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Αρ.Πρωτ.: 84987 /Z1
ΠΡΟΣ:

1. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,
Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες
2. Σύλλογος Εκδοτών Επιστημονικού
Βιβλίου
3. Εγγεγραμμένοι Εκδότες και σημεία
διανομής στο ΠΣ «Εύδοξος»
4. ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
Διεκπεραίωση με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο μέσω ΠΣ «Εύδοξος»

ΘΕΜΑ: «Καταχώριση και κοστολόγηση διδακτικών συγγραμμάτων ακαδημαϊκού έτους 2022‐2023 στο
Π.Σ. Εύδοξος»
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η με αριθμ. 80748/Ζ1/1-7-2022 κοινή απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 3529) με
θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτρονικής κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων τα οποία διανέμονται
σε φοιτητές ΑΕΙ και ΑΕΑ».
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους ενδιαφερόμενους εκδοτικούς οίκους που
έχουν εξουσία διανομής διδακτικού συγγράμματος ή την άδεια εκμετάλλευσής του να προβούν σε νέα
εγγραφή ή επιβεβαίωση της συμμετοχής τους στη διανομή συγγραμμάτων για το επόμενο ακαδημαϊκό
έτος (2022-2023) και να καταχωρίσουν τα συγγράμματα της επιλογής τους στο Π.Σ. «Εύδοξος» , σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις Κ.Υ.Α. με αριθμό 125766/Ζ1/28-7-2016 «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας
επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.»
(ΦΕΚ Β’ 2433/05-08-2016) και 80748/Ζ1/1-7-2022 «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτρονικής κοστολόγησης
Διδακτικών Συγγραμμάτων τα οποία διανέμονται σε φοιτητές ΑΕΙ και ΑΕΑ.» (ΦΕΚ Β’ 3529).
Με την εγγραφή τους οι εκδότες συμβάλλονται ηλεκτρονικά με το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, χωρίς να απαιτείται έγγραφος τύπος και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέσουν το
διδακτικό σύγγραμμα σε όσους δικαιούχους φοιτητές το επιλέξουν, μέσω του «ΕΥΔΟΞΟΥ». Μετά την
εγγραφή του στον «ΕΥΔΟΞΟ», κάθε εκδότης καταχωρίζει τα διδακτικά συγγράμματα και οφείλει να
παρέχει σε ηλεκτρονική μορφή, τα στοιχεία που καθιστούν πλήρη την περιγραφή του δηλωθέντος
διδακτικού συγγράμματος καθώς και τα χαρακτηριστικά στοιχεία του συγγράμματος τα οποία δύνανται να
ληφθούν υπόψη στην κοστολόγησή του. Ειδικότερα:
Κατά το διάστημα από τη Δευτέρα 11-7-2022 έως και την Παρασκευή 5-8-2022 οι εκδοτικοί οίκοι
καλούνται να καταχωρίσουν τα συγγράμματα που για πρώτη φορά εντάσσονται στον γενικό κατάλογο
διδακτικών συγγραμμάτων του πληροφοριακού συστήματος Εύδοξος.

Οι Γραμματείες όλων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., οφείλουν να δηλώσουν στο Κεντρικό
Πληροφοριακό Σύστημα «Εύδοξος» τα υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του προγράμματος
σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 και τα αντίστοιχα σε αυτά προτεινόμενα διδακτικά
συγγράμματα, αφού ολοκληρωθεί η καταχώριση των συγγραμμάτων από τους Εκδότες, και το αργότερο
μέχρι την Παρασκευή 16-9-2022.
Σε ό,τι αφορά την κοστολόγηση των συγγραμμάτων:
Κατά το διάστημα από την Παρασκευή 22-7-2022 έως και την Παρασκευή 30-9-2022 οι εκδοτικοί οίκοι
καλούνται να κοστολογήσουν ηλεκτρονικά
• όσα συγγράμματα για πρώτη φορά εντάσσονται στον γενικό κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων
του πληροφοριακού συστήματος Εύδοξος
• όσα συγγράμματα είναι ήδη ενταγμένα στον γενικό κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων του
πληροφοριακού συστήματος Εύδοξος και έχουν κοστολογηθεί από τους εκδοτικούς οίκους
σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 125768/Ζ1/28-7-2016 (ΦΕΚ Β’ 2433) χωρίς η τιμή κοστολόγησης
να έχει ελεγχθεί από την Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων.
Τα διδακτικά συγγράμματα που είναι ήδη ενταγμένα στον γενικό κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων του
ΠΣ Εύδοξος και έχουν ελεγχθεί από την Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων ή/και
την Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων Διδακτικών Συγγραμμάτων όπως προβλέπεται
από την ΚΥΑ 125768/Ζ1/28-7-2016 (ΦΕΚ Β’ 2433), διατηρούν την εγκεκριμένη τιμή κοστολόγησης που έχει
προκύψει κατά τον έλεγχο των Επιτροπών.
Συγγράμματα τα οποία κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας παραμένουν σε εκκρεμότητα ελέγχου
κοστολόγησης, ελέγχονται και κοστολογούνται από την Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών
Συγγραμμάτων ή/και την Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων Διδακτικών Συγγραμμάτων
σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 125768/Ζ1/28-7-2016 (ΦΕΚ Β’ 2433) και διατηρούν την προκύπτουσα
από τους ελέγχους κοστολόγησης τιμή χωρίς να χρειάζεται να κοστολογηθούν εκ νέου ηλεκτρονικά.

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Συνημμένα:
•

Η με αριθμ. 80748/Ζ1/1-7-2022 ΚΥΑ «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτρονικής κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων τα
οποία διανέμονται σε φοιτητές ΑΕΙ και ΑΕΑ» (ΦΕΚ Β΄ 3529)
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