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ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική περίοδος δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων - Στοιχεία φοιτητών που δεν    

              υπέβαλαν  δήλωση συγγραμμάτων μέσω του ΠΣ ΕΥΔΟΞΟΣ. 

 

     Αξιότιμοι κ.κ. Πρυτάνεις / Πρόεδροι Δ.Ε., 

Προκειμένου η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να προβεί σε 

καθορισμό συμπληρωματικής περιόδου δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων για το τρέχον εξάμηνο 

(χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021) μέσω του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος 

«ΕΥΔΟΞΟΣ», παρακαλούμε σε συνεργασία με τις υπηρεσίες μηχανοργάνωσης των Ιδρυμάτων σας όπως 

συμπληρωθεί και αποσταλεί στην υπηρεσία μας η επισυναπτόμενη ηλεκτρονική συγκεντρωτική λίστα με 

τα στοιχεία των φοιτητών οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να προβούν σε δήλωση διδακτικών 

συγγραμμάτων κατά το διάστημα 5-11-2020 έως 22-11-2020. Ενδεικτικά αναφέρουμε: φοιτητές 

διακριθέντες αθλητές, μεταφορά θέσης φοίτησης φοιτητών 5%, κ.α. 

Παρακαλούμε το αρχείο το οποίο θα σταλεί στην υπηρεσία μας να έχει τη μορφή υπολογιστικού 

φύλλου (.xls ή .xlsx) ή αρχείου δεδομένων τύπου .CSV, να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις εξής στήλες: 

 Όνομα Φοιτητή 

 Επώνυμο Φοιτητή 

 email επικοινωνίας Φοιτητή 

 Ίδρυμα Φοιτητή 

 Τμήμα Φοιτητή 

 Κωδικός Τμήματος Φοιτητή 

 Αριθμός Μητρώου Φοιτητή 

 Μοναδικό Αναγνωριστικό Χρήστη - SchacPersonalUniqueCode (OID 1.3.6.1.4.1.25178.1.2.14) 

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

 Βαθμός Ασφαλείας :                         

Να διατηρηθεί μέχρι :                                                                                                                                       

Βαθμός Προτεραιότητας : ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

     

Μαρούσι, 8-12-2020 

Αρ.Πρωτ.: 167074 /Z1 

-----   

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 

Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 

Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 

Email  : syggrammata@minedu.gov.gr 

Πληροφορίες : Κ. Κυριακίδης 

 Τηλέφωνο : 210 3443103 

ΠΡΟΣ:  
 

 

Τους Πρυτάνεις / Προέδρους Δ.Ε. των 

Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. 
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και να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση syggrammata@minedu.gov.gr μέχρι 18 Δεκεμβρίου 2020. 

Διευκρινίζεται ότι δεν δύναται να υπάρξει παρέκκλιση από την ως άνω προθεσμία, καθώς το χρονικό 

περιθώριο για την υλοποίηση της συμπληρωματικής περιόδου δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων και 

εν συνεχεία της διανομής τους με κατ’ οίκον παράδοση προς τους δικαιούχους φοιτητές είναι ιδιαίτερα 

στενό λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών οι οποίες επικρατούν και του τρόπου διανομής τους εξαιτίας της 

πανδημίας COVID-19. 

Τέλος επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που συμπεριληφθούν στοιχεία φοιτητών οι οποίοι είχαν ήδη 

προβεί σε δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων κατά το διάστημα 5-11-2020 έως 22-11-2020, μετά από 

σχετικό έλεγχο του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ», δεν θα έχουν τη δυνατότητα εκ 

νέου υποβολής δηλώσεων. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. 

 

Συνημμένα: 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΛΙΣΤΑΣ: Template_Students.xlsx 

ΜΗΤΡΩΟ ΤΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021: MineduID_Deps_20202021.xlsx 

 

                                                                                                                                    Με εκτίμηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή:  

Γραφείο Υφυπουργού, κ. Β. Διγαλάκη 

Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης 

Δ/νση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης – Τμήμα Δ’ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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