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Αθήνα, 13.04.2020  

Έναρξη ηλεκτρονικήσ υποβολήσ δηλώςεων επιλογήσ ςυγγραμμάτων εαρινοφ εξαμήνου 

ακαδ. ζτουσ 2019-2020  

Σφμφωνα με την εγκφκλιο υπ αριθμ. 44726/Ζ1/9.4.2020 του Υπουργείου Παιδείασ και 

Θρηςκευμάτων, η ηλεκτρονική υποβολή δήλωςησ ςυγγραμμάτων εαρινοφ εξαμήνου 

ακαδ. ζτουσ 2019-2020 ξεκινά την Παραςκευή 10 Απριλίου 2020 και θα πρζπει να ζχει 

ολοκληρωθεί ζωσ την Κυριακή 26 Απριλίου 2020. Η ηλεκτρονική υποβολή δήλωςησ 

ςυγγραμμάτων γίνεται μζςω τησ ηλεκτρονικήσ Υπηρεςίασ ΕΥΔΟΞΟΣ του Υπουργείου.  

Η διανομή των διδακτικών ςυγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκοφ ζτουσ 

2019-2020 θα πραγματοποιηθεί με κατ΄ οίκον παράδοςη αυτών προσ τουσ δικαιοφχουσ 

φοιτητζσ με ευθφνη των εκδοτικών οίκων μζςω εταιρειών ταχυμεταφορών (courier). Η 

διανομή των διδακτικών ςυγγραμμάτων αναμζνεται να ξεκινήςει αμζςωσ μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ των δηλώςεων και θα πρζπει να ζχει ολοκληρωθεί ζωσ 

τισ 15 Ιουνίου 2020.  

Για να καταςτεί δυνατή η κατ΄οίκον παράδοςη των διδακτικών ςυγγραμμάτων κάθε 

φοιτητήσ οφείλει να δηλώςει μζςω του Πληροφοριακοφ Συςτήματοσ «ΕΥΔΟΞΟΣ» τον τόπο 

παράδοςησ ςτον οποίο επιθυμεί να του παραδοθοφν τα διδακτικά ςυγγράμματα που ζχει 

επιλζξει. Ωσ τόποσ κατ΄ οίκον παράδοςησ δφναται να οριςθεί οποιαδήποτε περιοχή εντόσ 

τησ ελληνικήσ επικράτεια και την Κφπρο. Για τον λόγο αυτό, οι δικαιοφχοι φοιτητζσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των Κυπρίων φοιτητών, καλοφνται να δηλώςουν τον «τόπο 

παράδοςησ», ςυμπληρώνοντασ τα πεδία τησ «Υποχρεωτικήσ Δήλωςησ Διεφθυνςησ», και 

ςυγκεκριμζνα: Οδό, Αριθμό, ΤΚ, Περιοχή, Καλλικρατικό Δήμο, Περιφερειακή Ενότητα, 

Χώρα, ενώ παράλληλα καλοφνται να επικαιροποιήςουν τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τουσ 

(κινητό τηλζφωνο και e-mail).  

Για την υποβολή δήλωςησ για την επιλογή διδακτικών ςυγγραμμάτων, οι φοιτητζσ 

ειςζρχονται ςτον δικτυακό χώρο δήλωςησ ςυγγραμμάτων www.eudoxus.gr για να 

επιλζξουν τα ςυγγράμματα των μαθημάτων του εαρινοφ εξαμήνου του τρζχοντοσ ακαδ. 

ζτουσ. Για τη δήλωςη ςυγγραμμάτων είναι απαραίτητη η χρήςη των ίδιων προςωπικών 

ςτοιχείων πρόςβαςησ (username/password) που χρηςιμοποιοφν για την Ηλεκτρονική 

Γραμματεία του Τμήματοσ.  

Προςοχή: Η δήλωςη ςυγγραμμάτων γίνεται μζςα από το ςφςτημα ΕΥΔΟΞΟΣ του οποίου η 

διαχείριςη δεν γίνεται από το Πανεπιςτήμιο. Επιςημαίνεται ότι υπάρχουν κυρώςεισ ςε 

περίπτωςη δήλωςησ και παραλαβήσ ςυγγραμμάτων που δεν ζχουν ςυμπεριληφθεί ςτη 

δήλωςη μαθημάτων.  

Επιςημαίνουμε πωσ βάςει τησ ιςχφουςασ νομοθεςίασ οι φοιτητζσ που ζχουν υπερβεί τα ν+2 

ζτη ςπουδών, δεν δικαιοφνται δωρεάν διδακτικά ςυγγράμματα.  
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Επιπροςθζτωσ, παρζχεται η δυνατότητα ςτουσ φοιτητζσ εκτόσ από την επιλογή των 

διδακτικών ςυγγραμμάτων, να επιλζγουν ζνα επιπλζον ηλεκτρονικό διδακτικό ςφγγραμμα 

(ελληνόγλωςςο ή ξενόγλωςςο) ςε περίπτωςη που διατίθεται ςε κάποιο μάθημα. Οι 

φοιτητζσ ζχουν την δυνατότητα να ανακτήςουν ελεφθερα το περιεχόμενο των 

ηλεκτρονικών ςυγγραμμάτων που προτείνονται από τουσ διδάςκοντεσ ακόμα και μετά το 

τζλοσ τησ περιόδου υποβολήσ δηλώςεων των διδακτικών ςυγγραμμάτων από μζρουσ τουσ.  

Πληροφορίεσ για τισ οδηγίεσ χρήςησ του ςυςτήματοσ ΕΥΔΟΞΟΣ παρζχονται ςτη ςελίδα 

www.eudoxus.gr. Σε περίπτωςη προβλήματοσ με τη διαδικαςία δήλωςησ ςυγγραμμάτων 

μποροφν να απευθφνονται ςτο Γραφείο Αρωγήσ χρηςτών ΕΥΔΟΞΟΣ helpdesk@eudoxus.gr) 

ή ςτο 2107722100.  

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματοσ 


