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Σας ενημερώνουμε ότι :
1. Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2017-2018 ξεκινούν την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και θα
ολοκληρωθούν την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018.
2. Η ΔΙΑΝΟΜΗ συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2017-2018 ξεκινά την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και θα
ολοκληρωθεί την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018.
Τη δήλωση των συγγραμμάτων την πραγματοποιείτε με τους προσωπικούς κωδικούς (τους ίδιους χρησιμοποιείτε και για δηλώσεις
μαθημάτων) που σας έχουν δοθεί από τη Γραμματεία. Η δήλωση συγγραμμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί από την ιστοσελίδα του
ΕΥΔΟΞΟΥ : (www.eudoxus.gr)

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ : ότι οι φοιτητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για τη δήλωση μαθημάτων και συγγραμμάτων που
υποβάλλουν. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί ώστε να υπάρχει ακριβής αντιστοιχία μεταξύ των μαθημάτων και των συγγραμμάτων
που δηλώνουν. Σε διαφορετική περίπτωση θα κληθούν να επιστρέψουν συγγράμματα για μαθήματα που δεν έχουν δηλώσει στην
εαρινή δήλωση εξετάσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΩΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (στις συγκεκριμένες ημερομηνίες που ανακοινώνονται

κάθε φορά από τη Γραμματεία, γιατί όταν κλείσει το σύστημα των δηλώσεων, δεν θα μπορείτε να δηλώσετε τα μαθήματα,
οπότε δεν θα μπορέσετε να πάρετε και τα αντίστοιχα συγγράμματα).
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να
παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση
μαθημάτων.

ΜΗΝ δηλώνετε και παίρνετε συγγράμματα για μαθήματα που δεν έχετε δηλώσει. Αν οι δηλώσεις μαθημάτων του Τμήματος
δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει ακόμη, τότε, δηλώστε τα συγγράμματα μόνο όταν είστε σίγουροι για τα μαθήματα που θα
δηλώσετε όταν ξεκινήσουν οι δηλώσεις μαθημάτων. Δηλώνετε 1 σύγγραμμα για το αντίστοιχο 1 μάθημα και μόνο.
Το σύστημα του ΕΥΔΟΞΟΥ κάνει έλεγχο στις δηλώσεις σας μόλις κλείσει, αν κάποιος έχει πάρει τα βιβλία αλλά η δήλωσή του
δεν είναι σωστή, θα πρέπει να τα επιστρέψει το επόμενο εξάμηνο γιατί δεν θα έχει πρόσβαση στα συγγράμματα του επόμενου
εξαμήνου..

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά
συγγράμματα.

Σε περίπτωση απαλλαγής μαθήματος από προηγούμενη σχολή το οποίο κατοχυρώνεται, ο φοιτητής δεν χρειάζεται να πάρει
σύγγραμμα.
Επισημαίνουμε πως, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 65 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α’ 83/11-5-2016) είναι δυνατή η χορήγηση
δωρεάν εντύπων διδακτικών συγγραμμάτων και στους φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη
δεύτερου πτυχίου (από κατατακτήριες εξετάσεις).
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