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Αγαπητοί φοιτητές,
Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013
και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 26 Απριλίου 2013.
Σύμφωνα με απόφαση (http://eudoxus.gr/Files/Enarksi_Earinou_2013.pdf) του
Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει
τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου 2013.

Όσον αφορά τις δηλώσεις των συγγραμμάτων
θα ήθελα να σας ζητήσω να προσέξετε τα παρακάτω :
1) Δικαιούχοι συγγραμμάτων είναι οι φοιτητές μέχρι και το έκτο έτος. Συνεπώς όποιος είναι 7 ο
και μεγαλύτερο έτος δεν είναι δικαιούχος συγγραμμάτων.
2) Η δήλωση των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου πρέπει να ταυτίζεται άμεσα με τη δήλωση
των συγγραμμάτων… Ο κωδικός του μαθήματος που υπάρχει στη δήλωση σας πρέπει να είναι ο
ίδιος με τον κωδικό του μαθήματος για τον οποίο δηλώνετε συγγράμματα στον ΕΥΔΟΞΟ.
Εάν δεν έχετε δηλώσει κάποιο μάθημα στη δήλωση σας και στον ΕΥΔΟΞΟ σας δίνεται η
δυνατότητα να δηλώσετε το σύγγραμμα του ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ.
Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να αποκλειστείτε από τον ΕΥΔΟΞΟ λόγω του ότι όταν θα γίνει
έλεγχος δηλώσεων μαθημάτων – συγγραμμάτων θα διαπιστωθεί ότι έχετε πάρει συγγράμματα για
μαθήματα που δεν έχετε δηλώσει…
Θα κληθείτε να επιστρέψετε τα βιβλία, ίσως και να τα πληρώσετε εάν έχουν φθαρεί.
3) Εάν έχετε ήδη παραλάβει κάποιο σύγγραμμα και ο ΕΥΔΟΞΟΣ σας δίνει τη δυνατότητα να
δηλώσετε ξανά το ίδιο σύγγραμμα του ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ για τον ίδιο λόγο που
περιέγραψα παραπάνω.
Παρακαλώ να είστε πολύ προσεκτικοί στις δηλώσεις των συγγραμμάτων!

Η λάθος παραλαβή συγγραμμάτων έχει συνέπειες και
ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ.
Είμαι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Ευχαριστώ πολύ,
Μαρία
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