
Ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων 
και λοιπών βοηθημάτων «Εύδοξος» 

 
Δήλωση Συγγραμμάτων 

 
Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και 

Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού 
Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι να αποτελέσει το κεντρικό σημείο για την εκτέλεση 
κάθε ενέργειας που αφορά στη διάθεση και διαχείριση των Πανεπιστημιακών 
Συγγραμμάτων.  

Με το νέο τρόπο διανομής όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για την παραλαβή των 
Συγγραμμάτων από τους φοιτητές αυτοματοποιούνται και επιταχύνονται. Ο κύριος 
σκοπός της Δράσης είναι η πλήρης ενημέρωση των φοιτητών για τα προτεινόμενα 
Συγγράμματα καθώς και η έγκαιρη διανομή τους, παράγοντες που συμβάλλουν στη 
βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

 Όλοι οι φοιτητές σε κάθε εξάμηνο της φοίτησής τους είναι απαραίτητο να εισέλθουν 
στην υπηρεσία που αφορά στη Δήλωση Συγγραμμάτων 
(https://eudoxus.gr/Default.aspx) για να μπορέσουν να παραλάβουν Συγγράμματα.  

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα σε κάθε εξάμηνο να εισέλθουν στο 
πληροφοριακό σύστημα του «Εύδοξος», σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη 
Γραμματεία του οικείου Τμήματος, να ενημερωθούν για τα Συγγράμματα που 
προτείνουν οι διδάσκοντες των μαθημάτων και να δηλώσουν τα Συγγράμματα που 
επιθυμούν. Επιπλέον, έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για τον τρόπο παραλαβής των 
δηλωθέντων συγγραμμάτων.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων κάθε 
εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους από τους φοιτητές, είναι η προηγηθείσα ηλεκτρονική 
δήλωση των αντίστοιχων μαθημάτων στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος Α.Ε.Ι.  

Αφού ολοκληρώσουν τη Δήλωση Συγγραμμάτων παραλαμβάνουν στο e-mail που 
καταχώρησαν ένα επιβεβαιωτικό e-mail σχετικά με τη δήλωση που καταχώρισαν. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο φοιτητής πρέπει κατά τη δήλωση των συγγραμμάτων να επιλέγει 
ΜΟΝΟ συγγράμματα που έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων του 
τρέχοντος εξαμήνου.  

Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου από την ηλεκτρονική πλατφόρμα 
διενεργείται έλεγχος σύμπτωσης μεταξύ των δηλώσεων μαθημάτων του τρέχοντος 
εξαμήνου και των δηλώσεων επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων του αντίστοιχου 
εξαμήνου. Οι φοιτητές/τριες που λανθασμένα έχουν λάβει βιβλία, καλούνται με σχετικό 
μήνυμα του «Εύδοξου» να επιστρέψουν τα βιβλία αυτά στις κατά τόπους βιβλιοθήκες 
των Ιδρυμάτων, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν νέα δήλωση 
συγγραμμάτων και να επιλέξουν τα βιβλία του επόμενου εξαμήνου.   



Για διευκρινήσεις σχετικά με τα βιβλία που παραλήφθηκαν εσφαλμένα και πρέπει να 
επιστραφούν μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΔΟΞΟΥ τηλεφωνικά 
στο 215 215 7850 ή  ηλεκτρονικά 

 
 

Οδηγίες για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Εύδοξος» 
μπορείτε να βρείτε εδώ 

 
Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις για τα ακαδημαϊκά συγγράμματα 

μπορείτε να βρείτε εδώ 
 
 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
ΤΙ ΠΡΟΣΕΧΩ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ «ΕΥΔΟΞΟΥ» 

 
1. Φοιτητές/τριες του ΠΠΣ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 
Οι φοιτητές/τριες του ΠΠΣ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος επιλέγουν βιβλία 

ΜΟΝΟ για τα μαθήματα που έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων του 
αντίστοιχου ακαδημαϊκού εξαμήνου για το Πρόγραμμα Σπουδών τους.  

Τα συγγράμματα φέρουν κωδικό αντίστοιχο με αυτό του μαθήματος που δηλωθεί 
στη δήλωση μαθημάτων του αντίστοιχου εξαμήνου (Α1, Α2….. Β1, Β2….. C1, C2, OPT1, 
ΟPT2… κλπ) 

Δεν μπορεί να δηλωθεί σύγγραμμα μαθήματος που να έχει διαφορετικό κωδικό από 
το αντίστοιχο μάθημα, ακόμη και εάν το ίδιο σύγγραμμα προσφέρεται με άλλο κωδικό 
σε κάποιο άλλο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.  

Παράδειγμα 
Δήλωση Μαθήματος  Δήλωση Συγγράμματος 

Κωδικός Μάθημα  Κωδικός Σύγγραμμα 
Α1 Μάθημα 1  Α1 Σύγγραμμα 1 

 
Στην περίπτωση που επιλεγεί το σωστό σύγγραμμα αλλά με κωδικό διαφορετικό 

από αυτόν που ανήκει στο Πρόγραμμα Σπουδών σας ή το αντίστοιχο μάθημα δεν έχει 
δηλωθεί στη δήλωση μαθημάτων σας, το σύγγραμμα θα αναγνωριστεί ως εσφαλμένο 
και θα πρέπει να επιστραφεί.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Φοιτητές/τριες του ΠΠΣ Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 
Οι φοιτητές/τριες του ΠΠΣ Δασοπονίας και Διαχείρισης και Φυσικού Περιβάλλοντος 

επιλέγουν βιβλία ΜΟΝΟ για τα μαθήματα που έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική δήλωση 
μαθημάτων του αντίστοιχου ακαδημαϊκού εξαμήνου για το Πρόγραμμα Σπουδών τους.  

Τα βιβλία φέρουν κωδικό  του τύπου FO_ (π.χ. FOA, FOS, FOG κλπ) 
Δεν μπορεί να δηλωθεί σύγγραμμα μαθήματος που να έχει διαφορετικό κωδικό από 

τον παραπάνω ακόμη και εάν το ίδιο σύγγραμμα προσφέρεται με άλλο κωδικό σε 
κάποιο άλλο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.  

Παράδειγμα 
Δήλωση Μαθήματος  Δήλωση Συγγράμματος 

Κωδικός Μάθημα  Κωδικός Σύγγραμμα 
MEY… Μάθημα 1  FO..O_ Σύγγραμμα 1 

 
Στην περίπτωση που επιλεγεί το σωστό σύγγραμμα αλλά με κωδικό διαφορετικό 

από αυτόν που ανήκει στο Πρόγραμμα Σπουδών σας ή το αντίστοιχο μάθημα δεν έχει 
δηλωθεί στη δήλωση μαθημάτων σας, το σύγγραμμα θα αναγνωριστεί ως εσφαλμένο 
και θα πρέπει να επιστραφεί.  

 
 
3. Φοιτητές/τριες του ΠΠΣ Αρχιτεκτονικής Τοπίου 
Οι φοιτητές/τριες του ΠΠΣ Αρχιτεκτονικής Τοπίου επιλέγουν βιβλία ΜΟΝΟ για τα 

μαθήματα που έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων του αντίστοιχου 
ακαδημαϊκού εξαμήνου για το Πρόγραμμα Σπουδών τους.  

Τα συγγράμματα φέρουν κωδικό ίδιο με αυτό του μαθήματος που δηλωθεί στη 
δήλωση μαθημάτων του αντίστοιχου εξαμήνου τύπου 2017…  (π.χ. 2017ΕΥ1, 2017Α1 κλπ) 

Δεν μπορεί να δηλωθεί σύγγραμμα μαθήματος που να έχει διαφορετικό κωδικό από 
το αντίστοιχο μάθημα, ακόμη και εάν το ίδιο σύγγραμμα προσφέρεται με άλλο κωδικό 
σε κάποιο άλλο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.  

Παράδειγμα 
Δήλωση Μαθήματος  Δήλωση Συγγράμματος 

Κωδικός Μάθημα  Κωδικός Σύγγραμμα 
2017ΕΥ10 Μάθημα 1  2017ΕΥ10_ Σύγγραμμα 1 
 
Στην περίπτωση που επιλεγεί το σωστό σύγγραμμα αλλά με κωδικό διαφορετικό 

από αυτόν που ανήκει στο Πρόγραμμα Σπουδών σας ή το αντίστοιχο μάθημα δεν έχει 
δηλωθεί στη δήλωση μαθημάτων σας, το σύγγραμμα θα αναγνωριστεί ως εσφαλμένο 
και θα πρέπει να επιστραφεί.  

 


