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ΘΕΜΑ: Παράταση διανομής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020 

-2021 και αποστολή των συγκεντρωτικών λιστών. 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 

   Έχοντας υπόψη:  

 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία διασφάλιση της ποιότητας των 

σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄195), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

2. Τις διατάξεις της περ. ιβ’ του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 

γ’ της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α’ 129).   

3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31). 

4. Το π.δ. 81/2019  «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119). 

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2). 

6. Την υπό στοιχεία 169/Υ1/8.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο 

Συρίγο» (Β’ 33). 
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7. Την υπό στοιχεία 125766/Ζ1/28.7.2016 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων και 

διαδικασίας επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και 

Α.Ε.Α.» (Β΄ 2433). 

8. Την υπό στοιχεία 115744/Ζ1/4.9.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Λειτουργία των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοιού COVID-19 κατά τη 

λειτουργία τους» (Β΄3707). 

9. Την υπό στοιχεία 149937/Ζ1/4.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας 

διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., καθώς και λοιπά 

θέματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» για το 

χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (Β΄ 4838). 

10. Την με αριθ. πρωτ. 150506/Z1/4.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με 

θέμα «Δηλώσεις - διανομή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-

2021». 

11. Την με αριθ. πρωτ. 162966/Ζ1/27.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  με 

θέμα «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διαδικασία διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων 

χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021». 

12. Το από 7.1.2021 αίτημα του Συλλόγου Εκδοτών Επιστημονικών Βιβλίων. 

13. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/6/2647/Β1/11-1-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

  

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 1 της υπ’ αριθ. 149937/Ζ1/4-11-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4838 Β΄) και την με αριθ. 
150506/Z1/4-11-2020 εγκύκλιο με θέμα «Δηλώσεις - διανομή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού 
εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» προθεσμία για τη διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων 
χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 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 επιμέλεια των εκδοτικών οίκων μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών (courier), 
παρατείνεται έως την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021. 

Σε συνέχεια της με αριθ. 162966/Ζ1/27-11-2020 εγκυκλίου μας με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων 
σχετικά με τη διαδικασία διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού 
έτους 2020-2021», σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 έως την Παρασκευή 19 
Φεβρουαρίου 2021, ο κάθε εκδοτικός οίκος θα μπορεί να αποστείλει τη Συγκεντρωτική Λίστα που 
περιλαμβάνει καταχωρημένα όλα τα διδακτικά συγγράμματα τα οποία παραδόθηκαν στους δικαιούχους 
φοιτητές, αναρτώντας το εν λόγω αρχείο μέσω της Εφαρμογής Εκδοτών 
(https://service.eudoxus.gr/publisherapp/) και συγκεκριμένα από την καρτέλα «Αναφορές». 

Το αρχείο της Συγκεντρωτικής Λίστας θα πρέπει να έχει τη μορφή υπολογιστικού φύλλου (xlsx), να 
φέρει ως ονομασία τον «Κωδικό Εκδότη» στο ΠΣ Εύδοξος και να περιλαμβάνει τις εξής στήλες: Κωδικός 
μοναδικής επιλογής, Κωδικός Βιβλίου στο ΠΣ Εύδοξος, Τίτλος Βιβλίου στο ΠΣ Εύδοξος, ISBN Βιβλίου, 
Κωδικός Εκδότη στο ΠΣ Εύδοξος, Κωδικός Φοιτητή στο ΠΣ Εύδοξος, Όνομα Φοιτητή/Φοιτήτριας, Επώνυμο 
Φοιτητή/Φοιτήτριας, Επωνυμία Εταιρείας ταχυμεταφοράς και Κωδικός αποστολής ταχυμεταφοράς 

https://service.eudoxus.gr/publisherapp/
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(voucher no). Υπόδειγμα του σχετικού αρχείου μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://eudoxus.gr/Files/Ypodeigma_arxeiou_katagrafis_paradosewn_eudoxus.xlsx 

Στη συνέχεια, ο κάθε εκδοτικός οίκος θα πρέπει να ανεβάσει και τη συνοδευτική Υπεύθυνη Δήλωση 
στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη Συγκεντρωτική Λίστα είναι ορθά, 
αληθή και ακριβή. Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα 
https://dilosi.services.gov.gr. 

Μετά την ανάρτηση των δυο υποχρεωτικών αρχείων, ο κάθε εκδοτικός οίκος μέσω της σχετικής 
λειτουργικότητας «Έλεγχος Αρχείου Συγκεντρωτικής Λίστας» οφείλει να ελέγχει το αρχείο για τυχόν λάθη, 
προκειμένου να γίνει εκ νέου ανάρτηση της λίστας χωρίς λάθη και παραλείψεις, σύμφωνα με τις 
αναλυτικές οδηγίες που αναφέρονται στον ακόλουθο σύνδεσμο 
https://eudoxus.gr/files/anartisi_arxeiou_dianomon.pdf. 

Επισημαίνεται ότι η ορθή ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των εκδοτών 
και μετά την καταληκτική ημερομηνία, καμία απολύτως αλλαγή δεν θα είναι εφικτή. 

Περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες, θα παρέχονται από το Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου 
(http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή:  

Γραφείο κ. Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 

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' 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ 
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