
                                                                                                   
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας κοστολόγησης διδακτικών συγγραμμάτων» 

 

Σας διαβιβάζουμε διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθ. 125766/Ζ1/28-7-2016 ΚΥΑ «Καθορισμός 

προϋποθέσεων και διαδικασίας επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων από τους 

φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α» και της υπ’ αριθ. 125768/Ζ1/28-7-2016 ΚΥΑ «Ρύθμιση θεμάτων 

κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων», οι οποίες δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2433/Β’/5-8-2016 και 

παρακαλούμε για την ανάρτηση του συνημμένου στην ιστοσελίδα του «Εύδοξος». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συν.:   Δύο (2) σελίδες. 
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Σημειώσεις και Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ΚΥΑ στο ΚΠΣ του Ευδόξου ως 

οδηγίες για τους εκδότες. 
 

1.Υποχρεωτικά πεδία συγγράμματος 

Μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 από τα υποχρεωτικά πεδία που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 125766/Ζ1/5-8-2016 ΚΥΑ εξαιρούνται: η ιστοσελίδα 

του συγγράμματος και τα αρχεία του βιβλίου (εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας 

περιεχομένων, ενδεικτικό απόσπασμα). 

2.Υποχρεωτικά  

Οι εκδότες οφείλουν να κοστολογήσουν ένα σύγγραμμα εντός της προθεσμίας έχοντας όλα τα 

παραπάνω στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση (π.χ. έλλειψη ISBN) το σύγγραμμα δεν 

κοστολογείται και δεν διανέμεται.  

3.Τιμή κοστολόγησης συγγράμματος 

Η τιμή κοστολόγησης υπολογίζεται από τον εκδότη εκτός συστήματος. 

4.Μειώσεις βάσει πλήθους αντιτύπων και εξαμήνων από την πρώτη ανάρτηση 

Οι μειώσεις αυτές δεν υπολογίζονται από τον εκδότη κατά την συμπλήρωση της «Τιμής 

Κοστολόγησης». Εφαρμόζονται απευθείας από το Οικονομικό Σύστημα Πληρωμών όταν 

δημιουργούνται οι διανομές μετά το πέρας κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.  

5.Έτος ανάρτησης  

Το έτος πρώτης ανάρτησης είναι ανεξάρτητο από τον διαθέτη που το καταχωρεί και τον κωδικό 

του συγγράμματος, εφόσον πρόκειται για το ίδιο σύγγραμμα και αφορά την τρέχουσα έκδοση. 

6.Αριθμός σελίδων  

Είναι το συνολικό πλήθος σελίδων (σελίδες χωρίς αρίθμηση, σελίδες με λατινική αρίθμηση και 

το ένθετο αν υπάρχει). 

7.Αριθμός σελίδων που λαμβάνονται υπόψη για την κοστολόγηση 

Οι 900 πρώτες σελίδες του συγγράμματος (ανεξάρτητα από την αρίθμησή τους). Δεν γίνεται 

“επιλογή” σελίδων. 

8.Διαστάσεις  

Ο εκδότης καταχωρεί και κοστολογεί τo σύγγραμμα βάσει της κοντινότερης διάστασης από τις 

τρεις διαθέσιμες επιλογές του συστήματος. Στην περίπτωση απόκλισης της πραγματικής 

διάστασης, αυτό σημειώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του πληροφοριακού συστήματος και η 

Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης θα αναπροσαρμόσει ανάλογα την τιμή του. 

9.Τεχνικό περιεχόμενο σελίδας 

Μια σελίδα για να έχει τεχνικό περιεχόμενο πρέπει να περιλαμβάνει εικόνες/φωτογραφίες ή 

μαθηματικούς τύπους (ή κάθε άλλου είδους τύπους, όπως π.χ. χημικούς) ή πίνακες (δεν 

θεωρείται πίνακας το απλό κείμενο πάνω σε έγχρωμο φόντο εντός περιγράμματος) ή 

διαγράμματα ή σχήματα ή παρτιτούρες.  

10.Καταχώρηση Τεχνικών Σελίδων 

Οι εκδότες καταχωρούν στο ΚΠΣ το συνολικό πλήθος των τεχνικών σελίδων (ανεξαρτήτως αν θα 

κοστολογηθούν τελικά ως τεχνικές σελίδες).  

11.Κατηγορία Τεχνικών Συγγραμμάτων 

Είναι τα συγγράμματα που περιέχουν αριθμό σελίδων με τεχνικό περιεχόμενο (σε οποιοδήποτε 

σημείο του συγγράμματος) σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% του συνολικού πλήθους των 

σελίδων του συγγράμματος (ακόμα και αν αυτό έχει περισσότερες από 900 σελίδες).   



12.Κοστολόγηση των Τεχνικών Συγγραμμάτων 

Τα συγγράμματα που υπάγονται στην κατηγορία των τεχνικών, κοστολογούν όλο το πλήθος 

των σελίδων τους (ανεξαρτήτως τεχνικού ή μη περιεχομένου) με μέγιστο τις 900 πρώτες, με τις 

αντίστοιχες τιμές του σχετικού πίνακα για τα ιατρικά-μαθηματικά-τεχνικά-τέχνης-μουσικά 

συγγράμματα. Εξαιρούνται (και κοστολογούνται με τιμή απλού μονόχρωμου) οι σελίδες 

(ανεξαρτήτως τεχνικού ή μη περιεχομένου) έως το πρώτο κεφάλαιο, το βιβλιογραφικό 

παράρτημα, οι βιβλιογραφικές παραπομπές μετά το τέλος του τελευταίου κεφαλαίου και τα 

κάθε είδους παραρτήματα (όπως και οι σελίδες που περιέχουν βιβλιογραφία ενδιάμεσα των 

κεφαλαίων του συγγράμματος).  

13.Κοστολόγηση των Απλών Συγγραμμάτων 

Τα συγγράμματα που δεν ανήκουν στην κατηγορία των τεχνικών κοστολογούνται με τις 

αντίστοιχες τιμές του απλού μονόχρωμου (ανεξάρτητα του τεχνικού ή μη περιεχομένου) 

14.Κοστολόγηση των Έγχρωμων σελίδων 

Τα συγγράμματα της κατηγορίας απλού κοστολογούνται ως απλά μονόχρωμα (ανεξάρτητα από 

την ύπαρξη ή μη χρώματος/ων) εκτός αν περιλαμβάνουν ένθετα τετράχρωμα (με τουλάχιστον 8 

σελίδες). Τα ένθετα αυτά κοστολογούνται με τις αντίστοιχες τιμές του απλού τετράχρωμου. 

Τα συγγράμματα της κατηγορίας τεχνικού κοστολογούνται ως τεχνικά μονόχρωμα εκτός των 

σελίδων που περιέχουν τετραχρωμία. Στις περιπτώσεις αυτές κοστολογείται με τις αντίστοιχες 

τιμές του τεχνικού τετράχρωμου το πλήθος των τετράχρωμων σελίδων (πλην των εξαιρέσεων 

που αναφέρονται παραπάνω στην Κοστολόγηση των Τεχνικών Συγγραμμάτων), με υπολογισμό 

τυπογραφικών οκτασέλιδων ή δεκαεξασέλιδων μόνο για τις offset εκτυπώσεις (οι ψηφιακές 

εκτυπώσεις υπολογίζουν κάθε τέτοια σελίδα μεμονωμένα). 

15.Αναπροσαρμογή της τιμής κοστολόγησης 

Η αναπροσαρμογή της τιμής κοστολόγησης λόγω:  

(α) απόκλισης ενός απλού συγγράμματος στην πυκνότητα γραφής (αράδες),  

(β) απόκλισης ενός τεχνικού συγγράμματος στα στοιχεία εκτύπωσης (τυπογραφικά στοιχεία 

έως 11, διάστιχο αυτόματο και περιθώριο έως 2εκ.),  

πραγματοποιείται από τον εκδότη και αποτυπώνεται στην τιμή κοστολόγησης που υποβάλλει. 

Η αναπροσαρμογή της τιμής κοστολόγησης λόγω: 

(α) απόκλισης ενός συγγράμματος λόγω διάστασης,  

(β) απόκλισης στην ποιότητα έκδοσης και τη μορφή (σχήμα, τύπος, εκτύπωση, ραφή) 

(γ) λανθασμένων πρακτικών στην καταμέτρηση σελίδων, μεγεθυμένων σχημάτων χωρίς λόγο, 

αραιών στοιχειοθετημένων αράδων κειμένου, αχρείαστων κενών μεταξύ παραγράφων, 

υπερβολικών μεγάλων διάκενων ανάμεσα σε τύπους, μεγάλου μεγέθους γραμματοσειράς του 

κυρίως κειμένου, καθώς και αχρείαστης αλλαγής σελίδας,  

θα πραγματοποιείται από την Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης η οποία θα αναπροσαρμόζει 

ανάλογα την τιμή κοστολόγησης που έχει υποβάλλει στο ΚΠΣ ο εκδότης.  

 


