Έναρξη διανομης χειμερινου εξαμηνου 2015‐2016

Θέμα: Έναρξη διανομής χειμερινού εξαμήνου 2015‐2016
Από: no‐reply@eudoxus.gr
Ημερομηνία: 19/10/2015 1:24 μμ
Προς: infonurse@teithe.gr
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1]) by babel.noc.teithe.gr (Pos ix) with ESMTP id 5748E5C045E for <infonurse@teithe.gr>; Mon, 19 Oct 2015 13:25:01 +0300 (EEST)
X‐Virus‐Scanned: Debian amavisd‐new at apollon.noc.teithe.gr
Received: from babel.noc.teithe.gr ([127.0.0.1]) by localhost (apollon.noc.teithe.gr [127.0.0.1]) (amavisd‐new, port 10024) with ESMTP id 31uRPHzySQMG for
<infonurse@teithe.gr>; Mon, 19 Oct 2015 13:25:01 +0300 (EEST)
Received: by babel.noc.teithe.gr (Pos ix, from userid 1002) id 3A1FF5C08E0; Mon, 19 Oct 2015 13:25:01 +0300 (EEST)
Received: from mgmt.winpla orm.grnet.gr (mgmt.winpla orm.grnet.gr [83.212.4.100]) by babel.noc.teithe.gr (Pos ix) with ESMTP id 270175C048E for <infonurse@teithe.gr>;
Mon, 19 Oct 2015 13:24:57 +0300 (EEST)
Received: from web01 ([127.0.0.1]) by mgmt.winpla orm.grnet.gr with Microso SMTPSVC(7.5.7601.17514); Mon, 19 Oct 2015 13:24:48 +0300
Ταυτότητα μηνύματος: <WEB01VMTVBGqjZk8Mh3000c599c@mgmt.winpla orm.grnet.gr>
X‐OriginalArrivalTime: 19 Oct 2015 10:24:48.0897 (UTC) FILETIME=[620E7710:01D10A58]
Return‐Path: no‐reply@eudoxus.gr
MIME‐Version: 1.0
Content‐Type: text/plain; charset=u ‐8
Content‐Transfer‐Encoding: base64
X‐An virus: avast! (VPS 151016‐0, 16/10/2015), Inbound message
X‐An virus‐Status: Clean
Αγαπητοί συνεργάτες,
Σύμφωνα με το έγγραφο (http://eudoxus.gr/files/Dianomi_Xeimerinou_2015‐16.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα
ξεκινήσει την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 22
Οκτωβρίου 2015 και θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015.
Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των φοιτητών.
Σε περίπτωση που μέσω της εφαρμογής γραμματειών έχετε δηλώσει μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ή προγενέστερη ημερομηνία λήξης δηλώσεων, θα ισχύσει η
ημερομηνία που δηλώσατε.
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα
μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.
Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, όσο και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Το e‐mail αυτό σας αποστέλλεται από το Online HelpDesk της δράσης "Εύδοξος".
Παρακαλούμε MHN απαντήσετε σε αυτό το e‐mail.
Εάν έχετε απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών στο σύνδεσμο http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx
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