Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Μονάδα Προσβασιµότητας για Φοιτητές µε Αναπηρία

Για την διευκόλυνση των χρηστών του
το σύστηµα ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ διασυνδέεται µε τα εξής:
Επικοινωνία:
Mystudies:
Ηλεκτρονικό Σύστηµα Γραµµατειών
του Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ
Ψηφιακές Υπηρεσίες Προσβάσιµων
Ακαδηµαϊκών Συγγραµµάτων
για Φοιτητές µε Αναπηρία
http://access.uoa.gr/ERMOFILOS

ΕΥ∆ΟΞΟΣ:
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Συγγραµµάτων

Μονάδα Προσβασιµότητας
για Φοιτητές µε Αναπηρία
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Κτίριο Τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Γραφείο Ι14,
Πανεπιστηµιούπολη, Ιλίσια, 157 84 Αθήνα

ΠΕΡΓΑΜΟΣ:
Ψηφιακή βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αθηνών

www.moebius.gr

Τηλ.: 210 727 5687
Fax: 210 727 5193
e-mail: access@uoa.gr
web: http://access.uoa.gr

Το σύστηµα ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ:
k αναπτύχθηκε µε στόχο την άρση των εµποδίων και των διακρίσεων κατά των
Φοιτητών µε Αναπηρία (ΦµεΑ) και την ισότιµη πρόσβασή τους στη γνώση,

k περιλαµβάνει ένα ολοκληρωµένο σύνολο ∆ιαδικτυακών Υπηρεσιών οι οποίες
υποστηρίζουν όλο τον κύκλο της µετατροπής και διάθεσης ακαδηµαϊκών
συγγραµµάτων σε διαφορετικές προσβάσιµες ψηφιακές µορφές (ανάλογα µε τον
τύπο αναπηρίας) για τους φοιτητές µε εντυποαναπηρία,

k έχει στόχο να απλοποιήσει, να επιταχύνει, να αυτοµατοποιήσει και να βελτιώσει
όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής και διάθεσης Προσβάσιµων
Ψηφιακών Συγγραµµάτων που έχει αναπτύξει η Μονάδα Ηλεκτρονικής
Προσβασιµότητας ΦµεΑ του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), ακολουθώντας τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τη σχετική νοµοθεσία.

Το σύστηµα ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ απευθύνεται
στις εξής οµάδες χρηστών:
k ΦµεΑ: Φοιτητές µε Αναπηρία (ΦµεΑ) του ΕΚΠΑ ή/και άλλων ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας,
και ιδιαίτερα φοιτητές µε εντυποαναπηρία,

k ∆ιαχειριστές: Εξουσιοδοτηµένο προσωπικό της Μονάδας Προσβασιµότητας
ΦµεΑ (ΜοΠροΦµεΑ) του ΕΚΠΑ ή/και άλλων οµοειδών υποστηρικτικών δοµών
άλλων ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας οι οποίοι ασχολούνται µε την παραγωγή και διάθεση
προσβάσιµων συγγραµµάτων,

k Εκδότες: Εξουσιοδοτηµένα στελέχη των εκδοτικών οίκων στους οποίους
ανήκουν τα ακαδηµαϊκά συγγράµµατα που παρέχει η πολιτεία δωρεάν στους
φοιτητές ή και συγγραφείς συγγραµµάτων (όταν πρόκειται για αυτοεκδόσεις).
Άτοµα µε εντυποαναπηρία είναι όσοι δεν µπορούν να διαβάσουν
αποτελεσµατικά τις έντυπες πληροφορίες (βιβλία, εφηµερίδες,
περιοδικά, κ.ά.) λόγω οπτικής, φυσικής, αντιληπτικής, αναπτυξιακής, γνωσιακής ή µαθησιακής αναπηρίας.
Στις κύριες κατηγορίες εντυποαναπηρίας περιλαµβάνονται άτοµα
µε κινητική αναπηρία στα άνω άκρα, τύφλωση, µειωµένη όραση
ή δυσλεξία.

Μορφότυποι προσβάσιµων ακαδηµαϊκών συγγραµµάτων
τους οποίους υποστηρίζει το σύστηµα ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ
l απλό κείµενο (plain text - TXT)
l προσβάσιµο εµπλουτισµένο κείµενο (rich text format - RTF)
l προσβάσιµο επισηµειωµένο κείµενο (accessible markup - XML)
l ακουστικό βιβλίο DAISY (Digital Accessible Information SYstem)
l ακουστικό βιβλίο ηχητικής απόδοσης µε συνθετική φωνή (audio - MP3)
l ψηφιακή µορφή έτοιµου προς εκτύπωση κειµένου Braille (Braille-ready)
l µορφοποιηµένο κείµενο για εκτύπωση σε µεγεθυµένη µορφή
(large-print-ready)

l

ψηφιακή µορφή ανάγλυφων σχηµάτων

http://access.uoa.gr/ERMOFILOS

