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ΟΔΗΓΙΕΣ 

Ο παρών οδηγός αποτελεί την έντυπη μορφή της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή προτάσεων για 

την εκδήλωση ενδιαφέροντος 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 στον χρήστη: α. προ-

συμπληρωμένα στοιχεία, τα οποία δεν μπορεί να μεταβάλει, β. στοιχεία προ-συμπληρωμένα 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. 

 

Επισημαίνεται σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι οι προτάσεις αυτές δεν δύνανται να λάβουν 

χρηματοδότηση στην παρούσα φάση υλοποίησης της ενταγμένης Πράξης. Μπορούν, ωστόσο, να 

αποτελέσουν εφαλτήριο για την υποβολή πρότασης, εκ μέρους του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών/ΣΕΑΒ, για χρηματοδότηση μιας νέας Πράξης. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

1. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 06 

2. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
Γενική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 

Συγγραφή Ηλεκτρονικών Βιβλίων Ανοικτής 

Πρόσβασης 

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 25/05/2015 

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 31/07/2015 

 

ΤΜΗΜΑ Α: ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

1.ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 

<Προ-συμπληρωμένο> 

Ολόκληρο το προφίλ που έχει δημιουργήσει ο χρήστης στο Μητρώο με 

δυνατότητα ενημέρωσης.  

2. ΣΥΝ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΕΝΤΟΣ 

ΜΗΤΡΩΟΥ 

<Επαναληπτική επιλογή από τον κύριο Συγγραφέα> - Προαιρετικό 

Ο κάθε συν-συγγραφέας επιλέγεται (με βάση το Όνομα και άλλα 

στοιχεία) από το Μητρώο της Δράσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον 

εντοπισμό συν-συγγραφέων είναι το να έχουν ήδη εγγραφεί στο Μητρώο. 

Οι συν-συγγραφείς μπορούν να επιλέγονται από τους χρήστες της 

κατηγορίας Συγγραφείς/Αξιολογητές. 

3. ΣΥΝ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΕΚΤΟΣ 

ΜΗΤΡΩΟΥ 

<Επαναληπτική επιλογή από τον κύριο Συγγραφέα> - Προαιρετικό 

Εδώ ο κύριος Συγγραφέας καταχωρίζει τα στοιχεία ενός συν-συγγραφέα 

εκτός Μητρώου [Όνομα, Επώνυμο, Ιδιότητα, Φορέας εργασίας, Email, 

Τηλέφωνο, Σύντομο Βιογραφικό (σε αρχείο)]. Οι συγκεκριμένοι συν-

συγγραφείς δεν έχουν δικαίωμα αμοιβής. 
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ΤΜΗΜΑ Β: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ <Ελεύθερο κείμενο> - Υποχρεωτικό 

2. ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

<Επιλογή από λίστα> - Υποχρεωτικό 

Ο κύριος Συγγραφέας επιλέγει από προκαθορισμένη λίστα με τιμές: 

Προπτυχιακό επίπεδο, Μεταπτυχιακό επίπεδο, Διά βίου εκπαίδευση, 

Γενικού Ενδιαφέροντος 

3. ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 

<Επιλογή από λίστα> - Υποχρεωτικό 

Ο κύριος Συγγραφέας επιλέγει από προκαθορισμένη λίστα με τιμές: 

Ελληνική / Αγγλική / Άλλη (στην περίπτωση «Άλλη» εμφανίζεται 

σχετικό πλαίσιο κειμένου) 

4. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ 

ΒΙΒΛΙΟΥ  

<Επαναληπτική επιλογή από τον κύριο Συγγραφέα> - Υποχρεωτικό 

Ο κύριος Συγγραφέας επιλέγει από το σύνολο των θεματικών 

(επιστημονικών) κατηγοριών αυτές που ανταποκρίνονται καλύτερα στο 

περιεχόμενο του βιβλίου του. Σε κάθε επιλογή αποδίδει και ένα βαθμό 

σχετικότητας (1 έως 4). Μέγιστος αριθμός επιλογών: οκτώ (8) θεματικές 

κατηγορίες.  

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 τα επιπλέον στοιχεία (πίνακες, σχήματα κ.λπ.). 

5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ <Αριθμός> - Προαιρετικό 
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ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΟΜΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΥ [έως δύο χιλιάδες (2.000) χαρακτήρες με τα 

κενά]- Υποχρεωτικό 

<Ελεύθερο κείμενο> 

 

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ) 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ [έως χίλιοι 

(1.000) χαρακτήρες με τα κενά ανά κεφάλαιο] 

1 <Ελεύθερο κείμενο> - Υποχρεωτικό <Ελεύθερο κείμενο> - Προαιρετικό 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ [έως δύο χιλιάδες (2.000) χαρακτήρες με τα κενά] 

<Ελεύθερο κείμενο> - Προαιρετικό 

Αναφορά σε προϋπάρχον υλικό / παλαιότερες εκδοτικές προσπάθειες που θα αξιοποιηθούν στην παρούσα 

πρόταση. 
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ΤΜΗΜΑ Δ: ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

<Αριθμός> - Υποχρεωτικό 

Μέγιστη διάρκεια δώδεκα (18) μήνες. Ελάχιστη διάρκεια έξι (6) μήνες. Η χρονική διάρκεια υπολογίζεται με 

αφετηρία το χρονικό σημείο έγκρισης της χρηματοδότησης της πρότασης. 

2. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  [έως δύο χιλιάδες (2.000) χαρακτήρες με τα 

κενά] 

<Ελεύθερο κείμενο> - Υποχρεωτικό 

Δεδομένου του ισχυρού προσανατολισμού του νέου ΕΣΠΑ προς την αγορά εργασίας και την ενίσχυση της 

απασχόλησης, ζητείται σύντομη τεκμηρίωση για την αναμενόμενη αξιοποίηση του προτεινόμενου 

συγγράμματος, όχι μόνο από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και, κυρίως, από αποφοίτους 

ή/και άλλους επαγγελματίες, προκειμένου να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους, ώστε είτε να καταλάβουν 

μια θέση είτε να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στη σύγχρονη, διευρυμένη αλλά αβέβαιη και ανασφαλή, 

αγορά εργασίας. 

 


