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ΘΕΜΑ : «Σχετικά µε την διαδικασία Προµήθειας και ∆ιανοµής ∆ιδακτικών βιβλίων
και Σηµειώσεων στους Φοιτητές»
Η έγκαιρη Προµήθεια και ∆ιανοµή των ∆ιδακτικών Βιβλίων και Σηµειώσεων στους
φοιτητές του Ιδρύµατος, αποτελεί βασική προτεραιότητα όλων µας, διότι εξασφαλίζει
την οµαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας ενώ ταυτόχρονα αποτρέπει τον
αποσυντονισµό των διοικητικών υπηρεσιών.
Η παρούσα έκδοση εµπεριέχει την Απόφαση του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαµίας
σχετικά µε την υποβολή και υλοποίηση αιτηµάτων Προµήθειας και ∆ιανοµής
∆ιδακτικών βιβλίων και Σηµειώσεων στους Φοιτητές των Τµηµάτων και εµπίπτει
στην προσπάθεια της αναβάθµισης των λειτουργιών του Τ.Ε.Ι. Λαµίας.
Ελπίζουµε ότι η παρούσα έκδοση θα αποτελέσει ένα «εργαλείο» στην προσπάθεια
ολοκληρωµένης ενηµέρωσης µας καθώς και στην υποχρέωση µας για πιστή τήρηση
των Αποφάσεων των Συλλογικών Οργάνων ∆ιοίκησης του Ιδρύµατος.

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Λαµίας

Γεώργιος Γιόφτσος
Αναπληρωτής Καθηγητής
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Σύµφωνα µε την Απόφαση του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαµίας
(αριθµ. πρακτ. 295/13-03-2003)
΄΄ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
& ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ΄΄
Η διανοµή ∆ιδακτικών Βιβλίων και Σηµειώσεων στους φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Λαµίας,
περιλαµβάνει την προµήθεια-διανοµή κοστολογηµένων βιβλίων του εµπορίου και την
φωτοαναπαραγωγή-διανοµή κατάλληλων ∆ιδακτικών Σηµειώσεων. Η καταλληλότητα των
∆ιδακτικών Βιβλίων και των Σηµειώσεων, η προµήθεια ή φωτοαναπαραγωγή τους
αντίστοιχα, καθώς και η διανοµή τους στους φοιτητές, εγκρίνεται από το Συµβούλιο του
εκάστοτε Τµήµατος, και όπου απαιτείται, από το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι., σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία.
Για κάθε ∆ιδακτική Ενότητα (Μάθηµα) του Τµήµατος, επιτρέπεται η διανοµή ενός µόνο
∆ιδακτικού Βιβλίου ή ενός µόνο αντίτυπου ∆ιδακτικών Σηµειώσεων. Εξαίρεση αποτελούν
µικτές ∆ιδακτικές Ενότητες (Μαθήµατα που εµπεριέχουν θεωρητικό και εργαστηριακό µέρος)
για τις οποίες επιτρέπεται, µετά από έγκριση του Συµβουλίου του Τµήµατος, η διανοµή
∆ιδακτικών Σηµειώσεων του εργαστηριακού µέρους, υπό την προϋπόθεση ότι απαιτούνται
εργαστηριακές ασκήσεις οι οποίες εκτελούνται κατά την διάρκεια της εργαστηριακής
διδασκαλίας.
Εκπαιδευτικοί που αιτούνται την διανοµή ∆ιδακτικών Σηµειώσεων, µαζί µε το αντίστοιχο
αίτηµα προς το Τµήµα τους, υποβάλλουν και δύο (2) αντίτυπα των Σηµειώσεων αυτών. Η
Γραµµατεία κάθε Τµήµατος τηρεί αρχείο ∆ιδακτικών Σηµειώσεων όπου φυλάσσονται τα
αντίτυπα (ένα ανά Μάθηµα) των Σηµειώσεων καθώς και κάθε έγγραφο σχετικά µε την
έγκριση καταλληλότητας και διανοµής τους.
Κάθε χρόνο και µέχρι 20 Απριλίου έχουν υποβληθεί στο Τ.Ε.Ι., από τις Σχολές και τα
Παραρτήµατα, οι συγκεντρωτικές προτάσεις (κατ΄ εκτίµηση, µε βάση την εµπειρία που
αποκτήθηκε από τις ανάγκες των προηγούµενων ακαδηµαϊκών εξαµήνων) των Τµηµάτων
τους, για όλο το ερχόµενο Ακαδηµαϊκό έτος, που αφορούν:
α) τα ∆ιδακτικά Βιβλία που πρέπει να προµηθευτεί το Τ.Ε.Ι. για να ∆ιανεµηθούν
στους φοιτητές περιλαµβάνοντας και τον αριθµό των απαιτούµενων Αντιτύπων
(οι προτάσεις θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και από το ισχύον ΦΕΚ
Κοστολόγησης τους).
β) τις ∆ιδακτικές Σηµειώσεις –Θεωρία ή Εργαστήριο – που πρέπει να
φωτοαναπαραχθούν και να διανεµηθούν στους φοιτητές, αναφέροντας τον
απαιτούµενο αριθµό αντιτύπων, προσκοµίζοντας ένα αντίτυπο Σηµειώσεων ανά
µάθηµα.
Την ευθύνη για την έγκαιρη κατάθεση στη Σχολή, των προτάσεων (α) & (β) θα φέρει ο
Προϊστάµενος κάθε Τµήµατος, ενώ για την έγκαιρη κατάθεση τους στο Τ.Ε.Ι., ο
∆ιευθυντής της αντίστοιχης Σχολής. Τα Τµήµατα των Παραρτηµάτων του Ιδρύµατος
υποβάλλουν τις προτάσεις τους απευθείας στο Τ.Ε.Ι. και την ευθύνη για την έγκαιρη
κατάθεση των προτάσεων τους φέρει ο Προϊστάµενος του Τµήµατος. Οι παραπάνω
προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τα Τµήµατα δακτυλογραφηµένες, σε έντυπα
(Έντυπο Α) που είναι κοινά για όλα τα Τµήµατα και τα οποία θα διατίθενται σε έντυπη
και ηλεκτρονική µορφή από το Τµήµα Εκδόσεων & Βιβλιοθήκης. Στο Έντυπο Α
αναγράφονται, για κάθε Μάθηµα του Τµήµατος, τα πλήρη στοιχεία (τίτλος,
συγγραφέας, ΦΕΚ, κόστος, κτλ) του βιβλίου που έχει εγκριθεί από το Συµβούλιο του
Τµήµατος για διανοµή στους φοιτητές, ενώ για τα Μαθήµατα που έχει εγκριθεί η
διανοµή ∆ιδακτικών Σηµειώσεων, αναγράφονται τα αντίστοιχα στοιχεία (τίτλος,
συγγραφέας, αριθµός σελίδων, αριθµός αντιτύπων, κτλ.). Σε περιπτώσεις όπου
προτείνεται η διανοµή ∆ιδακτικών Σηµειώσεων για εργαστηριακά µαθήµατα,
υποβάλλεται δύο φορές το Έντυπο Α, ένα για τα θεωρητικά µαθήµατα και ένα για τα
εργαστηριακά. Τα συµπληρωµένα Έντυπα Α πρέπει να εγκριθούν από το Συµβούλιο
του Τµήµατος και να διαβιβαστούν, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, στο Τ.Ε.Ι. δια
µέσω της αντίστοιχης Σχολής.
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1. Μέχρι 10 Μαΐου και µετά την έγκριση της προµήθειας-διανοµής ∆ιδακτικών Βιβλίων και
την έγκριση φωτοαναπαραγωγής-διανοµής των ∆ιδακτικών Σηµειώσεων :
η υπεύθυνη για τις παραγγελίες των βιβλίων– που µε την απόφαση αυτή
ορίζεται ο/η Προϊστάµενος/η του Τµήµατος Εκδόσεων & Βιβλιοθήκης –
παραλαµβάνει ενυπόγραφα από τον/την γραµµατέα του Συµβουλίου Τ.Ε.Ι., τις
εγκεκριµένες από το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. καταστάσεις των υπό προµήθεια
Βιβλίων και προβαίνει στις παραγγελίες των Βιβλίων. (Για τα Παραρτήµατα η
προµήθεια γίνεται µε ευθύνη των Προϊσταµένων των Παραρτηµάτων). Οι
παραγγελίες των βιβλίων γίνονται εγγράφως από τον/την αρµόδιο/η υπάλληλο
χρησιµοποιώντας το έντυπο (Β) και τηρώντας αρχείο αποδεικτικών στοιχείων
παραγγελίας. Ο/η Προϊστάµενος/η του Τµήµατος Εκδόσεων & Βιβλιοθήκης
οφείλει να ενηµερώνει τους προµηθευτές ότι τα βιβλία θα πρέπει να
παραδοθούν στην Αποθήκη ∆ιδακτικών Βιβλίων & Σηµειώσεων της
Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Λαµίας, εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µέχρι τέλος
Αυγούστου, ενώ πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από τιµολόγιο πώλησης
αγαθών.
τα Τµήµατα στέλνουν µε ευθύνη των Προϊσταµένων κάθε Γραµµατείας από ένα
αντίτυπο ∆ιδακτικών Σηµειώσεων για κάθε µάθηµα στο Τµήµα Εκδόσεων &
Βιβλιοθήκης όπου τηρείται αρχείο Αντιγράφων ∆ιδακτικών Σηµειώσεων. Ο/η
Προϊστάµενος/η του Τµήµατος Εκδόσεων & Βιβλιοθήκης παραλαµβάνει
ενυπόγραφα (καταγράφοντας και την ηµεροµηνία της παραλαβής) τις
καταστάσεις από κάθε Προϊστάµενο της Γραµµατείας των Τµηµάτων (και των
Παραρτηµάτων Άµφισσας & Καρπενησίου).
3. Μέχρι 20 Ιουνίου:
α. έχουν ολοκληρωθεί οι παραγγελίες για την προµήθεια ∆ιδακτικών Βιβλίων
β. έχει αρχίσει ήδη η εκτύπωση των ∆ιδακτικών Σηµειώσεων µε βάση την
΄΄χρονολογική σειρά΄΄ που διαβιβάστηκαν από τα Τµήµατα. (Η ΄΄χρονολογική
σειρά΄΄ τηρείται σε κάθε περίπτωση αλλά µεταξύ Θεωρίας και Εργαστηρίων δίνεται
προτεραιότητα στην εκτύπωση των Εργαστηριακών Σηµειώσεων).
4. Στο χρονικό διάστηµα Ιουλίου –Αυγούστου ολοκληρώνονται:
α) Οι παραλαβές των ∆ιδακτικών Βιβλίων
β) Η Φωτοαναπαραγωγή των ∆ιδακτικών Σηµειώσεων του ερχόµενου Χειµερινού &
Εαρινού εξαµήνου
5. Μέχρι 15 Σεπτεµβρίου έχουν τοποθετηθεί στο ειδικά διαµορφωµένο χώρο
΄΄Αποθήκευσης και ∆ιανοµής ∆ιδακτικών Βιβλίων & Σηµειώσεων΄΄ στο κτίριο της
Βιβλιοθήκης (και στους αντίστοιχους χώρους στα Παρ/τα Καρπενησίου & Άµφισσας):
τα ∆ιδακτικά Βιβλία και όλες οι ∆ιδακτικές Σηµειώσεις. Πριν γίνει εισαγωγή των
διδακτικών βιβλίων στην Αποθήκη ∆ιδακτικών Βιβλίων & Σηµειώσεων
πραγµατοποιείται υποχρεωτικά ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, από τις αρµόδιες
επιτροπές παραλαβής των Σχολών ή των Παραρτηµάτων και συντάσσεται το
αντίστοιχο πρακτικό. Ο Υπεύθυνος της Αποθήκης ∆ιδακτικών Βιβλίων & Σηµειώσεων
ή ο Προϊστάµενος του Παραρτήµατος, µετά την παραλαβή και εισαγωγή στην Αποθήκη
των ∆ιδακτικών Βιβλίων, διαβιβάζει εντός τριών ηµερών όλα τα νόµιµα παραστατικά
(Τιµολόγιο αγοράς, πρωτόκολλο ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβής κτλ) στο
Πρωτόκολλο του Τ.Ε.Ι.
6. Μέχρι 20 Οκτωβρίου (20 Μαρτίου αντίστοιχα για εαρινό εξάµηνο) οι Προϊστάµενοι
των Γραµµατειών των Τµηµάτων – οι οποίοι εντέλλονται µε την απόφαση αυτή – έχουν
παραδώσει ενυπογράφως στον/ην Προϊστάµενο/η του Τµήµατος Εκδόσεων &
Βιβλιοθήκης τις καταστάσεις µε τα Ονόµατα Φοιτητών που έχουν δηλώσει ότι θα
παρακολουθήσουν το εκάστοτε µάθηµα του Τµήµατος και συνεπώς δικαιούνται
∆ιδακτικά Βιβλία & Σηµειώσεις. (Για τους πρωτο-εισαγόµενους η ηµεροµηνία είναι η
30η Οκτωβρίου).
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7. Ο Υπεύθυνος της Αποθήκης ∆ιδακτικών Βιβλίων & Σηµειώσεων -που ορίζεται από του
Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. ή από τον/την Προϊστάµενο/η του Τµήµατος Εκδόσεων &
Βιβλιοθήκης – διανέµει µε την βοήθεια των ΄΄Καταστάσεων των µαθηµάτων των
Σπουδαστών΄΄, τόσο τα ∆ιδακτικά Βιβλία όσο και τις ∆ιδακτικές Σηµειώσεις ως εξής
(στα Παραρτήµατα οι διαδικασίες αυτές ρυθµίζονται αναλόγως, µε ευθύνη των
Προϊσταµένων τους):
•
από τον µήνα Οκτώβριο έως τον µήνα ∆εκέµβριο, για το Χειµερινό Εξάµηνο
•
από τον µήνα Μάρτιο έως τον µήνα Μάιο, για το Εαρινό Εξάµηνο
•
δεν επιτρέπεται διανοµή διδακτικών βιβλίων & σηµειώσεων µετά την
παρέλευση των παραπάνω χρονικών περιόδων.
•
για το διάστηµα κατά το οποίο πραγµατοποιείται η διανοµή των διδακτικών
βοηθηµάτων, ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Εκδόσεων & Βιβλιοθήκης ορίζει
ένα ακόµα άτοµο του Τµήµατος του για να συνδράµει στην ∆ιανοµή των
∆ιδακτικών Βιβλίων και Σηµειώσεων.
•
Ο Υπεύθυνος Αποθήκης ∆ιδακτικών Βιβλίων & Σηµειώσεων, σε συνεννόηση µε
τους ∆/ντές Σχολών, συντάσσει πρόγραµµα για τις µέρες και ώρες διανοµής
των ∆ιδακτικών Βιβλίων και Σηµειώσεων. Το πρόγραµµα αυτό:
Αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων έξω από το χώρο Αποθήκευσης–
∆ιανοµής των ∆ιδακτικών Βιβλίων και Σηµειώσεων
Υποβάλλεται στις Γραµµατείες των Τµηµάτων, οι οποίες επίσης το
αναρτούν στους πίνακες Ανακοινώσεων
Κοινοποιείται στους κ.κ. Αντιπροέδρους, ∆/ντές Σχολών, Προϊσταµένους
Τµηµάτων, Συλλόγους Σπουδαστών.
8.

Ο Υπεύθυνος Αποθήκης ∆ιδακτικών Βιβλίων & Σηµειώσεων επίσης:
•
τηρεί αρχείο και
παρακολουθεί µέσω Η/Υ την διαδικασία παραλαβής–
διανοµής των ∆ιδακτικών Βιβλίων και Σηµειώσεων
•
γνωρίζει ανά πάσα στιγµή την ΄΄κίνηση΄΄, των Βιβλίων & Σηµειώσεων (π.χ. τι
υπόλοιπο υπάρχει, ελλείψεις, αναµενόµενα Βιβλία για ∆ιανοµή κ.λ)
•
ειδοποιεί έγκαιρα και άµεσα τον/την Προϊστάµενο/η του Τµήµατος Εκδόσεων &
Βιβλιοθήκης, τους ∆/ντές των Σχολών και το Τ.Ε.Ι. για τυχόν απρόβλεπτα
προβλήµατα (π.χ. ελλείψεις Βιβλίων, καθυστερήσεις παραγγελιών κ.λ)
•
τηρεί κατάλογο των ∆ικαιούχων Σπουδαστών που έχει σταλεί από τις
Γραµµατείες, στον οποίο κάθε Σπουδαστής υπογράφει µαζί µε την παραλαβή
κάθε Αντιτύπου (∆ιδακτικού Βιβλίου ή Σηµειώσεων). Η παραλαβή των Βιβλίων
& Σηµειώσεων από τους Σπουδαστές γίνεται ύστερα από επίδειξη της
«φοιτητικής ή αστυνοµικής» ταυτότητας.

9.

Οι ∆ιδακτικές σηµειώσεις των εργαστηριακών µαθηµάτων διανέµονται ενυπόγραφα
στους φοιτητές από τα µέλη Ε.Τ.Π. του εκάστοτε Τµήµατος, τα οποία
παραλαµβάνουν ενυπόγραφα τα αντίτυπα των Σηµειώσεων από το Τµήµα
Εκδόσεων & Βιβλιοθήκης. Τα µέλη Ε.Τ.Π. µετά το τέλος της διανοµής των
σηµειώσεων παραδίδουν στο Τµήµα Εκδόσεων & Βιβλιοθήκες τις καταστάσεις των
φοιτητών στους οποίους χορηγήθηκαν αντίγραφα των σηµειώσεων καθώς και τα
τυχόν αδιάθετα αντίτυπα.

10.

Μέλη Ε.Π., τα οποία επιθυµούν να διανέµουν τις διδακτικές τους σηµειώσεις,
ακολουθούν την ίδια διαδικασία παραλαβής αντιτύπων και παράδοσης αποδεικτικών
στοιχείων διανοµής όπως αναφέρεται παραπάνω για τα µέλη Ε.Τ.Π.

11.

Κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι δυνατό να προκύπτουν
ανάγκες για φωτοαναπαραγωγή συµπληρωµατικών σηµειώσεων για διανοµή στους
φοιτητές. Σ΄ αυτή την περίπτωση, ο εκπαιδευτικός υποβάλλει στο Τµήµα του, ένα
αντίτυπο των σηµειώσεων, και έγγραφη αίτηση (ΈΝΤΥΠΟ Γ). Ο Προϊστάµενος ή το
Συµβούλιο του Τµήµατος εγκρίνει την αναγκαιότητα της εν λόγω
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φωτοαναπαραγωγής και διαβιβάζει το εγκεκριµένο ΈΝΤΥΠΟ Γ µαζί µε το αντίτυπο
των σηµειώσεων στο Τµήµα Εκδόσεων & Βιβλιοθήκης για υλοποίηση.
12.

Το Τµήµα Εκδόσεων & Βιβλιοθήκης τηρεί αρχείο µε όλα τα αιτήµατα που του
υποβάλλονται για φωτοαναπαράγωγή καθώς και αντίγραφα των κειµένων που
αναπαράγονται. ∆εν επιτρέπεται αναπαραγωγή έντυπου υλικού από το αρµόδιο
Τµήµα οποιουδήποτε κειµένου-εντύπου χωρίς την προβλεπόµενη έγκριση από τα
αρµόδια όργανα.

13.

Η παράγραφος 11 δεν ισχύει για αναπαραγωγή εντύπων-θεµάτων που
χρησιµοποιούνται για την εξέταση-αξιολόγηση των φοιτητών. Σε αυτή την περίπτωση
τα έντυπα αναπαράγονται χωρίς έγκριση. Ο εκπαιδευτικός είναι παρόν κατά την
διάρκεια της φωτοαναπαραγωγής των θεµάτων και το αρµόδιο Τµήµα δεν τηρεί
αντίγραφο αυτών αλλά ζητά από τον εκπαιδευτικό να βεβαιώσει σε βιβλίο του
τηρείται στο Τµήµα Εκδόσεων & Βιβλιοθήκης των αριθµό τον αντιγράφων και την
σκοπιµότητα τους.

14.

Με σκοπό την εξοικονόµηση πόρων αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος, η
φωτοαναπαραγωγή εγγράφων πραγµατοποιείται υποχρεωτικά από όλα τα Τµήµατα
και τις Υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι., χρησιµοποιώντας και τις δύο όψεις του
φωτοαντιγραφικού χαρτιού.

15.

Οι επίσηµες ∆ιδακτικές Σηµειώσεις που εγκρίνονται από τα Τµήµατα του Ιδρύµατος
ως κατάλληλες για διανοµή στους Σπουδαστές, πρέπει να έχουν την ακόλουθη
µορφή και δοµή :
1. Η δοµή των διδακτικών σηµειώσεων πρέπει να είναι η εξής:
• Εξώφυλλο (σύµφωνα µε το ΕΝΤΥΠΟ ∆)
• Περιεχόµενα
• Συντοµογραφίες (πίνακας βραχυγραφιών ή συντµήσεων)
• Κύριο υλικό κατανεµηµένο σε διδακτικές ενότητες (Κεφάλαια)
• Αναφορές (βιβλιογραφία, αρθρογραφία, κ.λ.π.)
• Παραρτήµατα
2. H µορφή των διδακτικών σηµειώσεων πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα
αναγραφόµενα στο ΕΝΤΥΠΟ Ε.
Τα Τµήµατα του Ιδρύµατος οφείλουν να ελέγχουν την τήρηση των παραπάνω όταν
προβαίνουν σε έγκριση καταλληλότητας των ∆ιδακτικών Σηµειώσεων. Οι
Προϊστάµενοι των Τµηµάτων οφείλουν να ενηµερώνουν τα µέλη του Εκπαιδευτικού
Προσωπικού σχετικά µε τη δοµή και τη µορφή που πρέπει να έχουν οι ∆ιδακτικές
Σηµειώσεις.

16.

Παρακαλείται ο αρµόδιος Αντιπρόεδρος να συντονίζει και να επιλύει τυχόν επί
µέρους προβλήµατα και παραλήψεις που θα προκύψουν κατά την εφαρµογή της
παρούσας απόφασης ή να φέρει άµεσα το όποιο πρόβληµα στο Τ.Ε.Ι.
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ΕΝΤΥΠΟ Β
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Λαµία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ
Ι∆ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ)
ΤΜΗΜΑ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
∆/νση:
3ο χλµ. Π.Ε.Ο.
Λαµίας-Αθηνών
Τηλέφωνο: 22310- 28383
FΑΧ:
22310-28383

ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ : «Παραγγελία Προµήθειας ∆ιδακτικών Βιβλίων»
Σε εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 295/13-03/2003. Απόφασης του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαµίας, που
αφορά την Προµήθεια ∆ιδακτικών Βιβλίων του εµπορίου για διανοµή στους φοιτητές,
παρακαλούµε όπως µας προµηθεύσετε τα ∆ιδακτικά Βιβλία που αναγράφονται στον Πίνακα που
ακολουθεί. Σας ενηµερώνουµε ότι τα βιβλία πρέπει να παραδοθούν µέχρι τέλος Αυγούστου,
εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στην Αποθήκη ∆ιδακτικών Βιβλίων & Σηµειώσεων της Βιβλιοθήκης
του Τ.Ε.Ι. Λαµίας και να συνοδεύονται υποχρεωτικά από τιµολόγια αγοράς αγαθών.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
α/α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

ΤΙΜΗ
ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΦΕΚ

ΑΝΤΙΤΥΠΑΣυνολικό
Κόστος µ
ΦΠΑ

1
2
3
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Εσωτερική διανοµή:
1. Τµήµα Εκδόσεων & Βιβλιοθήκης
2. Αποθήκη Βιβλίων & Σηµειώσεων
Η/Ο Προϊσταµένη/ος του
Τµήµατος Εκδόσεων & Βιβλιοθήκης
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ΕΝΤΥΠΟ Γ
ΑΙΤΗΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ : ………………………………..

ΠΡΟΣ : …………………………………
…………………………………

ΟΝΟΜΑ : ……………………………………
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ : …………………………………
∆/ΝΣΗ : ………………………………………

Παρακαλώ να εγκρίνεται την
ΛΑΜΙΑ …….. /…….. /…………

φωτοαναπαραγωγή των συµπληρωµατικών
σηµειώσεων που σας υποβάλλω ως εξής

ΘΕΜΑ : «Φωτοαναπαραγωγή
συµπληρωµατικών Σηµειώσεων»

Τίτλος : ………………………………….
Αριθµός Σελίδων : ………………………
Αριθµός Αντιτύπων : …………………….
Οι αιτούµενες σηµειώσεις κρίνονται
αναγκαίες για ……………………………..
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος

και δεν καλύπτονται οι εκπαιδευτικές
ανάγκες µε τα εκπαιδευτικά βοηθήµατα που

(σφραγίδα, υπογραφή, ηµεροµηνία)
έχουν ήδη διανεµηθεί στους φοιτητές.
Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ
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ΕΝΤΥΠΟ ∆
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΜΑΘΗΜΑ : « ……………………………….. »
ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ
ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΛΑΜΙΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003
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ΕΝΤΥΠΟ Ε
Μέγεθος σελίδας: A4 (210 x 297 mm)

Αριθµός σελίδας

2 cm

45

Τα περιθώρια της σελίδας θα πρέπει να είναι 2 cm στο πάνω και κάτω µέρος
3 cm

της σελίδας, 3 cm στο αριστερό (περιθώριο βιβλιοδεσίας) και 2,5 cm στο δεξή
µέρος.

12 pt

Η γραµµατοσειρά πρέπει να είναι Time New Romans 12. Η απόσταση µεταξύ
των γραµµών θα πρέπει να είναι: 1 γραµµή (line spacing: 1 lines). Η ρύθµιση
αυτή γίνεται από την Μορφή → Παράγραφος → Απόσταση γραµµών
(Format → Paragraph → Line Spacing). Η απόσταση µεταξύ των 2,5 cm
παραγράφων θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη έτσι ώστε να διαφοροποιούνται
µεταξύ τους.
Η αρίθµηση των σελίδων θα πρέπει να είναι στην πάνω δεξιά πλευρά και θα
αρχίζει από το πρώτο κεφάλαιο χρησιµοποιώντας αραβική αρίθµηση.

3 cm

Οι υποσηµειώσεις1 (Footer) θα πρέπει να έχουν αύξοντα αραβική αρίθµηση η
οποία θα ξεκινά από το ένα (1) για κάθε νέο κεφάλαιο.

Εικόνα 4.2. Υπότιτλος και πηγή προέλευσης (εξαίρεση
αποτελούν οι πίνακες στους οποίους η
λεζάντα θα πρέπει να βρίσκεται στο πάνω
µέρος). Η γραµµατοσειρά της λεζάντας θα
πρέπει να είναι Time New Romans 12, και
η απόσταση µεταξύ των γραµµών µονή.

Κάθε πίνακας ή εικόνα θα πρέπει να συνοδεύεται από λεζάντα όπου θα
αναφέρεται και η πηγή προέλευσης. Η αρίθµηση των εικόνων και των πινάκων
θα πρέπει να είναι ανάλογη του κεφαλαίου στο οποίο βρίσκεται. Για
παράδειγµα η 2η εικόνα του 4ου κεφαλαίου θα είναι η 4.2. εικόνα.
1

ΠΕ∆ΙΟ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
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2,5 cm
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