
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

 
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΝΩΤΑΤΗΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
----- 

Βαθμός Ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας: 
 

 Αθήνα, 29-1-2014 
Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.12/12848/Β3 

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Τηλ.                        : 210-3443465 (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ) 
                                : 210 344 2447 (Τ.Ε.Ι.) 
Email  : foitmer@minedu.gov.gr 
FAX  : 210-3442365 

    
   ΠΡΟΣ: 1) Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

         και Ανώτατες Εκκλησιαστικές  
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               3) Ε.Δ.Ε.Τ Α.Ε. 
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Θέμα: Παράταση δηλώσεων και διανομής διδακτικών βιβλίων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 

     Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. Φ.12/199315/Β3/27-12-2013 εγγράφου μας σας ενημερώνουμε ότι, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η κάλυψη των διδακτικών αναγκών των πρωτοετών φοιτητών που δεν έχουν ακόμη εγγραφεί ή δεν 
έχουν λάβει τους απαραίτητους ηλεκτρονικούς κωδικούς από τις Γραμματείες των Τμημάτων τους, παρατείνεται εκ 
νέου η προθεσμία  για την υποβολή των δηλώσεων διδακτικών βιβλίων από τους φοιτητές για το τρέχον χειμερινό 
εξάμηνο έως και τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014. Επίσης ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των 
συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η  Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014.   
    Παρακαλούνται οι Γραμματείες των Τμημάτων ή Σχολών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των 
Προγραμμάτων Σπουδών των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών να μεριμνήσουν για την ολοκλήρωση  της 
διαδικασίας χορήγησης των ηλεκτρονικών κωδικών ώστε οι φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν 
δηλώσεις και να παραλάβουν τα διδακτικά τους βιβλία αποκλειστικά εντός των ανωτέρω προθεσμιών. 

      Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζουμε ότι, βάσει του άρθρου 5 της ισχύουσας Φ.1/76244/Β3/30-6-2010 (Β΄957) 
υπουργικής απόφασης κατά την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων μέσω του πληροφοριακού συστήματος 
«ΕΥΔΟΞΟΣ» οι φοιτητές οφείλουν να δηλώνουν υπεύθυνα, κατά την έννοια και με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986, 
ότι τα επιλεγόμενα συγγράμματα αντιστοιχούν στα μαθήματα που δηλώνουν στη Γραμματεία του οικείου 
Τμήματος κατά το τρέχον εξάμηνο σπουδών τους. 
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         Εσωτ. Διανομή: 1) Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
                                         2) Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας 

                          3) Διεύθυνση Ανώτατης  Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
                          4) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 
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