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Λευκωσία, 24/8/2015 

 

 

Προς:  Εκδοτικούς Οίκους 

Θέμα:  Νέα προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος «CEI 2015/03/OP/Co-publishing» 

Έκδοση και εμπορική διανομή εξειδικευμένου υλικού της ΕΕ σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσίευσε πρόσφατα μια νέα προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

που στόχο έχει την κατάρτιση ενός καταλόγου εκδοτικών οίκων οι οποίοι ενδιαφέρονται 

για την εκδοτική και εμπορική διανομή εξειδικευμένου υλικού της ΕΕ σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή. Οι υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν όλες τις πτυχές της σελιδοποίησης, 

σύνταξης,  εκτύπωσης και εμπορικής διανομής. 

 

Το ζητούμενο υλικό θα είναι ακαδημαϊκής, επιστημονικής και τεχνικής φύσης, και τα 

χειρόγραφα θα προέρχονται από θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ που ειδικεύονται 

σε τομείς όπως η επιστημονική έρευνα, η οικονομία και τα οικονομικά, το δίκαιο, το 

περιβάλλον, η εκπαίδευση, η απασχόληση, οι επιχειρήσεις , και η πολιτική. Το υλικό θα 

είναι κυρίως στα αγγλικά, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις θα εκδίδονται και σε άλλες 

ευρωπαϊκές γλώσσες. 

 

Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παρέχει το χειρόγραφο στον ανάδοχο 

εκδοτικό οίκο, ο οποίος στη συνέχεια, αναμένεται να παράγει υψηλής ποιότητας τελικό 

προϊόν.  Επίσης θα πρέπει να παρέχει στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ηλεκτρονικό αρχείο των εκδόσεων καθώς και ένα ορισμένο αριθμό δωρεάν αντίτυπων.  
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Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στην πιο κάτω ιστοσελίδα: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:253772-2015:TEXT:EN:HTML&tabId=1 

 

Επιπλέον με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να συμπληρώνονται τα 

έντυπα που υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα 

http://publications.europa.eu/el/web/about-us/procurement:  

 Δελτίο Τραπεζικών Στοιχείων 

 Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και την απουσία 

σύγκρουσης συμφερόντων   

 

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε μέσω e-mail στο  

OP-EDITORIAL-PARTNERSHIP@publications.europa.eu 

 

Με εκτίμηση 

Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου 
Ανώτερη Λειτουργός 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου 
Enterprise Europe Network 
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
ΚΕΒΕ 
 

 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:253772-2015:TEXT:EN:HTML&tabId=1
http://publications.europa.eu/el/web/about-us/procurement
mailto:OP-EDITORIAL-PARTNERSHIP@publications.europa.eu

