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Θέμα: Διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων κοστολόγησης διδακτικών συγγραμμάτων μέσω του
πληροφοριακού συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ»
Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής από τους εκδότες αιτήσεων κοστολόγησης για τα μη
κοστολογημένα διδακτικά συγγράμματα τα οποία 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. θα
πρέπει εφεξής να συνοδεύεται με την άμεση υποβολή ενός αντιτύπου προς την Επιτροπή Κοστολόγησης
Διδακτικών Συγγραμμάτων. Συνεπώς καλούνται οι εκδότες για κάθε αίτηση κοστολόγησης την οποία θα
υποβάλουν στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» να αποστέλλουν άμεσα, χωρίς την αναμονή σχετικού
email όπως γίνονταν μέχρι σήμερα και ανεξάρτητα αν το συγκεκριμένο σύγγραμμα θα συμπεριληφθεί στο
δείγμα ή όχι, προς «Τη Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ’ Φοιτητικών Θεμάτων
και Υποτροφιών (Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 80, Μαρούσι)»:
1) Ένα (1) αντίτυπο του υπό κοστολόγηση διδακτικού βιβλίου,
2) Αντίγραφο της αίτησης κοστολόγησης με υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και σφραγίδα της
αιτούσας εκδοτικής επιχείρησης ή εταιρείας,
3) Επίσημο τιμοκατάλογο των εκδόσεων (ή εκτυπωμένο απόσπασμα της ιστοσελίδας του εκδότη) του
ακαδημαϊκού έτους για το οποίο υποβάλλετε προς κοστολόγηση το διδακτικό βιβλίο (ή υπεύθυνη
δήλωση για τους αυτό-εκδότες).
Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των παραπάνω, οι αιτήσεις θα απορρίπτονται λόγω έλλειψης
στοιχείων. Η αίτηση κοστολόγησης μπορεί να εκτυπωθεί από το Σύστημα Πληρωμών του Ευδόξου, στην
Κοστολόγηση Βιβλίου > Προβολή Αιτήσεων Κοστολόγησης > Επιλογές > Εξαγωγή PDF.
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