
 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α    

 

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Τηλ.: 2610 997922, Telefax: 2610 

997300 

E-mail: nanlampr@upatras.gr  

 

   

  10 Απριλίου 2020  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ και ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 

Αγαπητοί φοιτητές, 

  

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1271/9.4.2020 (τ. Β΄) στο οποίο δημοσιεύτηκε η Κ.Υ.Α με αριθμ. 
44726/Ζ1 «Καθορισμός της διαδικασίας διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους 
φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., καθώς και λοιπά θέματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής 
δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 
έτους 2019-2020»  
 

- Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους του δικαιούχους φοιτητές, 

για το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδ. έτους, πραγματοποιείται με κατ΄ οίκον 
διανομή αυτών. Η διαδικασία διανομής πραγματοποιείται με επιμέλεια των 

εκδοτικών οίκων, μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών της επιλογής τους, ενώ το 
κόστος μεταφοράς για την κατ' οίκον διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων 

προς τους δικαιούχους φοιτητές βαρύνει αποκλειστικά τους εκδοτικούς οίκους. Η 

διαδικασία της κατ' οίκον διανομής των συγγραμμάτων άρχεται της επομένης της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δηλώσεων στον "ΕΥΔΟΞΟ" και 
ολοκληρώνεται το αργότερο έως 15 Ιουνίου 2020. 

- Οι δικαιούχοι προπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να προβούν σε υποβολή δήλωσης 
επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων για το τρέχον εξάμηνο στον "ΕΥΔΟΞΟ" κατά τις 
ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από το ΥΠΑΙΘ. Κατά την υποβολή της δήλωσης 
οφείλουν να συμπληρώσουν επιπλέον τα απαιτούμενα στοιχεία στην καρτέλα 

"Υποχρεωτική Δήλωση Διεύθυνσης" προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατ' οίκον 
παράδοση (και συγκεκριμένα Οδό, Αριθμό, Ταχυδρομικό κώδικα, Περιοχή, Καλλικρατικό 
Δήμο, Περιφερειακή Ενότητα, Χώρα. Κύπριοι φοιτητές, οι οποίοι έχουν πιθανόν επιστρέψει στις 
οικίες τους δηλώνουν επίσης ως τόπο παράδοσης, αυτόν που επιθυμούν να παραδοθούν τα 
διδακτικά συγγράμματα, καθώς η κατ' οίκον διανομή αφορά τόσο την ελληνική 
επικράτεια, όσο και την Κύπρο). Οι δικαιούχοι φοιτητές, μετά τη συμπλήρωση της 
"Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης" οφείλουν να παράσχουν τη συγκατάθεσή τους 
για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων με σκοπό 
αποκλειστικά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης και έως την αποπεράτωση της 
διαδικασίας που ορίζεται σε αυτήν.               


