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ΠΡΟΣ:  1) Γραμματείες  Τμημάτων Πανεπιστημίων, 

Τ.Ε.Ι.,  ΑΣΠΑΙΤΕ  και Προγραμμάτων 

Σπουδών  των Ανωτάτων 

Εκκλησιαστικών Ακαδημιών 

              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  στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση 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 

Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. ή των Προγραμμάτων Σπουδών των ΑΕΑ  σύμφωνα με τις διατάξεις 

της υπ’ αριθμ. Φ.1/76244/Β3 (Β΄957) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις κοστολόγησης 

θα 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. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και για τη διασφάλιση της διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων στους 

φοιτητές κρίνεται απαραίτητο από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και στο εξής οι Συνελεύσεις των Τμημάτων των 

Α.Ε.Ι. ή το αρμόδιο κατά το Ν. 3432/2006 (Α΄14) όργανο των Α.Ε.Α να εντάσσουν στους συνολικούς καταλόγους 

διδακτικών συγγραμμάτων για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών τουλάχιστον ένα (1)  σύγγραμμα που 

έχει ήδη κοστολογηθεί.  

 Ως εκ τούτου παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την τροποποίηση/επικαιροποίηση των συνολικών καταλόγων 

διδακτικών συγγραμμάτων του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 όπου αυτό είναι αναγκαίο και την καταχώρισή τους 

στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» εντός της προθεσμίας που έχει οριστεί με το υπ’ αριθμ. Φ.12/86626/Β3/3-

6-2014 έγγραφο της υπηρεσίας μας. 

                   

        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

                             

                                                                                                 

           ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

    Εσωτ. Διανομή:  1) Γραφείο κου Γενικού Γραμματέα  

                                           2) Δ/νση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας 

                            3) Δ/νση Ανώτατης  Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης 

                            4) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης  


