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ΠΡΟΣ: Όλα τα Σημεία Διανομής Διδακτικών
Συγγραμμάτων που είναι καταχωρημένα
στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ»
(μέσω e-mail)
KOIN: 1)Εκδοτικούς Οίκους που είναι
εγγεγραμμένοι το πληροφοριακό
σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ»
(μέσω e-mail)
2) Την Πανελλήνια Ομοσπονδία
Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπωλών
FAX: 210-3301617
e-mail: secretary@poev.gr

Θέμα: Έλεγχος στοιχείων των φοιτητών κατά την παραλαβή διδακτικών συγγραμμάτων
Με αφορμή το γεγονός ότι οι διαχειριστές της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ» και η υπηρεσία μας έχουν
γίνει αποδέκτες αναφορών από φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για πλημμελή έλεγχο των
στοιχείων ταυτότητας των φοιτητών από τα καθορισμένα σημεία διανομής, με αποτέλεσμα να παραλαμβάνονται
δωρεάν συγγράμματα από μη δικαιούχους οι οποίοι λόγω διαρροής στοιχείων είχαν καταφέρει να αποκτήσουν
πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς των φοιτητών, σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση σας για την
πλήρη ταυτοποίηση των δικαιούχων κατά τη διαδικασία παραλαβής των διδακτικών συγγραμμάτων.
Ως εκ τούτου, οι υπεύθυνοι των σημείων διανομής, κατά την παράδοση διδακτικών συγγραμμάτων εκτός από την
καταχώριση του 12-ψήφιου κωδικού PIN οφείλουν να ζητούν από τους φοιτητές και την επίδειξη της αστυνομικής
τους ταυτότητας ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης (διαβατήριο, ακαδημαϊκή ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης).
Επιπρόσθετα, κατά την παραλαβή βιβλίων από αντιπρόσωπο του φοιτητή θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να
επιβεβαιώνεται η ύπαρξη σχετικής έγγραφης εξουσιοδότησης εκ μέρους του δικαιούχου.
Τέλος, επισημαίνουμε ότι εφεξής στην περίπτωση παράδοσης διδακτικών συγγραμμάτων σε μη δικαιούχο με
υπαιτιότητα του σημείου διανομής δεν θα είναι εφικτή η αποζημίωση του εκδότη για τα συγκεκριμένα αντίτυπα
από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΗ ΖΗΓΡΑ
Εσωτ. Διανομή:
1) Γραφείο κου Υπουργού
2) Γραφείο κου Γενικού Γραμματέα
3) Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων
4) Διεύθυνση Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
5) Δ/νση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

