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ΘΕΜΑ:Έναρξη δηλώσεων. διανομής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 20Ζ1-2022

Σχετικά με τις δηλώσεις διδακτικών συγΥραμμάτων και τη διανομή τους στους Φοιτητές για το
χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

- Οι δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων αrιό τους Φοιτητές θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου
2021 και θα rιρέrιει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 24 ΔεκεμβρΙου 2021. ΕπισημαΙνεται ότι
εΦόσον η Γραμματεία του Τμήματος έχει ορίσει μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ή προγενέστερη
ημερομηνΙα λήξης δηλώσεων διδακτικών συγγραμμότων, θα ισχύσει αυτη. Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνΙα
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η υποβολή αιτήσεων προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων μέσω του
συστηματος ((ΕΥΔΟΞΟΣ»από τις βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι.και Α.Ε.Α.

- ΑντΙστοιχα η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 2S Οκτωβρίου 2021
και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 7 Ιανουαρ(ου 2022. Στο ίδιο χρονικό διόστημα θα πρέπει να
ολοκληρωθεί και η διαδικασία παράδοσης από τους εκδοτικούς οίκους των παραγγελθέντων από τις
βιβλιοθηκες διδακτικών συγγραμμάτων.

Δεδομένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία Υια την επιλογή εταιρείας
ταχυμεταφοράς που προβλέπεται στην nap.S του Άρθρου 2 της υπ' αριθ. 125766/21/28.07.2016 ΚΥΑ(ΦΕΚ
Β' 2433), σημειώνεται ότ~μέχρι να ολοκληρωθεί ο σχετικός διαΥωνισμός, δε θα εΙναι προσωρινά εΦικτή η
αποστολή συγγραμμάτων μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς. Στις περιπτώσεις συγγραμμάτων για τις
οποίες δεν έχει οριστεί σημεΙο διανομής εντός της ΠεριΦερε~αKής Ενότητας στην οποία εδρεύει το Τμήμα
των ενδιαφερόμενων Φοιτητών, τα συγγράμματα αυτά θα εμφανΙζovται διαθέσιμα προς επιλογη από
τους Φοιτητές επισημαίνοντας ωστόσο με σxετ~Kόενημερωτικό μήνυμα ότι θα υπάρξει καθυστέρηση
στην αποστολή τους. Η αποστολή των εν λόγω συν/ραμμάτων θα μπορέσει να δρομολογηθεί αμέσως
μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Μέχρι να επιλεγεί εταιρεία ταχυμεταΦοράς και
εντός της περιόδου δηλώσεων συγγραμμάτων, οι Φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τη
δήλωσή τους, ώστε να παραλάβουν κάποιο άλλο άμεσα διαθέσιμο σύγγραμμα.
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Σημειώνεται ότι οι εκδότες έχουν τη δυνατότητα μέχρι την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 να προβούν
στην αντιστοίχιση των επιλεγμένων συγγραμμάτων τους με τα Σημεία Διανομής. μέσα από την εφαρμογή
εκδοτών του Ευδόξου. Μετά το τιέρας της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας, τα συνγράμματα για τα
οποία δεν έχει οριστεί Σημείο Διανομής εvτ:ός των ΠεριΦερειακών Ενοτήτων στις οποίες εδρεύουν τα
Τμήματα των ενδιαΦερόμενων Φοιτητών, θα εντάοσονται αυτόματα στη διαδικασία αποστολής μέσω
εταιρείας ταχυμεταΦοράς. Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία αvτ:ιστOίXισηςΣημείων Διανομής είναι
προσβάσιμες στο σχετικό εγχειρίδιο χρήσης: http:Ueudoxus.gr/files/Antistoixisi Simeion Dianomis.pdf.

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 τιληροφοριακού συστήματος ((Εύδοξος)). Επισημαίνεται ότι η μη διανομή διδακτικών συγγραμμάτων
εκτός από τιροβλήματα τα οποία θα προκαλέσει στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενδέχεται να οδηγήσει και
στην επιβολή κυρώσεων προς τους εκδότες από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με μερική ή
ολική διαγραΦή τίτλων ανά περίπτωση, αφού συνιστά παραβίαση των όρων σύμβασης με την υτιηρεσία
((Εύδοξος»,
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Εσωτερικό Διανιιμή'
- Γραφε[ο κ. νφυπιιυΡΥού ΠαιδεΙας και Θρησκευμάτων
_ Γραφε[ο κ. Γενικιιύ Γραμματέα Ανώτατης ΕκπαΙδευσης
- Γενική Δ!νση Ανώτατης Εκπαίδευσης
_ Δ!νση Οργανωτικής & Ακαδημαίκής Ανάπτυξης - Τμήμα Δ'
_ Aυτoτελljς Διεύθυνση Συγκέντρωσης Υπσβολής Παραστατικών κ,λ.θ. 'Τμήμα Α'
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