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1 Εισαγωγή 

Οι υποψήφιοι συγγραφείς που θα χρηματοδοτηθούν από τη Δράση "Ελληνικά Ακαδημαϊκά 

Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα" μπορούν να υποβάλουν πρόταση συγγραφής προς 

χρηματοδότηση, μέσω του λογαριασμού τους στο Μητρώο της Δράσης. 

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 Δράση. 

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. 

Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων της πρότασης παρέχονται και μέσω του Πληροφοριακού 

Συστήματος, ενώ τους ενδιαφερόμενους συνδράμει, κατά την υποβολή της πρότασής τους, και το 

Γραφείο Αρωγής Χρηστών της Δράσης (210.772 4489). 

1.1 Δημιουργία πρότασης 

Από την Κεντρική Σελίδα του λογαριασμού του στο Μητρώο της Δράσης, ο χρήστης μπορεί να 

παρακολουθεί όλες τις Προσκλήσεις για συγγραφή που ανακοινώνονται από τη Δράση. 

Εάν θέλει να υποβάλει πρόταση για κάποια από αυτές, αρκεί να επιλέξει το κουμπί "Δημιουργία 

νέας πρότασης" στο αντίστοιχο πλαίσιο (βλ. Εικόνα 1.1). 

 

Εικόνα 1.1 Δημιουργία 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 "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 Δράσης 

iii. Τον/Τους Συν-συγγραφείς της πρότασης που δεν είναι μέλη του Μητρώου της Δράσης 

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 

2.1 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  ακριβώς είναι αποθηκευμένο τη στιγμή της 

δημιουργίας της πρότασης στο λογαριασμό του στο Μητρώο της Δράσης. 

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. 

2.2 Συν-συγγραφείς εντός Μητρώου 

Επιλέγοντας το κουμπί "Προσθήκη Συν-συγγραφέα (εντός Μητρώου)", ο Κύριος Συγγραφέας 

μπορεί να αναζητήσει στο Μητρώο της Δράσης το χρήστη που θέλει να προσθέσει ως Συν-

συγγραφέα 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 

Δράσης 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 Δράσης (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.  

Σημειώνεται ότι οι αλλαγές που γίνονται από τον Κύριο Συγγραφέα στο προφίλ του Συν-

συγγραφέα στο πλαίσιο μίας πρότασης δεν ενημερώνουν το προφίλ του Συν-συγγραφέα ούτε 

στο Μητρώο ούτε σε άλλες προτάσεις στις οποίες ενδεχομένως συμμετέχει. 
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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 

 

2.3 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 Δράσης. 

 

Εικόνα 2.7 Προσθήκη Συν-συγγραφέα εκτός Μητρώου 

 

Σημειώνεται ότι οι Συν-συγγραφείς που δεν είναι μέλη του Μητρώου δεν είναι δυνατό να 

λάβουν αμοιβή από τη Δράση. 
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2.4 Κριτικός Αναγνώστης 

Στο πεδίο αυτό, ο Κύριος Συγγραφέας έχει τη δυνατότητα να προτείνει έναν ή περισσότερους 

χρήστες του Μητρώου που θα επιθυμούσε να αναλάβουν 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 Δράσης 

 

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. 

2.5 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 

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. 
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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. 

2.6 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, τη γραφιστική επιμέλεια του βιβλίου κ.ά.  

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. 
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3 "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 

3.1 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 3.1 Τίτλος - Υπότιτλος - Κατηγορία βιβλίου 

 

3.2 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 Δράση (βλ. Εικόνα 3.2). Η λίστα 

προσφέρεται και σε εκτυπώσιμη μορφή, προς διευκόλυνση της αναζήτησης των όρων. 

 

Εικόνα 3.2 Αναζήτηση θεματικών ενοτήτων του βιβλίου 

 

Για κάθε θεματική ενότητα που επιλέγει, ο χρήστης θα πρέπει να προσδιορίσει το επίπεδο 

συσχέτισης με το βιβλίο. 
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Εικόνα 3.3 Προσδιορισμός επιπέδου συσχέτισης θεματικών ενοτήτων με το βιβλίο και Λέξεις - 

Κλειδιά 

 

Εξαιρετικής σημασίας για την ευκολότερη αναζήτηση του βιβλίου στον Ακαδημαϊκό 

Συσσωρευτή είναι η καταχώριση έγκυρων λέξεων - κλειδιών, τόσο στα Ελληνικά όσα και στα 

Αγγλικά (βλ. Εικόνα 3.3).  

 

 

3.3 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 3.4 Αριθμός κεφαλαίων/σελίδων - Μορφή υλικού 

 

Επιπλέον στοιχείο, εξίσου σημαντικό για τη μορφή του έργου που η Δράση 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 3.4). 
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3.4 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 3.5 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 το να συμπληρώνονται τα παραπάνω πεδία με την καλύτερη δυνατή 

προσέγγιση, χωρίς βέβαια να είναι δεσμευτικές για το τελικό υλικό οι τιμές που θα δοθούν 

εδώ. 
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4 "Δομή 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 

4.1 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 4.1 Περιγραφή της θεματολογίας του βιβλίου σε ελεύθερο κείμενο 
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4.2 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 με μια αναφορά στο 

επιστημονικό/ερευνητικό έργο του συγγραφέα επί του αντικειμένου του κεφαλαίου. 

 

Εικόνα 4.2 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 4.3). 

Φυσικά, η δυνατότητα επεξεργασίας ή/και διαγραφής ενός κεφαλαίου είναι πάντα διαθέσιμη στη 

δεξιά στήλη του πίνακα (βλ. Εικόνα 4.3). 

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 4.3). 
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Εικόνα 4.3 Πίνακας περιγραφής κεφαλαίων - Ενδεικτικό κεφάλαιο 

 

4.3 Ωριμότητα πρότασης 

Κλείνοντας την ενότητα, είναι ιδιαιτέρως σημαντική, για την ενίσχυση της πρότασής του, η 

παράθεση, από τον ίδιο τον Κύριο Συγγραφέα, μίας 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 Δράση βιβλίου. 
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5 "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 ΕΥΔΟΞΟΥ, 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 ΕΥΔΟΞΟΥ που ο ίδιος ή οι Συν-συγγραφείς του έχουν δηλώσει 

στο λογαριασμό τους στο Μητρώο ότι διδάσκουν (βλ. Εικόνα 5.1 – κουμπί "Επιλογή από τα 

μαθήματα του Κύριου Συγγραφέα"/"Επιλογή από τα μαθήματα των Συν-συγγραφέων"). 

 

Εικόνα 5.1 Μαθήματα ΕΥΔΟΞΟΥ 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 5.1). 
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Τέλος, στις περιπτώσεις που το βιβλίο αναμένεται να αξιοποιηθεί σε μαθήματα που για κάποιο 

λόγο δεν περιέχονται στη βάση του ΕΥΔΟΞΟΥ (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 

ΕΥΔΟΞΟΥ. 
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6 "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. Διάρκεια 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 

6.1 Διάρκεια 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 6.1 Διάρκεια 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 Δράσης (βλ. Εικόνα 6.1). 

Η επιλογή που θα κάνει εδώ ο Κύριος Συγγραφέας ενδεχομένως θα αναπροσαρμόσει τον 

προϋπολογισμό για το έργο του.  
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6.2 Σχέδιο αξιοποίησης της χρηματοδότησης - Κατηγορίες 

δαπανών 

Αφού περιγράψει συνοπτικά το πλάνο που έχει για την αξιοποίηση της χρηματοδότησης που θα 

λάβει από τη Δράση, ο Κύριος Συγγραφέας θα πρέπει να ορίσει το ποσό που θα διαθέσει σε κάθε 

κατηγορία δαπανών. 

 

Εικόνα 6.2 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 
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Εικόνα 6.3 Προϋπολογισμό ανά κατηγορία δαπανών 

 

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 αρκεί το να προσδιορίσει ο Κύριος Συγγραφέας το ύψος του ποσού που επιθυμεί 

να διαθέσει για κάθε εργασία, χωρίς να  χρειάζεται να συνδέσει τις δαπάνες με μέλη του 

Μητρώου. 

6.3 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 Δημιουργού - Όχι εμπορική χρήση - Όχι παράγωγα έργα 

 Αναφορά Δημιουργού - Όχι εμπορική χρήση - Παρόμοια διανομή 
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Εικόνα 6.4 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. 

 


