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Μαρούσι, 1-7-2020
Αρ.Πρωτ.: 84034 /Z1
ΠΡΟΣ: 1. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,
Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες
& Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
2. Σύλλογος Εκδοτών Επιστημονικού
Βιβλίου
3. Εγγεγραμμένοι Εκδότες και σημεία
διανομής στο ΠΣ «Εύδοξος»
4. ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
Διεκπεραίωση με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο μέσω ΠΣ «Εύδοξος»

ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση διδακτικών συγγραμμάτων ακαδημαϊκού έτους 2020‐2021 στο Π.Σ. Εύδοξος»
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους ενδιαφερόμενους εκδοτικούς οίκους που
έχουν δικαίωμα διανομής ή άδεια εκμετάλλευσης συγγραμμάτων να προβούν σε νέα εγγραφή ή
επιβεβαίωση της συμμετοχής τους στη διανομή συγγραμμάτων για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (20202021) και να καταχωρίσουν τα συγγράμματα της επιλογής τους στο Π.Σ. «Εύδοξος» από την Πέμπτη 2-72020 έως την Παρασκευή 7-8-2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Κ.Υ.Α. με αριθμό 125766/Ζ1
«Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών
συγγραμμάτων από τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.» (ΦΕΚ Β’ 2433/05.08.2016) και 125768/Ζ1
«Ρύθμιση θεμάτων κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων.» (ΦΕΚ Β’ 2433/05.08.2016).
Με την εγγραφή τους οι εκδότες συμβάλλονται ηλεκτρονικά με το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, χωρίς να απαιτείται έγγραφος τύπος και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέσουν το
διδακτικό σύγγραμμα σε όσους δικαιούχους φοιτητές το επιλέξουν, μέσω του «ΕΥΔΟΞΟΥ». Μετά την
εγγραφή του στον «ΕΥΔΟΞΟ», κάθε εκδότης καταχωρίζει τα διδακτικά συγγράμματα και οφείλει να
παρέχει σε ηλεκτρονική μορφή, τα στοιχεία που καθιστούν πλήρη την περιγραφή του δηλωθέντος
διδακτικού συγγράμματος. Καθώς έχει διαπιστωθεί πληθώρα ανακριβειών στα στοιχεία των δηλωθέντων
συγγραμμάτων, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διενέργεια των ελέγχων εξετάζεται αν τα καταχωρηθέντα στο
πληροφοριακό σύστημα στοιχεία του διδακτικού συγγράμματος είναι ακριβή και αληθή.
Οι Γραμματείες όλων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., οφείλουν να δηλώσουν στο Κεντρικό
Πληροφοριακό Σύστημα «Εύδοξος» τα υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του προγράμματος
σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2020‐2021 και τα αντίστοιχα σε αυτά προτεινόμενα διδακτικά
συγγράμματα, αφού ολοκληρωθεί η καταχώριση των συγγραμμάτων από τους Εκδότες, το αργότερο μέχρι
και την Παρασκευή 11-9-2020.
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