
ΤΜΗΜΑ  ΟΠΤΙΚΗΣ Κ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-16 
 

Σύμφωνα με το έγγραφο http://eudoxus.gr/files/Dianomi_Xeimerinou_2015-16.pdf του Υπουργείου Παιδείας, 
 
η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 και θα 

ολοκληρωθεί την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016.  
 
Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 και θα ολοκληρωθούν την 
Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015. 

 
Το Τμήμα μας έχει ήδη καταχωρίσει τις απαραίτητες πληροφορίες για τα συγγράμματα που θα διανέμονται στα μαθήματα του νέου 

ακαδημαϊκού έτους. 
 

Οι σπουδαστές  μπορούν να εισέρχονται κατ’ ευθείαν στην ιστοσελίδα www.eudoxus.gr, για να δηλώνουν τα συγγράμματα της επιλογής 
τους, για τα μαθήματα που παρακολουθούν κατά το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. 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 τους!  

 
Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, όσο και αυτοί που είναι ήδη 
κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα. 
 
Για την δήλωση αυτή είναι απαραίτητη η χρήση κωδικών πρόσβασης (username / password), που θα βρουν οι  σπουδαστές στο  https://e-

students.teipat.gr  εισάγοντας τους κωδικούς που τους έχουν δοθεί από τη Γραμματεία.  
 
Είναι οι ίδιοι κωδικοί που χρησιμοποιούν οι φοιτητές για την ηλεκτρονική αίτηση ακαδημαικης ταυτότητας /πάσο –  
 
Οι κωδικοί ισχύουν έως τη λήψη του πτυχίου κ γι αυτό να φροντίζουν οι φοιτητές να μη χαθούν ! 

 
Στην ιστοσελίδα www.eudoxus.gr οι φοιτητές μπορούν επίσης να βρουν όλα τα συγγράμματα που έχουν δηλωθεί από όλα τα Τμήματα 

Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας, καθώς και λεπτομερείς οδηγίες για την χρήση της υπηρεσίας.  
 

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (215-215-7850 ή 
http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx), Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17:00. 
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