Εύδοξος+
● Διαθέτοντας συγγράμματα μέσω του «Εύδοξος+»
Συνδεθείτε στην Εφαρμογή Φοιτητών και μεταβείτε στη καρτέλα «Ανταλλαγή Συγγραμμάτων».

Εμφανίζεται η λίστα με όλα τα συγγράμματα που έχετε παραλάβει. Από εδώ μπορείτε:
-

να διαθέσετε ένα σύγγραμμα σας για ανταλλαγή μέσω του «Εύδοξος+»
να ακυρώσετε τη διάθεση ενός συγγράμματος
να ενημερωθείτε για την επιλογή κάποιου συγγράμματός σας από άλλο φοιτητή
να ολοκληρώσετε την παράδοση του συγγράμματος
να δείτε ποια συγγράμματα έχετε ήδη ανταλλάξει

Μπορείτε να δείτε πόσες πιστωτικές μονάδες έχετε συγκεντρώσει ανά πάσα στιγμή στον πίνακα
στατιστικών κάτω από το menu.

Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε στη λίστα σας συγγράμματα που έχετε παραλάβει πριν τη
λειτουργία του «Εύδοξος», επιλέγοντας την εσωτερική καρτέλα «Συγγράμματα που
παραλήφθηκαν εκτός Ευδόξου» στο πάνω μέρος της σελίδας.

Στο πλαίσιο που εμφανίζεται, πληκτρολογήστε τα στοιχεία του συγγράμματος που θέλετε να
προσθέσετε και πατήστε «Αναζήτηση». Πατώντας «Προσθήκη» προσθέτετε ένα σύγγραμμα στη
Λίστα Συγγραμμάτων σας προς Ανταλλαγή.

Διάθεση για ανταλλαγή
Στη στήλη «Κατάσταση» αναγράφεται εκτός των άλλων και το πλήθος των μονάδων με τις οποίες
θα πιστωθεί ο λογαριασμός σας σε περίπτωση ανταλλαγής του συγγράμματος. Για να διαθέσετε
ένα σύγγραμμα προς ανταλλαγή, πατήστε «Ανταλλαγή». Για να ακυρώσετε τη διάθεση ενός
συγγράμματος (όταν δεν έχει επιλεγεί από φοιτητή), πατήστε «Ακύρωση».

● Παραλαμβάνοντας βιβλία μέσω του «Εύδοξος+»
Δήλωση Συγγράμματος
Κατά τη συμπλήρωση της Δήλωσης Συγγραμμάτων σας, στα Στοιχεία Παραλαβής Συγγραμμάτων,
ενημερώνεστε εάν κάποιο σύγγραμμα διατίθεται από συμφοιτητή σας προς ανταλλαγή, καθώς
επίσης και για τις πιστωτικές μονάδες που θα αποκομίσετε παραλαμβάνοντας το σύγγραμμα μέσω
του «Εύδοξος+».

Αφού υποβάλετε τη Δήλωση Συγγραμμάτων σας, εμφανίζεται το κουμπί «Παραλαβή από
φοιτητή». Πατώντας το, καταχωρείται η επιλογή σας να παραλάβετε το συγκεκριμένο σύγγραμμα
από κάποιο συμφοιτητή σας.

Στοιχεία Ανταλλαγής
Πατώντας το κουμπί «Στοιχεία ανταλλαγής» εμφανίζονται τα στοιχεία επικοινωνίας του φοιτητή
που διαθέτει το σύγγραμμα προς ανταλλαγή, ώστε -μετά από συνεννόηση μαζί του- να ορίσετε
πότε και πού θα γίνει η παραλαβή του συγγράμματος. Ταυτόχρονα, οι δύο εμπλεκόμενοι φοιτητές

ενημερώνονται και μέσω e-mail.
Πατήστε το κουμπί για να εμφανιστεί ο 8-ψήφιος Κωδικός Ανταλλαγής για το συγκεκριμένο βιβλίο.
Σημείωση: Η διαδικασία της ανταλλαγής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός πέντε (5) ημερών
από την ημερομηνία επιλογής, διαφορετικά ακυρώνεται.

● Ολοκληρώνοντας την ανταλλαγή
Για να καταγραφεί στο σύστημα του «Εύδοξος» η ανταλλαγή του συγγράμματος και να πιστωθούν
οι λογαριασμοί των φοιτητών με τις αντίστοιχες μονάδες, πρέπει να καταχωριστεί ο 8-ψήφιος
Κωδικός Ανταλλαγής στην Εφαρμογή Φοιτητών από το λογαριασμό του φοιτητή που διαθέτει το
συγγράμματος. Αναζητήστε το στη Λίστα Συγγραμμάτων και πατήστε «Στοιχεία Ανταλλαγής» για
να εμφανιστεί το σχετικό παράθυρο.

Πληκτρολογήστε τον 8-ψήφιο Κωδικό Ανταλλαγής του φοιτητή που πρόκειται να παραλάβει το
βιβλίο και πατήστε «Υποβολή».

Η ανταλλαγή έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς και οι λογαριασμοί των φοιτητών έχουν πιστωθεί με τις
αντίστοιχες μονάδες.
Επισημαίνεται ότι μόνο μέσω της υποβολής έγκυρου 8-ψήφιου Κωδικού Ανταλλαγής
καταχωρείται η παράδοση του συγγράμματος στο σύστημα και πιστώνονται οι λογαριασμοί των
φοιτητών με τις αντίστοιχες μονάδες.

● Εξαργυρώνοντας τις πιστωτικές μονάδες
Εφόσον έχετε συγκεντρώσει τις πιστωτικές μονάδες που απαιτούνται για την απόκτηση του
συγγράμματος που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να το επιλέξετε μέσα από το σύστημα του Εύδοξος
και στη συνέχεια να το παραλάβετε από το αντίστοιχο Σημείο Διανομής.
Συγκεκριμένα, κατά τη δήλωση συγγραμμάτων για το τρέχον εξάμηνο, αφού επιλέξετε
συγγράμματα για μαθήματα που έχετε δηλώσει και πατήσετε «Συνέχεια», εμφανίζεται η σελίδα
για την εξαργύρωση μονάδων από ανταλλαγές συγγραμμάτων.

Εδώ μπορείτε να δείτε όλα τα συγγράμματα που αντιστοιχούν σε μαθήματα του προγράμματος
σπουδών του Τμήματός σας, καθώς και τις μονάδες που απαιτούνται για την απόκτησή τους. Αφού
επιλέξετε αυτά που επιθυμείτε να παραλάβετε, πατήστε «Συνέχεια».
Στη σελίδα «Στοιχεία Παραλαβής Συγγραμμάτων», εμφανίζονται – εκτός από τα συγγράμματα της
δήλωσης συγγραμμάτων σας – και εκείνα που έχετε επιλέξει για την εξαργύρωση των μονάδων
σας. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τα σημεία όπου μπορείτε να παραλάβετε τα επιλεγμένα
συγγράμματα.

Σημειώνεται ότι:
●

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εύδοξος+» είναι προαιρετική και η διάθεση ή παραλαβή
βιβλίων μέσω αυτού δε συνεπάγεται καμία περαιτέρω υποχρέωση του φοιτητή.
● Τα βιβλία που μπορούν να διατεθούν μέσω του «Εύδοξος+» είναι μόνο όσα
περιλαμβάνονται σε κάποια από τις επιλογές συγγραμμάτων για τα μαθήματα του
τρέχοντος Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος του φοιτητή.
● Ο φοιτητής που πρόκειται να παραλάβει το βιβλίο έχει δικαίωμα να αρνηθεί την
ανταλλαγή και να μην παραδώσει τον 8-ψήφιο κωδικό του, εάν κρίνει ότι το βιβλίο δε
βρίσκεται σε καλή κατάσταση ή γενικότερα δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
● Οι πιστωτικές μονάδες που συγκεντρώνουν οι φοιτητές συμμετέχοντας στο πρόγραμμα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ελεύθερη απόκτηση συγγραμμάτων. Η τιμή κάθε
βιβλίου φαίνεται μέσω της Δήλωσης Συγγραμμάτων και συγκεκριμένα, πατώντας το link
για την εμφάνιση των αναλυτικών στοιχείων του βιβλίου. Η αντιστοιχία των πιστωτικών
μονάδων σε ευρώ είναι 1 προς 1 (δηλαδή έχοντας συγκεντρώσει 10 πιστωτικές μονάδες,
είναι δυνατή η απόκτηση ενός βιβλίου με τιμή κοστολόγησης 10€).

