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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ-ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ» 

 

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς προσκαλεί νέους ερευνητές που πληρούν 

τα κριτήρια των Δικαιούχων (βλ. κατωτέρω), να καταθέσουν προτάσεις για ερευνητικό 

και συγγραφικό έργο στις θεματικές κατηγορίες: 

1. Πολιτιστική Διαχείριση και Μουσειολογία  

2. Θέματα Ελληνικής Οικονομικής Ιστορίας (αγροτική ανάπτυξη, βιομηχανία, 

επιχειρήσεις) 

3. Πολιτισμός, Περιβάλλον, Κλιματική Κρίση  

Για την αξιολόγηση των προτάσεων θα συγκροτηθούν με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ιδρύματος Τριμελείς Συμβουλευτικές Επιστημονικές Επιτροπές 

ανά κατηγορία που θα αποτελούνται από εγνωσμένου κύρους επιστήμονες με συναφή 

αντικείμενα (εφεξής: Επιτροπή). Εκάστη Επιτροπή θα κατατάσσει τις προτάσεις 

σύμφωνα με τα Κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται παρακάτω.  

Η πρώτη σε αξιολόγηση πρόταση ανά κατηγορία θα εκδοθεί με την επιμέλεια και τις 

δαπάνες του Ιδρύματος.  

Για τις λοιπές προτάσεις που θα πληρούν τα Κριτήρια αξιολόγησης (βλ. σχετική 

ενότητα), είναι δυνατόν να εξεταστεί η ένταξή τους στο μελλοντικό εκδοτικό 

πρόγραμμα του Ιδρύματος. 

Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις για την υποβολή πρότασης  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

Να έχουν γεννηθεί μετά τις 31/12/1981.1 

Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σπουδών Ανώτατου Πανεπιστημιακού 

Ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

 
1 Το ηλικιακό αυτό κριτήριο δεν έχει εφαρμογή όταν πρόκειται για επιστημονικό υπεύθυνο. 
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Οδηγίες για την υποβολή προτάσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν πρόταση μέγιστης έκτασης δέκα (10) 

σελίδων στην οποία θα αναφέρεται ο συγγραφέας ή η συγγραφική ομάδα, θα 

παρουσιάζεται περιληπτικά το προτεινόμενο θέμα, θα αναλύεται η δομή του 

συγγράμματος/βιβλίου (βλ. Παράρτημα Α) και θα αναφέρεται το χρονοδιάγραμμα 

συγγραφής.  

Σε παράρτημα της πρότασης (εκτός, δηλαδή, των δέκα σελίδων), θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνεται το βιογραφικό σημείωμα του συγγραφέα και των συν-συγγραφέων 

αν υπάρχουν, καθώς και κατάλογος άλλων βιβλίων/συγγραμμάτων ή εν γένει 

δημοσιεύσεων του συγγραφέα και των συν-συγγραφέων. Θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται επίσης αποδεικτικά στοιχεία σε ό,τι αφορά στις προϋποθέσεις για την 

υποβολή πρότασης (επικυρωμένα αντίγραφα της αστυνομικής ταυτότητας και του 

τίτλου διδακτορικών σπουδών). 

Κάθε υποψήφιος συγγραφέας μπορεί να υποβάλει ως κύριος συγγραφέας (ή να 

συμμετάσχει ως συν-συγγραφέας) σε μία μόνον πρόταση.  

Στην περίπτωση κατάθεσης πρότασης από δύο συγγραφείς, αυτοί θεωρούνται συν-

συγγραφείς.  

Στην περίπτωση κατάθεσης πρότασης από τρεις συγγραφείς και άνω, θα πρέπει να 

οριστεί κύριος συγγραφέας, ο οποίος είναι και ο επιστημονικός υπεύθυνος. 

Ο κύριος συγγραφέας μπορεί να συμπεριλάβει στη συγγραφική ομάδα συν-συγγραφείς 

για την από κοινού ανάπτυξη του περιεχομένου των βιβλίων. Η συγκρότηση της 

συγγραφικής ομάδας είναι αποκλειστική ευθύνη του κύριου συγγραφέα.  

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

piop@piraeusbank.gr με την αναφορά «Πρόταση νέου ερευνητικού/νέας έκδοσης». 

Ως ημερομηνία λήξης της υποβολής προτάσεων ορίζεται η 22α/11/2022, δηλαδή 

διάστημα 45 ημερών.  

Η απόφαση για την επιλογή των εγκεκριμένων έργων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

του Ιδρύματος. 

 

 

Η διαδικασία της επιλογής αναλύεται ως εξής: 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή ανά θεματική κατηγορία 

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από Τριμελή Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή 

ανά θεματική κατηγορία (εφεξής: Επιτροπή). 

mailto:piop@piraeusbank.gr
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Κριτήρια αξιολόγησης  

1. Το προτεινόμενο θέμα (35%):  

- υποστηρίζει τους θεματικούς άξονες της παρούσας πρόσκλησης, 

- καλύπτει κενό στη βιβλιογραφία χωρίς επικαλύψεις με ήδη εκδοθέντα ή υπό έκδοση 

έργα, 

- εμφανίζει πρωτοτυπία ως προς τη θεματολογία και διαθέτει την επιστημονική 

ποιότητα για να ενταχθεί στο εκδοτικό έργο του Ιδρύματος,  

- παρακολουθεί/ανταποκρίνεται σε ζήτημα αιχμής σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. 

2. Η σαφήνεια και η πληρότητα της πρότασης, το χρονοδιάγραμμα και η ανταπόκριση 

στις απαιτήσεις του προτεινόμενου θέματος (25%).  

3. Συναφές επιστημονικό/ερευνητικό έργο και το συγγραφικό έργο του κύριου 

συγγραφέα και της συγγραφικής ομάδας (20%). 

4. Η αξιοποίηση υλικού του ΠΙΟΠ (πρωτογενείς αρχειακές πηγές, υλικό ερευνητικών 

προγραμμάτων, βιβλιογραφικές πηγές, εκδοτικό υλικό, λ.χ. Πρακτικά συνεδρίων) 

(15%). 

5. Η δυνατότητα αξιοποίησης της έκδοσης ως πανεπιστημιακού συγγράμματος μέσω 

της Υπηρεσίας Διαχείρισης Συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ» (5%). 

Προϋπόθεση για την έγκριση μιας πρότασης είναι να έχει λάβει βαθμολογία άνω 

του 75%. 

 

Προετοιμασία του συγγράμματος/βιβλίου 

 

Το σύγγραμμα/βιβλίο θα είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.  

Το χρονικό πλαίσιο έρευνας και συγγραφής δεν θα ξεπερνά τους δεκαοκτώ (18) μήνες 

από την κοινοποίηση της έγκρισης της πρότασης, ενώ η ελάχιστη διάρκεια είναι οι 

δώδεκα (12) μήνες. 

Για την καλύτερη εποπτεία της υπό εξέλιξης συγγραφικής δραστηριότητας, ο κύριος 

συγγραφέας οφείλει να παραδώσει το 50% του περιεχομένου τού υπό ανάπτυξη 

συγγράμματος/βιβλίου στο μέσον του οριζόμενου κατά περίπτωση διαστήματος, 

σύμφωνα με την πρόταση.  

Πνευματικά δικαιώματα 

Ο συγγραφέας θα παραχωρήσει στο Ίδρυμα το δικαίωμα έκδοσης, επανέκδοσης και 

αποκλειστικής διάθεσης του βιβλίου για δέκα (10) χρόνια, στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό. Τα πνευματικά δικαιώματα θα περιγραφούν αναλυτικά στις συμβάσεις του 

συγγραφέα/των συγγραφέων. Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα μετάφρασης του έργου 

κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του συγγραφέα/των συγγραφέων. 
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Προστασία προσωπικών δεδομένων 

Το Ίδρυμα δηλώνει ότι αποτελεί πρώτιστη μέριμνά του η ασφάλεια των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων. Στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυμα δεσμεύεται 

στην εφαρμογή των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής 

νομοθεσίας. 

Πληροφορίες για το ΠΙΟΠ 

Αναλυτικές πληροφορίες για το ΠΙΟΠ και τις δραστηριότητές του δίνονται στην 

ιστοσελίδα www.piop.gr 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Θεματικός άξονας  

Ενδεικτικός τίτλος   

Περιγραφή βιβλίου  

Λέξεις-κλειδιά  

Κεφάλαια και περιγραφή τους 

Αριθμός σελίδων, εικόνων, σχημάτων, πινάκων (κατ’ εκτίμηση) 

Πηγές και βιβλιογραφία 

Διασύνδεση με τον Εύδοξο  

 

 

http://www.piop.gr/

