
 

       Αθήνα, 22/03/2021 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Σύμφωνα με το έγγραφο  (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2020-
21.pdf), του Υπουργείου Παιδείας, σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών 
συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων 
(Α.Ε.Α.) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, λόγω των 
έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19, θα πραγματοποιηθεί με κατ' οίκον διανομή αυτών κατά παρέκκλιση της 
παραγράφου 5 του άρθρου 2 της με αριθμ. 125766/Ζ1/28.7.2016 απόφασης.  
 
Σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 
2021 και θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021. Επισημαίνεται ότι μετά την 
παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα 
δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα. 
 
Στη δήλωσή τους οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα 
πεδία της "Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης" για την κατ' οίκον παράδοση των 
συγγραμμάτων που θα επιλέξουν. 
 
Η κατ' οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς 
οίκους, θα ξεκινήσει την Τρίτη 5 Απριλίου 2021 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 24 
Μαΐου 2021. 
 
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο 
οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα 
μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση 
μαθημάτων 
 τους. 
 
Κατά την υποβολή δήλωσης της παρ. 1, έχουν επίσης δικαίωμα επιλογής 
διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 
αποκλειστικά όσοι φοιτητές ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:  
α. Φοιτητές, οι οποίοι έγιναν δεκτοί στα οικεία Τμήματα Υποδοχής ύστερα από 
μετεγγραφή ή μετακίνηση ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και οι οποίοι δεν 
προέβησαν σε δήλωση για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού 
εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.  
β. Φοιτητές ειδικών κατηγοριών (διακριθέντες αθλητές, εισακτέοι στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση φοιτητές με σοβαρές παθήσεις (5%), κ.α.), οι οποίοι δεν 
συμπεριλήφθηκαν στην συμπληρωματική περίοδο δηλώσεων για την επιλογή 

https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2020-21.pdf
https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2020-21.pdf


διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 κατά 
το διάστημα 22.12.2020 έως 30.12.2020.  
γ. Φοιτητές που με δική τους υπαιτιότητα δεν προέβησαν σε δήλωση για την επιλογή 
διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 κατά 
το διάστημα 5.11.2020 έως 22.11.2020. δ. Φοιτητές που είχαν προβεί σε δήλωση για 
την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 
2020-2021 και δεν παρέλαβαν το σύνολο των συγγραμμάτων, μόνο για όσα 
συγγράμματα δεν παρέλαβαν για οποιονδήποτε λόγο.  
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού 
εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 από τους φοιτητές των ανωτέρω 
κατηγοριών, είναι η προηγηθείσα δήλωση των αντίστοιχων μαθημάτων στη 
Γραμματεία του οικείου Τμήματος 
 
Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα 
ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα. 
 
Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο 
Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx). 

 
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
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