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Θέμα: Έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων κοστολόγησης διδακτικών συγγραμμάτων μέσω του
πληροφοριακού συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
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. κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου 2015.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Φ.12/97315/Β3/30−8−2011 (Β΄1915)
ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η προθεσμία για την υποβολή από τους εκδότες των αιτήσεων κοστολόγησης
για τα διδακτικά συγγράμματα που προτείνονται να διανεμηθούν κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού
έτους 2015-2016 λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 ενώ για τα διδακτικά συγγράμματα που προτείνονται να
διανεμηθούν κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 στις 28 Φεβρουαρίου 2016. Στην
περίπτωση μη υποβολής αίτησης κοστολόγησης εντός των προαναφερθέντων προθεσμιών δεν θα είναι δυνατή η
διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνονται
αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται από την Επιτροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων.
Τέλος, καλούνται οι εκδότες κοστολογημένων διδακτικών συγγραμμάτων τα οποία περιλαμβάνονται στους
συνολικούς καταλόγους διδακτικών συγγραμμάτων Τμημάτων των Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Α του
ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 αλλά δεν έχουν καταχωρηθεί οι τιμές κοστολόγησής τους, να αποστείλουν με
ηλεκτρονική γραπτή αναφορά από το λογαριασμό που τηρούν στο σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ»
(https://submit.eudoxus.gr/) τους κωδικούς (ID) των συγγραμμάτων, τις τιμές και τα ΦΕΚ κοστολόγησης τους
μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2015.
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