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Ο∆ΗΓΙΕΣ
Ο παρών οδηγός αποτελεί την έντυπη µορφή της ηλεκτρονικής εφαρµογής για την υποβολή προτάσεων για τη
χρηµατοδότηση της δηµιουργίας ηλεκτρονικών βιβλίων. Σηµειώνεται ότι οι υποβολές προτάσεων
πραγµατοποιούνται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο και ο παρών οδηγός έχει ως στόχο την καλύτερη
προετοιµασία των υποψήφιων συγγραφέων.
Κατά τη διάρκεια συµπλήρωσης των απαιτούµενων στοιχείων εµφανίζονται στο χρήστη: α.
προσυµπληρωµένα στοιχεία, τα οποία δεν µπορεί να µεταβάλει, β. στοιχεία προσυµπληρωµένα µε βάση το
προφίλ του (ή το προφίλ των συν-συγγραφέων που δηλώνει), τα οποία µπορεί να µεταβάλει, και γ. στοιχεία
που συµπληρώνονται για πρώτη φορά. Επιπλέον, πολλά από τα στοιχεία που καλείται να δηλώσει ο Κύριος
Συγγραφέας είναι προκαθορισµένα σε µορφή αναπτυσσόµενων µενού ή πολλαπλών επιλογών. Στην
περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ακριβής αντιστοίχιση µε κάποια θεµατική κατηγορία ή άλλη επιλογή, ο
Κύριος Συγγραφέας καλείται να επιλέξει τον πλησιέστερο όρο που παρέχεται από το σύστηµα.
Σε κάθε περίπτωση ο Κύριος Συγγραφέας είναι ο κατ’ εξοχήν υπεύθυνος για την ορθότητα των στοιχείων της
πρότασης και για τη συγκρότηση της συγγραφικής οµάδας.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
1. ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

<Προσυµπληρωµένο>

2. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

<Προσυµπληρωµένο>

3.ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

<Προσυµπληρωµένο>

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

<Προσυµπληρωµένο>

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

<Προσυµπληρωµένο>

ΤΜΗΜΑ Α: ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑ∆Α
1.ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

<Προσυµπληρωµένο>
Ολόκληρο το προφίλ που έχει δηµιουργήσει ο χρήστης στο Μητρώο µε
δυνατότητα ενηµέρωσης.

<Επαναληπτική επιλογή από τον Κύριο Συγγραφέα>
Ο κάθε Συν-συγγραφέας επιλέγεται (µε βάση το Όνοµα και άλλα
2. ΣΥΝ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΕΝΤΟΣ στοιχεία) από το Μητρώο της ∆ράσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον
ΜΗΤΡΩΟΥ
εντοπισµό Συν-συγγραφέων είναι το να έχουν ήδη εγγραφεί στο Μητρώο.
Οι Συν-συγγραφείς µπορούν να επιλέγονται από τους χρήστες της
κατηγορίας Συγγραφείς/Αξιολογητές.
<Επαναληπτική επιλογή από τον Κύριο Συγγραφέα>
3. ΣΥΝ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΕΚΤΟΣ Εδώ ο κύριος Συγγραφέας καταχωρίζει τα στοιχεία ενός Συν-συγγραφέα
εκτός Μητρώου [Όνοµα, Επώνυµο, Ιδιότητα, Φορέας εργασίας, Email,
ΜΗΤΡΩΟΥ
Τηλέφωνο, Σύντοµο Βιογραφικό (σε αρχείο)]. Οι συγκεκριµένοι Συνσυγγραφείς δεν έχουν δικαίωµα αµοιβής.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ
Ο Κύριος Συγγραφέας µπορεί να καταχωρίσει ονοµαστικά τα µέλη της λοιπής συγγραφικής οµάδας, κατά
κύριο λόγο τον προτεινόµενο (από αυτόν) Κριτικό Αναγνώστη. Οι συντελεστές της συγγραφικής
προσπάθειας, πλην του Κριτικού Αναγνώστη, µπορεί να τροποποιηθούν ή να δηλωθούν σε κάθε φάση
ανάπτυξης του βιβλίου, µετά την έγκριση χρηµατοδότησης, και δεν είναι υποχρεωτική η καταχώρισή τους
κατά τη διάρκεια της υποβολής της πρότασης.
<Επαναληπτική επιλογή από τον Κύριο Συγγραφέα>
Ο Κύριος Συγγραφέας µπορεί να προτείνει Κριτικό Αναγνώστη (έναν ή
περισσότερους). Η επιλογή του πρέπει να γίνει µέσα από το Μητρώο του
4.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ
έργου. Οι προτάσεις του Κύριου Συγγραφέα είναι προαιρετικές, δηλαδή
ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
ενδέχεται να αποφασίσει διαφορετικά η Θεµατική Επιτροπή.
Ο Κριτικός Αναγνώστης µπορεί να επιλέγεται από τους χρήστες της
κατηγορίας Συγγραφείς/Αξιολογητές.
<Επαναληπτική επιλογή από τον Κύριο Συγγραφέα>
5.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΓΙΑ Η επιλογή πραγµατοποιείται µέσα από το Μητρώο, οπότε απαραίτητη
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
προϋπόθεση για τον εντοπισµό των συντελεστών για γλωσσική επιµέλεια
είναι το να έχουν ήδη εγγραφεί σε αυτό.
<Επαναληπτική επιλογή από τον Κύριο Συγγραφέα>
6.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΓΙΑ Η επιλογή πραγµατοποιείται µέσα από το Μητρώο, οπότε απαραίτητη
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
προϋπόθεση για τον εντοπισµό των συντελεστών της τεχνικής
επεξεργασίας είναι το να έχουν ήδη εγγραφεί σε αυτό.
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ΤΜΗΜΑ Β: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
1. ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

<Ελεύθερο κείµενο>

2. ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ

<Ελεύθερο κείµενο>
Μη υποχρεωτικό

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

<Επιλογή από λίστα>
Ο Κύριος Συγγραφέας επιλέγει από προκαθορισµένη λίστα µε τιµές [Κύριο
Σύγγραµµα, Βοήθηµα, Εργαστηριακός Οδηγός, Ιατρικός Άτλας, Νοµικός
Κώδικας, Αρχαίο Κείµενο, Λεξικό].

<Επαναληπτική επιλογή από τον Κύριο Συγγραφέα>
Ο Κύριος Συγγραφέας επιλέγει από το σύνολο των θεµατικών κατηγοριών
4.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ αυτές που ανταποκρίνονται καλύτερα στο περιεχόµενο του βιβλίου του. Σε
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΤΟΥ κάθε επιλογή αποδίδει και ένα βαθµό σχετικότητας (1 ως 4). Ο µέγιστος
ΒΙΒΛΙΟΥ
αριθµός επιλογών είναι οκτώ (8). Ο Κύριος Συγγραφέας υποχρεούται να
επισηµάνει µία τουλάχιστον θεµατική κατηγορία, η οποία να ανήκει σε αυτές
που περιέχονται στην Πρόσκληση.
<Ελεύθερο κείµενο>
5.
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ Ο κύριος συγγραφέας επιλέγει συµπληρώνοντας το κατάλληλο πεδίο. Το
(ΕΛΛΗΝΙΚΑ)
σύστηµα τον βοηθά στην επιλογή από προ-καταχωρισµένους όρους. Το πεδίο
µπορεί να συµπληρώνεται και µετά την οριστική υποβολή της πρότασης.
<Ελεύθερο κείµενο>
6.
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ
Ο Κύριος Συγγραφέας επιλέγει συµπληρώνοντας το κατάλληλο πεδίο. Το
(ΑΓΓΛΙΚΑ)
σύστηµα τον βοηθά στην επιλογή από προ-καταχωρισµένους όρους.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΥ
Εδώ ο Κύριος Συγγραφέας πραγµατοποιεί µια εκτίµηση σε σχέση µε την έκταση που θα έχει το
περιεχόµενο του προτεινόµενου βιβλίου καθώς και µε τα επιπλέον στοιχεία όπως πίνακες, σχήµατα κ.λπ.
7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙ∆ΩΝ

<Αριθµός>

8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

<Αριθµός>

9.
ΒΑΣΙΚΗΜΟΡΦΗ <Επιλογή από λίστα>
ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ Σύνολο τιµών: [Microsoft Word, LATEX, Άλλο]
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
10.ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ
/ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ/
ΕΙΚΟΝΩΝ

ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΑ

ΑΡΚΕΤΑ

ΠΟΛΛΑ

0

1-10

10-30

>301

11. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
12. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ
13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΙΝΤΕΟ /
ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ
14. ΑΛΛΑ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΑ
<Ελεύθερο κείµενο> (µέχρι 1.000 χαρακτήρες µε τα κενά)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1

Οι τιµές είναι ενδεικτικές και αναφέρονται σε βιβλίο έκτασης περίπου 200-250 σελίδων.
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ΤΜΗΜΑ Γ: ∆ΟΜΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΥ [ως δύο χιλιάδες (2.000) χαρακτήρες µε τα
κενά]
<Ελεύθερο κείµενο>

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ [ως χίλιοι
(1.000) χαρακτήρες µε τα
κενά ανά κεφάλαιο]

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ
ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ2 [ως
χίλιοι (1.000)
χαρακτήρες µε τα κενά
ανά κεφάλαιο]

1

<Ελεύθερο κείµενο>

<Ελεύθερο κείµενο>

<Ελεύθερο κείµενο>

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ / ΥΛΙΚΟ
<Ένα zip αρχείο, µε περιορισµό µεγέθους>
Στο αρχείο θα περιέχονται όλα τα στοιχεία του βιβλίου που θέλει να καταθέσει ο συγγραφέας.
4. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ [ως δύο χιλιάδες (2.000) χαρακτήρες µε τα κενά]
<Ελεύθερο κείµενο>
Αναφορά σε προϋπάρχον υλικό / παλαιότερες εκδοτικές προσπάθειες που θα αξιοποιηθούν στην παρούσα
πρόταση.

2

Να αναφερθεί εν συντοµία σχετική ερευνητική ή άλλη δραστηριότητα που να ενισχύει την επάρκεια του συγγραφέα σε σχέση µε το
αντικείµενο του κεφαλαίου.
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ΤΜΗΜΑ ∆: ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Είναι υποχρεωτικό το προτεινόµενο βιβλίο να αποτελεί διδακτικό σύγγραµµα για ένα τουλάχιστον εκ των
µαθηµάτων, είτε του Κύριου Συγγραφέα είτε των Συν-συγγραφέων του, που προέρχονται από τη βάση του
«Εύδοξος». Σε ειδικές περιπτώσεις, το βιβλίο επιτρέπεται να σχετίζεται µε µαθήµατα τρίτων (π.χ. εάν οι
Συγγραφείς είναι Οµότιµοι ή συνταξιούχοι καθηγητές).Σε περίπτωση που το βιβλίο αναµένεται να
αξιοποιηθεί µόνο σε νέο µάθηµα, θα πρέπει να συµπληρωθεί το αµέσως επόµενο πεδίο (βλέπε ∆2).
<Προσυµπληρωµένο> <Επαναληπτική επιλογή από τον Κύριο
Συγγραφέα>
1.ΕΠΙΛΟΓΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ Ο Κύριος Συγγραφέας µπορεί να επιλέξει από τα µαθήµατα της λίστας του
«ΕΥ∆ΟΞΟΣ» ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ «Εύδοξος» που έχουν συµπληρώσει ο ίδιος και οι Συν-συγγραφείς στο
ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ προφίλ τους όσα θα χρησιµοποιήσουν το βιβλίο. Επιπλέον, µπορεί να
προσθέσει άλλα µαθήµατα (όχι µελών της συγγραφικής οµάδας) από τη βάση
ΒΙΒΛΙΟ
του «Εύδοξος». Για καθένα από τα επιλεγµένα µαθήµατα, θα πρέπει να
προσδιορίσει την πιθανότητα να αξιοποιηθεί σε αυτό το προτεινόµενο βιβλίο.
2. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
<Ελεύθερο κείµενο> [έως χίλιοι (1.000) χαρακτήρες µε τα κενά]
ΣΕ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
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ΤΜΗΜΑ Ε: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ - ΟΡΟΙ
1. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
<Αριθµός>
Μέγιστη διάρκεια δώδεκα (12) µήνες. Ελάχιστη διάρκεια τέσσερις (4) µήνες. Η χρονική διάρκεια
υπολογίζεται µε αφετηρία το χρονικό σηµείο έγκρισης της χρηµατοδότησης της πρότασης.
<Επιλογή από λίστα>
2. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
Σύνολο τιµών: [Από τη συγγραφική οµάδα, Από την
ΜΟΡΦΗ (EPUB/HTML5)
οµάδα υλοποίησης του έργου]
3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ [ως δύο χιλιάδες (2.000)
χαρακτήρες µε τα κενά]
<Ελεύθερο κείµενο>
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
Α/Α
1

2

3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
Κριτικός Αναγνώστης [Υποχρεωτική εγγραφή - Το κόστος ανέρχεται
στα €1.000]
Μετατροπή σε ηλεκτρονική µορφή [Υποχρεωτική εγγραφή – Το κόστος
µπορεί να είναι κατ' ελάχιστο €1.000]

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1.000,00

1.000,00

<Επιλογή από λίστα>
Ο Κύριος Συγγραφέας επιλέγει από προκαθορισµένη λίστα, µε τιµές
[Ανάπτυξη πολυµεσικού/διαδραστικού υλικού, Γλωσσική επιµέλεια,
Γραφιστική Επιµέλεια, Αµοιβή Συγγραφέα, Αµοιβή Συν-συγγραφέα,
Τεχνική υποστήριξη, Λοιπές εργασίες].

4
5
6
7
8
9

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ

∆εν µπορεί να ξεπερνά
τις δέκα χιλιάδες ευρώ
(€10.000)

<Επιλογή από λίστα>
5. Α∆ΕΙΑ Creative Commons ΠΡΟΣ
Ο Κύριος Συγγραφέας καταχωρίζει την επιλογή του σχετικά µε την
ΤΟ ΚΟΙΝΟ
επιθυµητή Άδεια Χρήσης.
6. Α∆ΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Ο χρήστης µπορεί να κατεβάσει και να διαβάσει την Άδεια
ΠΡΟΣ ΤΟ Σ.Ε.Α.Β.
Εκµετάλλευσης.
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