
Στο ΦΕΚ 957/τ.Β΄/30.6.2010 δημοσιεύθηκε η Απόφαση Φ.1/76244/Β3
“Περί καθορισμού των προϋποθέσεων και της διαδικασίας δωρεάν 

προμήθειας και επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές  
ή σπουδαστές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων......”

·  “Προπτυχιακοί φοιτητές και σπουδαστές των Πανεπιστημίων......,  έχουν το 
δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προμήθειας ενός (1) διδακτικού συγγράμματος 
για κάθε διδασκόμενο υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος 
σπουδών.....”
· “Προπτυχιακοί φοιτητές και σπουδαστές των Πανεπιστημίων......, δικαιούνται 
να επιλέξουν και να προμηθευτούν δωρεάν αριθμό διδακτικών συγγραμμάτων 
ίσο με το συνολικό αριθμό των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων 
που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου”
· “Εάν φοιτητές ή σπουδαστές επιλέξουν περισσότερα επιλεγόμενα μαθήματα 
από όσα απαιτούνται  για  τη  λήψη του  πτυχίου,  το  δικαίωμα επιλογής  και 
δωρεάν  προμήθειας  διδακτικών  συγγραμμάτων  δεν  επεκτείνεται  και  στα 
επιπλέον μαθήματα που αυτοί επέλεξαν και εξετάστηκαν, ακόμη και αν αυτά 
υπολογίζονται για τη λήψη του πτυχίου”
“Το  δικαίωμα επιλογής  και  δωρεάν  προμήθειας  διδακτικών συγγραμμάτων 
ασκείται  από  τους  προπτυχιακούς  φοιτητές  και  σπουδαστές  των 
Πανεπιστημίων......,  μέσω  του  πληροφοριακού  συστήματος  ΕΥΔΟΞΟΣ,  το 
οποίο  διαχειρίζεται  η  ανώνυμη  εταιρεία  με  την  επωνυμία  “Εθνικό  Δίκτυο 
Έρευνας, Τεχνολογίας Α.Ε.”, που συστάθηκε με το π.δ. 29/1998 (Α' 34) και 
λειτουργεί  υπό  την  εποπτεία  της  Γενικής  Γραμματείας  Έρευνας  και 
Τεχνολογίας  του  Υπουργείου  Παιδείας,  Δια  Βίου  Μάθησης  και 
Θρησκευμάτων”.
·  “Προπτυχιακοί φοιτητές και σπουδαστές των Πανεπιστημίων...., δικαιούνται 
να  επιλέξουν  από  τον  συνολικό  κατάλογο  προτεινόμενων  διδακτικών 
συγγραμμάτων του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος του συστήματος 
ΕΥΔΟΞΟΣ  ένα  (1)  διδακτικό  σύγγραμμα  για  κάθε  υποχρεωτικό  και 
επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος σπουδών”.
“Η διαδικασία της επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές ή 
σπουδαστές  πραγματοποιούνται  μέσω  του  πληροφοριακού  συστήματος 
ΕΥΔΟΞΟΣ.  Για  την  εκτέλεση  της  διαδικασίας  απαιτείται  η  είσοδος  των 
φοιτητών  ή  σπουδαστών  στο  Κεντρικό  Πληροφοριακό  Σύστημα  του 
συστήματος  ΕΥΔΟΞΟΣ,  όπου  πιστοποιούνται  μέσω  της  ακαδημαϊκής 
ομοσπονδίας  καταλόγων  του  Εθνικού  Δικτύου  Έρευνας  και  Τεχνολογίας 
(ΕΔΕΤ) και επιλέγουν για κάθε δηλωθέν υποχρεωτικό ή επιλογής μάθημα του 
προγράμματος σπουδών ένα (1) διδακτικό σύγγραμμα. Ταυτόχρονα με την 
επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων οι  φοιτητές οφείλουν να δηλώσουν στο 
Κεντρικό  Πληροφοριακό  Σύστημα  (ΚΠΣ)  ότι  το  διδακτικό  σύγγραμμα  που 
επέλεξαν αντιστοιχεί στο μάθημα που δήλωσαν στη Γραμματεία του οικείου 
Τμήματος.....  και όσοι βρίσκονται στο δεύτερο και πλέον εξάμηνο φοίτησης, 
οφείλουν να δηλώσουν επιπλέον και τον αριθμό των μαθημάτων για τα οποία 
έχουν  παραλάβει  διδακτικά  συγγράμματα.  Οι  δηλώσεις  των  φοιτητών  ή 
σπουδαστών επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις 
συνέπειες του ν.1599/1986”.
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