
 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Έμωσης 

Εφδοξοσ+ 

 

 Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» 

Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων 

(Εφδοξοσ+)». 

 

 

Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: 

- να διακζςετε ζνα βιβλίο ςασ για ανταλλαγι μζςω του «Εφδοξοσ+» 

- να ακυρϊςετε τθ διάκεςθ ενόσ βιβλίου  

- να ενθμερωκείτε για τθν επιλογι κάποιου βιβλίου ςασ από άλλο φοιτθτι 

- να ολοκλθρϊςετε τθν παράδοςθ του βιβλίου 

- να δείτε ποια βιβλία ζχετε ιδθ ανταλλάξει και πόςεσ πιςτωτικζσ μονάδεσ ζχετε 

ςυγκεντρϊςει 

https://service.eudoxus.gr/student/


 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Έμωσης 

 

Μπορείτε, επίςθσ, να προςκζςετε ςτθ λίςτα ςασ βιβλία που ζχετε παραλάβει πριν τη 

λειτουργία του «Εφδοξοσ», επιλζγοντασ «Προςκικθ βιβλίου» ςτο κάτω μζροσ τθσ ςελίδασ.  

 

Στο πλαίςιο που εμφανίηεται, πλθκτρολογιςτε τα ςτοιχεία του βιβλίου που κζλετε να 

προςκζςετε και πατιςτε «Αναηιτθςθ». Πατϊντασ «Προςκικθ» προςκζτετε ζνα βιβλίο ςτθ Λίςτα 

Βιβλίων ςασ.  

 

 



 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Έμωσης 

Διάθεση για ανταλλαγή 

Στθ ςτιλθ «Κατάςταςθ» αναγράφεται εκτόσ των άλλων και το πλικοσ των μονάδων με τισ οποίεσ 

κα πιςτωκεί ο λογαριαςμόσ ςασ ςε περίπτωςθ ανταλλαγισ του βιβλίου. Για να διακζςετε ζνα 

βιβλίο προσ ανταλλαγι, πατιςτε «Διλωςθ του βιβλίου για ανταλλαγι». Για να ακυρϊςετε τθ 

διάκεςθ ενόσ βιβλίου (όταν δεν ζχει επιλεγεί από φοιτθτι), πατιςτε «Ακφρωςθ διλωςθσ 

ανταλλαγισ του βιβλίου».  

 

 

 Παραλαμβάνοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» 

Δήλωση Βιβλίου 

Κατά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ Διλωςθσ Συγγραμμάτων ςασ, ςτα Στοιχεία Παραλαβισ Συγγραμμάτων, 

ενθμερϊνεςτε εάν κάποιο βιβλίο διατίκεται από ςυμφοιτθτι ςασ προσ ανταλλαγι, κακϊσ επίςθσ 

και για τισ πιςτωτικζσ μονάδεσ που κα αποκομίςετε παραλαμβάνοντασ το βιβλίο μζςω του 

«Εφδοξοσ+».  

 



 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Έμωσης 

Αφοφ υποβάλετε τθ Διλωςθ Συγγραμμάτων ςασ, εμφανίηεται το κουμπί «Επιλογι παραλαβισ 

από φοιτθτι». Πατϊντασ το, καταχωρείται θ επιλογι ςασ να παραλάβετε το ςυγκεκριμζνο βιβλίο 

από κάποιο ςυμφοιτθτι ςασ.  

 

Στοιχεία Ανταλλαγής 

Πατϊντασ το κουμπί «Στοιχεία ανταλλαγισ» εμφανίηονται τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του φοιτθτι 

που διακζτει το βιβλίο προσ ανταλλαγι, ϊςτε -μετά από ςυνεννόθςθ μαηί του- να ορίςετε πότε 

και ποφ κα γίνει θ ανταλλαγι του βιβλίου. Ταυτόχρονα, οι δφο εμπλεκόμενοι φοιτθτζσ 

ενθμερϊνονται και μζςω e-mail.  

 

Πατιςτε το κουμπί για να εμφανιςτεί ο 8-ψιφιοσ Κωδικόσ Ανταλλαγισ για το ςυγκεκριμζνο 

βιβλίο.  

Σθμείωςθ: Η διαδικαςία τησ ανταλλαγήσ θα πρζπει να ζχει ολοκληρωθεί εντόσ πζντε (5) ημερών 

από την ημερομηνία επιλογήσ, διαφορετικά ακυρώνεται.  

 

 



 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Έμωσης 

 Ολοκληρώνοντασ την ανταλλαγή 

Για να καταγραφεί ςτο ςφςτθμα του «Εφδοξοσ» θ ανταλλαγι του βιβλίου και να πιςτωκοφν οι 

λογαριαςμοί των φοιτθτϊν με τισ αντίςτοιχεσ μονάδεσ, πρζπει να καταχωριςτεί ο 8-ψιφιοσ 

Κωδικόσ Ανταλλαγισ ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν από το λογαριαςμό του φοιτθτι που διακζτει το 

βιβλίο.  Αναηθτιςτε το ςτθ Λίςτα Βιβλίων και πατιςτε «Στοιχεία ανταλλαγισ» για να εμφανιςτεί 

το ςχετικό παράκυρο.  

 

Πλθκτρολογιςτε τον 8-ψιφιο Κωδικό Ανταλλαγισ του φοιτθτι που πρόκειται να παραλάβει το 

βιβλίο και πατιςτε «Υποβολι».  

 

Η ανταλλαγι ζχει ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ και οι λογαριαςμοί των φοιτθτϊν ζχουν πιςτωκεί με τισ 

αντίςτοιχεσ μονάδεσ.  

Επιςθμαίνεται ότιμόνο μζςω τθσ υποβολισ ζγκυρου 8-ψιφιου Κωδικοφ Ανταλλαγισ 

καταχωρείται θ παράδοςθ του βιβλίου ςτο ςφςτθμα και πιςτϊνονται οι λογαριαςμοί των 

φοιτθτϊν με τισ αντίςτοιχεσ μονάδεσ.  

 

 Εξαργυρώνοντασ τισ πιςτωτικζσ μονάδεσ 

Εφ’ όςον ζχετε ςυγκεντρϊςει τισ πιςτωτικζσ μονάδεσ που απαιτοφνται για τθν απόκτθςθ του 

βιβλίου που ςασ ενδιαφζρει, μπορείτε να το επιλζξετε μζςα από το ςφςτθμα του Εφδοξοσ και 

ςτθ ςυνζχεια να το παραλάβετε από το αντίςτοιχο Σθμείο Διανομισ.  

Συγκεκριμζνα, κατά τθ διλωςθ ςυγγραμμάτων για το τρζχον εξάμθνο, αφοφ επιλζξετε 

ςυγγράμματα για μακιματα που ζχετε δθλϊςει και πατιςετε «Συνζχεια», εμφανίηεται θ ςελίδα 

για τθν εξαργφρωςθ μονάδων από ανταλλαγζσ βιβλίων. 



 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Έμωσης 

 

Εδϊ μπορείτε να δείτε όλα τα ςυγγράμματα που αντιςτοιχοφν ςε μακιματα του προγράμματοσ 

ςπουδϊν του Τμιματόσ ςασ, κακϊσ και τισ μονάδεσ που απαιτοφνται για τθν απόκτθςι τουσ. 

Αφοφ επιλζξετε αυτά που επικυμείτε να παραλάβετε, πατιςτε «Συνζχεια». 

Στθ ςελίδα «Στοιχεία Παραλαβισ Συγγραμμάτων», εμφανίηονται – εκτόσ από τα βιβλία τθσ 

διλωςθσ ςυγγραμμάτων ςασ – και εκείνα που ζχετε επιλζξει για τθν εξαργφρωςθ των μονάδων 

ςασ. Εδϊ κα βρείτε πλθροφορίεσ για τα ςθμεία όπου μπορείτε να παραλάβετε τα επιλεγμζνα 

ςυγγράμματα. 

 

 



 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Έμωσης 

Σημειώνεται ότι:  

 Η ςυμμετοχι ςτο νζο πρόγραμμα «Εφδοξοσ+» είναι προαιρετικι και θ διάκεςθ ι 

παραλαβι βιβλίων μζςω αυτοφ δε ςυνεπάγεται καμία περαιτζρω υποχρζωςθ του 

φοιτθτι.  

 Τα βιβλία που μποροφν να διατεκοφν μζςω του «Εφδοξοσ+» είναι μόνο όςα 

περιλαμβάνονται ςε κάποια από τισ επιλογζσ ςυγγραμμάτων για τα μακιματα του 

τρζχοντοσ Προγράμματοσ Σπουδϊν του Τμιματοσ του φοιτθτι.  

 Ο φοιτθτισ που πρόκειται να παραλάβει το βιβλίο ζχει δικαίωμα να αρνθκεί τθν 

ανταλλαγι και να μθν παραδϊςει τον 8-ψιφιο κωδικό του, εάν κρίνει ότι το βιβλίο δε 

βρίςκεται ςε καλι κατάςταςθ ι γενικότερα δεν πλθροί τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ.  

 Οι πιςτωτικζσ μονάδεσ που ςυγκεντρϊνουν οι φοιτθτζσ ςυμμετζχοντασ ςτο πρόγραμμα 
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν ελεφκερθ απόκτθςθ ςυγγραμμάτων. Η τιμι κάκε 
βιβλίου φαίνεται μζςω τθσ Διλωςθσ Συγγραμμάτων και ςυγκεκριμζνα, πατϊντασ το link 
για τθν εμφάνιςθ των αναλυτικϊν ςτοιχείων του βιβλίου. Η αντιςτοιχία των πιςτωτικϊν 
μονάδων ςε ευρϊ είναι 1 προσ 1 (δθλαδι ζχοντασ ςυγκεντρϊςει 10 πιςτωτικζσ μονάδεσ, 
είναι δυνατι θ απόκτθςθ ενόσ βιβλίου με τιμι κοςτολόγθςθσ 10€). 

 


