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Ρροκειμζνου να γίνει ςωςτόσ προγραμματιςμόσ για το ερχόμενο ακαδθμαϊκό ζτοσ 

και να μθν εμφανιςκοφν δυςλειτουργίεσ και κακυςτεριςεισ ςτισ ανακζςεισ διδαςκαλίασ, 

παρακαλοφμε να μασ γνωρίςετε μέχρι 30/6/2011 τισ ανάγκεσ του Ιδρφματόσ ςασ για κζςεισ 

εκτάκτου και ωρομιςκίου προςωπικοφ. 

Για τθν αξιολόγθςθ των αιτθμάτων και τθν ςωςτι κατανομι των κζςεων ανάλογα 

και με τισ υφιςτάμενεσ οικονομικζσ δυνατότθτεσ παρακαλοφμε να μασ γνωρίςετε, μζςω τθσ 

πλατφόρμασ ςτθ ςελίδα http://service.eudoxus.gr/ektaktoi τα εξισ ςτοιχεία: 

 Τμιμα για το οποίο ηθτείται θ κζςθ. 

 Αρικμόσ υπθρετοφντων μελών ΔΕΡ ςτο Τμιμα. 

 Μάκθμα (ι μακιματα) που κα κλθκεί να διδάξει αυτόσ που κα προςλθφκεί. 

 Ώρεσ διδαςκαλίασ του κάκε μακιματοσ. 

 Μζλθ ΔΕΡ που υπθρετοφν ςτο Κδρυμα ςε παρόμοιο γνωςτικό αντικείμενο. 

 Αν το μάκθμα ειςάγεται για πρώτθ φορά ςτο πρόγραμμα ςπουδών ι αν ζχει δοκεί 

ξανά ςτο παρελκόν (Να ςθμειώνεται: νζο, παλιό). 

 (Αν δεν είναι νζο) Αρικμόσ φοιτθτών που εξετάςτθκαν ςτο μάκθμα αυτό τθν 

κανονικι εξεταςτικι περίοδο (Ιανουαρίου ι Ιουνίου, όχι τον Σεπτζμβριο) τθν 

τελευταία φορά που εξετάςτθκε. 

 Αν το κάκε ζνα από τα μακιματα αυτά είναι Υποχρεωτικό ι Επιλογισ (Να 

ςθμειώνεται: ΥΡΟ, ΕΡΙ). 

 Αρικμόσ Υποχρεωτικών Μακθμάτων του ςυγκεκριμζνου Ρρογράμματοσ Σπουδών. 

 Αρικμόσ Μακθμάτων Επιλογισ του ςυγκεκριμζνου Ρρογράμματοσ Σπουδών που 

διδάςκονται από διδάςκοντεσ του Τμιματοσ. 

Για είςοδο ςτθν πλατφόρμα θ Γραμματεία του κάκε Τμιματοσ κα χρθςιμοποιιςει τα 

ςτοιχεία ειςόδου ςτο ςφςτθμα «ΕΥΔΟΞΟΣ». 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ 
ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 ΤΜΗΜΑ Α’ ΑΝΩΤΕΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

----- 

http://service.eudoxus.gr/ektaktoi


Σθμειώνεται ότι για το επόμενο ακαδθμαϊκό ζτοσ κζςεισ που κα δοκοφν κα είναι 

ςυγκεκριμζνεσ και για ςυγκεκριμζνα μακιματα και όχι ςυνολικά για κάκε Κδρυμα. 

Επίςθσ, ςθμειώνεται ότι δεν κα δοκοφν κζςεισ εκτάκτου ι ωρομιςκίου προςωπικοφ 

ςε Τμιματα ςτα οποία υπθρετοφν περιςςότερα από είκοςι πζντε (25) μζλθ ΔΕΡ, εκτόσ 

εξαιρζςεων που κα πρζπει να τεκμθριωκοφν ειδικά. 
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 ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΡΕΣΟ 


