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Προς:  Κάθε ενδιαφερόμενο επιμελητή εκδόσεων 
 
 

 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για διόρθωση, επιμέλεια και σελιδοποίηση του τόμου 

23/24 του επιστημονικού περιοδικού Αριάδνη. 

 

Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης θα προβεί σε εκτύπωση και ηλεκτρονική 

έκδοση του τόμου 23/24 του επιστημονικού περιοδικού Αριάδνη. Σε αυτή τη φάση καλεί τους 

ενδιαφερομένους να υποβάλουν γραπτή προσφορά για διόρθωση, επιμέλεια και σελιδοποίηση του 

έντυπου και ηλεκτρονικού τόμου. Ο τόμος θα έχει διαστάσεις 17X24 εκ. και εκτιμάται ότι θα έχει 

έκταση 350 σελίδων. 

Τα καθήκοντα και παραδοτέα του επιμελητή είναι: 

1. Ο τεχνικός, ορθογραφικός και συντακτικός έλεγχος των κειμένων (και ειδικά των 

παραπομπών και της βιβλιογραφίας), επεξεργασία συνοδευτικών εικόνων και 

πινάκων, και σελιδοποίηση σε διαστάσεις 17Χ24 εκ., αυστηρά κατά το πρότυπο 

(layout) της ΑΡΙΑΔΝΗΣ (βλ. Οδηγίες προς τους συγγραφείς στην ιστοσελίδα της 

Φιλοσοφικής Σχολής) 

2. Τρεις διορθώσεις (σε συνεργασία με την Εκδοτική Επιτροπή της Φιλοσοφικής 

Σχολής είτε απευθείας με τους συγγραφείς) 

3. Παραγωγή του σώματος του τόμου σε μορφή pdf και μετά τον τελικό έλεγχο 

αποστολή στο τυπογραφείο (σε συνδυασμό με το αντίστοιχο εξώφυλλο, το οποίο 

ετοιμάζει άλλος συνεργάτης) 

4. Έλεγχος των τυπογραφικών δοκιμίων σώματος και εξωφύλλου 

5. Παρακολούθηση (εκ του σύνεγγυς ει δυνατόν) της εκτύπωσης και της βιβλιοδεσίας, 

και 

6. Παραγωγή και αποστολή ηλεκτρονικών ανατύπων των περιεχομένων άρθρων του 

τόμου στη Φιλοσοφική Σχολή, στους συγγραφείς και στη Βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστημίου Κρήτης. 
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Η προσφορά πρέπει να είναι γραπτή και να προσδιορίζεται ανά τυπογραφικό φύλλο, με την 

επισήμανση αν συμπεριλαμβάνεται ή όχι ο Φ.Π.Α.. Επίσης, πρέπει να συνοδεύεται από κάποιο 

μικρό δείγμα δουλειάς (σε pdf ή jpeg) και γενικώς ό,τι μπορεί να αποτυπώσει την εμπειρία του 

επιμελητή. Η προσφορά πρέπει να απευθύνεται στην «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της 

Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης» και να αποσταλεί μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

dean@phl.uoc.gr ως τη Δευτέρα 18-03-2019. 

Η επιλογή θα γίνει ύστερα από συνεκτίμηση  του οικονομικού σκέλους της κάθε προσφοράς 

και της φερεγγυότητας του επιμελητή να ανταποκριθεί επαρκώς στα ζητούμενα έργα.  

 

Η Κοσμήτορας 

της Φιλοσοφικής Σχολής  

 

 

 

Αγγέλα Καστρινάκη 

 


