
1

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική περίοδος ηλεκτρονικής κοστολόγησης συγγραμμάτων ακαδημαϊκού έτους 
2022-2023

ΣΧΕΤ: Τα με αριθ. πρωτ. 84987/Z1/8-7-2022, 98907/Ζ1/5-8-2022, 117145/Ζ1/26-9-2022, 128987/Z1/20-
10-2022 και 141857/Ζ1/15-11-2022 έγγραφα της υπηρεσίας μας

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά και το γεγονός ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

ηλεκτρονικής κοστολόγησης διδακτικών συγγραμμάτων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 παραμένει 

σημαντικός αριθμός συγγραμμάτων για τα οποία οι αντίστοιχοι εκδοτικοί οίκοι δεν έχουν οριστικοποιήσει 

ηλεκτρονική κοστολόγηση στο πληροφοριακό σύστημα «Εύδοξος», ορίζεται συμπληρωματική περίοδος 

ηλεκτρονικής κοστολόγησης από 29-11-2022 έως και 9-12-2022.

Επισημαίνεται ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ηλεκτρονική κοστολόγηση των συγγραμμάτων 

του συνολικού καταλόγου διδακτικών συγγραμμάτων, δηλαδή των συγγραμμάτων που έχουν επιλεγεί από 

τις Γραμματείες των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. και διανέμονται ήδη στους φοιτητές καθώς μη έγκαιρη 

ηλεκτρονική κοστολόγηση συγγράμματος που έχει διανεμηθεί σε φοιτητές ή σε βιβλιοθήκες, έχει ως 

συνέπεια την αδυναμία πληρωμής του ελλείψει σχετικής τιμής στο σύστημα κοστολόγησης.  Μετά το πέρας 

της ανωτέρω συμπληρωματικής περιόδου όσα συγγράμματα δε διαθέτουν οριστικοποιημένη ηλεκτρονική 

κοστολόγηση θα απενεργοποιούνται και δε θα προσφέρονται πλέον ως επιλογή στους φοιτητές, έτσι ώστε 

να περιοριστεί κατά το δυνατό το ενδεχόμενο αδυναμίας πληρωμής διανεμόμενου συγγράμματος. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής συγγράμματος για το 

σύνολο των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, παρακαλούνται οι 

γραμματείες όλων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. να επιβεβαιώσουν ότι έχουν αντιστοιχίσει τουλάχιστον 
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δυο (02) προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα για κάθε υποχρεωτικό και επιλεγόμενο μάθημα του 

προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με τα οριζόμενα της με αριθμό 125766/Ζ1/28-7-2016 κοινής υπουργικής 

απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2433).

Εφιστούμε την προσοχή των εκδοτών στην ορθή καταχώριση των στοιχείων συγγράμματος και 

παρακαλούμε για επανέλεγχο των στοιχείων κοστολόγησης καθώς τυχόν διόρθωσή τους από τους 

διαθέτες δε θα είναι δυνατή μετά το πέρας της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας. 

Εσωτερική Διανομή: 
 Γραφείο κ. Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
 Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Γενική Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Δ/νση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης – Τμήμα Δ’
 Αυτοτελή Διεύθυνση Συγκέντρωσης Υποβολής Παραστατικών κ.λ.θ. -Τμήμα Α'

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
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