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Ηλεκηρονική Τπηρεζία Ολοκληρωμένης Διατείριζης
Πανεπιζηημιακών σγγραμμάηων

Σν Πξφγξακκα ΔΤΓΟΞΟ απνηειεί κηα πξσηνπνξηαθή ππεξεζία γηα ηελ άκεζε θαη
νινθιεξσκέλε παξνρή ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ζπγγξακκάησλ ζηνπο θνηηεηέο ηεο
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζε νπνηνδήπνηε Παλεπηζηήκην θαη ΣΔΗ ηεο επηθξάηεηαο.
Ζ δηαδηθαζία ζα είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε θαη ζα πξνζθέξεη: (α) Σε
δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο γηα πιήξε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα παξερφκελα
ζπγγξάκκαηα ζε θάζε κάζεκα ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ, (β) Σε δπλαηφηεηα άκεζεο
επηινγήο θαη παξαιαβήο ησλ επηιεγέλησλ ζπγγξακκάησλ,(γ) Απνηειεζκαηηθνχο
κεραληζκνχο γηα ηελ ηαρεία απνδεκίσζε ησλ εθδνηψλ θαη γηα ηελ απνηξνπή ηεο
θαηαρξεζηηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ δεκφζησλ πφξσλ, θαη (δ) Γπλαηφηεηα λα
δεκηνπξγεζνχλ δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηαο αλάκεζα ζε θνηηεηέο κε θνηλά επηζηεκνληθά
ελδηαθέξνληα.
Ζ βαζηθή δηαδηθαζία θαίλεηαη ζπλνπηηθά ζην ρήκα 1.
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ρήκα 1: Γεληθή αξρηηεθηνληθή ηεο ππεξεζίαο ΔΤΓΟΞΟ

Περιγραθή θάζεων/διαδικαζιών
1. Κάζε Δθδφηεο πξνκεζεχεηαη έλαλ Κωδικό Πρόζβαζης, μέζω ηης εθαρμογής
εγγραθής ηων εκδοηών (http://submit.eudoxus.gr) γηα ηελ ηαπηνπνίεζή ηνπ ζην
Κεληξηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (ΚΠ) φπνπ θαη ππνβάιιεη α) Σα απαξαίηεηα
ζηνηρεία απφ ηα βηβιία πνπ θξίλεη φηη αληαπνθξίλνληαη ζε αλάγθεο ηεο
Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο, β) Σα ζεκεία δηαλνκήο ζηηο πφιεηο ησλ
Παλεπηζηεκίσλ/ΣΔΗ. Γηα θάζε ζχγγξακκα κπνξνχλ λα θαηαρσξίδνληαη θαη επηπιένλ
ζηνηρεία φπσο ην Δμψθπιιν, ν Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ, έλα ηππηθφ απφζπαζκα ηνπ
ζπγγξάκκαηνο, θαη ην Οπηζζφθπιιν.
2. Οη δηδάζθνληεο ησλ Σκεκάησλ (κε ηηο ηζρχνπζεο αθαδεκατθέο δηαδηθαζίεο)
επιλέγοσν απφ ηα δηαζέζηκα ζπγγξάκκαηα ηνπ ΔΤΓΟΞΟ φζα θξίλνπλ φηη
αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ καζεκάησλ. Όζα ζπγγξάκκαηα πξνηαζνχλ θαη
εγκριθούν απφ ηα αξκφδηα αθαδεκατθά φξγαλα γηα ηα αληίζηνηρα πξνπηπρηαθά
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καζήκαηα, δειψλνληαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ θάζε Σκήκαηνο ζην ΔΤΓΟΞΟ. Γηα
ην ζθνπφ απηφ, θάζε Γξακκαηεία, απέθηεζε έλαλ Κωδικό Πρόζβαζης μέζω ηης
εθαρμογής εγγραθής ηων γραμμαηειών (http://submit.eudoxus.gr).
3. Με ηελ εθαξκνγή αλαδήηεζεο ζηελ γεληθή βάζε ησλ ζπγγξακκάησλ ΔΤΓΟΞΟ,
ζηελ δηεχζπλζε https://service.eudoxus.gr/search/ κπνξνχλ φια ηα κέιε ηεο
επξχηεξεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο λα αλαδεηήζνπλ ηα ζπγγξάκκαηα πνπ
θαηαρσξίζηεθαλ απφ φινπο ηνπο εθδφηεο
4. Οη θνηηεηέο ζα εηζέξρνληαη ζηελ ηζηνζειίδα www.eudoxus.gr, απφ φπνπ: α) Θα
γίνεηαι η πιζηοποίηζη ηης ηασηόηηηάς ηοσς (μέζω ηοσ ομοζπονδιακού
καηαλόγοσ τρηζηών), β) Θα βλέποσν ηα μαθήμαηα και ηα ανηίζηοιτα
ζσγγράμμαηα για ηα προπηστιακά μαθήμαηα ηοσ Σμήμαηός ηοσς, γ) Θα μπορούν
να κάνοσν προεπιζκόπηζη ηνπ εμσθχιινπ, ηνπ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ελφο
ηππηθνχ απνζπάζκαηνο ηνπ ζπγγξάκκαηνο, δ) Θα έρνπλ άκεζε ελεκέξσζε γηα ηελ
ηρέτοσζα διαθεζιμόηηηα θάζε ζπγγξάκκαηνο θαη γηα ηα ζεκεία δηαλνκήο ζηελ πφιε
ηνπο, θαη ε) Θα επηιέγνπλ ηα επηζπκεηά ζπγγξάκκαηα απφ απηά πνπ δηθαηνχληαη λα
ιάβνπλ.
5. Οη θνηηεηέο ζα ιακβάλνπλ άκεζα απφ ηνλ ΔΤΓΟΞΟ έλα SMS/email κε ηνλ
προζωπικό κωδικό ΡΙΝ, γηα λα κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ κε αζθάιεηα θαη ρσξίο
θαζπζηέξεζε ηα επηιεγέληα ζπγγξάκκαηα, απφ ηα ζεκεία δηαλνκήο ηνπ αληίζηνηρνπ
Δθδφηε.
6. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο ζα ελεκεξψλεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ηελ πνξεία ηνπ
έξγνπ απφ ην ΚΠ θαη ζα θξνληίδεη γηα ηελ ηαρεία απνηίκεζε θαη θαηαβνιή ηεο
αλαινγνχζαο απνδεκίσζεο ζηνπο εθδφηεο, κε βάζε ην εθηειεζζέλ έξγν (πιήζνο
θνηηεηψλ πνπ επέιεμαλ θαη έιαβαλ ην θάζε ζχγγξακκα).
7. Σν έξγν ζα εθηειεζηεί γηα πξψηε θνξά ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-11 γηα φινπο
ηνπο θνηηεηέο φισλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ/ΣΔΗ ηεο ρψξαο. Σν αθαδεκατθφ έηνο 201112 ζα επαλεθηειεζηεί, αθνχ γίλνπλ νη απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο, κε βάζε ηελ
απνηίκεζε ηνπ πξψηνπ έηνπο εθαξκνγήο. Δηδηθά γηα ην αθ. έηνο 2011-12 θαη εηδηθά
γηα ηνπο θνηηεηέο ησλ ηκεκάησλ πιεξνθνξηθήο ησλ Παλεπηζηεκίσλ/ΣΔΗ, ζα δνζεί
θαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηάζεζε ησλ ζπγγξακκάησλ ζε
εηδηθέο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο (e-Readers). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ζα ππάξμεη
εηδηθή δηαδηθαζία πνπ ζα εμαζθαιίδεη ην απαξαβίαζην «θιείδσκα» ησλ
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ειεθηξνληθψλ αξρείσλ ησλ επηιεγέλησλ ζπγγξακκάησλ ζηηο ζπζθεπέο αλάγλσζεο
ησλ θνηηεηψλ.
Αναμενόμενα Πλεονεκηήμαηα
Α. Δπηηαρχλεηαη θαη απινπνηείηαη ε δηαδηθαζία εγγξαθήο ησλ θνηηεηψλ ζηα
καζήκαηα θαη ε επηινγή ζπγγξακκάησλ.
Β. Διαρηζηνπνηείηαη ν δηαρεηξηζηηθφο θφξηνο ζηα Ηδξχκαηα θαη ζηηο Γξακκαηείεο ησλ
Σκεκάησλ, νη νπνίεο ζα θαηαρσξίδνπλ απιψο ηε γεληθή ιίζηα κε ηα καζήκαηα ηνπ
πξνπηπρηαθνχ

πξνγξάκκαηνο

ζπνπδψλ

θαη

ηελ

αληίζηνηρε

ιίζηα

κε

ηα

δηαζέζηκα/εγθεθξηκέλα ζπγγξάκκαηα
Γ. Απινπνηείηαη ε ζρέζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο κε ηνπο εθδφηεο, θαζψο δελ ζα
ππάξρεη αλάγθε γηα αληαιιαγέο εγγξάθσλ ζρεηηθά κε ηνπο θνηηεηέο πνπ απέθηεζαλ
θάζε ζχγγξακκα.
Γ. Ο ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ δήισζε πξνηίκεζεο ηνπ θνηηεηή κέρξη ηελ
παξαιαβή ηνπ ηππσκέλνπ ζπγγξάκκαηνο, κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζε ειάρηζηεο
εξγάζηκεο εκέξεο. Με ηελ πθηζηάκελε δηαδηθαζία, ν ρξφλνο απηφο ζπρλά μεπεξλά
ηνπο δχν κήλεο.
Δ. Ζ απνδεκίσζε ησλ εθδνηψλ κπνξεί λα γίλεη ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
παξάδνζεο ησλ ζπγγξακκάησλ, επεηδή φια ηα ζηνηρεία είλαη δηαζέζηκα on-line ζηηο
ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Με ην πθηζηάκελν θαζεζηψο, ε απνδεκίσζε
πξαγκαηνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο κεηά ηελ δηαλνκή ησλ ζπγγξακκάησλ.
Σ. Διαρηζηνπνηνχληαη ηα πεξηζψξηα γηα θαηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε δεκφζησλ
πφξσλ, επεηδή κε ην λέν ζχζηεκα είλαη αδχλαηε ε ςεπδήο θαηαρψξηζε ηεο δηαλνκήο
ζπγγξάκκαηνο ζε θνηηεηή, ρσξίο ηελ ζπλαίλεζή ηνπ.
Ε.

Δμνηθνλνκνχληαη

ζεκαληηθνί

αλζξψπηλνη

πφξνη

ζηηο

ππεξεζίεο

ησλ

Παλεπηζηεκίσλ/ΣΔΗ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, επεηδή ζα απαιεηθζεί ν
δηαρεηξηζηηθφο κεραληζκφο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ δηθαηνχρσλ θαη γηα ηελ έθδνζε
θαηαζηάζεσλ δηαλνκήο, θαηαζηάζεσλ πιεξσκήο αλά ζχγγξακκα θαη αλά κάζεκα
θιπ.
Ζ. Γεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αζθαιή θαη ηαρεία κεηάβαζε ζηελ επνρή
ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπγγξάκκαηνο.
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