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Θζμα: Νζα παράταςθ δθλϊςεων και διανομισ διδακτικϊν βιβλίων χειμερινοφ εξαμινου ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 20132014
ε ςυνζχεια του υπ’ αρικ. Φ.12/195303/Β3/Β3/19-12-2013 εγγράφου μασ ςασ ενθμερϊνουμε ότι, προκειμζνου
να διαςφαλιςτεί θ κάλυψθ των διδακτικϊν αναγκϊν των φοιτθτϊν όλων των Α.Ε.Ι παρατείνεται εκ νζου θ
προκεςμία δθλϊςεων διδακτικϊν βιβλίων από τουσ φοιτθτζσ για το τρζχον χειμερινό εξάμθνο ζωσ και τθν
Παραςκευή 31 Ιανουαρίου 2014. Επίςθσ, ωσ νζα καταλθκτικι θμερομθνία για τθ διανομι των ςυγγραμμάτων
ςτουσ φοιτθτζσ ορίηεται θ Παραςκευή 14 Φεβρουαρίου 2014.
Παρακαλοφνται οι Γραμματείεσ των Σμθμάτων ι χολϊν των Ανωτάτων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων και των
Προγραμμάτων πουδϊν των Ανωτάτων Εκκλθςιαςτικϊν Ακαδθμιϊν να μεριμνιςουν για τθν ζγκαιρθ χοριγθςθ
των απαραίτθτων θλεκτρονικϊν κωδικϊν προκειμζνου οι πρωτοετείσ φοιτθτζσ να ζχουν τθ δυνατότθτα να
υποβάλλουν δθλϊςεισ και να παραλάβουν τα διδακτικά τουσ βιβλία εντόσ των ανωτζρω προκεςμιϊν.
Αντίςτοιχα, θ προκεςμία για τθν υποβολι αιτιςεων προμικειασ διδακτικϊν ςυγγραμμάτων μζςω του
ςυςτιματοσ «ΕΤΔΟΞΟ» από τισ βιβλιοκικεσ των Α.Ε.Ι. για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2013-2014 παρατείνεται ζωσ και
τθν Παραςκευή 31 Ιανουαρίου 2014 ενϊ θ διαδικαςία παράδοςθσ από τουσ εκδοτικοφσ οίκουσ των
παραγγελκζντων από τισ βιβλιοκικεσ ςυγγραμμάτων κα ολοκλθρωκεί τθν Παραςκευή 14 Φεβρουαρίου 2014.
ε κάκε περίπτωςθ επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω παράταςθ δεν αναιρεί τθν υποχρζωςθ των εκδοτϊν, που
απορρζει από τθ ςφμβαςθ που ζχουν ςυνάψει θλεκτρονικά με το Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων κατά τθν
ζγγραφι τουσ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα «ΕΤΔΟΞΟ» και τθ διάταξθ του άρκρου 5 παρ. 5 τθσ υπ’ αρικ.
Φ.1/76244/Β3/30-6-2010 (Βϋ957) υπουργικισ απόφαςθσ, να ζχουν διακζςιμα ςτα δθλωκζντα ςθμεία διανομισ τα
επιλεγμζνα από τουσ φοιτθτζσ ςυγγράμματα από την ζναρξη και καθόλη τη διάρκεια τησ οριςθείςασ περιόδου
διανομήσ τουσ.
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