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Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οι δηλώσεις 

συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν μέσω του ΚΠΣ «ΕΥΔΟΞΟΣ» (https://eudoxus.gr/) 

τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021.  

 

Αντίστοιχα η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 

και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022.  

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο ισχύουν τα ακόλουθα: 

«Δεδομένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή εταιρείας 

ταχυμεταφοράς που προβλέπεται στην παρ.5 του Άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 125766/Ζ1/28.07.2016 

ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2433), σημειώνεται ότι μέχρι να ολοκληρωθεί ο σχετικός διαγωνισμός, δε θα είναι 

προσωρινά εφικτή η αποστολή συγγραμμάτων μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς. Στις περιπτώσεις 

συγγραμμάτων για τις οποίες δεν έχει οριστεί σημείο διανομής εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

στην οποία εδρεύει το Τμήμα των ενδιαφερόμενων φοιτητών, τα συγγράμματα αυτά θα 

εμφανίζονται διαθέσιμα προς επιλογή από τους φοιτητές επισημαίνοντας ωστόσο με σχετικό 

ενημερωτικό μήνυμα ότι θα υπάρξει καθυστέρηση στην αποστολή τους. Η αποστολή των εν λόγω 

συγγραμμάτων θα μπορέσει να δρομολογηθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής 

διαδικασίας. Μέχρι να επιλεγεί εταιρεία ταχυμεταφοράς και εντός της περιόδου δηλώσεων 

συγγραμμάτων, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τη δήλωσή τους, ώστε να 

παραλάβουν κάποιο άλλο άμεσα διαθέσιμο σύγγραμμα. Τονίζουμε ότι οι φοιτητές δικαιούνται να 

παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα που αντιστοιχούν στα μαθήματα του 

εξαμήνου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι κατά το τρέχον εξάμηνο».  

 

Επισημαίνεται πως βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη 

σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα. 

https://eudoxus.gr/

