
ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

  

Οι προπτυχιακοί φοιτητές των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) έχουν το δικαίωμα
επιλογής και δωρεάν προμήθειας ενός (1) διδακτικού συγγράμματος για κάθε διδασκόμενο,
υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο, μάθημα του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με τις
διατάξεις της υπ’ αρ. 125766/Ζ1/5.8.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Οικονομικών (Β ́ 2433). Εφόσον το επιλεγέν διδακτικό σύγγραμμα για το
διδασκόμενο, υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο, μάθημα του προγράμματος σπουδών,
προσφέρεται μόνο σε έντυπη μορφή, οι φοιτητές δύνανται να επιλέξουν και να
προμηθευθούν δωρεάν, επιπλέον του διδακτικού συγγράμματος σε έντυπη μορφή, ένα (1)
ελληνόγλωσσο ή ξενόγλωσσο σύγγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή, κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης εθνικής διάταξης.

  

ΦΕΚ

  

  

ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

  

Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους/ες τους δικαιούχους φοιτητές/τριες
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού
έτους 2019-2020, λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, πραγματοποιείται με κατ’ οίκον διανομή. Η διαδικασία
διανομής πραγματοποιείται με επιμέλεια των εκδοτικών οίκων, μέσω εταιρειών
ταχυμεταφορών της επιλογής τους. Το κόστος μεταφοράς για την κατ’ οίκον διανομή των
διδακτικών συγγραμμάτων προς τους/τις δικαιούχος φοιτητές/τριες βαρύνει αποκλειστικά
τους εκδοτικούς οίκους. Η διαδικασία της κατ’ οίκον διανομής των διδακτικών
συγγραμμάτων άρχεται της επομένης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
δηλώσεων επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ»
και ολοκληρώνεται το αργότερο έως 15 Ιουνίου 2020.

  

ΦΕΚ
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

  

  

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

  

Οι φοιτητές μπορούν επίσης να αξιοποιήσουν τα δωρεάν ηλεκτρονικά συγγράμματα στο  w
ww.kallipos.gr
(Κάλλιπος).

  

Οι φοιτητές μπορούν να διαλέξουν ΕΠΙΠΛΕΟΝ και ένα πρόσθετο ηλεκτρονικό σύγγραμμα
ώστε να αποκτήσουν άδεια. Οπότε, θα πάρουν ΚΑΙ το έντυπο του ΕΥΔΟΞΟΥ ΚΑΙ το
ηλεκτρονικό.

  

Όλοι οι φοιτητές πρέπει να δείξουν μεγάλη προσοχή στη δήλωση των συγγραμμάτων, η
οποία πρέπει να τα ταυτίζεται με τα μαθήματα που έχουν επιλέξει στη δήλωσή τους (πρέπ
ει να ταυτίζεται ο κωδικός και όχι μόνο η ονομασία του μαθήματος
).

  

  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 

    
    -    

Σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ( https://e
udoxus.gr/files/Egkiklios_Dianomi_Earinou_2019-20.pdf
), οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών ξεκίνησε με τη νέα διαδικασία την Παρασκευή
10 Απριλίου 2020 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 26 Απριλίου 2020.

    
    -    
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

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 Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020.

    
    -    

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο Τμήμα
τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία
έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

    
    -    

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2
έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.
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