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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  
 
 

Παξαηείλεηαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο δειώζεσλ γηα ηα καζήκαηα ηνπ εαξηλνύ 
εμακήλνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2011-2012 έσο θαη ηελ Σξίηε 15 Μαΐνπ 2012. 
 
Τπεζπκίδεηαη επίζεο ζε όζνπο θνηηεηέο δελ έθαλαλ δήισζε  καζεκάησλ γηα ην 
ρεηκεξηλό εμάκελν αθαδ. έηνπο 2011-12 όηη, βάζεη ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο ηνπ Ν. 4009 
άξζξν 33 παξ. 3 «Ο θνηηεηήο εγγξάθεηαη ζηελ ζρνιή ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ ζε 
εκεξνκελίεο πνπ νξίδνληαη από ηελ θνζκεηεία θαη δειώλεη ηα καζήκαηα πνπ 
επηιέγεη. Αλ δελ εγγξαθεί γηα δύν ζπλερόκελα εμάκελα, δηαγξάθεηαη απηνδηθαίσο 
από ηε ζρνιή. Γηα ηε δηαγξαθή εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή πξάμε.», εάλ δελ θάλνπλ 
δήισζε νύηε ην εαξηλό εμάκελν, δηαγξάθνληαη  απηνδηθαίσο.  
 
Βέβαηα, όζνη θνηηεηέο επηζπκνύλ λα δηαθόςνπλ πξνζσξηλά  ηηο ζπνπδέο ηνπο,  
πξέπεη λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε βάζεη ηνπ άξζξνπ 80 παξ. 9 ηνπ Ν.4009 «δ) Οη 
θνηηεηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηαθόςνπλ, κε έγγξαθε αίηεζή ηνπο ζηε γξακκαηεία 
ηεο νηθείαο ζρνιήο, ηηο ζπνπδέο ηνπο γηα όζα εμάκελα, ζπλερόκελα ή κε, επηζπκνύλ, 
θαη πάλησο όρη πεξηζζόηεξα από ηνλ ειάρηζην αξηζκό εμακήλσλ πνπ απαηηνύληαη γηα 
ηε ιήςε πηπρίνπ ζύκθσλα κε ην ελδεηθηηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ. Σα εμάκελα απηά 
δελ πξνζκεηξώληαη ζηελ παξαπάλσ αλώηαηε δηάξθεηα θνίηεζεο. Οη θνηηεηέο πνπ 
δηαθόπηνπλ θαηά ηα αλσηέξσ ηηο ζπνπδέο ηνπο, δελ έρνπλ ηε θνηηεηηθή ηδηόηεηα θαζ’ 
όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο δηαθνπήο ησλ ζπνπδώλ ηνπο. Μεηά ηε ιήμε ηεο 
δηαθνπήο ησλ ζπνπδώλ νη θνηηεηέο επαλέξρνληαη ζηε ζρνιή.». 

 

                                                                             Από ηελ Πξπηαλεία 
30-04-2012 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝ  
ΔΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΩΝ  

ΔΑΡΙΝΟΤ ΔΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2011-2012 

Η ειεθηξνληθή ππνβνιή δειώζεσλ επηινγήο καζεκάησλ γηα ην εαξηλό εμάκελν ηνπ 
αθαδεκατθνύ έηνπο 2011-2012 ζα μεθηλήζεη ηε Γεςηέπα 12 Μαπηίος 2012 θαη ζα 
νινθιεξσζεί ηελ Κςπιακή 29 Αππιλίος 2012.  

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Αξρηθά, ζα πξέπεη λα ππνβάιεηε δήλωζη μαθημάηων γηα ην εαξηλό εμάκελν ηνπ 
αθαδεκατθνύ έηνπο 2011-2012 ζηελ ηλεκηπονική Γπαμμαηεία ηνπ Ιδξύκαηνο 
http://e-grammateia.aueb.gr/unistudent/, θάλνληαο ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ πξόζβαζεο 

http://www.aueb.gr/
http://e-grammateia.aueb.gr/unistudent/


(username/password). Πξνζνρή! Γηα ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ηεο δήισζεο, παηήζηε ην 
πιήθηξν "Απνζηνιή" θαη εθηππώζηε ηε δήισζή ζαο.  

ηε ζπλέρεηα, εηζέξρεζηε ζηνλ δηθηπαθό ρώξν δήλωζηρ ζςγγπαμμάηων 
www.eudoxus.gr γηα λα επηιέμεηε ηα ζπγγξάκκαηα γηα ηα καζήκαηα πνπ δειώζαηε 
γηα ην εαξηλό εμάκελν ηνπ ηξέρνληνο αθαδεκατθνύ έηνπο. Γηα ηε δήισζε 
ζπγγξακκάησλ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ησλ ίδησλ ζηνηρείσλ πξόζβαζεο 
(username/password) πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζηελ ειεθηξνληθή Γξακκαηεία ηνπ 
Ιδξύκαηνο.  

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ 

Όζνη θνηηεηέο έρεηε μη λειηοςπγικούρ κωδικούρ ή δεν μποπείηε να ειζέλθεηε 
ζηην ηλεκηπονική Γπαμμαηεία ή δεν μποπείηε να ειζέλθεηε ζηο ζύζηημα 
Δύδοξορ, κπνξείηε λα θάλεηε ειεθηξνληθή αλάθηεζε ησλ ζηνηρείσλ ζύλδεζεο από 
ηελ ηζηνζειίδα http://e-grammateia.aueb.gr.  

Όζνη θνηηεηέο δεν έσεηε ενεπγοποιήζει ηον λογαπιαζμό ζαρ, μποπείηε να ηο 
κάνεηε επιζκεπηόμενοι ηην ιζηοζελίδα ηηρ ηλεκηπονικήρ Γπαμμαηείαρ ηνπ 
Ιδξύκαηνο http://e-grammateia.aueb.gr/unistudent/, παηώληαο ηνλ ζύλδεζκν 
"Δλεξγνπνίεζε Λνγαξηαζκνύ".  

Αλ ην ζύζηεκα δελ ζαο επηηξέπεη λα ελεξγνπνηήζεηε ηνλ ινγαξηαζκό ζαο, 
επηζθεθζείηε ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηόο ζαο γηα λα βεβαηώζεηε όηη ηα ζηνηρεία ζαο 
έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη όηη ν αξηζκόο δειηίνπ αζηπλνκηθήο 
ηαπηόηεηαο έρεη θαηαρσξεζεί ζσζηά.  

ε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο δήισζεο καζεκάησλ 
(π.ρ. κέγηζηνο αξηζκόο καζεκάησλ) κπνξείηε λα απεπζύλεζηε ζηε Γξακκαηεία ηνπ 
Σκήκαηόο ζαο.  

ε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο δήισζεο 
ζπγγξακκάησλ κπνξείηε λα απεπζύλεζηε ζην Γξαθείν Αξσγήο ρξεζηώλ ΔΤΓΟΞΟ 
(helpdesk@eudoxus.gr) ή ζην 801-11-13600.  

Πιεξνθνξίεο γηα ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο "ΔΤΓΟΞΟ" παξέρνληαη 
ζηε ζειίδα www.eudoxus.gr. Αλαδήηεζε βηβιίσλ ζηε ζειίδα 
http://service.eudoxus.gr/search/.  

ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΤΣΑΝΔΙΑ  
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