Βαθμός Ασφαλείας :
Να διατηρηθεί μέχρι :
Βαθμός Προτεραιότητας : ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
----Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ. – Πόλη
Ιστοσελίδα
Email
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX

Μαρούσι, 23-12-2021
Αρ.Πρωτ.: 168672 /Z1
ΠΡΟΣ:

: Ανδρέα Παπανδρέου 37
: 15180 – Μαρούσι
: http://www.minedu.gov.gr
: syggrammata@minedu.gov.gr
: Ε. Αμαξίδου, Κ. Κυριακίδης
: 2103443103
: 2103442365

1) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,
Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες
2) Σύλλογος Εκδοτών Επιστημονικού
Βιβλίου
3) Συνεργαζόμενοι εκδότες
4) ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση μέσω Π.Σ.
Ευδόξου

ΘΕΜΑ: Παράταση δηλώσεων - διανομής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους
2021-2022
Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 131788/Z1/18-10-2021 εγγράφου μας, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται
η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο έως
και την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022. Επίσης, ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των
συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022. Οι ανωτέρω προθεσμίες
ισχύουν και για την υποβολή αιτήσεων προμήθειας-διανομή διδακτικών συγγραμμάτων στις βιβλιοθήκες
των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.
Παρακαλούνται οι Γραμματείες των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α για την ολοκλήρωση των
διαδικασιών μετεγγραφής προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους μετεγγραφόμενους φοιτητές να
προβούν εμπρόθεσμα σε δήλωση διδακτικών συγγραμμάτων.
Περαιτέρω σας γνωρίζουμε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή της
εταιρείας ταχυμεταφοράς που προβλέπεται στην παρ. 5 του Άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 125766/Ζ1/28-07-2016
ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2433) και συνεπώς δεν είναι εφικτή η διανομή συγγραμμάτων μέσω εταιρείας
ταχυμεταφοράς για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2021-2022.
Οι εκδοτικοί οίκοι οι οποίοι διαθέτουν συγγράμματα για τα οποία δεν έχουν προβεί σε αντιστοίχιση
σημείου διανομής, θα ενημερωθούν μέσω των υπηρεσιών του Ευδόξου ώστε να δηλώσουν στο ΠΣ Εύδοξος
το σημείο διανομής που επιθυμούν να προστεθεί στις επιλογές των εν λόγω συγγραμμάτων τους μέχρι τις
29-12-2021. Σε περίπτωση που δεν αποστείλουν αίτημα για προσθήκη σημείου διανομής μέχρι την ως άνω
προθεσμία, θα απενεργοποιηθούν οι συγκεκριμένες επιλογές συγγραμμάτων.
Ακολούθως, για την περίπτωση που ένας φοιτητής έχει επιλέξει σύγγραμμα για το οποίο ορίστηκε
σημείο διανομής σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα ενημερωθεί μέσω των υπηρεσιών του Ευδόξου ώστε να
εισέλθει στο λογαριασμό του, προκειμένου να δει το σημείο διανομής, το ωράριο λειτουργίας του και τη
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διαθεσιμότητα του συγγράμματος ώστε να προγραμματίσει την παραλαβή του συγγράμματος εντός της
περιόδου διανομής συγγραμμάτων.
Για την περίπτωση που ένας φοιτητής έχει επιλέξει σύγγραμμα για το οποίο δεν ορίστηκε σημείο
διανομής σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα ενημερωθεί ώστε να εισέλθει στο λογαριασμό του στον Εύδοξο
εντός της περιόδου δηλώσεων συγγραμμάτων, προκειμένου να επιλέξει άλλο σύγγραμμα του μαθήματος,
καθώς η συγκεκριμένη επιλογή θα έχει απενεργοποιηθεί.
Τέλος υπενθυμίζεται η υποχρέωση των εκδοτών, η οποία απορρέει από τη σύμβαση που έχουν
συνάψει ηλεκτρονικά με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά την εγγραφή τους στο
πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» και τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ.1/76244/Β3/30-6-2010 (ΦΕΚ Β΄957)
Υπουργικής απόφασης καθώς και της υπ’ αριθ. 125766/Ζ1/28-07-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2433), για την αποστολή
και διατήρηση επαρκούς αποθέματος αντιτύπων στα σημεία διανομής προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά
η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές κατά το τρέχον εξάμηνο σπουδών.

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
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