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Θέμα: Νέα παράταση δηλώσεων και διανομής διδακτικών βιβλίων χειμεριν::;:' εξαμήνου ακαδημαΙκού έτους 2013.
2014 •

Σε συνέχεια του υπ αριθ. Φ.12/195303/83/Β3/19-12-2013 εγΥράΦου μΙΙ.ς σας ενημεpι~νoυμε ότ~ Προκειμένου
να διασΦαλιστεί η κάλυψη Των διδακτικών αναΥκών των Φοιτητών όλω'; των Α.Ε.Ι ιιαριχτεΙνεται εκ νέου Ι}
Προθεσμία δηλώσεων διδακτικών βιβλίων από τους Φοιτητές για το τptXQVχειμερινό εξάμηνο έως και την
Παρασ~ευή 31 lανουαρίου 2014. ΕπΙσης, ως νέα κιχταληκτική ημερoμηνί~ για τη διανομή των συγΥραμμάτων
στους φοιτητές ορίζετιχι η Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014.
ΠαpαKαλoύVΤΙXΙΟΙ Γριχμματείες των Τμημάτων ή Σχολών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των

Προγραμμάτων Σπουδών των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών να !-,£ριμνήσουν ΥΙΙΙtην έγκαιρη χορήγηση
των απαραίτητων ηλεκΤρονικών κωδικών προκειμένου σι πρωτοετεΙς ς.()ι~ητές να έχουν τη δυνατότητα να
υποβάλλσυν δηλώσεις και να πιχραλάβουν τα διδακτικά τους βιβλία εvτόςτ~, avwtlpw προθεσμιών. .
Αντίστοιχα, η προθεσμία για την υΤΤΟβολήαιτήσεων προμήθειας &δακτικών συνΥριχμμάτων μέσω τo~

συστήματος "εΥΔΟΞΟΣ»από τις βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι.Υιατο ακιχδημαΙκό 'ο:'ς 2013-2014 παρατείνεται έως K~Ι
την Παρασκευή 31 ΙανουαρΙου 2014 ενώ η διιχδικασία παράδοσr,~ ::π6 τους !,κδστικούς οίκους ,u1"
παραyyελθέvτων ιχπό ης βιβλιοθήκες συΥΥραμμάτωνθα Ολοκληρωθεί την Πηρασκευή 14 ΦεβρουαρίοΙ,! 2014. i
Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι η ανωτέρω παράταση δεν αναιρ.'. την υποχρέωση των εκδοτών, n.ou

απορρέει από τη σύμβαση που έχουν συνάψει ηλεκτρονικά με το Υπουργείο ΠαιδεΙας και Ορησκεuμάτων κιχτάτην
έΥΥραΦήτους στο πληροΦοριακό σύστημα «ΕΥΔΟ;:ΟΣ"και τη διάτιχξη το'; άρθρου 5 πιχρ. 5 της υττ' αριθ.
Φ.Ι/76244/Β3/30-6-2010 (Β'957) υποuργικής αΙιόφιχσης, να έχουν iitaBtOIμC:στα δηλωθέvτιx σημεία διανομής Τα
επιλεΥμένα από τους Φοιτητές συγγράμματα από την έναρξη και καθόλη τ~ διάρκεια της ορωθείσας περιόδου
διανομής τους.
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Εσωτ.Διανομή: 1)ΓραΦΕίοΓενικούΓριψματέα
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