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Αζήλα, 10 Απξηιίνπ 2020  

 

ΓΝΑΡΞΗ ΗΛΓΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΓΩΝ ΓΠΙΛΟΓΗ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

ΓΑΡΙΝΟΤ ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔ. ΓΣΟΤ 2019-20  

 

Σύκθωλα κε ηελ Γγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ, ε 

ηλεκηπονική ςποβολή δήλυζηρ ζςγγπαμμάηυν γηα ην εαξηλό εμάκελν ηνπ 

Αθαδεκαϊθνύ Έηνπο 2019-2020 μεθηλά ηελ Παπαζκεςή 10 Αππιλίος 2020 και θα 

ππέπει να έσει ολοκληπυθεί έυρ και ηην Κςπιακή 26 Αππιλίος 2020. Η ειεθηξνληθή 

ππνβνιή δήιωζεο ζπγγξακκάηωλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζω ηεο Ηιεθηξνληθήο 

Υπεξεζίαο Οινθιεξωκέλεο Δηαρείξηζεο Σπγγξακκάηωλ – Γύδνμνο (www.eudoxus.gr), 

ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ.  

 

Η δηαλνκή ηωλ δηδαθηηθώλ ζπγγξακκάηωλ γηα ην εαξηλό εμάκελν 2019-2020 ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε θαη’ νίθνλ παξάδνζε απηώλ πξνο ηνπο δηθαηνύρνπο θνηηεηέο κε 

επζύλε ηωλ εθδνηηθώλ νίθωλ κέζω εηαηξεηώλ ηαρπκεηαθνξώλ (courier). Η δηαλνκή 

ηωλ δηδαθηηθώλ ζπγγξακκάηωλ αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ακέζωο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηωλ δειώζεωλ θαη ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξωζεί έωο ηηο 15 

Ινπλίνπ 2020.  

 

Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε θαη’ νίθνλ παξάδνζε ηωλ δηδαθηηθώλ ζπγγξακκάηωλ θάζε 

θνηηεηήο νθείιεη λα δειώζεη κέζω ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο «ΓΥΔΟΞΟΣ» ηνλ 

ηόπν παξάδνζεο ζηνλ νπνίν επηζπκεί λα ηνπ παξαδνζνύλ ηα δηδαθηηθά ζπγγξάκκαηα 

πνπ έρεη επηιέμεη. Ωο ηόπνο θαη’ νίθνλ παξάδνζεο δύλαηαη λα νξηζηεί νπνηαδήπνηε 

πεξηνρή εληόο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο θαη ηελ Κύπξν. Γηα ηνλ ιόγν απηό, νη 

δηθαηνύρνη θνηηεηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ Κππξίωλ θνηηεηώλ, θαινύληαη λα 

δειώζνπλ ηνλ «ηόπν παξάδνζεο», ζπκπιεξώλνληαο ηα πεδία ηεο «Τποσπευηικήρ 

Δήλυζηρ Διεύθςνζηρ», θαη ζπγθεθξηκέλα: Οδό, Αξηζκό, ΤΚ, Πεξηνρή, Καιιηθξαηηθό 

Δήκν, Πεξηθεξεηαθή Γλόηεηα, Φώξα, ελώ παξάιιεια θαινύληαη λα επηθαηξνπνηήζνπλ 

ηα ζηνηρεία επηθνηλωλίαο ηνπο (θηλεηό ηειέθωλν θαη email) 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

 

Δήλυζη ςγγπαμμάηυν 

Γηα ηελ ππνβνιή δήιωζεο γηα ηελ επηινγή δηδαθηηθώλ ζπγγξακκάηωλ, εηζέξρεζηε ζηνλ 

δηθηπαθό ρώξν δήλυζηρ ζςγγπαμμάηυν www.eudoxus.gr γηα λα επηιέμεηε ηα 

https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/Egkuklios_Dianomh_Earinou_2019-20.pdf
http://www.eudoxus.gr/
http://www.eudoxus.gr/
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ζπγγξάκκαηα γηα ηα καζήκαηα πνπ δειώζαηε γηα ην εαξηλό εμάκελν ηνπ ηξέρνληνο 

αθαδεκαϊθνύ έηνπο. Γηα ηε δήιωζε ζπγγξακκάηωλ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε 

ηωλ ίδηωλ πξνζωπηθώλ ζηνηρείωλ πξόζβαζεο (username/password) πνπ 

ρξεζηκνπνηείηε ζηελ ειεθηξνληθή Γξακκαηεία ηνπ Ιδξύκαηνο.   

 

Πποζοσή: Η Δήιωζε Σπγγξακκάηωλ γίλεηαη κέζω ηνπ Σπζηήκαηνο Γύδνμνο. Η 

δηαρείξηζε ηνπ Σπζηήκαηνο Γύδνμνο δεν γίνεηαι από ηο Πανεπιζηήμιο. Γπηζεκαίλεηαη 

όηη ππάξρνπλ θπξώζεηο ζε πεξίπηωζε δήιωζεο θαη παξαιαβήο ζπγγξάκκαηνο ζε 

κάζεκα πνπ δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηε δήιωζε καζεκάηωλ. 

 

Καη΄ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 4386/2016 (ΦΓΚ Α 83/11-5-2016), είλαη δπλαηή ε 

ρνξήγεζε δωξεάλ έληππωλ δηδαθηηθώλ ζπγγξακκάηωλ ζηνπο θνηηεηέο πνπ 

παξαθνινπζνύλ πξόγξακκα ζπνπδώλ για ηη λήτη δεύηεπος πηςσίος.  

 

Βάζεη ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο ηόζν νη θνηηεηέο πνπ έρνπλ ππεξβεί ηα λ+2 έηε 

ζπνπδώλ, όζν θαη απηνί πνπ είλαη ήδε θάηνρνη δεύηεξνπ πηπρίνπ πξνπηπρηαθώλ 

ζπνπδώλ δελ δηθαηνύληαη δωξεάλ δηδαθηηθά ζπγγξάκκαηα.  

 

ΔΙΓΤΚΡΙΝΙΓΙ 

 

Όζνη θνηηεηέο δελ έρεηε ελεξγνπνηήζεη ηνλ ινγαξηαζκό ζαο, κπνξείηε λα ην θάλεηε 

κέζω ηεο ππεξεζίαο ελεξγνπνίεζεο ειεθηξνληθνύ ινγαξηαζκνύ επηζθεπηόκελνη ηελ 

ηζηνζειίδα https://uregister.aueb.gr.      

 

Όζνη θνηηεηέο έρεηε μη λειηοςπγικούρ κυδικούρ ή δεν μποπείηε να ειζέλθεηε ζηην 

ηλεκηπονική Γπαμμαηεία ή δεν μποπείηε να ειζέλθεηε ζηο ζύζηημα Γύδοξορ, 

κπνξείηε λα θάλεηε ειεθηξνληθή αλάθηεζε ηωλ ζηνηρείωλ ζύλδεζεο από ηελ 

ηζηνζειίδα https://mypassword.aueb.gr.   

 

Σε πεξίπηωζε πξνβιήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο δήιωζεο ζπγγξακκάηωλ 

κπνξείηε λα απεπζύλεζηε ζην Γξαθείν Αξωγήο ρξεζηώλ ΓΥΔΟΞΟΣ 

(helpdesk@eudoxus.gr) ή ζην 210-7722100.  Πιεξνθνξίεο γηα ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ 

λένπ ζπζηήκαηνο “ΓΥΔΟΞΟΣ”  παξέρνληαη ζηε ζειίδα www.eudoxus.gr. Αλαδήηεζε 

βηβιίωλ ζηε ζειίδα  http://service.eudoxus.gr/search/.  

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΓΥΘΥΝΣΗ ΓΚΠΑΙΔΓΥΣΗΣ 
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