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ΘΕΜΑ: Δηλώσεις - διανομή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-

2021 

 

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπό στοιχεία 149937/Ζ1/4-11-2020 απόφαση του Υφυπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων Β. Διγαλάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη, 

σύμφωνα με την οποία ορίστηκε ότι, λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνoϊού 

COVID-19, η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 

2020-2021 θα πραγματοποιηθεί με κατ’ οίκον παράδοση αυτών προς τους δικαιούχους φοιτητές των 

Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), με 

ευθύνη των εκδοτικών οίκων μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών (courier). 

Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων από τους 

δικαιούχους φοιτητές θα ξεκινήσει την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 

έως την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020. Διευκρινίζεται ότι δεν δύναται να υπάρξει παρέκκλιση από την εν 

λόγω προθεσμία, συνεπώς η ως άνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων είναι υποχρεωτική. Σε 

περίπτωση που η Γραμματεία ενός Τμήματος έχει ορίσει μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ή 

προγενέστερη ημερομηνία λήξης της υποβολής δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων, θα ισχύσει η 

τιθέμενη από τη Γραμματεία κάθε Τμήματος ημερομηνία, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αυτή είναι εντός 

της ως άνω τιθέμενης προθεσμίας. 

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατ’ οίκον παράδοση των διδακτικών συγγραμμάτων κάθε 

φοιτητής οφείλει να δηλώσει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» τον τόπο παράδοσης 

στον οποίο επιθυμεί να του παραδοθούν τα διδακτικά συγγράμματα που έχει επιλέξει. Ως τόπος κατ’ 

οίκον παράδοσης δύναται να ορισθεί οποιαδήποτε περιοχή εντός της ελληνικής επικράτεια και την Κύπρο. 
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Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 

Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
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Email  : syggrammata@minedu.gov.gr 

Πληροφορίες : Κ. Κυριακίδης 
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ΠΡΟΣ:  
 

 

1) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, 
Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες & 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

2) Σύλλογος Εκδοτών Επιστημονικού 
Βιβλίου 

3) Συνεργαζόμενοι εκδότες 
4) ΕΔΥΤΕ Α.Ε. 
 

Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση μέσω Π.Σ. 

Ευδόξου 
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Για τον λόγο αυτό, οι δικαιούχοι φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων των Κυπρίων φοιτητών, καλούνται να 

δηλώσουν τον «τόπο παράδοσης», συμπληρώνοντας τα πεδία της «Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης», 

και συγκεκριμένα: Οδό, Αριθμό, Ταχυδρομικό Κώδικα, Περιοχή, Καλλικρατικό Δήμο, Περιφερειακή 

Ενότητα, Χώρα και Σχόλια Παράδοσης, ενώ παράλληλα καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία 

επικοινωνίας τους (κινητό τηλέφωνο και e-mail). 

Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων αναμένεται να ξεκινήσει αμέσως μετά την ως άνω 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 11 

Ιανουαρίου 2021. 

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία της διανομής των συγγραμμάτων του χειμερινού εξαμήνου του 

ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 υλοποιείται και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τους όρους της ως άνω 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ανεξάρτητα εάν η εκπαιδευτική διαδικασία στα Α.Ε.Ι και τις Α.Ε.Α. 

πραγματοποιείται εξ αποστάσεως ή με φυσική παρουσία . 

Τέλος, επισημαίνεται ότι η μη διανομή διδακτικών συγγραμμάτων ή η διανομή συγγραμμάτων τα 

οποία εμφανίζουν διαφορές από την ανάρτηση τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ», εκτός από 

προβλήματα τα οποία προκαλούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενδέχεται να οδηγήσουν και στην 

επιβολή κυρώσεων προς τους εκδοτικούς οίκους από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με 

μερική ή ολική διαγραφή τίτλων ανά περίπτωση, αφού συνιστούν παραβίαση των όρων σύμβασης με την 

υπηρεσία «ΕΥΔΟΞΟΣ» και της σχετικής νομοθεσίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή:  

 Γραφείο κ. Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Γενική Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης 

Δ/νση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης – Τμήμα Δ’ 

 Αυτοτελής Διεύθυνση Συγκέντρωσης Υποβολής Παραστατικών κ.λ.θ. -Τμήμα Α' 
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