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1 ∆ηµιουργία πρότασης
Οι υποψήφιοι συγγραφείς που θα χρηµατοδοτηθούν από τη ∆ράση "Ελληνικά Ακαδηµαϊκά
Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα" µπορούν να υποβάλουν πρόταση συγγραφής προς
χρηµατοδότηση, µέσω του λογαριασµού τους στο Μητρώο της ∆ράσης.
Οι κατηγορίες χρηστών που έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν πρόταση και να
χρηµατοδοτηθούν για τη συγγραφή ηλεκτρονικού βιβλίου θα προσδιορίζονται στο πλαίσιο της
κάθε Πρόσκλησης που θα δηµοσιεύεται από τη ∆ράση.
Τα στοιχεία που θα δώσει ο υποψήφιος συγγραφέας κατά την υποβολή της πρότασής του θα
πρέπει να περιγράφουν επαρκώς το προτεινόµενο βιβλίο, επιτρέποντας στον αξιολογητή της
πρότασης να σχηµατίσει πλήρη εικόνα για το έργο που πρόκειται να λάβει χρηµατοδότηση.
Από την Κεντρική Σελίδα του λογαριασµού του στο Μητρώο της ∆ράσης, ο χρήστης µπορεί να
παρακολουθεί όλες τις Προσκλήσεις για συγγραφή που ανακοινώνονται από τη ∆ράση.
Εάν θέλει να υποβάλει πρόταση για κάποια από αυτές, αρκεί να επιλέξει το κουµπί "∆ηµιουργία
νέας πρότασης" στο αντίστοιχο πλαίσιο (βλ. Εικόνα 1.1).

Εικόνα 1.1 ∆ηµιουργία πρότασης συγγραφής

Από την Κεντρική Σελίδα του λογαριασµού του, ο χρήστης µπορεί να έχει µια συνολική εικόνα
και να διαχειρίζεται τις προτάσεις που έχει δηµιουργήσει.
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2 Συµπλήρωση πρότασης
2.1 «Συγγραφική Οµάδα»
Το πρώτο σύνολο στοιχείων που θα πρέπει να συµπληρώσει ο χρήστης στην πρότασή του αφορά
στη σύνθεση της συγγραφικής οµάδας και περιλαµβάνει:
i.

Τον Κύριο Συγγραφέα της πρότασης

ii.

Τον/Τους Συν-συγγραφείς της πρότασης που είναι µέλη του Μητρώου της ∆ράσης

iii.

Τον/Τους Συν-συγγραφείς της πρότασης που δεν είναι µέλη του Μητρώου της ∆ράσης

iv.

Τον προτεινόµενο από το Συγγραφέα Κριτικό Αναγνώστη του βιβλίου

v.

Τους συντελεστές που θα αναλάβουν τη γλωσσική επιµέλεια του βιβλίου

vi.

Τους συντελεστές που θα αναλάβουν την τεχνική επεξεργασία του βιβλίου

vii.

Τους συντελεστές που θα αναλάβουν τη γραφιστική επιµέλεια του βιβλίου

2.1.1

Κύριος Συγγραφέας

Στο πεδίο αυτό, αντιγράφεται το προφίλ του χρήστη που υποβάλλει την πρόταση - και έχει ως εκ
τούτου το ρόλο του Κύριου Συγγραφέα - όπως είναι αποθηκευµένο στο λογαριασµό του στο
Μητρώο της ∆ράσης, τη στιγµή της δηµιουργίας της πρότασης.
Ο χρήστης µπορεί να διαχειριστεί το προφίλ του, όπως ακριβώς θα έκανε και µέσα από το
λογαριασµό του στο Μητρώο. Για να επεξεργαστεί τα στοιχεία του προφίλ του, ο χρήστης
επιλέγει το εικονίδιο επεξεργασίας (βλ. Εικόνες 2.1-2.2).

Εικόνα 2.1 Κύριος Συγγραφέας της πρότασης - Επεξεργασία του προφίλ
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Εικόνα 2.2 Κύριος Συγγραφέας της πρότασης - Ενηµέρωση του προφίλ

Σηµειώνεται ότι οι αλλαγές που γίνονται στο προφίλ του Κύριου Συγγραφέα µέσα από την
πρόταση, ενηµερώνουν αυτόµατα το αντίγραφο του προφίλ του τόσο στο Μητρώο όσο και
σε όλες τις υπόλοιπες µη υποβληθείσες προτάσεις του.

2.1.2

Συν-συγγραφείς εντός Μητρώου

Επιλέγοντας το κουµπί "Προσθήκη Συν-συγγραφέα (εντός Μητρώου)", ο Κύριος Συγγραφέας
µπορεί να αναζητήσει στο Μητρώο της ∆ράσης το χρήστη που θέλει να προσθέσει ως Συνσυγγραφέα στην πρότασή του.
Το προφίλ του Συν-συγγραφέα, ωστόσο, δεν είναι άµεσα διαθέσιµο στον Κύριο Συγγραφέα.
Αµέσως µετά την καταχώριση της επιλογής του Συν-συγγραφέα, ο Κύριος Συγγραφέας θα πρέπει
να του αποστείλει ένα αίτηµα πρόσβασης στα στοιχεία του προφίλ του (βλ. Εικόνα 2.3).

Εικόνα 2.3 Προσθήκη Συν-συγγραφέα από το Μητρώο - Αποστολή αιτήµατος πρόσβασης στο προφίλ
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Με αυτόν τον τρόπο - µέσω e-mail - ο Συν-συγγραφέας ενηµερώνεται ότι κάποιος χρήστης της
∆ράσης τον έχει επιλέξει στη συγγραφική του οµάδα και συναινεί να του εκχωρήσει πρόσβαση
στα στοιχεία του βιογραφικού του, το οποίο ο ίδιος έχει διαµορφώσει και καταχωρίσει στο
Μητρώο της ∆ράσης (βλ. Εικόνα 2.4).

Εικόνα 2.4 E-mail προς το Συν-συγγραφέα για πρόσβαση στο προφίλ του

Η διαχείριση των αιτηµάτων που αποστέλλει ή λαµβάνει ένας χρήστης προκειµένου να αναθέσει
ή να λάβει το ρόλο του Συν-συγγραφέα σε µία πρόταση, γίνεται από την Κεντρική Σελίδα του
λογαριασµού του στο Μητρώο (βλ. Εικόνα 2.5).

Εικόνα 2.5 Απεσταλµένα και ληφθέντα αιτήµατα για πρόσβαση στο προφίλ

Αφού ο Κύριος Συγγραφέας λάβει τη σύµφωνη γνώµη του Συν-συγγραφέα, µέσω της παραπάνω
διαδικασίας, µπορεί πλέον να βλέπει και να επεξεργάζεται τα στοιχεία του προφίλ του, ώστε να το
προσαρµόσει στις ανάγκες της πρότασης.
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Σηµειώνεται ότι οι αλλαγές που γίνονται από τον Κύριο Συγγραφέα στο προφίλ του Συνσυγγραφέα στο πλαίσιο µίας πρότασης δεν ενηµερώνουν το προφίλ του Συν-συγγραφέα ούτε
στο Μητρώο ούτε σε άλλες προτάσεις στις οποίες ενδεχοµένως συµµετέχει.
Τέλος, εάν για οποιονδήποτε λόγο το επιθυµεί, ο Κύριος Συγγραφέας µπορεί να επαναφέρει το
προφίλ του Συν-συγγραφέα από το Μητρώο, αναιρώντας όποια επεξεργασία αυτό έχει υποστεί
στο πλαίσιο της πρότασης (βλ. Εικόνα 2.6).

Εικόνα 2.6 Επαναφορά προφίλ Συν-συγγραφέα από το Μητρώο

2.1.3

Συν-συγγραφείς εκτός Μητρώου

Επιλέγοντας το κουµπί "Προσθήκη Συν-συγγραφέα (εκτός Μητρώου)" ο Κύριος Συγγραφέας
µπορεί να προσθέσει στην πρότασή του τα στοιχεία ενός Συν-συγγραφέα που δεν έχει εγγραφεί
στο Μητρώο της ∆ράσης.

Εικόνα 2.7 Προσθήκη Συν-συγγραφέα εκτός Μητρώου
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Σηµειώνεται ότι οι Συν-συγγραφείς που δεν είναι µέλη του Μητρώου, δεν είναι δυνατό να
λάβουν αµοιβή από τη ∆ράση.

2.1.4

Κριτικός Αναγνώστης

Στο πεδίο αυτό, ο Κύριος Συγγραφέας θα πρέπει να προτείνει τουλάχιστον έναν από τους χρήστες
του Μητρώου για να αναλάβει το ρόλο του Κριτικού Αναγνώστη στο έργο του. Η αναζήτηση
µπορεί να γίνει από τα µέλη του Μητρώου (βλ. Εικόνα 2.8).

Εικόνα 2.8 Αναζήτηση και επιλογή Κριτικού Αναγνώστη από το Μητρώο της ∆ράσης

Σηµειώνεται ότι οι προτάσεις του Κύριου Συγγραφέα για το πρόσωπο του Κριτικού
Αναγνώστη δεν είναι δεσµευτικές για τη Θεµατική Επιτροπή της Πρόσκλησης, που µπορεί
να αναθέσει το ρόλο σε άλλο χρήστη του Μητρώου.

2.1.5

Συντελεστές για γλωσσική επιµέλεια

Εάν επιθυµεί να εντάξει στη συγγραφική του οµάδα έναν ή περισσότερους συντελεστές για τη
γλωσσική επιµέλεια του βιβλίου, ο Κύριος Συγγραφέας µπορεί να αναζητήσει τους συνεργάτες
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που θα επιλέξει από τα µέλη του Μητρώου που έχουν δηλώσει ότι αναλαµβάνουν καθήκοντα
επιµέλειας.
Για αποδοτικότερη αναζήτηση, ο Κύριος Συγγραφέας έχει πρόσβαση στα προφίλ των
συντελεστών, χωρίς όµως να µπορεί να τα επεξεργαστεί.

Εικόνα 2.9 Επισκόπηση προφίλ Συντελεστή Συγγραφικής Προσπάθειας

Η επιλογή των συντελεστών για τη γλωσσική επιµέλεια του βιβλίου δεν είναι υποχρεωτικό
να γίνει κατά την υποβολή της πρότασης, µε άλλα λόγια µπορεί να γίνει και µετά τη
χρηµατοδότηση του βιβλίου.

2.1.6

Συντελεστές για τεχνική επεξεργασία

Στο πεδίο αυτό, ο Κύριος Συγγραφέας επιλέγει, εφόσον το επιθυµεί, έναν ή περισσότερους
συντελεστές που θα αναλάβουν εργασίες όπως τη µετατροπή του βιβλίου σε (µορφή) Epub, τη
δηµιουργία πολυµεσικού υλικού, κ.α.
Για αποδοτικότερη αναζήτηση στο Μητρώο, ο Κύριος Συγγραφέας µπορεί να βλέπει τα στοιχεία
του προφίλ των συντελεστών, χωρίς να µπορεί να τα επεξεργάζεται.
Η επιλογή των συντελεστών για την τεχνική επεξεργασία του βιβλίου δεν είναι υποχρεωτικό
να γίνει κατά την υποβολή της πρότασης, δηλαδή µπορεί να γίνει και µετά τη
χρηµατοδότηση του βιβλίου.

2.1.7

Συντελεστές για γραφιστική επιµέλεια

Ο Κύριος Συγγραφέας µπορεί να επιλέξει, εφόσον το επιθυµεί, έναν ή περισσότερους
συντελεστές που θα αναλάβουν τη γραφιστική επιµέλεια.
Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µεταξύ των συντελεστών που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο της
∆ράσης για να προσφέρουν αυτού του είδους την εργασία.
Η επιλογή των συντελεστών για την τεχνική επεξεργασία του βιβλίου δεν είναι υποχρεωτικό
να γίνει κατά την υποβολή της πρότασης, δηλαδή µπορεί να γίνει και µετά τη
χρηµατοδότηση του βιβλίου.

12

2.2 «Περιγραφή Βιβλίου»
Το επόµενο σύνολο στοιχείων που θα πρέπει να συµπληρώσει ο χρήστης στην πρότασή του
αφορά στην περιγραφή και στα τεχνικά χαρακτηριστικά του βιβλίου και περιλαµβάνει::
i.

Τίτλος του βιβλίου

ii.

Υπότιτλος

iii.

Κατηγορία βιβλίου

iv.

Θεµατικές κατηγορίες του βιβλίου

v.

Λέξεις - Κλειδιά

vi.

Αριθµός σελίδων

vii.

Αριθµός κεφαλαίων

viii.

Μορφή του πρωτογενούς υλικού

ix.

Αριθµός σχηµάτων/γραφηµάτων/εικόνων

x.

Αριθµός πινάκων

xi.

Αριθµός εξισώσεων

xii.

Αριθµός βίντεο/ηχητικών αρχείων

xiii.

Λοιπά διαδραστικά στοιχεία του βιβλίου

2.2.1

Τίτλος - Υπότιτλος - Κατηγορία

Η περιγραφή του προτεινόµενου βιβλίου ξεκινά µε την καταχώριση του τίτλου και του υπότιτλου.
Θα πρέπει, επίσης, να προσδιοριστεί εάν η πρόταση αφορά στη συγγραφή:
Κύριου συγγράµµατος
Βοηθήµατος
Εργαστηριακού οδηγού
Άτλαντα
Νοµικού κώδικα
Αρχαίου κειµένου
Λεξικού
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Εικόνα 2.10 Τίτλος - Υπότιτλος - Κατηγορία βιβλίου

2.2.2

Θεµατικές κατηγορίες του βιβλίου – Λέξεις-κλειδιά

Ο Κύριος Συγγραφέας θα πρέπει να συσχετίσει το βιβλίο του µε τουλάχιστον µία θεµατική
ενότητα, επιλέγοντας από τη λίστα που προσφέρει η ∆ράση (βλ. Εικόνα 2.11). Η λίστα
προσφέρεται και σε εκτυπώσιµη µορφή, προς διευκόλυνση της αναζήτησης των όρων.

Εικόνα 2.11 Αναζήτηση θεµατικών ενοτήτων του βιβλίου

Ο χρήστης θα πρέπει να προσδιορίσει µία εκ των θεµατικών ενοτήτων που έχει επιλέξει για το
βιβλίο του ως κύρια θεµατική ενότητα.
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Εικόνα 2.12 Προσδιορισµός κύριας θεµατικής ενότητας του βιβλίου και Λέξεις - Κλειδιά

Εξαιρετικής σηµασίας για την ευκολότερη αναζήτηση του βιβλίου στον Ακαδηµαϊκό
Συσσωρευτή είναι η καταχώριση εύστοχων λέξεων - κλειδιών, τόσο στα Ελληνικά όσα και στα
Αγγλικά (βλ. Εικόνα 2.12).

2.2.3

Αριθµός σελίδων/κεφαλαίων - Μορφή πρωτογενούς υλικού

Στα πεδία αυτά, ο Κύριος Συγγραφέας θα πρέπει να προσδιορίσει το πλήθος των κεφαλαίων που
αναµένεται να έχει το έργο του και να δώσει µια εκτίµηση για τον αριθµό των σελίδων του, ώστε
να αποτυπωθεί µια εικόνα για το µέγεθος του προς χρηµατοδότηση βιβλίου.

Εικόνα 2.13 Αριθµός κεφαλαίων/σελίδων - Μορφή υλικού

Επιπλέον στοιχείο, εξίσου σηµαντικό για τη µορφή του έργου που η ∆ράση θα αναµένει να λάβει,
είναι το εργαλείο συγγραφής του πρωτογενούς υλικού. Ενδεικτικά, ο χρήστης µπορεί εδώ να
επιλέξει µεταξύ Microsoft Word και LATEX (βλ. Εικόνα 2.13).
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2.2.4

Αριθµός ειδικών στοιχείων

Κλείνοντας αυτή την ενότητα της πρότασης, ο Κύριος Συγγραφέας θα πρέπει να προσδιορίσει
κατ' εκτίµηση το πλήθος των ειδικών στοιχείων που προτίθεται να συµπεριλάβει στο έργο του. Ως
ειδικά στοιχεία νοούνται οι εικόνες, τα γραφήµατα, τα διαγράµµατα, οι πίνακες, οι εξισώσεις, τα
αρχεία βίντεο και οποιοδήποτε διαδραστικό αντικείµενο.

Εικόνα 2.14 Προσδιορισµός ειδικών στοιχείων

Για όποια από τα παραπάνω στοιχεία προσφέρονται ενδεικτικές τιµές επιλογής για το πλήθος
τους η βάση υπολογισµού είναι ένα βιβλίο διακοσίων (200) σελίδων.
Είναι σηµαντικό τα παραπάνω πεδία να συµπληρωθούν µε την καλύτερη δυνατή
προσέγγιση, χωρίς βέβαια οι τιµές που θα δοθούν εδώ να είναι δεσµευτικές για το τελικό
υλικό.

2.3 «∆οµή Βιβλίου»
Το τρίτο σύνολο στοιχείων που θα πρέπει να συµπληρώσει ο χρήστης στην πρότασή του αφορά
στο περιεχόµενο του βιβλίου και περιλαµβάνει::
i.

Θεµατολογία του βιβλίου

ii.

Ανάλυση των κεφαλαίων του βιβλίου

iii.

Ενδεικτικό κεφάλαιο από το υλικό του βιβλίου

iv.

Τεκµηρίωση ωριµότητας της πρότασης
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2.3.1

Θεµατολογία του βιβλίου

Ο χρήστης εδώ καλείται να αποδώσει συνοπτικά και σε ελεύθερο κείµενο το περιεχόµενο του
προτεινόµενου βιβλίου, µε τρόπο απλό και κατατοπιστικό, ώστε ο αξιολογητής της πρότασης και
η αρµόδια Θεµατική Επιτροπή να σχηµατίσουν την πληρέστερη δυνατή εικόνα σχετικά µε το
επιστηµονικό αντικείµενο του προς χρηµατοδότηση έργου.

Εικόνα 2.15 Περιγραφή της θεµατολογίας του βιβλίου σε ελεύθερο κείµενο

2.3.2

Ανάλυση κεφαλαίων - Ενδεικτικό κεφάλαιο

Στον πίνακα που προσφέρεται σε αυτό το σηµείο µπορούν να προστεθούν τα κεφάλαια του
βιβλίου, το καθένα µε µια σύντοµη περιγραφή του αντικειµένου του και µια αναφορά στο
επιστηµονικό/ερευνητικό έργο του συγγραφέα επί του αντικειµένου του κεφαλαίου.
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Εικόνα 2.16 Καταχώριση κεφαλαίου

Αφού προσθέσει τα κεφάλαια του βιβλίου, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη σειρά µε
την οποία αναµένεται να εµφανίζονται στο βιβλίο, χρησιµοποιώντας τα βέλη που εµφανίζονται
αριστερά του τίτλου του κεφαλαίου (βλ. Εικόνα 2.17.
Φυσικά, η δυνατότητα επεξεργασίας ή/και διαγραφής ενός κεφαλαίου είναι πάντα διαθέσιµη στη
δεξιά στήλη του πίνακα (βλ. Εικόνα 2.17).
Για την καλύτερη παρουσίαση του υλικού του, ο Κύριος Συγγραφέας έχει τη δυνατότητα να
προσθέσει στην πρότασή του ένα ενδεικτικό κεφάλαιο ή µέρος του υλικού του. Εάν το ενδεικτικό
κεφάλαιο αποτελείται από περισσότερα του ενός αρχεία (για παράδειγµα αρχείο κειµένου,
εικόνες, υπολογιστικά φύλλα, κ.λπ.), ο χρήστης θα πρέπει να τα µεταφορτώσει όλα σε ένα
συµπιεσµένο φάκελο (βλ. Εικόνα 2.17).
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Εικόνα 2.17 Πίνακας περιγραφής κεφαλαίων - Ενδεικτικό κεφάλαιο

2.3.3

Ωριµότητα πρότασης

Κλείνοντας την ενότητα, είναι ιδιαιτέρως σηµαντική, για την ενίσχυση της πρότασής του, η
παράθεση, από τον ίδιο τον Κύριο Συγγραφέα, µιας συνοπτικής αλλά ουσιώδους αναφοράς σε
υπάρχον υλικό ή σε παλαιότερο συγγραφικό του έργο (και εδώ σε ελεύθερο κείµενο), που θα
τον βοηθήσει στη συγγραφή του χρηµατοδοτούµενου από τη ∆ράση βιβλίου.

2.4 «Μαθήµατα»
Στο σηµείο αυτό της πρότασής του, ο Κύριος Συγγραφέας θα πρέπει να προσδιορίσει τα
µαθήµατα προπτυχιακού επιπέδου στα οποία αναµένεται να αξιοποιηθεί το βιβλίο του.
Είναι υποχρεωτικό το προτεινόµενο βιβλίο να αποτελεί διδακτικό σύγγραµµα για ένα
τουλάχιστον εκ των µαθηµάτων της βάσης του ΕΥ∆ΟΞΟΥ, διδασκόµενο είτε από τον Κύριο
Συγγραφέα είτε από τους Συν-συγγραφείς.
Προς διευκόλυνση της συµπλήρωσης του σχετικού πίνακα, ο χρήστης µπορεί να επιλέξει
απευθείας από τα µαθήµατα του ΕΥ∆ΟΞΟΥ που ο ίδιος ή οι Συν-συγγραφείς του έχουν δηλώσει
19

στο λογαριασµό τους στο Μητρώο ότι διδάσκουν (βλ. Εικόνα 2.18 – κουµπί "Επιλογή από τα
µαθήµατα του Κύριου Συγγραφέα"/"Επιλογή από τα µαθήµατα των Συν-συγγραφέων").

Εικόνα 2.18 Μαθήµατα ΕΥ∆ΟΞΟΥ που θα αξιοποιήσουν το βιβλίο

Σε ειδικές περιπτώσεις, το βιβλίο επιτρέπεται να αφορά σε µάθηµα που δε διδάσκεται από µέλη
της Συγγραφικής Οµάδας (π.χ. στην περίπτωση Οµότιµων ή Συνταξιούχων Καθηγητών που,
ενώ είναι Κύριοι Συγγραφείς ή Συν-συγγραφείς, δε διδάσκουν πια το µάθηµα για το οποίο
προορίζεται το σύγγραµµα) (βλ. Εικόνα 5.1 - κουµπί "Επιλογή άλλου µαθήµατος").
Για καθένα από τα µαθήµατα που επιλέγονται, ο Κύριος Συγγραφέας θα πρέπει να προσδιορίσει
την πιθανότητα αξιοποίησης του προς χρηµατοδότηση βιβλίου (βλ. Εικόνα 2.18).
Τέλος, στις περιπτώσεις που το βιβλίο αναµένεται να αξιοποιηθεί σε µαθήµατα που για κάποιο
λόγο δεν περιέχονται στη βάση του ΕΥ∆ΟΞΟΥ (π.χ. σε νεο-σχεδιαζόµενα µαθήµατα ή σε
µαθήµατα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου) αυτά θα πρέπει να καταγραφούν σε
ελεύθερο κείµενο, µε παράλληλη αιτιολόγηση για τη µη χρήση του βιβλίου σε κάποιο από τα
µαθήµατα προπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών που είναι καταχωρισµένα στη βάση του
ΕΥ∆ΟΞΟΥ.
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2.5 «Χρηµατοδότηση – Όροι»
Το τελευταίο σύνολο στοιχείων που θα πρέπει να συµπληρώσει ο χρήστης στην πρότασή του
αφορά στο πλάνο χρηµατοδότησης και στις άδειες εκµετάλλευσης του έργου του που θα
παραχωρήσει

στο

κοινό και

στο

Σύνδεσµο Ελληνικών

Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών.

Περιλαµβάνει::
i.

∆ιάρκεια Συγγραφής

ii.

Αρµοδιότητα για τη µετατροπή του βιβλίου σε µορφή Epub

iii.

Σχέδιο αξιοποίησης της χρηµατοδότησης

iv.

Προϋπολογισµός ανά κατηγορία δαπάνης

v.

Επιλογή άδειας χρήσης του έργου από το κοινό

vi.

Παραχώρηση άδειας εκµετάλλευσης του έργου από το Σύνδεσµο Ελληνικών
Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

2.5.1

∆ιάρκεια συγγραφής - Μετατροπή του βιβλίου

Ο Κύριος Συγγραφέας έχει στη διάθεσή του τουλάχιστον τέσσερις (4) και το πολύ δώδεκα (12)
µήνες για να ολοκληρώσει το βιβλίο του.
Η δήλωση του χρήστη σε αυτό το σηµείο θα καθορίσει και το χρονικό όριο της εκταµίευσης των
τριών δόσεων στις οποίες θα αποδοθεί το σύνολο της χρηµατοδότησης.

Εικόνα 2.19 ∆ιάρκεια συγγραφής - Μετατροπή του βιβλίου σε Εpub

Πολύ σηµαντικό σηµείο της πρότασης είναι η δήλωση του Κύριου Συγγραφέα για το αν θα
αναλάβει ο ίδιος και η συγγραφική του οµάδα τη µετατροπή του βιβλίου σε (µορφή) Epub ή αν θα
µεταφέρει την εργασία αυτή στην οµάδα υλοποίησης της ∆ράσης (βλ. Εικόνα 2.19).
Η επιλογή που θα κάνει εδώ ο Κύριος Συγγραφέας ενδεχοµένως θα προσαρµόσει τον
προϋπολογισµό του έργου του.
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2.5.2

Σχέδιο αξιοποίησης της χρηµατοδότησης - Κατηγορίες δαπανών

Αφού περιγράψει συνοπτικά το πλάνο που έχει για την αξιοποίηση της χρηµατοδότησης που θα
λάβει από τη ∆ράση, ο Κύριος Συγγραφέας θα πρέπει να ορίσει το ποσό που θα διαθέσει σε κάθε
κατηγορία δαπανών.

Εικόνα 2.20 Αναλυτικό πλάνο αξιοποίησης της χρηµατοδότησης

Οι δαπάνες στις οποίες µπορεί ο Κύριος Συγγραφέας να κατανείµει τον προϋπολογισµό του είναι
οι εξής:
Αµοιβή Κριτικού Αναγνώστη
Μετατροπή του βιβλίου σε ηλεκτρονική µορφή
Αµοιβή Συγγραφέα
Αµοιβή Συν-συγγραφέα
Ανάπτυξη πολυµεσικού/διαδραστικού υλικού
Γλωσσική επιµέλεια
Γραφιστική επιµέλεια
Τεχνική υποστήριξη
Λοιπές εργασίες

Εικόνα 2.21 Προϋπολογισµό ανά κατηγορία δαπανών
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Σηµειώνεται ότι η αµοιβή του Κριτικού Αναγνώστη ανέρχεται στα € 1.000, χωρίς
δυνατότητα επεξεργασίας, ενώ η µετατροπή του βιβλίου σε ηλεκτρονική µορφή είναι
υποχρεωτική δαπάνη και το κόστος ανέρχεται στα € 1.000 µε δυνατότητα αναθεώρησης
προς τα πάνω.
Το σύνολο του προϋπολογισµού του έργου δεν µπορεί να ξεπερνά τις € 10.000.
Στο σηµείο αυτό ο Κύριος Συγγραφέας αρκεί να προσδιορίσει το ύψος του ποσού που επιθυµεί να
διαθέσει για κάθε εργασία, χωρίς να χρειάζεται να συνδέσει τις δαπάνες µε µέλη του Μητρώου.

2.5.3

Άδειες χρήσης/εκµετάλλευσης

Το τελευταίο βήµα πριν την ολοκλήρωση µιας πρότασης συγγραφής είναι η επιλογή της άδειας
Ανοιχτής Πρόσβασης µε την οποία το έργο θα διατίθεται στο κοινό και η παραχώρηση της άδειας
εκµετάλλευσης του έργου προς το Σύνδεσµο Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών.
Ο Σ.Ε.Α.Β. έχει υποδείξει δύο άδειες Ανοιχτής Πρόσβασης (Creative Commons), από τις οποίες ο
Κύριος Συγγραφέας µπορεί να επιλέξει αυτή της αρεσκείας του:
Αναφορά ∆ηµιουργού - Όχι εµπορική χρήση - Όχι παράγωγα έργα
Αναφορά ∆ηµιουργού - Όχι εµπορική χρήση - Παρόµοια διανοµή

Εικόνα 2.22 Αποδοχή άδειας εκµετάλλευσης

Τέλος, ο Κύριος Συγγραφέας µπορεί να εκτυπώσει και να διαβάσει την άδεια εκµετάλλευσης που
θα παραχωρήσει στο Σ.Ε.Α.Β. για το έργο του.
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3 Υποβολή πρότασης
Αφού έχει συµπληρώσει όλα τα πεδία της πρότασής του, ο Κύριος Συγγραφέας µπορεί να την
προβάλει και να την εκτυπώσει από την Κεντρική Σελίδα του λογαριασµού του (βλ Εικόνα 3.1).

Εικόνα 3.1 Επισκόπηση της πρότασης

Εφόσον ο χρήστης δεν επιθυµεί να κάνει αλλαγές στην πρότασή του, µπορεί να την υποβάλει (βλ.
Εικόνα 3.2)

Εικόνα 3.2 Υποβολή πρότασης

Στο στάδιο αυτό, όσο, δηλαδή, ο χρήστης δεν έχει υποβάλει οριστικά την πρότασή του και
εντός της προθεσµίας υποβολής προτάσεων, µπορεί να αναιρέσει την υποβολή της πρότασης
και να την επεξεργαστεί (βλ. Εικόνα 3.3).

Εικόνα 3.3 Αναίρεση υποβολής της πρότασης
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Εάν ο Κύριος Συγγραφέας είναι σίγουρος ότι η πρότασή του έχει την οριστική της µορφή, µπορεί
να επιλέξει να την υποβάλει οριστικά (βλ. Εικόνα 3.4). Επισηµαίνεται ότι µετά την οριστική
υποβολή της πρότασης δεν είναι δυνατό να γίνει καµία αλλαγή στα στοιχεία της. Επιπλέον, η
οριστική υποβολή της πρότασης είναι µη αναστρέψιµη ενέργεια.

Εικόνα 3.4 Οριστική υποβολή της πρότασης

Μετά την οριστική υποβολή της πρότασής του, ο Κύριος Συγγραφέας θα πρέπει να εκτυπώσει:
το τελικό αντίγραφο της πρότασής του, που φέρει µοναδικό κλειδί ασφαλείας
την Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την οποία αιτείται τη χρηµατοδότησή του, και
την ετικέτα που θα πρέπει να φέρει ο φάκελος που θα αποσταλεί προς τον Ειδικό
Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Ο χρήστης µεταφέρεται στην καρτέλα από την οποία µπορεί να εκτυπώσει τα παραπάνω
απαραίτητα έγγραφα, επιλέγοντας το κουµπί «Εκτύπωση για Αποστολή» (βλ. Εικόνα 3.5 – 3.6).

Εικόνα 3.5 Εκτύπωση της πρότασης για αποστολή
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Εικόνα 3.6 Εκτύπωση των εγγράφων που αποστέλλονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π.

Σηµειώνεται ότι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί οριστικά στο Πληροφοριακό Σύστηµα,
δε θα αξιολογούνται. Οµοίως, δε θα αξιολογούνται προτάσεις που έχουν υποβληθεί οριστικά,
αλλά ο Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π. δεν έχει λάβει το έντυπο αντίγραφό τους.
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