραίτητα προσόντα:
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα των κοινωνικών επιστημών.
 Εξειδίκευση  σε  θέματα  Εκπαίδευσης  Ενηλίκων  ή/και  Συμβουλευτικής   Μη

Κερδοσκοπικών Οργανισμών, ή/και Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων,  ή/και
Κοινωνικών Επιχειρήσεων 

 Αποδεδειγμένη  ικανότητα  σχεδιασμού  η/και  υλοποίησης,   ή  συντονισμού
προγραμμάτων  επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και  Κατάρτισης  ή/και   Δια  βίου
Μάθησης.

Πρόσθετα προσόντα:
 Ερευνητική ή/και εκπαιδευτική εμπειρία σε θέματα κοινωνικής οικονομίας και

επιχειρηματικότητας 
 Καλή γνώση ξένης γλώσσας 
 Εμπειρία στη σύνταξη ερευνητικών εκθέσεων

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   

                             

Καλούνται  οι  ενδιαφερόμενοι  να  υποβάλουν  την  πρότασή  τους,  αυτοπροσώπως  ή
ταχυδρομικώς,  σε  σφραγισμένο  φάκελο  με  την  ένδειξη:  Πρόσκληση  εκδήλωσης
ενδιαφέροντος  υπ’  αριθ.  πρωτ  1304/341ΓΠ/7-7-2015  -  Ερευνητικό  Πρόγραμμα
"Δημιουργία και Λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της Ανάπτυξης και
προώθησης  των  Κοινωνικών  Συνεταιριστικών  Επιχειρήσεων  (Κοιν.Σ.Επ.)  και
ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας" και κωδικό ΟΠΣ 450593
του  Ε.Π.  Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού,   στη  διεύθυνση:  Εθνικό  Κέντρο
Κοινωνικών Ερευνών (Γραφείο Πρωτοκόλλου, 8ος όροφος), Κρατίνου 9 και Αθηνάς, 105
52 Αθήνα, μέχρι και την 22η Ιουλίου 2015 και ώρα 14.30. Προτάσεις που αποστέλλονται
ταχυδρομικώς  πρέπει  να  έχουν  παραληφθεί,  με  ευθύνη  του  ενδιαφερομένου,  ως  την
ανωτέρω  ημερομηνία.  Στον  φάκελο  της  προτάσεως  πρέπει  απαραιτήτως  να
εμπεριέχονται:
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1. Πρόταση συνάψεως της ανωτέρω συμβάσεως, στην οποία: 
i. αναφέρονται όλοι οι υπό Α΄ όροι της παρούσας
ii. ενσωματώνεται  το  συνοδευτικό  κείμενο  όπως  αυτό

προσδιορίζεται στους υπό Γ΄ όρους της παρούσας 
iii. δηλώνεται  ρητά  και  ανεπιφύλακτα  ότι  γίνονται  δεκτοί

όλοι οι όροι της παρούσας  
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του προτείνοντος 
3. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα του

 

Οι  επικρατέστεροι  των  ενδιαφερομένων,  κατόπιν  αιτιολογημένης  αποφάσεως  ειδικής
επιτροπής, θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιόν της. Στη συνέντευξη θα διαπιστωθεί και
θα  αξιολογηθεί  η  ικανότητα  των  ενδιαφερομένων,  όπως  αυτή  τεκμηριώνεται  στην
πρότασή  τους,   στο  αναλυτικό  βιογραφικό  σημείωμά  τους  και  στα  προσκομιζόμενα
δικαιολογητικά,  να  ανταποκριθούν  πλήρως  στις  απαιτήσεις  του  έργου  και  του
ερευνητικού προγράμματος.  

Η  επιλογή  του  καταλληλότερου  από  τους  ενδιαφερομένους  για  τη  σύναψη  της
συμβάσεως γίνεται με απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ μετά από αιτιολογημένη εισήγηση
της ανωτέρω ειδικής επιτροπής. 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 το Γραφείο του Ειδικού Λογαριασμού 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.

Πρόσθετες  πληροφορίες:  Μανώλης Χρυσάκης,  τηλ.  2107491704,  echrysakis@ekke.gr
και Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος, τηλ 217491681, 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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