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Ακινα, 27 Μαρτίου 2020 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

Ανακοινώνεται ότι θ ηλεκτρονική υποβολή δηλϊςεων επιλογήσ μαθημάτων για το εαρινό 

εξάμθνο του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2019-2020 παρατείνεται μζχρι τθν Σρίτη 31 Μαρτίου 2020. 

 

ΑΡΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 
 

Ακινα, 4 Μαρτίου 2020 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 

ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2019-20 

 

Η ηλεκτρονική υποβολή δηλϊςεων επιλογήσ μαθημάτων για το εαρινό εξάμθνο του 

ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2019-2020 κα ξεκινιςει τθν Πζμπτη 5 Μαρτίου 2020 και κα λιξει τθν 

Πζμπτη 26 Μαρτίου 2020 ςφμφωνα με το ανακεωρθμζνο Ακαδθμαϊκό Ημερολόγιο 2019-2020. 

Πςοι φοιτθτζσ επικυμοφν να ακυρϊςουν τον βαθμό τουσ ςε μακιματα εαρινοφ εξαμινου που 

ζχουν ιδθ επιτφχει κατά τθν εξεταςτικι περίοδο επτεμβρίου 2019, οφείλουν να 

ςυμπλθρώςουν τθν ανάλογθ αίτθςθ και να τθν κατακζςουν ςτθν γραμματεία του τμιματόσ τουσ 

τισ θμζρεσ και ώρεσ που δζχεται θ γραμματεία, κατά τθν περίοδο των δθλώςεων μακθμάτων. 

 

Προςοχή: Η αίτθςθ επανεξζταςθσ δεν μπορεί ςε καμία περίπτωςθ να αναιρεκεί και κατατίκεται 

αυτοπροςώπωσ με επίδειξθ εγγράφου ταυτοποίθςθσ ι με εξουςιοδότθςθ νομίμωσ κεωρθμζνθ. 

 

Η ηλεκτρονική υποβολή δήλωςησ ςυγγραμμάτων για το εαρινό εξάμθνο του Ακαδθμαϊκοφ 

Ζτουσ 2019-2020 κα πραγματοποιθκεί μζςω τθσ Ηλεκτρονικισ Υπθρεςίασ Ολοκλθρωμζνθσ 

Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων – Εφδοξοσ (www.eudoxus.gr) του Υπουργείου Ραιδείασ και 

Θρθςκευμάτων ςε θμερομθνίεσ που κα ανακοινωκοφν.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

1ο ΒΗΜΑ: Δήλωςη Μαθημάτων 

Για να δθλώςετε τα μακιματά ςασ, κα πρζπει να υποβάλετε δήλωςη μαθημάτων για το εαρινό 

εξάμθνο του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2019-2020 ςτθν ηλεκτρονική Γραμματεία του Ιδρφματοσ 

https://e-grammateia.aueb.gr/unistudent κάνοντασ χριςθ των προςωπικών ςασ ςτοιχείων 

πρόςβαςθσ (username/password). 

 

http://www.eudoxus.gr/
https://e-grammateia.aueb.gr/unistudent
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Προςοχή: Για τθν οριςτικι υποβολι τθσ διλωςθσ, πατιςτε το πλικτρο “Αποθήκευςη 

Δήλωςησ”. Στθ ςυνζχεια, ςασ δίνεται θ δυνατότθτα να εκτυπώςετε τθ διλωςι ςασ για να ζχετε 

αποδεικτικό υποβολισ τθσ διλωςθσ. Μπορείτε να τροποποιιςετε τθ διλωςι ςασ μζχρι τθ λιξθ 

τθσ περιόδου υποβολισ δθλώςεων, ακολουκώντασ τθν ίδια διαδικαςία. 

 

2ο ΒΗΜΑ: Δήλωςη υγγραμμάτων 

Αφοφ ολοκλθρώςετε με επιτυχία τθ διλωςθ των μακθμάτων ςασ, ειςζρχεςτε ςτον δικτυακό 

χώρο δήλωςησ ςυγγραμμάτων www.eudoxus.gr για να επιλζξετε τα ςυγγράμματα για τα 

μακιματα που δθλώςατε για το εαρινό εξάμθνο του τρζχοντοσ ακαδθμαϊκοφ ζτουσ. Για τθ 

διλωςθ ςυγγραμμάτων είναι απαραίτθτθ θ χριςθ των ίδιων προςωπικών ςτοιχείων πρόςβαςθσ 

(username/password) που χρθςιμοποιείτε ςτθν θλεκτρονικι Γραμματεία του Ιδρφματοσ.  

 

Προςοχή: Η Διλωςθ Συγγραμμάτων γίνεται μζςω του Συςτιματοσ Εφδοξοσ. Η διαχείριςθ του 

Συςτιματοσ Εφδοξοσ δεν γίνεται από το Πανεπιςτήμιο. Επιςθμαίνεται ότι υπάρχουν κυρώςεισ 

ςε περίπτωςθ διλωςθσ και παραλαβισ ςυγγράμματοσ ςε μάκθμα που δεν ζχει ςυμπεριλθφκεί 

ςτθ διλωςθ μακθμάτων. 

 

Κατ΄ εφαρμογι του άρκρου 65 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83/11-5-2016), είναι δυνατι θ 

χοριγθςθ δωρεάν ζντυπων διδακτικών ςυγγραμμάτων ςτουσ φοιτθτζσ που παρακολουκοφν 

πρόγραμμα ςπουδών για τη λήψη δεφτερου πτυχίου. 

Βάςει τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ τόςο οι φοιτθτζσ που ζχουν υπερβεί τα ν+2 ζτθ ςπουδών, όςο 

και αυτοί που είναι ιδθ κάτοχοι δεφτερου πτυχίου προπτυχιακών ςπουδών δεν δικαιοφνται 

δωρεάν διδακτικά ςυγγράμματα. 

 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ 

Πςοι φοιτθτζσ δεν ζχετε ενεργοποιιςει τον λογαριαςμό ςασ, μπορείτε να το κάνετε μζςω τθσ 

υπθρεςίασ ενεργοποίθςθσ θλεκτρονικοφ λογαριαςμοφ επιςκεπτόμενοι τθν ιςτοςελίδα 

https://uregister.aueb.gr. 

 

Πςοι φοιτθτζσ ζχετε μη λειτουργικοφσ κωδικοφσ ή δεν μπορείτε να ειςζλθετε ςτην 

ηλεκτρονική Γραμματεία ή δεν μπορείτε να ειςζλθετε ςτο ςφςτημα Εφδοξοσ, μπορείτε να 

κάνετε θλεκτρονικι ανάκτθςθ των ςτοιχείων ςφνδεςθσ από τθν ιςτοςελίδα 

https://mypassword.aueb.gr. 

 

Σε περίπτωςθ προβλιματοσ κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ διλωςθσ μακθμάτων (π.χ. 

μζγιςτοσ αρικμόσ μακθμάτων) μπορείτε να απευκφνεςτε ςτθ Γραμματεία του Τμιματόσ ςασ. 

Σε περίπτωςθ προβλιματοσ κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ διλωςθσ ςυγγραμμάτων 

μπορείτε να απευκφνεςτε ςτο Γραφείο Αρωγισ χρθςτών ΕΥΔΟΞΟΣ (helpdesk@eudoxus.gr) ι ςτο 

210-7722100.  Ρλθροφορίεσ για τισ οδθγίεσ χριςθσ του νζου ςυςτιματοσ 

“ΕΥΔΟΞΟΣ”  παρζχονται ςτθ ςελίδα www.eudoxus.gr. Αναηιτθςθ βιβλίων ςτθ 

ςελίδα  http://service.eudoxus.gr/search/. 

 

ΑΡΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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