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«Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων 

 

Τν πξόγξακκα «Εύδνμνο» αθνξά ζηε δηαλνκή Σπγγξακκάησλ ησλ Τερλνινγηθώλ θαη 

Παλεπηζηεκηαθώλ Ιδξπκάησλ ηεο Επηθξάηεηαο. Σηόρνο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο 

(ΠΣ) ηεο Δξάζεο είλαη λα απνηειέζεη ην θεληξηθό ζεκείν γηα ηελ εθηέιεζε θάζε 

ελέξγεηαο πνπ αθνξά ζηε δηάζεζε θαη δηαρείξηζε ησλ Παλεπηζηεκηαθώλ 

Σπγγξακκάησλ. 

Με ην λέν ηξόπν δηαλνκήο όιεο νη απαηηνύκελεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαιαβή ησλ 

Σπγγξακκάησλ από ηνπο θνηηεηέο απηνκαηνπνηνύληαη θαη επηηαρύλνληαη. Ο θύξηνο 

ζθνπόο ηεο Δξάζεο είλαη ε πιήξεο ελεκέξσζε ησλ θνηηεηώλ γηα ηα πξνηεηλόκελα 

Σπγγξάκκαηα θαζώο θαη ε έγθαηξε δηαλνκή ηνπο, παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε 

βειηίσζε ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο. 

Όινη νη θνηηεηέο ζε θάζε εμάκελν ηεο θνίηεζήο ηνπο είλαη απαξαίηεην λα εηζέιζνπλ 

ζηελ ππεξεζία πνπ αθνξά ζηε Δήισζε Σπγγξακκάησλ γηα λα κπνξέζνπλ λα 

παξαιάβνπλ Σπγγξάκκαηα. 

Σπγθεθξηκέλα, νη θνηηεηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζε θάζε εμάκελν λα εηζέιζνπλ ζην 

ζύζηεκα ηνπ «Εύδνμνο», λα ελεκεξσζνύλ γηα ηα Σπγγξάκκαηα πνπ πξνηείλνπλ νη 

δηδάζθνληεο ησλ καζεκάησλ θαη λα δειώζνπλ ηα Σπγγξάκκαηα πνπ επηζπκνύλ. 

Επηπιένλ, έρνπλ πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηόπν παξαιαβήο ησλ δεισζέλησλ 

βηβιίσλ. 

Αθνύ νινθιεξώζνπλ ηε Δήισζε Σπγγξακκάησλ παξαιακβάλνπλ ζην e-mail θαη ζην 

θηλεηό πνπ θαηαρώξηζαλ έλαλ θσδηθό PIN. Φξεζηκνπνηώληαο ηνλ θσδηθό πνπ έιαβε 

θάζε θνηηεηήο από ην «Εύδνμνο» έρεη άκεζα ηε δπλαηόηεηα λα παξαιάβεη ηα 

Σπγγξάκκαηά ηνπ από ην ζεκείν δηαλνκήο πνπ έρεη αλαιάβεη ηε δηαδηθαζία παξάδνζεο 

γηα ην θάζε βηβιίν. 
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 Είζοδορ ζηο Πληποθοπιακό Σύζηημα 
 

Από ηελ αξρηθή ζειίδα ηεο δξάζεο ηνπ «Εύδνμνο»: http://eudoxus.gr ν θνηηεηήο 
επηιέγεη ην ζύλδεζκν «Φνηηεηέο» (βι. εηθόλα 1). 
 

 
 

Εικόνα 1 – Αξρηθή Σειίδα 

 
 
 

Σηε ζειίδα πνπ εκθαλίδεηαη, ν θνηηεηήο επηιέγεη ην Εθπαηδεπηηθό Ίδξπκα, ζην νπνίν 

αλήθεη ε νηθεία ζρνιή θαη έπεηηα παηάεη ην θνπκπί «Επηβεβαίσζε» (βι. εηθόλα 2). 

 

Εικόνα 2 – Επηινγή Εθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο 

http://eudoxus.gr/
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Έπεηηα, ζην παξάζπξν ή ηε ζειίδα πνπ παξνπζηάδεηαη (αλάινγα κε ην Εθπαηδεπηηθό 

Ίδξπκα) ν θνηηεηήο εηζάγεη ην Όλνκα Φξήζηε θαη ηνλ Κσδηθό Πξόζβαζεο, πνπ έρεη 

παξαιάβεη από ην νηθείν Ίδξπκα (βι. Παξαηεξήζεηο) γηα λα νδεγεζεί ζηελ αξρηθή 

ζειίδα ηεο Εθαξκνγήο Δειώζεσλ Σπγγξακκάησλ (βι. εηθόλα 3).  

 

 

Εικόνα 3 – Ταπηνπνίεζε θνηηεηή  
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 Διασείπιζη ζηοισείων θοιηηηή 
 

Μεηά ηελ πξώηε είζνδν ηνπ θνηηεηή ζηελ εθαξκνγή είλαη απαξαίηεην λα εηζαρζνύλ ηα 

ζηνηρεία πνπ δεηνύληαη ζην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη (βι. εηθόλα 4). 

Τα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδνληαη είλαη: 

 Πποζωπικό e-mail επικοινωνίαρ: Σε απηό ην e-mail απνζηέιιεηαη ν θσδηθόο PIN 

πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ παξαιαβή ησλ βηβιίσλ. 

 Απιθμόρ κινηηού ηηλεθώνος: Σε απηόλ ηνλ αξηζκό απνζηέιιεηαη ν ίδηνο θσδηθόο 

PIN πνπ πξναλαθέξζεθε. 

 Απιθμόρ Μαθημάηων για ηα οποία έσεηε παπαλάβει Σςγγπάμμαηα ππιν ηο 
ζύζηημα «Εύδοξορ»: Σε απηό ην πεδίν εηζάγεηαη ν αξηζκόο ησλ βηβιίσλ πνπ ν 
θνηηεηήο έρεη παξαιάβεη πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Εύδνμνο». 
Επίζεο, εάλ έρεη αιιάμεη ηκήκα ιόγσ κεηεγγξαθήο εηζάγεηαη ν αξηζκόο βηβιίσλ 
πνπ έρεη παξαιάβεη θαηά ηε θνίηεζή ηνπ ζηελ πξνεγνύκελε ζρνιή. 

 Τπέσων εξάμηνο: Σε απηό ην πεδίν ν θνηηεηήο πιεθηξνινγεί ην λέν εμάκελν ζην 
νπνίν γξάθηεθε. 
 
 

Παηώληαο ην θνπκπί «Απνζήθεπζε» νινθιεξώλεηαη ε θαηαρώξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

θνηηεηή. 

 

 

Εικόνα 4 – Καηαρώξηζε ζηνηρείσλ θνηηεηή 
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Εάλ ππάξρεη ιάζνο ζηα ζηνηρεία εκθαλίδεηαη ην εηθνλίδην:  δίπια από ην πεδίν ζην 
νπνίν εληνπίζηεθε ην ζθάικα. Πεξλώληαο ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ πάλσ από απηό 
εκθαλίδεηαη θάησ από ην πεδίν ε πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο (βι. εηθόλα 5).  
 
 
 

 
 

Εικόνα 5 – Εζθαικέλε θαηαρώξηζε ζηνηρείσλ θνηηεηή 

 
 

Σηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ε αξρηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο, ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ θνηηεηή, ηα ζηνηρεία ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο θαη γεληθέο πιεξνθνξίεο (βι. 

Εηθόλα 6). 

 

 

Εικόνα 6 – Αξρηθή Σειίδα  

 

Εάλ επηζπκεί ν θνηηεηήο λα κεηαβάιεη ηα ζηνηρεία πνπ θαηαρώξηζε, κπνξεί λα επηιέμεη 

ην θνπκπί «Αιιαγή Σηνηρείσλ Φνηηεηή», νπόηε θαη εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν ηεο εηθόλαο 

4, ζην νπνίν κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ ηα θαηαρσξηζκέλα ζηνηρεία. 
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 Δήλωζη Σςγγπαμμάηων 
 

Γηα λα μεθηλήζεη λέα δήισζε ζπγγξακκάησλ ν θνηηεηήο επηιέγεη «Δειώζεηο 

Σπγγξακκάησλ» από ην κελνύ πνπ ππάξρεη πάλσ αξηζηεξά ζηε ζειίδα θαη έπεηηα 

«Τξέρνπζα Δήισζε» (βι. εηθόλα 7). 

 

 
 

Εικόνα 7 – Πξόζβαζε ζηελ ηξέρνπζα Δήισζε Σπγγξακκάησλ  

 
 
Σηε ζειίδα πνπ εκθαλίδεηαη παξνπζηάδνληαη όια ηα εμάκελα ηεο αληίζηνηρεο πεξηόδνπ 
(βι. εηθόλα 8). 
 
 

 
 

Εικόνα 8 – Μαζήκαηα Τκήκαηνο 
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Επηιέγνληαο θάπνην εμάκελν εκθαλίδνληαη όια ηα καζήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε 

απηό, ζπλνδεπόκελα από ζύληνκεο πιεξνθνξίεο πνπ ηα αθνξνύλ (βι. εηθόλα 9). 

 

 
 

Εικόνα 9 – Μαζήκαηα Τκήκαηνο 

 
 

Από ηνλ εκθαληδόκελν θαηάινγν ν θνηηεηήο επηιέγεη ηα καζήκαηα πνπ έρεη δειώζεη 
θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ θαη γηα ηα νπνία δηθαηνύηαη Σύγγξακκα. Τόηε εκθαλίδνληαη ηα 
πξνηεηλόκελα Σπγγξάκκαηα (βι. εηθόλα 10). 
 
 

 
 

Εικόνα 10 – Εκθάληζε πξνηεηλόκελσλ Σπγγξακκάησλ 
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Ο θνηηεηήο κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα πξνβάιεη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα 
βηβιία πνπ εκθαλίδνληαη θάλνληαο θιηθ πάλσ ζηνλ ηίηιν ηνπο, νπόηε ζα εκθαληζζεί έλα 
λέν παξάζπξν όπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ (βι. εηθόλα 11). 
 
 

 
 

Εικόνα 11 – Πξνβνιή θαηαρσξηζκέλσλ ζηνηρείσλ ησλ βηβιίσλ 

 

Κάζε θνξά πνπ επηιέγεηαη θάπνην Σύγγξακκα γηα έλα κάζεκα εκθαλίδεηαη δίπια ζηνλ 

ηίηιν ηνπ καζήκαηνο έλα επηιεγκέλν θνπηάθη (βι. εηθόλα 12). 

 

 
 

Εικόνα 12– Επηινγή Σπγγξακκάησλ 

 
 
Ο θνηηεηήο κπνξεί λα αθπξώζεη ηελ επηινγή ηνπ (θάλνληαο θιηθ πάλσ ζε απηό ην 

θνπηάθη ώζηε λα θαζαξίζεη),  ή λα επηιέμεη έλα δηαθνξεηηθό ζύγγξακκα γηα ην κάζεκα. 

Αθνύ επηιέμεη όζα Σπγγξάκκαηα ζέιεη, ν θνηηεηήο παηάεη «Σπλέρεηα». 
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Τόηε εκθαλίδεηαη ε ζειίδα (βι. εηθόλα 13) ζηελ νπνία παξαηίζεηαη ε ιίζηα ησλ 
επηιεγκέλσλ Σπγγξακκάησλ. 
 
 

 
 

Εικόνα 13 – Πεξίιεςε Επηινγώλ 

 

Ο θνηηεηήο κπνξεί λα κεηαβάιεη ηηο επηινγέο ηνπ, επηιέγνληαο «Τξνπνπνίεζε 
Δήισζεο». Δηαθνξεηηθά παηάεη «Σπλέρεηα» γηα λα πεξάζεη ζην επόκελν βήκα 
θαηαρώξηζεο ηεο Δήισζεο Σπγγξακκάησλ. 
 

 

Σηελ επόκελε ζειίδα κπνξεί λα δεη όια ηα βηβιία πνπ έρεη επηιέμεη, κε πιεξνθνξίεο γηα 

ηνλ ηξόπν παξαιαβήο ηνπο (βι. εηθόλα 14). 

 
 

 
 

Εικόνα 14 – Σηνηρεία παξαιαβήο ζπγγξακκάησλ 
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Γηα θάζε βηβιίν, γηα ην νπνίν έρεη νξηζζεί ζεκείν δηαλνκήο ζηελ πόιε ηνπ ηκήκαηνο, 
παξνπζηάδεηαη, δίπια ζηα ζηνηρεία ηνπ, ν ηίηινο ηνπ αληίζηνηρνπ ζεκείνπ δηαλνκήο 
θαζώο θαη ηα δηαζέζηκα ηεκάρηα θάζε βηβιίνπ ηελ παξνύζα ζηηγκή. Παηώληαο ηνλ ηίηιν 
ηνπ ζεκείνπ δηαλνκήο εκθαλίδνληαη (βι. εηθόλα 15) ηα ζηνηρεία ηνπ: 
 

 Δηεύζπλζε 

 Ταρπδξνκηθόο θώδηθαο 

 E-mail 

 Fax 

 Κηλεηό ηειέθσλν 

 Σηαζεξό ηειέθσλν 

 Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

 Σεκείν ζην Φάξηε (Αθνξά ζηελ εκθάληζε ράξηε κε ηελ αθξηβή δηεύζπλζε ηνπ 
ζεκείνπ δηαλνκήο.) 

 
 

 
 

Εικόνα 15 – Πξνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζεκείσλ δηαλνκήο  
 

Τα βηβιία, γηα ηα νπνία δελ έρεη νξηζζεί ζεκείν δηαλνκήο, εκθαλίδνληαη ζην θάησ κέξνο 

ηνπ θαηαιόγνπ. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν θνηηεηήο επηιέγεη ην θνπκπί «Αιιαγή 

Σηαζκνύ Courier» (βι. εηθόλα 16). 
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Εικόνα 16 – Σηνηρεία παξαιαβήο Σπγγξακκάησλ 

 
 
Σηε ζπλέρεηα, πιεθηξνινγεί ηνλ ηαρπδξνκηθό θώδηθα ηεο πεξηνρήο από όπνπ ηνλ 
εμππεξεηεί λα παξαιάβεη ηα βηβιία πνπ δηαλέκνληαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν θαη έπεηηα 
παηάεη ην θνπκπί «Αλαδήηεζε». Γηα λα εγθαηαιείςεη ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ζηαζκνύ courier 
κπνξεί λα παηήζεη «Αθύξσζε» (βι. εηθόλα 17). 
 
 

 
 

Εικόνα 17 – Εύξεζε ζηαζκνύ ηαρπκεηαθνξώλ 
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Αθνύ παηήζεη ν θνηηεηήο ην θνπκπί «Αλαδήηεζε», εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ 
ζηαζκνύ ηαρπκεηαθνξώλ πνπ εμππεξεηεί ηελ αληίζηνηρε πεξηνρή. Γηα λα απνζεθεύζεη 
ηνλ εκθαληδόκελν ζηαζκό επηιέγεη ην θνπκπί «Επηινγή Σηαζκνύ Courier», δηαθνξεηηθά 
κπνξεί λα επηιέμεη «Αθύξσζε» (βι. εηθόλα 18). 
 
 

 
 

Εικόνα 18 – Σηνηρεία ζηαζκνύ ηαρπκεηαθνξώλ 

 
 
Εάλ ν ηαρπδξνκηθόο θώδηθαο πνπ πιεθηξνινγήζεθε δελ είλαη έγθπξνο, ηόηε εκθαλίδεηαη 
ε παξαθάησ ζειίδα (βι. εηθόλα 19). 
 
 

 
 

Εικόνα 19 – Αδπλακία εύξεζεο ζηαζκνύ ηαρπκεηαθνξώλ 
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Αθόκα θαη αθνύ έρεη επηιεγεί ζηαζκόο courier, κπνξεί ν θνηηεηήο λα αιιάμεη ηελ 
επηινγή ηνπ, παηώληαο ην θνπκπί «Αιιαγή Σηαζκνύ Courier» (βι. εηθόλα 20). 
 
 

 
 

Εικόνα 20 – Αιιαγή επηιεγκέλνπ ζηαζκνύ ηαρπκεηαθνξώλ 

 
 
Σε απηό ην ζεκείν ππάξρεη ε δπλαηόηεηα επηζθόπεζεο ηεο πεξίιεςεο ησλ επηινγώλ 
ηνπ θνηηεηή ή ηξνπνπνίεζεο ηεο δήισζεο από ηα αληίζηνηρα εηθνλίδηα (βι. εηθόλα 21). 
 
Παηώληαο ην θνπκπί «Τειηθή Υπνβνιή», νινθιεξώλεηαη ε θαηαρώξηζε ηεο δήισζεο 
ζπγγξακκάησλ (βι. εηθόλα 21). 
 
 

 
 

Εικόνα 21 – Σηνηρεία Παξαιαβήο Σπγγξακκάησλ 
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Σηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν επηβεβαίσζεο ηεο επηηπρεκέλεο θαηαρώξηζεο 
ηεο δήισζεο ζπγγξακκάησλ. (βι. εηθόλα 22). 
 
 

 
 

Εικόνα 22 – Οινθιήξσζε Δήισζεο Σπγγξακκάησλ 

 
 

Μεηά ηελ ηειηθή ππνβνιή ηεο δήισζεο, ην ζύζηεκα απνζηέιιεη ζην e-mail θαη ην θηλεηό 
ηειέθσλν ηνπ θνηηεηή επηβεβαίσζε ηεο θαηαρώξηζεο καδί κε ηνλ θσδηθό, πνπ ρξεηάδεηαη 
γηα ηελ παξαιαβή ησλ ζπγγξακκάησλ (βι. εηθόλα 23). 
 
 

 
 

Εικόνα 23 – E-mail επηβεβαίσζεο ηεο επηηπρνύο Δήισζεο Σπγγξακκάησλ 

 
Να ζεκεησζεί όηη, αθόκα θαη κεηά ηελ ηειηθή ππνβνιή ηεο Δήισζεο Σπγγξακκάησλ, 
θάζε θνηηεηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα κεηαβνιήο ησλ επηινγώλ ηνπ. 
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 Λίζηα Δηλώζεων 
 
 
Αλά πάζα ζηηγκή ην ζύζηεκα έρεη δηαζέζηκεο όιεο ηηο νινθιεξσκέλεο Δειώζεηο 

Σπγγξακκάησλ πνπ έρεη θαηαρσξίζεη ν θνηηεηήο. Η πξνβνιή ηνπο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί από ην κελνύ πινήγεζεο επηιέγνληαο  «Δειώζεηο Σπγγξακκάησλ» θη 

έπεηηα «Όιεο νη Δειώζεηο» (βι. εηθόλα 24). 

 

 

Εικόνα 24 – Εκθάληζε όισλ ησλ Δειώζεσλ Σπγγξακκάησλ  

 

Σηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ε ζειίδα πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 25 κε ηε ιίζηα όισλ ησλ 

Δειώζεσλ. 

 

 

Εικόνα 25 – Λίζηα Δειώζεσλ Σπγγξακκάησλ 
 
 

Εθεί κπνξεί ν θνηηεηήο λα επηιέμεη ην ζύλδεζκν «Επηζθόπεζε» ηεο Δήισζεο πνπ ηνλ 

ελδηαθέξεη (βι. εηθόλα 25) γηα λα δεη ηα ζηνηρεία ηεο (βι. εηθόλα 26). 

  



           
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διατείρισης Σσγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων 

16 
 

Εάλ επηιέμεη ηελ επηζθόπεζε ηεο ηξέρνπζαο δήισζεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ηελ 

ηξνπνπνηήζεη από ην αληίζηνηρν εηθνλίδην (βι. εηθόλα 26). 

 

 
 

Εικόνα 26 – Πξνβνιή θαηαρσξηζκέλεο Δήισζεο Σπγγξακκάησλ 
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 Αποζύνδεζη 
 
 
Γηα εμέιζεη ν θνηηεηήο από ηελ εθαξκνγή κπνξεί λα επηιέμεη ην ζύλδεζκν 

«Απνζύλδεζε», πνπ βξίζθεηαη πάλσ δεμηά ζηε ζειίδα (βι. εηθόλα 27). 

 

 

Εικόνα 27 – Απνζύλδεζε 

 

Γηα λα νινθιεξσζεί ε έμνδνο από ην ζύζηεκα είλαη απαξαίηεην λα θιείζεη ν θνηηεηήο 

ηνλ browser πνπ ρξεζηκνπνηεί, όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηε ζειίδα πνπ εκθαλίδεηαη θαηά 

ηελ απνζύλδεζε (βι. εηθόλα 28). 

 

 

Εικόνα 28 – Οδεγίεο νινθιήξσζεο απνζύλδεζεο 
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 Παπαηηπήζειρ: 
 
 
 Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο θσδηθνύο πξόζβαζεο πνπ απαηηνύληαη θαηά 

ηελ είζνδν ζηελ Εθαξκνγή Δήισζεο Σπγγξακκάησλ, ν θνηηεηήο ρξεηάδεηαη λα 

απνηαζεί ζην Κέληξν Δηθηύσλ ηνπ νηθείνπ Ιδξύκαηνο ή ζηε γξακκαηεία ηνπ 

ηκήκαηόο ηνπ. 

 Ο θνηηεηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα κεηαβνιήο ησλ επηινγώλ ηνπ γηα θάζε κάζεκα 

κέρξηο όηνπ παξαιάβεη ηα ζπγγξάκκαηα ηνπ. Εμαίξεζε απνηειεί ε πεξίπησζε 

πνπ έρεη δξνκνινγεζεί ε απνζηνιή ησλ ζπγγξακκάησλ κέζσ courier, νπόηε θαη 

ν θνηηεηήο ρξεώλεηαη ην ζύγγξακκα σο παξαιεθζέλ, αθόκε θη αλ ηειηθά δελ ην 

παξαιάβεη (πρ. Αλ παξέιζεη ην ρξνληθό δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ην ζύγγξακκα 

παξακέλεη ζην ζηαζκό πξννξηζκνύ ηνπ courier). 

 Η απνζηνιή ζπγγξακκάησλ κέζσ courier γίλεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 

δηαλνκέαο δελ έρεη νξίζεη έλα Σεκείν Δηαλνκήο γηα ην ζύγγξακκά ηνπ ζηελ πόιε 

ηνπ ηκήκαηνο ηνπ εθάζηνηε θνηηεηή. 

 Η θαηαρώξηζε θαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο Δήισζεο Σπγγξακκάησλ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κόλν κέζα ζην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη από ην 

θάζε ηκήκα. Εάλ επηρεηξήζεη ν θνηηεηήο λα δεκηνπξγήζεη ή ηξνπνπνηήζεη 

Δήισζεο εθηόο απηνύ ηνπ δηαζηήκαηνο, ε Εθαξκνγή ηνλ ελεκεξώλεη γηα ηελ 

αδπλακία νινθιήξσζεο ηεο ελέξγεηαο απηήο (βι. εηθόλα 29). 

 

 

 
 

Εικόνα 29 – Καηαρώξηζε Δήισζεο Σπγγξακκάησλ εθηόο πξνζεζκίαο 

 

 

 Επηζεκαίλεηαη όηη νπνηαδήπνηε πξάμε ηνπ θνηηεηή κέζα ζην ζύζηεκα επέρεη 

ζέζε ππεύζπλεο δήισζεο. Επηπιένλ, κε ηελ είζνδό ηνπ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ 

«Εύδνμνο» δεζκεύεηαη λα ηεξεί ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο, ηνπο νπνίνπο 

απνδέρηεθε. 

 Γηα απνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο κπνξεί ν θνηηεηήο λα επηθνηλσλεί κε ην Γξαθείν 

Αξσγήο Φξεζηώλ 801-11-13600. 


