
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

----- 

Βαθμός Ασφαλείας:  

Να διατηρηθεί μέχρι: 

Βαθμός Προτεραιότητας: 

 

 Αθήνα,  08-07-2014 

Αρ. Πρωτοκόλλου:  Φ.12/105745/Β3 
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 

Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 

Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 

Τηλ.                        : 210-3443465 (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ και Α.Ε.Α.) 

                                : 210 344 3103 (Τ.Ε.Ι. και ΑΣΠΑΙΤΕ) 

Email  : foitmer@minedu.gov.gr 

FAX  : 210-3442365 

   

ΠΡΟΣ:  1) εκδότες που συμμετέχουν 

                  στην ηλεκτρονική υπηρεσία «ΕΥΔΟΞΟΣ» 

                  (μέσω e-mail) 

               2) Σύνδεσμο Εκδοτών Επιστημονικού  

                   Βιβλίου (Σ.Ε.Ε.ΒΙ.) 

                   (με την παράκληση να ενημερωθούν      

                   άμεσα όλα τα μέλη του) 

                   e-mail:seebi.gr@gmail.com 

               2) Ε.Δ.Ε.Τ  Α.Ε. 

                   FAX:210-7724396 

  

 

Θέμα: Διευκρινίσεις για τη διαδικασία κοστολόγησης διδακτικών βιβλίων μέσω της ηλεκτρονικής 

υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ” 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αποσταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο κοινή υπουργική 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και  Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία  τροποποιείται η  

παρ. 8 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Φ.12/97315/Β3/30-8-2011 (Β΄1915) κοινής υπουργικής απόφασης 

σχετικά με την  προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους εκδότες για την κοστολόγηση των διδακτικών 

βιβλίων τους μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ». 

 Σύμφωνα με την νέα διαδικασία που εισάγεται με την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση, οι 

εκδότες υποχρεούνται να υποβάλουν αιτήσεις κοστολόγησης των μη κοστολογημένων διδακτικών 

βιβλίων τους πριν την έναρξη του εξαμήνου σπουδών για το οποίο αυτά προτείνονται για δωρεάν 

διανομή στους φοιτητές από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. ή τα αρμόδια όργανα των 

Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Α. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις κοστολόγησης υποβάλλονται από τους 

εκδότες το αργότερο έως και τις 30 Σεπτεμβρίου για το χειμερινό εξάμηνο και έως τις 28 

Φεβρουαρίου για το εαρινό εξάμηνο σπουδών εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Στην περίπτωση μη 

υποβολής αίτησης κοστολόγησης εντός των προαναφερθέντων προθεσμιών δεν θα παρέχεται η 

δυνατότητα επιλογής και διανομής των διδακτικών βιβλίων κατά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος. 

   Επιπλέον, με μεταβατική διάταξη που περιλαμβάνεται στην ίδια κοινή υπουργική απόφαση 

παρέχεται η δυνατότητα στους εκδότες που είχαν διανείμει διδακτικά βιβλία στους φοιτητές  κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ή προγενέστερα αλλά υπέβαλαν αίτηση  κοστολόγησης  εκπρόθεσμα η 

οποία απορρίφθηκε από την Επιτροπή Κοστολόγησης ή παρέλειψαν να υποβάλουν αίτηση 

κοστολόγησης, να προβούν στην υποβολή της μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» 

μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2014.  



Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά  την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνονται 

αποδεκτές και δε θα εξετάζονται από την Επιτροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Βιβλίων με τις 

επακόλουθες συνέπειες. 

   Τέλος, καλούνται οι εκδότες κοστολογημένων  διδακτικών  βιβλίων  τα οποία περιλαμβάνονται 

στους συνολικούς κατάλογους διδακτικών συγγραμμάτων Τμημάτων των Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων 

Σπουδών των Α.Ε.Α του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 αλλά δεν έχουν καταχωρηθεί οι τιμές 

κοστολόγησής τους,  να αποστείλουν με ηλεκτρονική γραπτή αναφορά από το λογαριασμό που τηρούν 

στο σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» (https://submit.eudoxus.gr/) τους κωδικούς (ID)  των βιβλίων, τις τιμές και 

τα ΦΕΚ κοστολόγησης τους  μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2014.  

 

 

 

  

                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

                             

                                                                                                 

      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτ. Διανομή:  1) Γραφείο Γενικού Γραμματέα  

                                           2) Δ/νση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας 

                            3) Δ/νση Ανώτατης  Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης 

                            4) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης  


