Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο
Τι πρζπει να γνωρίηω πριν ξεκινιςω τθν διαδικαςία
1. Να ζχω κωδικοφσ από τον Κζντρο Δικτφου του ΤΕΙ Ακινασ (είναι αυτοί με τουσ οποίουσ
ζχω πρόςβαςθ ςτο αςφρματο δίκτυο του ΤΕΙ ι ςτο email λογαριαςμό του ΤΕΙ
xxx@teiath.gr).
2. Τϊρα αν δεν ζχω τουσ κωδικοφσ του Κζντρου Δικτφου θα πρζπει οπωςδήποτε να ζχω
τουσ κωδικοφσ με βάςη τουσ οποίουσ μπαίνω ςτισ δηλώςεισ των μαθημάτων ςτην
Γραμματεία του Τμήματοσ μου.
3. Να ζχω ζνα κινθτό τθλζφωνο ςε λειτουργία ι/και ζνα λογαριαςμό email.
4. Αν είμαι παλιόσ φοιτθτισ (πάνω από 1ο εξάμθνο) πρζπει να γνωρίηω τον αρικμό των
μακθμάτων για τα οποία ιδθ ζχω πάρει βιβλίο ι ςθμειϊςεισ. Προςοχι ςτο μζτρθμα !
Υπάρχει περίπτωςθ να γίνει ζλεγχοσ αν δθλϊςετε ψευδι ςτοιχεία.
Υπάρχουν οι παρακάτω περιπτϊςεισ:
Α Ζχω τουσ Κωδικοφσ του Κζντρου Δικτφου οπότε πηγαίνω ςτο Μζροσ 2 (ςελίδα 4)

Μζροσ Ι – Κωδικοί Ευδόξου
Β. Κάποτε είχα κωδικοφσ από το Κζντρο Δικτφου αλλά τώρα τουσ ξζχαςα. Τι κάνω;
Βήμα 1. Πθγαίνω ςτθ ςελίδα http://register.teiath.gr
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Βήμα 2. Εδϊ δίνω το όνομα χριςτθ, τον αρικμό μθτρϊου και τον κωδικό πρόςβαςθσ με τουσ
οποίουσ μπαίνω και ςτο ςφςτημα τησ Γραμματείασ. Προςοχι ςτον αρικμό μθτρϊου δεν βάηω
παφλεσ ι άλλα ςφμβολα, αλλά μόνο αρικμοφσ. (τον αρικμό μθτρϊου τον βρίςκω ςτο πάςο μου).
Αν όντωσ είχα κάποτε λογαριαςμό ςτο Κζντρο Δικτφου και τον ζχω ξεχάςει τότε κα βγει θ
παρακάτω οκόνθ (ςτο λζει κιόλασ ότι ο λογαριαςμόσ ςου είναι ιδθ ενεργόσ!!) :

Βήμα 3. Εφόςον τελικά δεν κυμάμαι τον κωδικό δεν ζχω παρά να πατιςω ςτθν επιλογι 4
(Αλλαγι / Επαναφορά Κωδικοφ Πρόςβαςθσ ςτισ υπθρεςίεσ του ΚΔΔ). Τότε κα εμφανιςτεί θ
παρακάτω οκόνθ:
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Βήμα 4. Σε αυτι τθν οκόνθ κα δϊςω ζνα καινοφργιο κωδικό και κα τον ςθμειϊςω κάπου για να
τον κυμάμαι !! Ο κωδικόσ, όπωσ πολφ ςαφϊσ γράφουν οι οδθγίεσ κα πρζπει να ζχει 6 με 8
χαρακτιρεσ, να ζχει τουλάχιςτον ζνα γράμμα ςτα αγγλικά, ζνα τουλάχιςτον αρικμό και ζνα ειδικό
χαρακτιρα, όπωσ φαίνεται ςτθν οκόνθ. Όταν τον πλθκτρολογιςω δυο φορζσ και είναι βζβαιο ότι
τον κυμάμαι πατάω «Ενθμζρωςθ». Προςοχι ςτο να μθν ζχω ενεργοποιθμζνα τα κεφαλαία
γράμματα ι το ελλθνικό πλθκτρολόγιο. Το ςφςτθμα κα μασ ενθμερϊςει ότι θ ανανζωςθ πζτυχε.
Για να δω και το όνομα χριςτθ ςτθ περίπτωςθ που και αυτό το ζχω ξεχάςει, δεν ζχω παρά να
πατιςω τθν Επιλογι 1 «Απαντθτικι Επιςτολι του λογαριαςμοφ ςασ ςε PDF». Εκεί κα εμφανιςτεί
μια ςελίδα ςε μορφι pdf με όλα τα ςτοιχεία μου κακϊσ και το όνομα χριςτθ, ο κωδικόσ και άλλα
χριςιμα πράγματα (βλζπε πιο κάτω).

(Για προφανισ λόγουσ εδϊ τα ςτοιχεία του χριςτθ ζχουν ςβθςτεί)
Β. Είμαι καινοφργιοσ ςπουδαςτήσ και ζχω μόνο κωδικοφσ από την Γραμματεία. Τι κάνω;
Βήμα 1. Πθγαίνω ςτθ ςελίδα http://register.teiath.gr
Βήμα 2. Όπωσ και πριν κα δϊςω το όνομα χριςτθ, τον αρικμό μθτρϊου και τον κωδικό
πρόςβαςθσ με τουσ οποίουσ μπαίνω και ςτο ςφςτθμα τθσ Γραμματείασ. Προςοχι ςτον αρικμό
μθτρϊου δεν βάηω παφλεσ ι άλλα ςφμβολα, αλλά μόνο αρικμοφσ (τον αρικμό μθτρϊου τον
βρίςκω ςτο πάςο μου).
Βήμα 3. Οι κωδικοί μου εμφανίηονται αμζςωσ και τουσ γράφω κάτων. Διαβάηω προςεκτικά τισ
οδθγίεσ και αν κζλω τυπϊνω πάλι τθν πιο πάνω φόρμα (μζςω τθσ Επιλογισ 1 «Απαντθτικι
Επιςτολι του λογαριαςμοφ ςασ ςε PDF»)
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Και τϊρα προχωρϊ ςτθν διλωςθ βιβλίων από τον Εφδοξο.

Μζροσ ΙΙ – Δήλωςη ςτον Εφδοξο
Πθγαίνω ςτθν ιςτοςελίδα http://www.eudoxus.gr και πατϊ πάνω δεξιά:

Στθν ςελίδα που κα εμφανιςτεί πρζπει να βάλω ςε πιο ίδρυμα ανικω (προφανϊσ ΤΕΙ Ακινασ ι Technological
Institute of Athens). Αν είμαι ςε υπολογιςτι του ΤΕΙ Ακινασ αυτι θ επιλογι κα είναι ζτοιμθ, αν όμωσ μπαίνω
από το ςπίτι πρζπει να το επιλζξω.
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Με το που κα πατιςω Confirm / Επιβεβαίωςθ κα εμφανιςτεί ζνα πλαίςιο διαλόγου ςτο οποίο κα πρζπει να
βάλω το όνομα χριςτθ και τον κωδικό που ζχω από το Κζντρο Δικτφων του ΤΕΙ (βλζπε αμζςωσ παρακάτω).

Αν όλα είναι ςωςτά τότε κα δω τθν παρακάτω οκόνθ.

Εδϊ δεν ζχω παρά να κάνω κλικ ςτο κουτάκι αριςτερά, ϊςτε να ςυμφωνιςω και να πατιςω υποβολι. Τότε
ζρχεται θ ϊρα διλωςθσ των ςτοιχείων μου αφοφ κα εμφανιςτεί θ παρακάτω οκόνθ.
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Δθλϊνω όλα τα ςτοιχεία με ειλικρίνεια γιατί ενδζχεται να ελεγχκϊ. Τα ςτοιχεία είναι το email μου, το κινθτό
μου, τον αρικμό μακθμάτων για τα οποία ζχω πάρει ςφγγραμμα πριν τον Εφδοξο και το εξάμθνο που είμαι
(1,2,3,4,…. κ.λπ.) και πατϊ Αποκικευςθ. Η παρακάτω οκόνθ εμφανίηεται με τα ςτοιχεία του φοιτθτι.

Ελζγχω αν τα ςτοιχεία μου είναι ςωςτά. Τϊρα μπορϊ να κάνω διλωςθ. Από το μενοφ πάνω αριςτερά επιλζγω
Δθλϊςεισ Συγγραμμάτων  Τρζχουςα Διλωςθ.
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Αμζςωσ εμφανίηεται μια λίςτα με τα όλα εξάμθνα του τμιματοσ (για τθν διλωςθ αυτι τα μονά εξάμθνα), από
τα οποία πρζπει, ανάλογα με το εξάμθνό μου είμαι να διαλζξω βιβλία. Ασ υποκζςουμε ότι είμαι ςτο Α
εξάμθνο. Τότε πατϊντασ πάνω ςτο εξάμθνο εμφανίηονται τα μακιματα του εξαμινου (βλζπε παρακάτω).

Πατϊντασ ςε ζνα μάκθμα εμφανίηονται οι διακζςιμεσ επιλογζσ για το βιβλίο. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχει
βιβλίο, μάλλον ςθμαίνει ότι κα μοιραςτοφν ςθμειϊςεισ. Ασ υποκζςουμε ότι ο φοιτθτισ επιλζγει το μάκθμα Ν1130. Τότε εμφανίηονται δυο επιλογζσ, από τισ οποίεσ ο ςπουδαςτισ καλείτε να επιλζξει τθν μια (κάνοντασ κλικ
ςτο αντίςτοιχο κουμπάκι). Ομοίωσ γίνονται οι επιλογζσ και με τα υπόλοιπα μακιματα του εξαμινου

Όταν ολοκλθρϊςει, τότε πατάει πάνω δεξιά τθν επιλογι Συνζχεια
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Αμζςωσ κα εμφανιςτεί μια περίλθψθ των επιλογϊν του φοιτθτι (δθλαδι μάκθμα και επιλεγμζνο βιβλίο). Εδϊ
πρζπει να γίνει ζλεγχοσ αν όλα είναι ςωςτά. Αν όχι, τότε επιλζγουμε Τροποποίθςθ Διλωςθσ (από τα αριςτερά),
αλλιϊσ πατάμε ξανά Συνζχεια από τα δεξιά.

Στθν επόμενθ οκόνθ εμφανίηονται οι επιλογζσ μασ, δθλαδι τα βιβλία, τα ςθμεία διανομισ και τα αποκζματα.
Για να πάω να πάρω ζνα βιβλίο πρζπει να υπάρχει απόκεμα. Αν δεν υπάρχει απόκεμα ειδοποιϊ τον κακθγθτι
μου.
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Πατϊντασ πάνω ςε ζνα ςθμείο διανομισ βλζπω όλεσ τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ (διεφκυνςθ, τθλζφωνο, ϊρεσ
λειτουργίασ και δικτυακό χάρτθ)

Και τώρα ήρθε η ώρα να υποβάλλω την αίτηςη μου – Πατώ το Τελική Υποβολή δήλωςησ

Τότε το ςφςτθμα κα με ρωτιςει το παρακάτω (πρζπει να ςυμφωνιςω ….)
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Και μετά κα μου βγάλει το μυςτικό αρικμό μου PIN με τον οποίο μπορϊ να παραλάβω τα βιβλία μου.

Επίςθσ το PIN κα ζρκει ςτο κινθτό και ςτο email μασ. Ανά πάςα ςτιγμι μπορϊ να ξαναμπϊ ςτο ςφςτθμα για να
ξαναςτείλω ςτον εαυτό μου το PIN. Αυτό ιταν !
Καλι επιτυχία.
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