Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Εύδοξος
1. Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Πανεπιστημιακών
Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων με την υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ
(εφεξής ΕΔΕΤ Α.Ε.). Αντικείμενο και σκοπός της υπηρεσίας είναι η ορθολογική
διαχείριση της επιλογής και διανομής συγγραμμάτων για τους φοιτητές της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Κάθε συμμετέχων φοιτητής οφείλει να διαβάσει
προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής πριν από την
συμμετοχή του στο πρόγραμμα «Εύδοξος – Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης Συγγραμμάτων». Η συμμετοχή του στο πρόγραμμα συνεπάγεται την
αυτόματη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής.
2. Ο συμμετέχων φοιτητής στο πρόγραμμα «Εύδοξος – Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων» αποδέχεται ότι τα στοιχεία που δηλώνει
στο πρόγραμμα είναι αληθή και επίκαιρα και ότι κάθε δήλωσή του στο πρόγραμμα
επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του
ν.1599/1986.
3. Ο συμμετέχων φοιτητής δηλώνει ότι τα Συγγράμματα που επιλέγει και
παραλαμβάνει μέσω του προγράμματος, αντιστοιχούν στα μαθήματα τα οποία έχει
δηλώσει κατά την εγγραφή του και νομίμως παρακολουθεί στο ακαδημαϊκό του Τμήμα
κατά το τρέχον εξάμηνο και για τα οποία διατηρεί το δικαίωμα της παραλαβής των
αντίστοιχων Συγγραμμάτων.
4. Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές και σπουδαστές των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και
Α.Ε.Α. δικαιούνται να επιλέξουν και να προμηθευτούν δωρεάν αριθμό διδακτικών
συγγραμμάτων ίσο με τον συνολικό αριθμό των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων
μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.
Εάν προπτυχιακοί φοιτητές ή σπουδαστές επιλέξουν περισσότερα επιλεγόμενα
μαθήματα από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, το δικαίωμα επιλογής και
δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων δεν επεκτείνεται και στα επιπλέον
μαθήματα που αυτοί επέλεξαν και εξετάστηκαν, ακόμη και αν αυτά υπολογίζονται για
τη λήψη του πτυχίου.
5. Κάθε συμμετέχων φοιτητής που λαμβάνει ένα Σύγγραμμα για ένα μάθημα που
δικαιούται δεν μπορεί να λάβει το ίδιο Σύγγραμμα για άλλο μάθημα στο οποίο έχει
οριστεί το ίδιο Σύγγραμμα.
6. Στην περίπτωση που ένας εκδότης δεν έχει σημείο παράδοσης Συγγραμμάτων στην
πόλη όπου σπουδάζει ο συμμετέχων φοιτητής, το Σύγγραμμα θα παραδίδεται
υποχρεωτικά μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, στην πόλη του φοιτητή και σε σημείο
παρουσίας της εταιρείας ταχυμεταφοράς, που θα επιλέγεται από τον ίδιο. Σε
περίπτωση που ο φοιτητής αμελήσει να παραλάβει το Σύγγραμμα αυτό, χάνει το
δικαίωμα για το συγκεκριμένο Σύγγραμμα.
7. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του
συμμετέχοντα φοιτητή υπόκειται στους όρους του παρόντος καθώς και στις σχετικές
διατάξεις του ν. 2472/97 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει. Τα δεδομένα συλλέγονται για τους
σκοπούς της παροχής της υπηρεσίας, για την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες
φοιτητές και την ενημέρωση τους για ζητήματα που σχετίζονται με την υπηρεσία
αυτή, και στο πλαίσιο αυτού του σκοπού ανακοινώνονται στα οικεία Ιδρύματα

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Με την παροχή της συγκατάθεσης στο παρόν, ο φοιτητής
παρέχει και τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν κατά τα οριζόμενα στο ν. 2472/97.
8. Η ΕΔΕΤ Α.Ε. τηρεί το απόρρητο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που
συλλέγει και επεξεργάζεται για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων και δεν διαβιβάζει τα δεδομένα σε τρίτους με εξαίρεση
τα προβλεπόμενα στο παρόν. H ΕΔΕΤ Α.Ε. λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και
τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή
αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση
και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
9. Σε κάθε περίπτωση η ΕΔΕΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων
όρων και προϋποθέσεων κατόπιν ενημέρωσης των συμμετεχόντων φοιτητών μέσω
της παρούσας ιστοσελίδας. Για τον λόγο αυτό οι συμμετέχοντες φοιτητές οφείλουν να
επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα του έργου και να ελέγχουν τους όρους και τις
προϋποθέσεις συμμετοχής.

