
 
 
 

Ανακοίνωση  για την έκδοση τριών (3) τόμων του επιστημονικού περιοδικού 
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 

 

Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 

Ερευνών (ΕΚΚΕ) προτίθεται να αναθέσει την έκδοση τριών (3) τόμων (τευχών)  του 

επιστημονικού περιοδικού Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών  

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/index 

 

Συγκεκριμένα το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) θα αναθέσει την 

εκτέλεση των προεκτυπωτικών και εκτυπωτικών εργασιών των ακόλουθων τόμων της 

Επιθεώρησης Κοινωνικών Ερευνών  : 

1. Νο 147   

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/issue/view/685/sho

wToc 

2. Νο 148 

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/issue/view/784/sho

wToc 

 

3. Νο 149 

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/issue/view/931 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το σύνολο της ύλης που περιέχει κάθε τόμος 

ανατρέχοντας στους παραπάνω συνδέσμους και, αφού λάβουν υπ΄ όψιν τις τεχνικές 

και λοιπές προδιαγραφές που περιγράφονται κατωτέρω, να αποστείλουν τις 

προσφορές τους προς το ΕΚΚΕ (αρχείο pdf) με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση 

ksavva@ekke.gr το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018, αναγράφοντας τα 

πλήρη στοιχεία της εταιρείας τους και συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα 

δίνοντας τιμή για κάθε τόμο ξεχωριστά.  

 

 Τόμος  Τιμή σε € 

1. Νο 147 (ελληνόγλωσσος)  

2. Νο 148 (ελληνόγλωσσος)  

3. Νο 149 (ξενόγλωσσος)  

 
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα ως αποδεικτικό για την κατάθεση 
της προσφοράς τους. 

 

Οι προεκτυπωτικές εργασίες αφορούν τα εξής: 

1. Σελιδοποίηση Α/Μ τόμου και τρεις (3) 
διορθώσεις αυτού 

2. Δημιουργικό εξωφύλλου (2 προτάσεις) 

3. Μορφοποίηση πινάκων 

4. Μορφοποίηση διαγραμμάτων 
 
Οι εκτυπωτικές εργασίες αφορούν την ψηφιακή παραγωγή 200 αντιτύπων κάθε τόμου 
και συγκεκριμένα: 

1. Ασπρόμαυρη εκτύπωση σε χαρτί σαμουά των 100 γρ. 

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/index
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/issue/view/685/showToc
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/issue/view/685/showToc
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/issue/view/784/showToc
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/issue/view/784/showToc
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/issue/view/931
mailto:ksavva@ekke.gr


2. Έγχρωμη εκτύπωση εξωφύλλου-οπισθοφύλλου σε χαρτί velvet 300 γρ., 
πλαστικοποίηση και πίκμανση εξωφύλλου-οπισθοφύλλου και βιβλιοδεσία. 

 
 
Για τη σύνταξη της προσφοράς τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επιπλέον να 

λάβουν υπ’ όψιν τους και τα εξής: 

 
Ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές: 
 

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υπ΄όψιν τη διάταξη (lay out) 

της σελίδας σε δημοσιευμένο τεύχος της Επιθεώρησης. Ως μοντέλο 

προτείνεται το 

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/9914

/10015 

 

 Το χαρτί που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι διαστάσεων 70 x 100. 

Το σχήμα του τόμου θα είναι 17 x 24. 

 Το χαρτί των εσωτερικών σελίδων θα είναι σαμουά των 100 γρ. και το χαρτί 

εξωφύλλου θα είναι velvet των 300γρ. 

 Το κείμενο θα έχει πλάτος 26 και ύψος 42 τυπογραφικά τετράγωνα, 

περιλαμβανομένης της κεφαλίδας. 

 Το κείμενο των δύο τόμων είναι ελληνόγλωσσο ενώ του τρίτου αμιγώς 
ξενόγλωσσο. 

 Στο τυπογραφείο θα αποσταλούν τα κείμενα του κάθε τόμου ξεχωριστά.  

 Το προς εκτύπωση κείμενο θα αποτελείται από γραμματοσειρά μίας κατά 

βάση οικογένειας, με στοιχεία των 11, 10, 9 και 8 στιγμών. 

 Η βιβλιοδεσία θα είναι κόλλα. 

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους ότι: 

1. Το Τμήμα Εκδόσεων του ΕΚΚΕ θα τους ζητήσει να προσκομίσουν δείγμα 

γραφής κατά προτίμηση  ελληνόγλωσσου ή/και ξενόγλωσσου 

επιστημονικού βιβλίου ή περιοδικής έκδοσης  σε θεματικές των κοινωνικών 

επιστημών. 

2. Την εποπτεία των διαφόρων φάσεων της τυπογραφικής διαδικασίας θα έχει 

το Τμήμα Εκδόσεων του ΕΚΚΕ. Στο πλαίσιο αυτό κάθε διόρθωση θα πρέπει 

να αποστέλλεται σε τυπωμένη μορφή στο Τμήμα Εκδόσεων με μέριμνα του 

τυπογραφείου. 

3. Οι προεκτυπωτικές και εκτυπωτικές εργασίες πρέπει να ανταποκρίνονται στις 

υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις του ΕΚΚΕ. 

4. Κάθε τόμος πρέπει να παραδοθεί το αργότερο εντός 40 ημερών από την 

ημέρα παράδοσης των κειμένων από το Τμήμα Εκδόσεων και εντός 10 

ημερών από την ημέρα που θα δοθεί η  εντολή τυπωθήτω. 

5. Η εντολή τυπωθήτω θα δοθεί από το Τμήμα Εκδόσεων του ΕΚΚΕ μετά τη 

διόρθωση και του τρίτου δοκιμίου από το τυπογραφείο. 

6. Μετά την εκτύπωση πρέπει να παραδοθούν στο ΕΚΚΕ, χωρίς οποιαδήποτε 

χρέωσή του, όλη η ύλη του τόμου εν συνόλω και κατά άρθρο σε μορφή pdf 

και σε μορφή επεξεργασίας κειμένου για ανάρτηση στο διαδίκτυο. 

7. Η παράδοση θα γίνει σε χώρους που θα υποδείξει το ΕΚΚΕ και κατά τις 

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/9914/10015
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/9914/10015


εργάσιμες ημέρες ώρες. 

 

Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση παρακαλούμε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά 
με την Αικ. Σάββα, Προϊσταμένη του Τμήματος Εκδόσεων του ΕΚΚΕ στο 210 7491707 
και ώρες 9.30-16.00. 

 
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 στην εν λόγω προμήθεια. 


