Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020
Όλοι/ες οι φοιτητές/τριες, σε κάθε εξάμηνο της φοίτησής τους είναι απαραίτητο να
εισέλθουν στην υπηρεσία που αφορά στη Δήλωση Συγγραμμάτων για να μπορέσουν να
παραλάβουν Συγγράμματα.
Σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
(https://eudoxus.gr/files/Egkiklios_Dianomi_Earinou_2019-20.pdf) η επιλογή/δήλωση
των συγγραμμάτων για το Εαρινό εξάμηνο ξεκινά την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και
θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 26 Απριλίου 2020. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση
της ως άνω προθεσμίας δεν θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να
τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.
Η κατ'οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους,
αναμένεται να ξεκινήσει την Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα
15 Ιουνίου 2020.
Η δήλωση των συγγραμμάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής
υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ» στο link https://eudoxus.gr/StudentBookSelection όπου
εισέρχεσθε με το username και password που έχετε για τις υπηρεσίες του Π.Θ.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ:
https://eudoxus.gr/files/User_Manual_Students.pdf
ΠΡΟΣΟΧΗ:




Θα δηλώσετε συγγράμματα ΜΟΝΟ για τα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου και
για τα οποία έχετε υποβάλει ΔΗΛΩΣΗ.
Θα επιλέξετε (1) ΕΝΑ ΜΟΝΟ σύγγραμμα για κάθε μάθημα που δηλώσατε
(ΣΥΝΟΛΟ 6)
Η επιλογή του συγγράμματος μπορεί να γίνει μετά από συνεννόηση με τους
διδάσκοντές σας.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατ΄οίκον παράδοση των διδακτικών συγγραμμάτων
κάθε φοιτητής οφείλει να δηλώσει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» τον
τόπο παράδοσης στον οποίο επιθυμεί να του παραδοθούν τα διδακτικά συγγράμματα που
έχει επιλέξει. Ως τόπος κατ΄οίκον παράδοσης δύναται να ορισθεί οποιαδήποτε περιοχή
εντός της ελληνικής επικράτεια και την Κύπρο. Για τον λόγο αυτό, οι δικαιούχοι φοιτητές,
συμπεριλαμβανομένων των Κυπρίων φοιτητών, καλούνται να δηλώσουν τον «τόπο
παράδοσης», συμπληρώνοντας τα πεδία της «Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης», και
συγκεκριμένα: Οδό, Αριθμό, ΤΚ, Περιοχή, Καλλικρατικό Δήμο, Περιφερειακή Ενότητα,
Χώρα, ενώ παράλληλα καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους
(κινητό τηλέφωνο και e-mail).
Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο
Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

