
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

Συμβουλεύεστε πάντα τις Aνακοινώσεις στον Ιστοχώρο της Γραμματείας του Τμήματός σας, 
καθώς ενδέχεται να διαφοροποιούνται οι ημερομηνίες δηλώσεων σε κάθε Γραμματεία  

 

Κατά την περίοδο δηλώσεων, στο link για το StudentsWeb (https://services.uom.gr/unistudent/), 
κάθε φοιτητής, δίνοντας «Όνομα χρήστη» και «Κωδικό» (αυτά που έχει για το e-mail του στο 
uom.gr), βλέπει στην οθόνη το παρακάτω μήνυμα: 

 
 

Δήλωση μαθημάτων 

Στην οθόνη είτε δεν εμφανίζονται μαθήματα, είτε εμφανίζονται μαθήματα που δηλώθηκαν κατά 
την ίδια περίοδο από τον ίδιο το φοιτητή σε προγενέστερο χρόνο. 
Επιλέγοντας «Προσθήκη» ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα μαθήματα που 
δικαιούται βάσει του Προγράμματος Σπουδών του και να επιλέξει «Εισαγωγή στη δήλωση». 
Όταν ολοκληρώσει τις επιλογές του, πατώντας «Αποστολή» στην επόμενη οθόνη, η δήλωση 
«αποστέλλεται» στη Γραμματεία του Τμήματός του. Αν η διαδικασία είναι επιτυχής, εμφανίζεται 
το μήνυμα: 

Η αποστολή της δήλωσής σας ολοκληρώθηκε. Για να δείτε την κατάσταση της δήλωσης 
πατήστε "Η δήλωσή μου". 
Επιτυχής ενημέρωση δηλώσεων: (1 από 1) 
Η δήλωσή μου 

Σε περίπτωση μηνύματος λάθους, θα πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία με μεγαλύτερη 
προσοχή. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι δυνατό κάποιος να αποστείλει τη δήλωσή του κενή (χωρίς μαθήματα), κάνοντας 
απευθείας Αποστολή, ώστε να κατοχυρώσει την εγγραφή του στο νέο εξάμηνο. Η μη εγγραφή 
σε 2 συνεχόμενα εξάμηνα συνεπάγεται τη ΔΙΑΓΡΑΦΗ του φοιτητή. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΑΛΘΗΚΕ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, 
ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ ΞΑΝΑ (ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ «Η δήλωσή μου») ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ. 

Δήλωση συγγραμμάτων 

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων γίνονται μέσω του προγράμματος «Εύδοξος», το οποίο αποτελεί το 
κεντρικό σημείο αναφοράς για την εκτέλεση κάθε ενέργειας που αφορά στη διάθεση και 
διαχείριση των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων. 

https://services.uom.gr/unistudent/


Η δήλωση συγγραμμάτων θα πρέπει να γίνεται μετά τη δήλωση μαθημάτων. Διενεργείται 
αντιπαραβολή των δηλώσεων μαθημάτων - συγγραμμάτων. 

Τα βήματα που πρέπει να κάνουν οι φοιτητές είναι τα εξής: 

 Από την αρχική σελίδα του «Εύδοξος» http://eudoxus.gr ο φοιτητής επιλέγει στα δεξιά το 
σύνδεσμο Φοιτητές. 

 Στη σελίδα που εμφανίζεται, ο φοιτητής επιλέγει το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο 
ανήκει και πατάει το κουμπί Επιβεβαίωση. 

 Στη συνέχεια, θα ζητηθεί από το φοιτητή να εισαγάγει το όνομα χρήστη και τον κωδικό 
πρόσβασης που έχει αποκτήσει από το Ίδρυμα (είναι τα στοιχεία που έχει για το e-mail 
του στο uom.gr). 

 Αν η είσοδος του φοιτητή είναι επιτυχής, του ζητείται να εισάγει κάποια επιπλέον 
στοιχεία (εάν μπαίνει για πρώτη φορά) και στη συνέχεια ο φοιτητής κάνει τη δήλωση των 
συγγραμμάτων που επιθυμεί, και μόνο για τα μαθήματα που έχει δηλώσει μέσω του 
Students Web (βλ. παραπάνω). 

Αναλυτικές οδηγίες για τη δήλωση συγγραμμάτων με το πρόγραμμα «Εύδοξος» μπορείτε να 
βρείτε εδώ.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν τακτοποιημένο το λογαριασμό email τους, 
γιατί με αυτά τα στοιχεία θα κάνουν login και στο StudentsWeb και στον «Εύδοξο». 

 
 

http://eudoxus.gr/
http://eudoxus.gr/Files/Egxeiridio%20Efarmogis%20Foithtwn%20v5%20-%20without%20chapters.pdf

