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Μαρούσι, 31-5-2021
Αρ.Πρωτ.: 62004 /Z1
1) Σύλλογος Εκδοτών Επιστημονικού
Βιβλίου
2) Συνεργαζόμενοι εκδότες
3) ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση μέσω Π.Σ.
Ευδόξου

ΘΕΜΑ: Αποστολή συγκεντρωτικών καταλόγων (λιστών) διδακτικών συγγραμμάτων διανομής
εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Σύμφωνα με την με αριθ. 31414/Ζ1/18-3-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄ 1068) και την με αριθ. 56996/Z1/21-5-2021
απόφαση (ΑΔΑ: 6ΝΗΔ46ΜΤΛΗ-3ΝΖ) και σε συνέχεια των με αριθ. πρωτ. 32800/Ζ1/22-3-2021 καθώς και
37861/Ζ1/2-4-2021 εγκυκλίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά το διάστημα από την
Τρίτη 1 Ιουνίου 2021 έως την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021, ο κάθε εκδοτικός οίκος θα μπορεί να
αποστείλει τον Συγκεντρωτικό Κατάλογο που περιλαμβάνει καταχωρημένα όλα τα διδακτικά συγγράμματα
τα οποία παραδόθηκαν στους δικαιούχους φοιτητές κατά τη διανομή συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, αναρτώντας το εν λόγω αρχείο μέσω της Εφαρμογής Εκδοτών του
Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» (https://service.eudoxus.gr/publisherapp/) και συγκεκριμένα
από την καρτέλα «Αναφορές».
Το αρχείο του Συγκεντρωτικού Καταλόγου 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 Συγγράμματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Εύδοξος, Τίτλος Συγγράμματος
στο Πληροφοριακό Σύστημα Εύδοξος, ISBN Συγγράμματος, Κωδικός Εκδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα
«ΕΥΔΟΞΟΣ», Κωδικός Φοιτητή στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ», Όνομα Φοιτητή/Φοιτήτριας,
Επώνυμο Φοιτητή/Φοιτήτριας, Επωνυμία Εταιρείας ταχυμεταφορών που πραγματοποίησε την παράδοση
κατ’ οίκον, Κωδικός αποστολής ταχυμεταφοράς (voucher no) του δέματος το οποίο εστάλη σε κάθε
δικαιούχο φοιτητή / Κωδικός PIN Φοιτητή, Ημερομηνία και Ώρα Παράδοσης (για την περίπτωση διανομής
με ίδια μέσα). 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 στον Συγκεντρωτικό Κατάλογο είναι ορθά,
αληθή και ακριβή. Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα
https://dilosi.services.gov.gr.
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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).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

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'
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