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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
————
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
——
Ταχ. Δ/νση
: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη
: 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα
: http://www.minedu.gov.gr
Email
: jgatsis@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Ι. Γάτσης
Τηλέφωνο
: 210 3443103
Φαξ
: 210 3443103

Βαθμός Ασφαλείας :
Να διατηρηθεί μέχρι :
Βαθμός Προτεραιότητας : ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ
Μαρούσι, 14 Μαρτίου 2017
Αρ. Πρωτοκόλλου : 42773/Ζ1
Προς : 1) Ανώτατα
Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα,
Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες &
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(μέσω e‐mail και FAX)
2) Σύλλογος Εκδοτών Επιστημονικού Βιβλίου
FAX: 210‐3640729
3) ΕΔΕΤ Α.Ε.
FAX: 210‐7474490

ΘΕΜΑ : Έναρξη δηλώσεων και διανομής διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού
έτους 2016‐2017
Σχετικά με τις δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων και τη διανομή αυτών στους φοιτητές για το
εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016‐2017, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:
‐ Οι δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 16 Μαρτίου
2017 και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017. Επισημαίνεται ότι εφόσον η
Γραμματεία του Τμήματος έχει ορίσει μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ή προγενέστερη ημερομηνία
λήξης δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων, θα ισχύσει αυτή. Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία θα πρέπει
να έχει ολοκληρωθεί και η υποβολή αιτήσεων προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων μέσω του
συστήματος ‘’ΕΥΔΟΞΟΣ’’ από τις βιβλιοθήκες των ΑΕΙ.
‐ Αντίστοιχα η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 και
θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017. Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να ολοκληρωθεί και
η διαδικασία παράδοσης από τους εκδοτικούς οίκους των παραγγελθέντων από τις βιβλιοθήκες διδακτικών
συγγραμμάτων.
Παρακαλούνται οι εκδότες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να εξασφαλιστεί η
ομαλή διεξαγωγή της διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων, μεριμνώντας για την άμεση αποστολή
αποθεμάτων στα σημεία διανομής και τον ορισμό της ορθής διαθεσιμότητας μέσω της εφαρμογής εκδοτών
του πληροφοριακού συστήματος «Εύδοξος».
Επισημαίνεται ότι η μη διανομή διδακτικών συγγραμμάτων εκτός από προβλήματα τα οποία θα
προκαλέσει στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενδέχεται να οδηγήσει και στην επιβολή κυρώσεων προς τους
εκδότες από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με μερική ή ολική διαγραφή τίτλων ανά
περίπτωση, αφού συνιστά παραβίαση των όρων σύμβασης με την υπηρεσία «Εύδοξος».
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΛΙΟΣ
Εσωτερική διανομή:
1. Δ/νση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης ‐ Τμήμα Δ’
2. Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού, Συγκέντρωσης
και Υποβολής Παραστατικών και λοιπών θεμάτων ‐ Τμήμα Γ’

