
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Οι φοιτθτζσ δικαιοφνται 60 ςυγγράμματα ςυνολικά και για τα ν+2 ζτθ. Μετά τθν πάροδο των 6 ετών οι 

φοιτθτζσ δεν δικαιοφνται δωρεάν ςυγγράμματα και χάνουν κάκε δικαίωμά τουσ ςε αυτά αν δεν τα ζχουν 
παραλάβει κατά τα προθγοφμενα ζτθ. 

Η διλωςθ των μακθμάτων ςυγγραμμάτων γίνεται ωσ εξισ: 

1. Ρρϊτα πραγματοποιείται θ διλωςθ ςυγγραμμάτων ςτο ςφςτθμα ΕΤΔΟΞΟ. Στο ςφςτθμα αυτό 
δθλϊνονται ΜΟΝΟ ςυγγράμματα. 

2. Ζπειτα πραγματοποιείται θ διλωςθ μακθμάτων ςτο ςφςτθμα ΜΤ STUDIES του Ρανεπιςτθμίου. Σε 
αυτι τθ διλωςθ δθλϊνονται ΜΟΝΟ μακιματα.  Σε περίπτωςθ που δεν γίνει θ διλωςθ μακθμάτων 
ςτο MY STUDIES ο ΕΥΔΟΞΟΣ, κα απαιτιςει τθν επιςτροφι των ςυγγραμμάτων. Προςοχι: Να 
δθλϊνονται τα ίδια ςυγγράμματα μακθμάτων και τα ίδια  μακιματα και ςτα δυο προγράμματα! 

Στο πρώτο και δεφτερο εξάμθνο δθλϊνονται τα ςυγγράμματα των υποχρεωτικϊν μακθμάτων, π.χ. 
60ΦΦΑ01, 60ΦΦΒ01 κτλ. 

Στο τρίτο εξάμθνο γίνεται θ επιλογι κατεφκυνςθσ. Καλείςτε ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ να επιλζξετε μια από τισ τρεισ 
προςφερόμενεσ κατευκφνςεισ: Κλαςικι, ΜΝΕΦ ι Γλωςςολογικι. Αυτζσ οι κατευκφνςεισ αντιςτοιχοφν ςτουσ 
κωδικοφσ Κ1, Κ2, Κ3 ςτο ΜΥ STUDIES. Στον ΕΥΔΟΞΟ οι αντίςτοιχεσ κατευκφνςεισ είναι «Κ», «Μ», «Γ». Στισ 
δθλϊςεισ ςυγγραμμάτων και ςτα δυο προγράμματα κα πρζπει να προςζξετε τουσ κωδικοφσ των 
κατευκφνςεων. Πποια επιλογι γίνει ςτον ΕΥΔΟΞΟ κα πρζπει  να γίνει θ ίδια και ςτο ΜΥ STUDIES. Σε 
περίπτωςθ που δεν γίνει ι χακεί θ θμερομθνία διλωςθσ κατεφκυνςθσ κα πρζπει να απευκυνκείτε ΆΜΕΑ 
ςτθ Γραμματεία γιατί κα υπάρχει ςοβαρό πρόβλθμα με τον ΕΥΔΟΞΟ!  

Πςοι ζχουν ζρκει με μετεγγραφι ςε εξάμθνο από το 3ο και μετά, κα πρζπει κατά τθν εγγραφι τουσ να 
κάνουν  διλωςθ κατεφκυνςθσ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ. 

Για κατεφκυνςθ Γλωςςολογίασ τότε οι κωδικοί ζχουν ωσ εξισ: 60ΓΦΑ05, 60ΓΦΒ03 κτλ.   

Για κατεφκυνςθ ΜΝΕΦ οι κωδικοί κα ζχουν ωσ εξισ: 60ΜΦΑ05, 60ΜΦΒ03 κτλ. 

Για κατεφκυνςθ Κλαςικι οι κωδικοί κα ζχουν ωσ εξισ: 60ΚΦΑ05, 60ΚΦΒ03 κτλ. 

Τονίηεται και πάλι πωσ κα πρζπει να δθλωκοφν ακριβώσ οι ίδιοι κωδικοί και ςτον ΕΤΔΟΞΟ και ςτο MY 

STUDIES ώςτε να μθ ηθτθκεί θ επιςτροφι των ςυγγραμμάτων. Στθν πλατφόρμα του ΕΥΔΟΞΟΥ δεν κα 

επιλζγεται το μάκθμα που εμφανίηεται πρϊτα αλλά αυτό του οποίου το πρώτο γράμμα αντιςτοιχεί ςτθν 

κατεφκυνςθ που ζχετε επιλζξει! 

Για οποιαδιποτε πλθροφορία ι διευκρίνιςθ κα επικοινωνείτε με τθ Γραμματεία του Τμιματοσ και ςε κάκε 

περίπτωςθ πριν τθν λιξθ των θμερομθνιϊν διλωςθσ ςυγγραμμάτων ι μακθμάτων/ςυγγραμμάτων είτε 

ςτον ΕΥΔΟΞΟ είτε ςτο MY STUDIES. 

Για πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διλωςθ μακθμάτων απευκφνεςτε ςτθν κ. Η. Φϊτου, 2107277738. 

Για πλθροφορίεσ ςχετικά με τα ςυγγράμματα μακθμάτων απευκφνεςτε ςτθν κ. Ρ. Μποϊντά, 2107277386. 

Σθμειϊνεται πωσ ςε περίπτωςθ επιςτροφισ ςυγγραμμάτων τα επιςτρεφόμενα ςυγγράμματα υπολογίηονται 
κανονικά ςτον ςυνολικό αρικμό ςυγγραμμάτων που δικαιοφται ο κάκε φοιτθτισ. Για παράδειγμα αν κάποιοσ 
φοιτθτισ πάρει κατά λάκοσ ι χωρίσ να δικαιοφται τρία ςυγγράμματα και τα επιςτρζψει τότε κα ζχει 
υπόλοιπο 60-3=57 ςυγγράμματα άςχετα αν δεν κα ζχει ςτθν κατοχι του. Η επιςτροφι των ςυγγραμμάτων 
γίνεται ςτθ Βιβλιοκικθ τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ. Σε περίπτωςθ που κάποιοσ φοιτθτισ επιςτρζψει 
ςφγγραμμα αλλά δεν λάβει προβιβάςιμο βακμό ςτθν εξεταςτικι ζχει δικαίωμα να δθλϊςει ξανά το μάκθμα 
και να παραλάβει εκ νζου το ςφγγραμμα του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ.  

 



 

Προςοχι: Σε κάκε νζο ακαδθμαϊκό ζτοσ γίνεται ξανά διλωςθ ςυγγραμμάτων και μακθμάτων τα οποία το 

φοιτθτισ δεν ζχει περάςει με προβιβάςιμο βακμό κατά το προθγοφμενο ακαδθμαϊκό ζτοσ. Μετά το τζλοσ 
ενόσ ακαδθμαϊκοφ ζτουσ παφει να ιςχφει θ διλωςθ ςτον ΕΥΔΟΞΟ και ςτο my-studies του προθγοφμενου 
ακαδθμαϊκοφ χρόνου! 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

1. Οι φοιτθτζσ που ζχουν χάςει το δικαίωμα λιψθσ ςυγγραμμάτων μζςω ΕΥΔΟΞΟΥ, είτε γιατί ζχουν ιδθ 

παραλάβει τα 60 ςυγγράμματα που δικαιοφνται, είτε γιατί ζχουν ξεπεράςει τα ν+2 ζτθ ι γιατί ζχουν 

παραλάβει ςφγγραμμα για μάκθμα το οποίο άλλαξε μποροφν να παραλάβουν από τθ Γραμματεία 

βεβαίωςθ φοιτθτικισ ιδιότθτασ ςτθν οποία κα αναγράφεται ο λόγοσ για τον οποίο δεν μποροφν να 

λάβουν ςυγγράμματα. Η βεβαίωςθ αυτι κα προςκομίηεται ςτθ Βιβλιοκικθ τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ. 

 

2. Οι φοιτθτζσ που ζχουν ζρκει με μετεγγραφι ι ζχουν ειςαχκεί μζςω Κατατακτθρίων εξετάςεων 

μποροφν να αναγνωρίςουν τα μακιματα κατάταξθσ, εφόςον το επικυμοφν. Για τα μακιματα που κα 

κάνουν αίτθςθ αναγνϊριςθσ δεν δικαιοφνται ςυγγράμματα. 

 

 

3. Αν κάποιοσ φοιτθτισ πρζπει να επιςτρζψει ςυγγράμματα, ζπειτα από ςχετικι ειδοποίθςθ του 

ΕΥΔΟΞΟΥ, απευκφνεται ςτθ Βιβλιοκικθ τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ και όχι ςτθ Γραμματεία ι ςτα 

Βιβλιοπωλεία. Στουσ εκδότεσ απευκφνονται οι φοιτθτζσ όταν κζλουν να επιςτρζψουν ςυγγράμματα 

όςο καιρό είναι ανοιχτι θ προκεςμία επιλογισ  ςυγγραμμάτων. 

 

4. Πςοι φοιτθτζσ δεν προβοφν ςε διλωςθ μακθμάτων ςτο my-studies δεν κα μποροφν να κρατιςουν τα 

ςυγγράμματα που ζχουν παραλάβει μζςω ΕΥΔΟΞΟΥ. Αυτά πρζπει να επιςτραφοφν ςτθ Βιβλιοκικθ 

τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ, ζςτω και αν είναι ςθμειωμζνα. 

 

 

5. Οι φοιτθτζσ που λαμβάνουν μινυμα από τον ΕΥΔΟΞΟ ότι πρζπει να επιςτρζψουν τα ςυγγράμματά 

τουσ πρζπει να κάνουν πρϊτα ζλεγχο τθσ διλωςθσ που ζχουν κάνει τόςο ςτον ΕΥΔΟΞΟ όςο και ςτο 

my-studies. Αν βρουν κάποια αναντιςτοιχία τότε ζχουν δικαίωμα να κρατιςουν μόνο όςα 

ςυγγράμματα ζχουν δθλϊςει ςτο my-studies. Τα υπόλοιπα πρζπει να τα επιςτρζψουν ςτθ Βιβλιοκικθ 

τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ. Επίςθσ, αν δεν υπάρχει κάποιο λάκοσ από τθν πλευρά του φοιτθτι, (δθλαδι 

ζχει δθλϊςει ςωςτά τα μακιματα και τα ςυγγράμματα που δικαιοφται), τότε λαμβάνει από τθ 

Γραμματεία ζντυπθ διλωςθ των μακθμάτων με ςφραγίδα, τθν οποία ςτζλνει, με fax ι e-mail, ςτον 

ΕΥΔΟΞΟ για να ξεμπλοκάρει ο κωδικόσ του. 

Για κζματα καταχϊρθςθσ ςυγγραμμάτων ι περαιτζρω δυςκολίεσ ςτθ διλωςθ των ςυγγραμμάτων καλείτε 

ςτο 215 215 78 50 (Κζντρο Αρωγισ Χρθςτϊν του ΕΥΔΟΞΟΥ), 09.00 – 17.00 

 

 


