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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/2020
Σήμερα, 23-03-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων (Υ.ΠAI.Θ.) επί της οδού Αν. Παπανδρέου 37, στο Μαρούσι, στην αίθουσα 1061 του
πρώτου ορόφου, συνεδρίασε η Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων, η οποία
συγκροτήθηκε με την αριθ. πρωτ. 8419/Ζ1/21-01-2020 Υπουργική Απόφαση.
Λόγω των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί μετά την επιβολή των μέτρων αντιμετώπισης της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω
τηλεδιάσκεψης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα, με την ΑΠ 5/17-03-2020 πρόσκληση της Προέδρου Ευγενίας
Παπαγεωργίου, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης
της Γενικής Διεύθυνσης Ανωτάτης Εκπαίδευσης του Υ.ΠAI.Θ:
Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής:
1. Όλγα Μπαλάφα (τακτικό μέλος), Ιωάννα Συμεωνίδου (αναπληρωματικό μέλος)
2. Αριστείδης Βαγγελάτος (τακτικό μέλος), Φραγκίσκος Φώσκολος (αναπληρωματικό μέλος)
3. Μαρία Πλατή (τακτικό μέλος), Λυδία Γκριτζάλα (αναπληρωματικό μέλος)
4. Αθανάσιος Ψυχογιός (τακτικό μέλος), Ιωάννης Κωνσταντάρας (αναπληρωματικό μέλος)
καθώς και η Αναπληρώτρια Πρόεδρος, Αναστασία Τσελίκα.
Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης η Πρόεδρος κα Ευγενία Παπαγεωργίου και τα
τακτικά μέλη κα Όλγα Μπαλάφα, κ. Αριστείδης Βαγγελάτος, κα Μαρία Πλατή και κ. Αθανάσιος Ψυχογιός.
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως Γραμματέας ο κ. Κυριάκος Κυριακίδης, διοικητικός
υπάλληλος του Τμήματος Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών της Διεύθυνσης Οργανωτικής και
Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανωτάτης Εκπαίδευσης του Υ.ΠAI.Θ.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία της Επιτροπής, ξεκίνησαν οι εργασίες της. Η Πρόεδρος παρουσίασε το
θέμα της ημερήσιας διάταξης:
 Έγκριση του καταλόγου συγγραμμάτων που διανεμήθηκαν κατά το χειμερινό εξάμηνο
ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και πρόκειται να κληθούν προς έλεγχο κοστολόγησης.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετική συγκυρία λόγω της επιβολής των μέτρων αντιμετώπισης της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, που είχε σαν αποτέλεσμα τη διακοπή των
συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων κατά την τρέχουσα
περίοδο, και το γεγονός ότι εκκρεμεί για έλεγχο κοστολόγησης ένας σημαντικός αριθμός συγγραμμάτων,
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το τακτικό μέλος της Επιτροπής και μέλος του Συλλόγου Εκδοτών Επιστημονικών Βιβλίων (Σ.Ε.Ε.ΒΙ.) κ.
Αθανάσιος Ψυχογιός πρότεινε να μην ληφθεί απόφαση επί του καταλόγου που παρουσιάστηκε κατά τη
σημερινή συνεδρίαση. Αντί αυτού πρότεινε να υπάρξει πρόταση του Σ.Ε.Ε.ΒΙ. αναφορικά με τον έλεγχο
κοστολόγησης των συγγραμμάτων διανομής χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, η οποία
θα τεθεί υπόψη της πολιτικής ηγεσίας και η απόφαση επί του ανωτέρω καταλόγου να ληφθεί σε επόμενη
συνεδρίαση της Επιτροπής.
Τα μέλη της Επιτροπής έκαναν ομόφωνα δεκτή την πρόταση του κ. Ψυχογιού.
Η Πρόεδρος κα Παπαγεωργίου κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.
Το παρόν Πρακτικό συντάσσεται, υπογράφεται και διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Οργανωτικής και
Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης για περαιτέρω ενέργειές της.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
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