
 ΘΕΜΑ: «Παράταση καταχώρισης διδακτικών συγγραμμάτων ακαδημαϊκού έτους 2022‐2023 στο Π.Σ. Εύδοξος»

Σε συνέχεια του 85987/Ζ1/8-7-2022 εγγράφου μας, παρατείνουμε έως την Παρασκευή 19-8-2022 την 
προθεσμία καταχώρισης νέων συγγραμμάτων και νέας εγγραφής ή επιβεβαίωσης συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων εκδοτικών οίκων στο ΠΣ Εύδοξος για τη διανομή πανεπιστημιακών συγγραμμάτων κατά το 
ακαδημαϊκό έτος, 2022-2023 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Κ.Υ.Α. με αριθμό 125766/Ζ1/28-7-2016 «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 80748/Ζ1/1-7-2022 «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτρονικής κοστολόγησης 
Διδακτικών Συγγραμμάτων τα οποία διανέμονται σε φοιτητές ΑΕΙ και ΑΕΑ.» (ΦΕΚ Β’ 3529).

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 και τα χαρακτηριστικά στοιχεία 
του συγγράμματος τα οποία δύνανται να ληφθούν υπόψη στην κοστολόγησή του.  
Οι Γραμματείες 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 2022-2023 
και τα αντίστοιχα σε αυτά προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα, αφού ολοκληρωθεί η καταχώριση των 
συγγραμμάτων από τους Εκδότες, και το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 16-9-2022.
Τέλος υπενθυμίζουμε ότι η ηλεκτρονική κοστολόγηση των συγγραμμάτων συνεχίζεται κανονικά  έως και την 
Παρασκευή 30-9-2022. 
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