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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πληροφορούνται οι φοιτητές –τριες ότι, σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας:
•

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 και
θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018.

•

Η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου

2018 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019.
Θα μπείτε στην πλατφόρμα Eudoxus του Υπουργείου Παιδείας:

http://eudoxus.gr/
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές -τριες υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο
τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία
έχουν συμπεριλάβει ή θα συμπεριλάβουν κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. Σε
διαφορετική περίπτωση λαμβάνουν «ποινή», δεν μπορούν να δηλώσουν συγγράμματα το επόμενο
εξάμηνο. Τα συγγράμματα που δεν δικαιούνται μπορούν να τα επιστρέψουν στην Βιβλιοθήκη της
ΣΘΕ (κτήριο Χατζηγιάννειο) στο τέλος του εξαμήνου όταν πραγματοποιήσει έλεγχο και διασταύρωση
στοιχείων το eudoxus με το Φοιτητηλόγιο.
Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη
σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.
•

Ο φοιτητής / Η φοιτήτρια εισέρχεται στην εφαρμογή φοιτητών -τριων του eudoxus όπου και
γίνεται η πιστοποίηση - εξουσιοδότησή του με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, τα οποία
έχει λάβει από το οικείο του Τμήμα. Αφού συνδεθεί μπορεί:
-

να δει όλα τα μαθήματα/θεματικές ενότητες του προγράμματος σπουδών του Τμήματός του
και τα αντίστοιχα προτεινόμενα συγγράμματα/σειρές συγγραμμάτων

-

να κάνει προεπισκόπηση του εξώφυλλου, του οπισθόφυλλου, του πίνακα περιεχομένων και
ενός ενδεικτικού αποσπάσματος από κάθε σύγγραμμα

-

να ενημερωθεί άμεσα για την τρέχουσα διαθεσιμότητα κάθε συγγράμματος καθώς και για
τα σημεία παράδοσης στην πόλη του

-

να επιλέξει συγγράμματα/σειρές συγγραμμάτων για τα μαθήματα/θεματικές ενότητες
στα οποία έχει εγγραφεί κατά το τρέχον εξάμηνο

•

να βρει τη διεύθυνση του Σημείου Διανομής
Κατόπιν, ο φοιτητής καταχωρεί τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου και το email του και
λαμβάνει άμεσα από τον Εύδοξο ένα μήνυμα με τον κωδικό ΡΙΝ, με τον οποίο μπορεί να
παραλαμβάνει τα επιλεγμένα συγγράμματα από τα σημεία διανομής των αντίστοιχων
εκδοτών.

•

Ο συμμετέχων φοιτητής / Η συμμετέχουσα φοιτήτρια στο πρόγραμμα «ΕΥΔΟΞΟΣ –
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων» αποδέχεται ότι τα

στοιχεία που δηλώνει στο πρόγραμμα είναι αληθή και επίκαιρα και ότι κάθε δήλωσή του στο
πρόγραμμα επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του
ν.1599/1986.
•

Ο συμμετέχων φοιτητής / Η συμμετέχουσα φοιτήτρια δηλώνει ότι τα Συγγράμματα που
επιλέγει και παραλαμβάνει μέσω του προγράμματος, αντιστοιχούν στα μαθήματα τα οποία
έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του και νομίμως παρακολουθεί στο ακαδημαϊκό του Τμήμα
κατά το τρέχον εξάμηνο και για τα οποία διατηρεί το δικαίωμα της παραλαβής των
αντίστοιχων Συγγραμμάτων.

•

Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές -τριες των Α.Ε.Ι. δικαιούνται να επιλέγουν και να
προμηθεύονται δωρεάν αριθμό διδακτικών συγγραμμάτων ίσο με τον συνολικό αριθμό των
υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Εάν
προπτυχιακοί φοιτητές -τριες επιλέξουν περισσότερα επιλεγόμενα μαθήματα από όσα
απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, το δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προμήθειας
διδακτικών συγγραμμάτων δεν επεκτείνεται και στα επιπλέον μαθήματα που αυτοί επέλεξαν
και εξετάστηκαν, ακόμη και αν αυτά υπολογίζονται για τη λήψη του πτυχίου.

•

Κάθε συμμετέχων φοιτητής που λαμβάνει ένα Σύγγραμμα για ένα μάθημα που δικαιούται δεν
μπορεί να λάβει το ίδιο Σύγγραμμα για άλλο μάθημα στο οποίο έχει οριστεί το ίδιο Σύγγραμμα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής
Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

Από τη Γραμματεία

