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ΘΕΜΑ;Έιιαρξηδηλώσεων • διανσμή~ διδακτι~ών συγγριψμάτων ε<φιν"" Εξ"μήνο" α~αδ. "τους 2021-2022

Σχετικά με ης δ,ιλώσεις διδακnκών αυν/ραμμ/nωο και τη δ,ανομή τους στους Φο"ητές για το εαρινό
Εξάμηνο του "καδημα'ίκοο) "ους 2021-2022, σα, εvημερώνClυμ,Εγια τα παρακά,ω;

_ Ο, δηλώσεις δ,δαι<τι"ων συν/ραμμάτων από τους Φοιτηlές θα Ιf,Κ\νήσουν την ΤΗΟ:ρτη 16 ΜαρτΙου
2022. και θα πρέπει να έχουν oλoKληρωεkί έως ,ην Παρασκευή 6 Μαιου }.022 Επιοημαίνηαι ότι εφόσον η
rραμμαΊΕία του Τμήματος Εχει ορίσει IJf,,αΥfvέσΗρη ημεΡομηviα έναρξης ή πρσΥΕο';σιερη ημερσμηνία λήξης
δηλώσΕων διδακτικών συΥΥραμμάτων.θα ισχύσΗ αυτή. Μι'χρι την ανωτέρω ηlιrΡ,ψηνία θα πρέπει να iXH
ολοκληρωθεί και η υποβολή αιτήσ,ων πρσμήθιιας διδακτικών σ"yypαμμlπων μέσω του συοτ/ματος
.ΕγΔΟΞΟΙ» απόnς βιβλισθήΗς των Α,Ε.Ι,και Α.Ε.Α,

. ΑντίΟ10ιχαη δ,ανσμή των διδακτικών σ"ν/Ραμμάnuν θα ξοινήο<ι lην Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και
θα ολοκληρωθΕί την Παρασκευή 20 ΜαΙου 2022. Στο wιo χρονικό δυίστημα θα πρί,ω να ολοκληρωθεί και
η διαδικασία παράδοσης από τους •• δοτικους οί,ους των παραΥγ,λΟι'ντων από τις βιβλισθήκε, διδακτικών
ουγγραμματων,

ΔΕδομι'νου ότι δεν έΧΕΙ ολο_ληρωθΕί η διαγωνιστική διαδ"ασ,,, Vw lην <.πιλογή εταιρείας
ταχ"μεταφοράς που προβλίπεται στην πορ. 5 του Άρθρο" 2 της υπ' αριθ, 125766jZljZS,07.Z0l6 κγΑ (ΦΕΚ
Ο'2433). ιιημειώυεται ότι δεν θα είναι εφικτή η αποστολή αυγγραμμάτων μέοω παφιίας ταχυμεταφοράς.
Συνεπώς η διαllOμή ιιυγγραμμάτων εαρινού εεαμήνου ακαδ. έ'toυς 2021.2022 θα πραγματοποιηθεί
απo!<λεισnKά μίαω των ιιημείων διανομή, τα οποία υποδεικνύουν οι εKδOTι~σίοίκοι και τα οποία
βρlσKOVΤαιεvτός των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου εδρεύουν τα Τμήματα των Πανεπιστημίων όπου
διδάοκεται το αντίστοιχο για το προτεινόμενο διδακτικό σύν/ρσμμα μάθημα. Τιτ "υγΥράμμαη:ι για τα
οποία οι εκδοτικοί οίκοι δεν έχουν ορίΟΗ σημcίo διανομης, δΕν ΙΙα εμιj>αν:.ζoνιαιδιαθΙσψα προς ,πιλογή
από τους Φοιτητι'ς καθώς 'χουν απενεργoπoιrlθιί.

Παρακαλούνται οι ικδόΤΙζ να προβούν οε όλΕς τις απαραιτηπς δ,αδ,κu",~ς ώστε ν" εξrι.oφαλιoτεί η
ομαλή δ"ξαγωγή της διανομής των διδακτικων σ"γvμαμμ(~τωv, μερψ"ιi,ντας για την άμεση αποστολή
απol1εμάΤων σlα σημεία διανομής και ΤΟνορlOμό της ορθής διαθεοιμότηταζ μΕοω της ιφ,φμογής •• δοτων
τα" πληρσΦοριοκού ο"οτήματος «Eύδσξσς~, ΕΠισημαίνααι ότι η μη liιανoμή διδακτικών ουγγραμμΙnων

,

http://www.rninedu.gov.gr


Εκτός από προβλήματα τα onoio: θα ΠΡO~CΙΛέσειστην εκπαιδευτική διαδικασΙα, ενδέχπαι να οδηνήσΕΙ και
στην Επιβολή ~ιιρωσEων πρσς τουι; E~δόTEςαπό το ΥπσυρνΕ(ΟΠαιδΕως ~αι Θρησ~EυμάTων, μΕ μερική ή ολική
διαΥραΦή τίτλων ανά ΠΕρίmωση, αΦσύ συνιστά παραβΙαση των όρων σύμβασης με την υπηρεσΙα «Εύδοξος»,
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