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Σε συνέχεια του υποέργου με τίτλο «Ηλεκτρονικές εκδόσεις (e-journals, e-books) της 

πράξης «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – 

Περιεχόμενο παραγόμενο από Χρήστες» και του πρώτου e-book που υλοποιήθηκε ήδη 

στο πλαίσιο της από 08.06.2015 σύμβασης ΕΚΤ/ΕΙΕ-ΕΚΚΕ με αντικείμενο «Έκδοση 

ηλεκτρονικού βιβλίου ανοικτής πρόσβασης στις ΑΚΕ», οι εκδόσεις του ΕΚΚΕ 

προτίθενται να εκδώσουν ένα ακόμη επιστημονικό βιβλίο στο πεδίο των κοινωνικών 

επιστημών υπό μορφή e-book (βλ. http://ebooks.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke). 

 

Η σειρά αυτή ενδιαφέρεται κατά προτεραιότητα για μελέτες που απορρέουν από 

αξιόπιστες εμπειρικές έρευνες ή παρουσιάζουν πρωτότυπες επεξεργασίες 

δευτερογενών δεδομένων και ανανεώνουν - ή/και ανατρέπουν - τον επιστημονικό 

προβληματισμό και τα δεδομένα σε επί μέρους πεδία των κοινωνικών επιστημών. 

Φιλοδοξεί επίσης να αποτελέσει βήμα έκφρασης νέων ερευνητών, οι μελέτες των 

οποίων διακρίθηκαν για την πρωτοτυπία και την ποιότητά τους (βλ. και πολιτικές 

έκδοσης http://ebooks.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/about/editorialPolicies). 

Καλούνται όσες και όσοι έχουν ώριμο προς έκδοση έργο να υποβάλουν σχετική 

δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Τμήμα Εκδόσεων του ΕΚΚΕ.  

 

Η δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνοδεύεται από: α) εκτενή 

περίληψη του υποψήφιου προς έκδοση έργου (δύο με τρεις σελίδες Α4 σε pdf, μέγεθος 

γραμματοσειράς 12, μονό διάστημα). Στην περίληψη πρέπει να αναπτύσσεται επαρκώς 

το αντικείμενο της μελέτης, το θεωρητικό πλαίσιο, η μεθοδολογία ανάλυσης καθώς και 

βασικές υποθέσεις και συμπεράσματα. β) Προτεινόμενο τίτλο και λέξεις-κλειδιά και γ) 

πλήρες βιογραφικό του/της συγγραφέα (pdf). 

Γίνονται δεκτές εργασίες διδακτορικού επιπέδου και άνω. Προϋπόθεση αποτελεί το 

κείμενο που θα υποβληθεί να έχει υποστεί την δέουσα επεξεργασία ώστε, ακόμη και αν 

στηρίζεται σε διδακτορική διατριβή, να έχει λάβει τη μορφή βιβλίου. Η έκταση του 

έργου που θα υποβληθεί δεν πρέπει να ξεπερνά τις 100.000 λέξεις μαζί με τις 

υποσημειώσεις και τη βιβλιογραφία. 

Προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Δευτέρα, 17 Απριλίου 2016 

Προθεσμία υποβολής του σώματος του βιβλίου: Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016 

Οι δηλούντες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στο επόμενο στάδιο και κατά τη διαδικασία 

οριστικής επιλογής και προετοιμασίας της έκδοσης, το σώμα του βιβλίου θα υποβληθεί 

σε τυφλή αξιολόγηση από δύο κριτές μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής 

κοινότητας, ανήκοντες στο ίδιο με το προς κρίση έργο επιστημονικό πεδίο.   

Οι δηλώσεις υποβάλλονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις grsr@ekke.gr (Κατερίνα 

Σάββα, τηλ. 210 7491707) και mtopali@ekke.gr (Μαρία Τοπάλη, τηλ. 210 7491626)  
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