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Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΕΩΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΩΝ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2017-18
Η ηλεκτρονικό υποβολό δηλώςεων επιλογόσ μαθημϊτων όλων των φοιτητών του ΟΠΑ για
το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαΰκού έτουσ 2017-2018 αρχίζει την Παραςκευό 27
Οκτωβρύου 2017 και θα λήξει την Κυριακό 19 Νοεμβρύου 2017.
Όςοι φοιτητέσ επιθυμούν να ακυρώςουν τον βαθμό τουσ ςε μαθήματα χειμερινού
εξαμήνου που έχουν ήδη επιτύχει κατά την εξεταςτική περίοδο επτεμβρύου 2017, οφείλουν
να ςυμπληρώςουν την ανάλογη αίτηςη και να την καταθέςουν ςτη Γραμματεία του
Τμήματόσ τουσ τισ ημέρεσ και ώρεσ που δέχεται η Γραμματεία, κατά την περίοδο των
δηλώςεων μαθημάτων.
Προςοχό: Η αίτηςη επανεξέταςησ δεν μπορεί ςε καμία περίπτωςη να αναιρεθεί και
κατατίθεται αυτοπροςώπωσ με επίδειξη εγγράφου ταυτοποίηςησ ή με εξουςιοδότηςη
νομίμωσ θεωρημένη.
Η περίοδοσ ηλεκτρονικόσ υποβολόσ δόλωςησ ςυγγραμμϊτων για το χειμερινό εξάμηνο του
ακαδημαΰκού έτουσ 2017-2018 ξεκινάει την Σρύτη 31 Οκτωβρύου 2017 και θα λήξει την
Παραςκευό 22 Δεκεμβρύου 2017. Η ηλεκτρονική υποβολή δήλωςησ ςυγγραμμάτων
πραγματοποιείται μέςω τησ Ηλεκτρονικήσ Υπηρεςίασ Ολοκληρωμένησ Διαχείριςησ
Συγγραμμάτων – Εύδοξοσ (www.eudoxus.gr), του Υπουργείου Παιδείασ, Έρευνασ και
Θρηςκευμάτων. Η διανομό των διδακτικών βιβλίων θα ολοκληρωθεί την Παραςκευό 12
Ιανουαρύου 2018.
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
1ο ΒΗΜΑ: Δόλωςη Μαθημϊτων
Για να δηλώςετε τα μαθήματά ςασ, θα πρέπει να υποβάλετε δόλωςη μαθημϊτων για το
χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαΰκού έτουσ 2017-2018 ςτην Ηλεκτρονικό Γραμματεύα του
Ιδρύματοσ http://e-grammateia.aueb.gr/unistudent/, κάνοντασ χρήςη των προςωπικών ςασ
ςτοιχείων πρόςβαςησ (username/password).
Προςοχό: Για την οριςτική υποβολή τησ δήλωςησ, πατήςτε το πλήκτρο “Αποθόκευςη
Δόλωςησ”. Στη ςυνέχεια, ςασ δίνεται η δυνατότητα να εκτυπώςετε τη δήλωςή ςασ για να

έχετε αποδεικτικό υποβολήσ τησ δήλωςησ. Μπορείτε να τροποποιήςετε τη δήλωςή ςασ μέχρι
τη λήξη τησ περιόδου υποβολήσ δηλώςεων, ακολουθώντασ την ίδια διαδικαςία.
2ο ΒΗΜΑ: Δόλωςη υγγραμμϊτων
Αφού ολοκληρώςετε με επιτυχία τη δήλωςη των μαθημάτων ςασ, ειςέρχεςτε ςτον δικτυακό
χώρο δόλωςησ ςυγγραμμϊτων www.eudoxus.gr για να επιλέξετε τα ςυγγράμματα για τα
μαθήματα που δηλώςατε για το χειμερινό εξάμηνο του τρέχοντοσ ακαδημαΰκού έτουσ. Για τη
δήλωςη ςυγγραμμάτων είναι απαραίτητη η χρήςη των ίδιων προςωπικών ςτοιχείων
πρόςβαςησ (username/password) που χρηςιμοποιείτε ςτην ηλεκτρονική Γραμματεία του
Ιδρύματοσ.
Προςοχό: Η Δήλωςη Συγγραμμάτων γίνεται μέςω του Συςτήματοσ Εύδοξοσ. Η διαχείριςη
του Συςτήματοσ Εύδοξοσ δεν γύνεται από το Πανεπιςτόμιο. Επιςημαίνεται ότι υπάρχουν
κυρώςεισ ςε περίπτωςη δήλωςησ και παραλαβήσ ςυγγράμματοσ ςε μάθημα που δεν έχει
ςυμπεριληφθεί ςτη δήλωςη μαθημάτων.
Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 65 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83/11-5-2016), είναι δυνατή η
χορήγηςη δωρεάν έντυπων διδακτικών ςυγγραμμάτων ςτουσ φοιτητέσ που παρακολουθούν
πρόγραμμα ςπουδών για τη λόψη δεύτερου πτυχύου.
Βάςει τησ ιςχύουςασ νομοθεςίασ τόςο οι φοιτητέσ που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη ςπουδών,
όςο και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι δεύτερου πτυχίου προπτυχιακών ςπουδών δεν
δικαιούνται δωρεάν διδακτικά ςυγγράμματα.
ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ
Όςοι φοιτητέσ δεν έχετε ενεργοποιήςει τον λογαριαςμό ςασ, μπορείτε να το κάνετε μέςω τησ
υπηρεςίασ ενεργοποίηςησ ηλεκτρονικού λογαριαςμού επιςκεπτόμενοι την ιςτοςελίδα
https://uregister.aueb.gr/.
Όςοι φοιτητέσ έχετε μη λειτουργικούσ κωδικούσ ό δεν μπορεύτε να ειςϋλθετε ςτην
ηλεκτρονικό Γραμματεύα ό δεν μπορεύτε να ειςϋλθετε ςτο ςύςτημα Εύδοξοσ, μπορείτε να
κάνετε ηλεκτρονική ανάκτηςη των ςτοιχείων ςύνδεςησ από την ιςτοςελίδα
https://mypassword.aueb.gr/reset_password.php
Σε περίπτωςη προβλήματοσ κατά τη διάρκεια τησ διαδικαςίασ δήλωςησ μαθημάτων (π.χ.
μέγιςτοσ αριθμόσ μαθημάτων) μπορείτε να απευθύνεςτε ςτη Γραμματεία του Τμήματόσ ςασ.
Σε περίπτωςη προβλήματοσ κατά τη διάρκεια τησ διαδικαςίασ δήλωςησ ςυγγραμμάτων
μπορείτε να απευθύνεςτε ςτο Γραφείο Αρωγήσ χρηςτών ΕΥΔΟΞΟΣ (helpdesk@eudoxus.gr) ή
ςτο 210-7722100. Πληροφορίεσ για τισ οδηγίεσ χρήςησ του νέου ςυςτήματοσ “ΕΥΔΟΞΟΣ”
παρέχονται ςτη ςελίδα www.eudoxus.gr. Αναζήτηςη βιβλίων ςτη ςελίδα
http://service.eudoxus.gr/search/.
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