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Πρόσκληση Εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της Δράσης
Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα
H παρούσα πρόσκληση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης “Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά
Συγγράμματα και Βοηθήματα” (Ε.Α.Η.Σ.Β.), η οποία υλοποιείται από τον Σ.Ε.Α.Β. και το Ε.Μ.Π. Στη
Δράση συμμετέχει το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ.), ως πάροχος των απαραίτητων
πληροφοριακών υποδομών και υπηρεσιών. Κύριος στόχος της Δράσης είναι η παραγωγή και διάθεση
ηλεκτρονικών ακαδημαϊκών συγγραμμάτων/βοηθημάτων στα οποία θα παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση. Οι
ως άνω Φορείς Υλοποίησης της Δράσης έχουν συγκροτήσει μητρώο υποψήφιων δημιουργών, άλλως
συγγραφέων και συν-συγγραφέων, και επιστημόνων/επαγγελματιών οι οποίοι θα συνδράμουν στη
δημιουργία των εν λόγω Έργων. Η επιλογή (από τους Συγγραφείς, που υποβάλλουν πρόταση για
χρηματοδότηση,

και

τη

Δράση)

των

συντελεστών

για

την

παραγωγή

των

ακαδημαϊκών

συγγραμμάτων/βοηθημάτων (συν-συγγραφέων και λοιπών συντελεστών γλωσσικής επιμέλειας, γραφιστικής
και τεχνικής επεξεργασίας κ.ά.) θα γίνεται μόνον εκ των εγγεγραμμένων στο μητρώο. Ως εκ τούτου
προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που ανήκουν σε μια από τις κατωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες να
εγγραφούν στο μητρώο, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο.
1. Κατηγορία Συγγραφέων/Συν-συγγραφέων:


Καθηγητές και Λέκτορες των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής



Επισκέπτες Καθηγητές



Συνταξιούχοι/Ομότιμοι Καθηγητές



Ειδικές Κατηγορίες Διδακτικού και Εργαστηριακού Προσωπικού των Α.Ε.Ι. (Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.,
Ε.Τ.Ε.Π.), Διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/1980, Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες των
Τ.Ε.Ι. και Ειδικοί Επιστήμονες - κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος



Ερευνητές από Ερευνητικά Κέντρα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ



Καθηγητές και Ερευνητές από Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα, αντίστοιχα, της αλλοδαπής.

2. Κατηγορία επιστημόνων/επαγγελματιών που θα συνδράμουν τη συγγραφική προσπάθεια με:


Τη γλωσσική επιμέλεια (π.χ. φιλολογική επιμέλεια, διόρθωση γλωσσικών-ορθογραφικών και
τυπογραφικών σφαλμάτων).



Την τεχνική επεξεργασία (π.χ. γραφιστικό σχεδιασμό, μετατροπή έργου σε αποδεκτή ηλεκτρονική

μορφή, δημιουργία διαδραστικού/πολυμεσικού υλικού).
Απαραίτητα Προσόντα για τη 2η κατηγορία


Πτυχίο ή Δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή άλλος αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος Σχολών της
αλλοδαπής ή άλλος τίτλος επαγγελματικής κατάρτισης που να ανταποκρίνεται στο υπό ανάληψη
έργο ή που σχετίζεται με τη θεματολογία του υπό δημιουργία βιβλίου.



Γνώση χρήσης Η/Υ.



Καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.



Εργασιακή εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το υπό ανάληψη έργο (η εργασιακή εμπειρία
τεκμαίρεται από τη δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για εργασία σχετική με το
υπό ανάληψη έργο).

Οι ενδιαφερόμενοι, που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο ανωτέρω Μητρώο, καλούνται να καταχωρίσουν
ηλεκτρονικά τα απαραίτητα στοιχεία τους και να μεταφορτώσουν ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο
ειδικό διαδικτυακό τόπο της Δράσης Ε.Α.Η.Σ.Β. http://submit.kallipos.gr, ακολουθώντας τις οδηγίες που
προβλέπονται στο έγγραφο με τίτλο “Οδηγίες Εγγραφής στο Μητρώο”. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν
να αντληθούν από τον κεντρικό ιστότοπο της δράσης http://www.kallipos.gr
Για την υποστήριξή τους σε θέματα που αφορούν στην εγγραφή στο Μητρώο της Δράσης, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών της Δράσης, στο τηλέφωνο
210-7724489 ή να εξυπηρετούνται μέσω online επικοινωνίας από τον κεντρικό ιστότοπο της Δράσης.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Δράσης

Νικόλαος Μήτρου
Καθηγητής ΕΜΠ

