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Ζχοντασ υπόψθ :
1. Σισ διατάξεισ :
α) του άρκρου 15 του νόμου 3549/2007 «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου για τθ δομι και
λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων» (Αϋ 69), όπωσ τροποποιικθκε από το
άρκρο 33 παρ. 1 του νόμου 3848/2010 «Αναβάκμιςθ του ρόλου του εκπαιδευτικοφ-κακιζρωςθ
κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ και λοιπζσ διατάξεισ» (Αϋ71).
β) των άρκρων 20 περίπτ. Ε (Σ) και 30 παρ. 2 του νόμου 1404/1983 «Δομι & λειτουργία των ΣΕI»
(Αϋ173).
γ) του άρκρου 1 του νόμου 2916/2001 «Διάρκρωςθ τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και ρφκμιςθ
κεμάτων του Σεχνολογικοφ Σομζα αυτισ» (Αϋ114).
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δ) του άρκρου 4 του νόμου 3027/2002 «Ρφκμιςθ κεμάτων Οργανιςμοφ χολικϊν Κτιρίων,
ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 152).
ε) του νόμου 3432/2006 «Δομι και λειτουργία τθσ Εκκλθςιαςτικισ Εκπαίδευςθσ» (Αϋ14).
ςτ) του άρκρου 22 παρ. 3 του νόμου 2362/1995 «Περί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των
δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ247), όπωσ τροποποιικθκε με το νόμο 3871/2010
«Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ» (Αϋ141).
η) του άρκρου 90 του κϊδικα νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά όργανα
(Π.Δ 63/2005 (Αϋ 98)).
θ) τθσ υπ’ αρικ. Φ.1/76244/Β3/2010 υπουργικισ απόφαςθσ «Περί κακοριςμοφ
προχποκζςεων

και

τθσ

διαδικαςίασ

δωρεάν

προμικειασ

και

επιλογισ

των

διδακτικϊν

ςυγγραμμάτων από τουσ φοιτθτζσ ι ςπουδαςτζσ των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. και τθσ πλθρωμισ των
δικαιοφχων εκδοτϊν» (Βϋ957).
θ) τθσ υπ’ αρικ. Φ.12.1/137002/Β3/2008 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ «Ρφκμιςθ κεμάτων
διάκεςθσ, διακίνθςθσ, κοςτολόγθςθσ και πλθρωμισ διδακτικϊν ςυγγραμμάτων» (Βϋ 2226).
ι) των υπϋαρικ. Φ.141/Β3/1402/1984 «Ζκδοςθ και διακίνθςθ διδακτικϊν βιβλίων των Α.Ε.Ι. κακϊσ
και αντίςτοιχεσ καταβολζσ» (Βϋ159) και Ε5/5878/1988 «Περί ζκδοςθσ και διακίνθςθσ των
διδακτικϊν βιβλίων των Σ.Ε.Ι. και αντίςτοιχεσ καταβολζσ» (Βϋ838) υπουργικϊν αποφάςεων,
όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν, εφόςον δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τισ διατάξεισ τθσ
παροφςασ απόφαςθσ
ια) τθσ υπϋ αρικ. Φ.5/107227/Β3/2007 υπουργικισ απόφαςθσ «Παροχζσ και διευκολφνςεισ ςτουσ
φοιτθτζσ των Ανωτάτων Εκκλθςιαςτικϊν Ακαδθμιϊν» (Βϋ1994).
ιβ) τθσ υπ’ αρικ. Φ.12.1/22913/Β3/2008 υπουργικισ απόφαςθσ «Σροποποίθςθ-ςυμπλιρωςθ τθσ
υπ’ αρικμ. Β3/1209/1997 απόφαςθσ ‘’υγκρότθςθ Επιτροπισ Κοςτολόγθςθσ Πανεπιςτθμιακϊν
υγγραμμάτων’’, όπωσ ιςχφει» (Βϋ327), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
2. Σο γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ απόφαςθσ αυτισ προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του
κρατικοφ προχπολογιςμοφ φψουσ 60.000.000 Ευρϊ περίπου για το τρζχον οικονομικό ζτοσ και
φψουσ 60.000.000 Ευρϊ περίπου για κάκε επόμενο οικονομικό ζτοσ. Για το τρζχον οικονομικό
ζτοσ θ εν λόγω δαπάνθ κα καλυφκεί από τισ εγγεγραμμζνεσ πιςτϊςεισ ςτον προχπολογιςμό του
Τπουργείου Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων (ΚΑΕ 1123 και Ειδικοί Φορείσ
19-240 και 19-250). Για τα επόμενα οικονομικά ζτθ θ δαπάνθ κα καλυφκεί από τισ πιςτϊςεισ που
κα εγγράφονται ςτουσ αντίςτοιχουσ προχπολογιςμοφσ του Τπουργείου Παιδείασ, Δια Βίου
Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων.

2

Α Π Ο Φ Α  Ι Η Ο Τ Μ Ε

Άρκρο 1

1. Σο εδάφιο βϋ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 3 τθσ υπ’ αρικ. Φ.1/76244/Β3/2010 υπουργικισ
απόφαςθσ (Βϋ957) τροποποιείται ωσ εξισ:
«Ο κατάλογοσ περιλαμβάνει τουλάχιςτον ζνα (1) προτεινόμενο διδακτικό ςφγγραμμα ανά
υποχρεωτικό ι επιλεγόμενο μάκθμα, το οποίο προζρχεται από τα δθλωκζντα ςυγγράμματα ςτο
Κεντρικό Πλθροφοριακό φςτθμα (ΚΠ) ΕΤΔΟΞΟ, και ςυντάςςεται μετά από ειςθγιςεισ των
οικείων διδαςκόντων ι υπευκφνων για κακζνα από αυτά, κακϊσ και των λοιπϊν μελϊν Δ.Ε.Π. ι
Ε.Π. του οικείου Σομζα που κατζχουν κζςθ του ιδίου ι ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου με το
γνωςτικό αντικείμενο του μακιματοσ.»
2. Σο εδάφιο βϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 1 τθσ υπ’ αρικ. Φ.1/76244/Β3/2010 υπουργικισ
απόφαςθσ τροποποιείται ωσ εξισ:
«Διδακτικό ςφγγραμμα κεωρείται ζνα -και μόνο ζνα- ζντυπο βιβλίο ελευκζρου εμπορίου, κακϊσ
και οι ζντυπεσ ι θλεκτρονικζσ ακαδθμαϊκζσ ςθμειϊςεισ ι τα θλεκτρονικά βιβλία ελεφκερθσ
πρόςβαςθσ, κατόπιν ζγκριςισ τουσ από τισ Γενικζσ υνελεφςεισ ςφμφωνα με το νόμο και εφόςον
ανταποκρίνονται κατά τρόπο ολοκλθρωμζνο ςτο γνωςτικό αντικείμενο του μακιματοσ και
καλφπτουν κατά το δυνατόν ολόκλθρο ι το μεγαλφτερο μζροσ τθσ φλθσ και του περιεχομζνου
του, όπωσ κακορίηεται ςτον Οδθγό πουδϊν ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο πρόγραμμα ςπουδϊν
του οικείου Σμιματοσ των Πανεπιςτθμίων και Σ.Ε.Ι. και του Προγράμματοσ πουδϊν των Α.Ε.Α.
Οι διδάςκοντεσ-ςυγγραφείσ των ωσ άνω θλεκτρονικϊν ςθμειϊςεων δικαιοφνται αμοιβισ υπό τισ
προχποκζςεισ του νόμου».

Άρκρο 2
1. Η παράγραφοσ 2 του άρκρου 4 τθσ υπ’ αρικ. Φ.1/76244/Β3/2010 υπουργικισ απόφαςθσ (Βϋ957)
καταργείται.
Άρκρο 3
1. Σα διδακτικά βιβλία ελευκζρου εμπορίου τα οποία περιλαμβάνονται ςτουσ ςυνολικοφσ
καταλόγουσ των Σμθμάτων ι των Προγραμμάτων πουδϊν των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. (μθ
ςυμπεριλαμβανομζνων των μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων) και ουδζποτε κοςτολογικθκαν,
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κοςτολογοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου. Από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 20102011, οι εκδότεσ δεν ζχουν τθ δυνατότθτα να ηθτιςουν τθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του
άρκρου Μόνου τθσ υπ’ αρικ. Φ.12.1/137002/Β3/2010 υπουργικισ απόφαςθσ (Βϋ 2226) εκ νζου
κοςτολόγθςθ των διδακτικϊν βιβλίων.
2. Εκδοτικζσ επιχειριςεισ και αυτοεκδότεσ (εκδότεσ), που διακζτουν εξουςία διανομισ διδακτικοφ
βιβλίου ι άδεια εκμετάλλευςισ του και που καταχωροφν μθ κοςτολογθμζνα διδακτικά βιβλία
ελευκζρου εμπορίου ςτο Κεντρικό Πλθροφοριακό φςτθμα (ΚΠ) ΕΤΔΟΞΟ οφείλουν, εφόςον
αυτά ενταχκοφν ςτον ςυνολικό κατάλογο διδακτικϊν ςυγγραμμάτων ενόσ ι περιςςοτζρων
Σμθμάτων ι Προγραμμάτων πουδϊν, να αιτοφνται τθν κοςτολόγθςι τουσ αποκλειςτικά μζςω
του ίδιου ςυςτιματοσ. τθν αίτθςι τουσ κα πρζπει να δθλϊνουν υπεφκυνα ςφμφωνα με το νόμο,
τθν τιμι του διδακτικοφ βιβλίου ςτο ελεφκερο εμπόριο χωρίσ Φ.Π.Α., τισ διαςτάςεισ του, το είδοσ
του εξωφφλλου, το ςυνολικό αρικμό των ςελίδων του, τθν αρίκμθςθ των ςελίδων που περιζχουν
διαγράμματα, πίνακεσ, μακθματικοφσ τφπουσ, εικόνεσ, ςχιματα και παρτιτοφρεσ, κακϊσ και τθν
αρίκμθςθ των ςελίδων του με μονόχρωμο, δίχρωμο ι τετράχρωμο περιεχόμενο. Η καταχϊρθςθ
τθσ αρίκμθςθσ για τα δυο τελευταία τεχνικά χαρακτθριςτικά κα πραγματοποιείται μζςω ειδικϊν
πινάκων (π.χ. δεκαεξαςζλιδα).
3. (α) Η τιμι κοςτολόγθςθσ κάκε διδακτικοφ βιβλίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% τθσ τιμισ του
χωρίσ το Φ.Π.Α. ςτο ελεφκερο εμπόριο. τθν περίπτωςθ που θ τιμι ενόσ διδακτικοφ βιβλίου
υπερβαίνει το ανωτζρω ποςοςτό, θ τιμι του μειϊνεται και ορίηεται ςτο 70% τθσ τιμισ του χωρίσ
το Φ.Π.Α ςτο ελεφκερο εμπόριο.
(β) Διδακτικά βιβλία τα οποία αποτελοφν προϊόν μεταφοράσ από μια γλϊςςα ςε άλλθ κα
κοςτολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με το πρωτότυπο ζργο, του οποίου ο δθμιουργόσ επιτρζπει τθ
μετάφραςθ. Η τιμι κοςτολόγθςθσ του παράγωγου ζργου δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει τθν
τιμι του πρωτότυπου ζργου ςτο ελεφκερο εμπόριο, όπωσ αυτι διαμορφϊνεται κατά τον χρόνο
τθσ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ ςτθν θμεδαπι ι ςτθν αλλοδαπι, προςαυξθμζνθ κατά 60%. Εάν το
παράγωγο ζργο αποτελείται από περιςςότερα τεφχθ ι τόμουσ τότε το υπερβάλλον ποςό κα
αφαιρείται αναλογικά από το κάκε τεφχοσ ι τόμο.
4. (α) Για τθν υπαγωγι ενόσ διδακτικοφ βιβλίου ςτθν κατθγορία «ιατρικό-μακθματικό-τεχνικότζχνθσ-μουςικό» προχποτίκεται ότι αυτό περιζχει εικόνεσ ι μακθματικοφσ τφπουσ ι πίνακεσ ι
διαγράμματα ι ςχιματα ι παρτιτοφρεσ ςε ποςοςτό μεγαλφτερο από το 30% του ςυνολικοφ
αρικμοφ των ςελίδων του.
(β) Από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2011-2012 τα διδακτικά βιβλία με τετράχρωμο περιεχόμενο κα
κοςτολογοφνται ωσ δίχρωμα. Εξαίρεςθ αποτελοφν τα διδακτικά βιβλία ςτα οποία το τετράχρωμο
περιεχόμενο ζχει τθ μορφι ζνκετου ςτο τζλοσ του βιβλίου κακϊσ και τα διδακτικά βιβλία που
υπάγονται ςτθν κατθγορία «ιατρικό-μακθματικό-τεχνικό-τζχνθσ-μουςικό». Η κοςτολόγθςθ του
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ζνκετου ι των ζγχρωμων ςελίδων ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ κα γίνεται ςφμφωνα με τισ τιμζσ που
ορίηονται ςτθν κατθγορία Σεχνικό-Σετράχρωμο (Πίνακασ 2 τθσ παροφςθσ).
(γ) Σο ςκλθρό εξϊφυλλο κα λαμβάνεται υπόψθ κατά τθν κοςτολόγθςθ των διδακτικϊν βιβλίων
μόνο ςτθν περίπτωςθ που ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ςελίδων τουσ υπερβαίνει τισ τετρακόςιεσ
(400).
(δ) Ο ςυνολικόσ αρικμόσ ςελίδων που κα λαμβάνεται υπόψθ κατά τθν διαδικαςία τθσ
κοςτολόγθςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ χίλιεσ (1000). τθν περίπτωςθ που ο ςυνολικόσ
αρικμόσ ςελίδων ενόσ διδακτικοφ βιβλίου υπερβαίνει τισ χίλιεσ (1000), οι επιπλζον ςελίδεσ δεν
κα κοςτολογοφνται.
(ε) Σα διδακτικά βιβλία που δεν είναι δυνατό να υπαχκοφν ςε καμιά από τισ κατθγορίεσ
διαςτάςεων του Πίνακα 2 κα κοςτολογοφνται υποχρεωτικά από τθν Επιτροπι Κοςτολόγθςθσ
Διδακτικϊν υγγραμμάτων.
5. Για τα διδακτικά βιβλία που διανεμικθκαν κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2010-2011 και ουδζποτε
κοςτολογικθκαν, οι εκδότεσ δφνανται να επιλζξουν τθν θλεκτρονικι διαδικαςία κοςτολόγθςθσ ι
τθν κοςτολόγθςθ από τθν Επιτροπι Κοςτολόγθςθσ Διδακτικϊν υγγραμμάτων. τθ δεφτερθ
περίπτωςθ οι εκδότεσ οφείλουν να προςκομίηουν τθν αίτθςθ κοςτολόγθςθσ που υποβάλλεται
μζςω του ςυςτιματοσ ΕΤΔΟΞΟ ςτθ Διεφκυνςθ πουδϊν και Φοιτθτικισ Μζριμνασ ι ςτθ
Διεφκυνςθ Ανϊτατθσ Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ του Τπουργείου Παιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ
και Θρθςκευμάτων ςυνοδευμζνθ από: (i) Ζνα (1) αντίτυπο του διδακτικοφ βιβλίου (ii) Επίςθμο
τιμοκατάλογο των εκδόςεων του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ για το οποίο υποβάλλεται προσ
κοςτολόγθςθ το διδακτικό βιβλίο. Σα διδακτικά βιβλία αυτισ τθσ κατθγορίασ κα κοςτολογοφνται
με βάςθ τθν κλίμακα τιμϊν κοςτολόγθςθσ που παρατίκεται ενδεικτικά ςτον Πίνακα 1. τθν
περίπτωςθ αυτι, ζνςταςθ ωσ προσ τθν τιμι κοςτολόγθςθσ μπορεί να υποβάλλεται ενϊπιον τθσ
Επιτροπισ Κοςτολόγθςθσ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ εξιντα (60) θμερϊν από τθν
θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ κοςτολόγθςθσ ςτο ςφςτθμα ΕΤΔΟΞΟ.
Εκπρόκεςμεσ ενςτάςεισ δεν εξετάηονται.
6. Οι τιμζσ κοςτολόγθςθσ των διδακτικϊν βιβλίων που προκφπτουν από τθν θλεκτρονικι διαδικαςία
κοςτολόγθςθσ υπόκεινται ςτον ζλεγχο τθσ Επιτροπισ Κοςτολόγθςθσ Διδακτικϊν υγγραμμάτων.
Η Επιτροπι Κοςτολόγθςθσ Διδακτικϊν υγγραμμάτων προβαίνει ςε τακτικό δειγματολθπτικό
ζλεγχο ποςοςτοφ τουλάχιςτον 10% επί του ςυνολικοφ αρικμοφ των αιτιςεων ςφμφωνα με το
νόμο και δφναται να διενεργεί και ζκτακτουσ ελζγχουσ. τθν περίπτωςθ που κατά τουσ ελζγχουσ
διαπιςτωκεί ψευδισ διλωςθ των ςτοιχείων διδακτικοφ βιβλίου τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ
άρκρου, ο εκδότθσ κα υφίςταται εκτόσ των άλλων και τισ κυρϊςεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του
Ν. 1599/1986, ενϊ παράλλθλα κα αναςτζλλεται θ διαδικαςία πλθρωμισ του και ανάλογα με τθν
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βαρφτθτα τθσ παράβαςθσ κα επιβάλλεται προςωρινι ι οριςτικι διαγραφι του ςυγκεκριμζνου
βιβλίου ι του εκδότθ από το πλθροφοριακό ςφςτθμα ΕΤΔΟΞΟ.
7. Οι αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ Κοςτολόγθςθσ, με τισ οποίεσ κακορίηονται οι τιμζσ κοςτολόγθςθσ
των βιβλίων, όπωσ και οι υπουργικζσ αποφάςεισ με τισ οποίεσ αυτζσ εγκρίνονται,
γνωςτοποιοφνται ςτουσ εκδότεσ αναρτϊμενεσ ςτο ςφςτθμα ΕΤΔΟΞΟ και περιλαμβάνουν τα
ςτοιχεία του εκδότθ, του ςυγγραφζα, τον τίτλο, τον κωδικό του διδακτικοφ βιβλίου ςτο
πλθροφοριακό ςφςτθμα ΕΤΔΟΞΟ, το ISBN και τθν τιμι κοςτολόγθςθσ.
8. Αιτιςεισ για κοςτολόγθςθ των διδακτικϊν βιβλίων υποβάλλονται το αργότερο μζχρι τθ λιξθ του
ακαδθμαϊκοφ ζτουσ διανομισ τουσ. Ειδικά για τα διδακτικά βιβλία που διανεμικθκαν κατά το
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2010-2011 οι αιτιςεισ κοςτολόγθςθσ είναι δυνατό να υποβάλλονται μζχρι
31-10-2011.
9. Από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2011-2012 και ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που προκφπτουν από το
πλθροφοριακό ςφςτθμα ΕΤΔΟΞΟ, ςε περίπτωςθ διανομισ ςυγκεκριμζνου διδακτικοφ βιβλίου
κατά το ίδιο ακαδθμαϊκό εξάμθνο ςε αρικμό αντιτφπων μεγαλφτερο του χίλια πεντακόςια (1500),
θ τιμι του, όπωσ ορίηεται με τισ ανωτζρω διατάξεισ, μειϊνεται ωσ ακολοφκωσ: (i) Για αρικμό
αντιτφπων από 1501 ζωσ 2000 θ τιμι κοςτολόγθςθσ μειϊνεται κατά 5%, (ii) Για αρικμό αντιτφπων
από 2001 και άνω θ τιμι κοςτολόγθςθσ μειϊνεται κατά 10%.
10. τθ δωρεάν διανομι διδακτικϊν βιβλίων δεν περιλαμβάνονται και οφτε καταχωροφνται ςτο
πλθροφοριακό ςφςτθμα ΕΤΔΟΞΟ διδακτορικζσ διατριβζσ, βιβλιογραφίεσ, μονογραφίεσ
περιοριςμζνου αντικειμζνου, άρκρα και λοιπά δθμοςιεφματα ςτον θμεριςιο και περιοδικό τφπο
(εξαιρουμζνων των επιςτθμονικϊν περιοδικϊν), καςζτεσ, διςκζτεσ, CD, DVD, ντοςιζ εργαςίασ,
παιχνίδια, εκδόςεισ τζχνθσ (ςυλλογζσ εικόνων, ςυλλογζσ ςχεδίων κ.λ.π.), περιοδικά,
εγκυκλοπαίδειεσ, πανδζκτεσ, ςυνεντεφξεισ, και γενικά υλικό που δεν μπορεί να κεωρθκεί
διδακτικό βιβλίο, κακϊσ επίςθσ ανακοινϊςεισ ςυνεδρίων, ανακοινϊςεισ ςυμποςίων, πρακτικά
ςυνεδρίων ι θμερίδων, πρακτικά ςεμιναρίων, (εκτόσ εκείνων που ζχουν υποςτεί επιςτθμονικι
επεξεργαςία, όπωσ αποδεικνφεται από βεβαίωςθ του οικείου Σομζα).
11. Σεφχθ ι τόμοι ενόσ ι περιςςοτζρων ςυγγραφζων κοςτολογοφνται ξεχωριςτά. Οι εκδότεσ
πολφτομων διδακτικϊν βιβλίων, τα οποία ζχουν κοςτολογθκεί κατά το παρελκόν με ενιαία τιμι,
οφείλουν, εφόςον αυτά ςυμπεριλθφκοφν ςτουσ καταλόγουσ των Σμθμάτων ι των
Προγραμμάτων πουδϊν των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., να υποβάλλουν αίτθςθ εκ νζου κοςτολόγθςθσ
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παροφςθσ και να τα καταχωροφν ωσ ξεχωριςτζσ εγγραφζσ ςτο
πλθροφοριακό ςφςτθμα ΕΤΔΟΞΟ. ε αντίκετθ περίπτωςθ δεν κα είναι δυνατι θ πλθρωμι τουσ
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ υπ’ αρικ. Φ.1/76244/Β3/2010 (Βϋ 957) υπουργικισ
απόφαςθσ.
12. Οι κλίμακεσ τιμϊν κοςτολόγθςθσ παρατίκενται ςτουσ ακόλουκουσ πίνακεσ 1 και 2.
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ΠΙΝΑΚΑ 1
ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΙΜΩΝ ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ (ΑΝΑ ΕΛΙΔΑ) ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2010-2011
(ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΩΝ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΩΝ)
ΙΑΣΡΙΚΟΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΣΕΧΝΙΚΟΣΕΧΝΗ

ΑΠΛΟ

ΚΛΗΡΟ
ΕΞΩΦΤΛΛΟ

CD

ΔΙΑΣΑΕΙ
 ΕΛΙΔΑ

1ΧΡΩΜΑ

2ΧΡΩΜΟ

4ΧΡΩΜΟ

1 ΧΡΩΜΑ

2ΧΡΩΜΟ

4ΧΡΩΜΟ

14χ21

0,030-0,040

0,040-0,050

0,050-0,062

0,040-0,050

0,050-0,060

0,060-0,072

1,00-1,30

1,00-1,20

17χ24

0,035-0,048

0,040-0,058

0,060-0,070

0,040-0,058

0,050-0,068

0,060-0,080

1,00-1,30

1,00-1,20

21χ29

0,040-0,080

0,050-0,100

0,070-0,124

0,050-0,100

0,060-0,120

0,070-0,144

1,50-2,10

1,00-1,20

ΚΛΗΡΟ
ΕΞΩΦΤΛΛΟ

CD

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΙΑΣΡΙΚΟΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΣΕΧΝΙΚΟΣΕΧΝΗ

ΑΠΛΟ
ΔΙΑΣΑΕΙ
 ΕΛΙΔΑ

1ΧΡΩΜΑ

2ΧΡΩΜΟ

4ΧΡΩΜΟ

1 ΧΡΩΜΑ

2ΧΡΩΜΟ

4ΧΡΩΜΟ

14χ21

0,030-0,050

0,040-0,060

0,050-0,072

0,045-0,060

0,050-0,070

0,060-0,082

1,00-1,30

1,00-1,20

17χ24

0,030-0,058

0,040-0,068

0,060-0,080

0,050-0,068

0,060-0,078

0,060-0,090

1,00-1,30

1,00-1,20

21χ29

0,060-0,100

0,070-0,120

0,070-0,145

0,070-0,120

0,080-0,140

0,080-0,165

1,50-2,10

1,00-1,20

ΞΕΝΟΓΛΩΟ

ΠΙΝΑΚΑ 2
ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΙΜΩΝ ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ (ΑΝΑ ΕΛΙΔΑ)1
(ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ)

ΙΑΣΡΙΚΟ – ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ ΣΕΧΝΙΚΟ – ΣΕΧΝΗ - ΜΟΤΙΚΟ

ΑΠΛΟ
ΔΙΑΣΑΕΙ
ΕΛΙΔΑ
ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ
14x21
17x24
21x29

0,035
0,042
0,057

ΔΙΧΡΩΜΟ
0,044
0,049
0,072

ΣΕΣΡΑΧΡΩΜΟ3 ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ
0,054
0,063
0,090

0,044
0,048
0,070

ΔΙΧΡΩΜΟ

ΣΕΣΡΑΧΡΩΜΟ

0,054
0,057
0,080

0,065
0,068
0,098

ΚΛΗΡΟ
ΕΞΩΦΤΛΛΟ2

1,00
1,00
1,50

1.Ο ςυνολικόσ αρικμόσ ςελίδων που κα λαμβάνεται υπόψθ κατά τθν διαδικαςία τθσ κοςτολόγθςθσ ενόσ
διδακτικοφ βιβλίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ χίλιεσ (1000)
2.Λαμβάνεται υπόψθ μόνο κατά τθν κοςτολόγθςθ διδακτικϊν βιβλίων άνω των τετρακόςιεσ (400) ςελίδων
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3.Οι τιμζσ για τετράχρωμθ εκτφπωςθ αφοροφν μόνο τα απλά βιβλία που διανεμικθκαν κατά το ακαδθμαϊκό
ζτοσ 2010-2011

Άρκρο 4
Η παράγραφοσ 14 του άρκρου Μόνου τθσ υπ’ αρικ. Φ.12.1/137002/Β3/2008 (Βϋ2226) κοινισ
υπουργικισ απόφαςθσ για τθ «Ρφκμιςθ κεμάτων διάκεςθσ, διακίνθςθσ, κοςτολόγθςθσ και
πλθρωμισ διδακτικϊν ςυγγραμμάτων» αντικακίςταται ωσ εξισ:
«1. Οι ακαδθμαϊκζσ ςθμειϊςεισ είναι δυνατόν να αναρτϊνται από τουσ διδάςκοντεσ-ςυγγραφείσ
τουσ ςε θλεκτρονικι μορφι ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα ΕΤΔΟΞΟ ςφμφωνα με τουσ όρουσ
διάκεςθσ που προβλζπονται ςτο ςφςτθμα, κατόπιν ζγκριςισ τουσ από τισ Γενικζσ υνελεφςεισ
ςφμφωνα με το νόμο. Οι ςυγκεκριμζνεσ θλεκτρονικζσ ςθμειϊςεισ πρζπει να ανταποκρίνονται
κατά τρόπο ολοκλθρωμζνο ςτο γνωςτικό αντικείμενο του μακιματοσ, κακϊσ και να καλφπτουν
κατά το δυνατόν ολόκλθρο ι το μεγαλφτερο μζροσ τθσ φλθσ και του περιεχομζνου του, όπωσ
κακορίηεται ςτον Οδθγό πουδϊν ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο πρόγραμμα ςπουδϊν του οικείου
Σμιματοσ των Πανεπιςτθμίων και Σ.Ε.Ι. και του Προγράμματοσ πουδϊν των Α.Ε.Α.
2. Προχπόκεςθ για τθ διανομι θλεκτρονικϊν ςθμειϊςεων αποτελεί θ προθγοφμενθ καταχϊριςθ
τουσ ςτο γενικό κατάλογο διδακτικϊν ςυγγραμμάτων του Κεντρικοφ Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ
(ΚΠ) ΕΤΔΟΞΟ.
3. τθν περίπτωςθ που παρζχεται το δικαίωμα επιλογισ ταυτόχρονα βιβλίων και θλεκτρονικϊν
ςθμειϊςεων ςε ζνα μάκθμα του προγράμματοσ ςπουδϊν ο διδάςκων-ςυγγραφζασ των
θλεκτρονικϊν ςθμειϊςεων δεν δικαιοφται αμοιβισ, ενϊ ςτθν περίπτωςθ εκείνθ που διανζμονται
αποκλειςτικά και μόνο θλεκτρονικζσ ςθμειϊςεισ, ο διδάςκων-ςυγγραφζασ δικαιοφται αμοιβισ
για τα ςυγγραφικά του δικαιϊματα εφόςον ςωρευτικά:
Α) ο ςυνολικόσ αρικμόσ ςελίδων των θλεκτρονικϊν ςθμειϊςεων που προτείνει προσ ανάρτθςθ
ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα υπερβαίνει το ελάχιςτο όριο των εκατόν πενιντα (150)
Β) οι θλεκτρονικζσ ςθμειϊςεισ δθλϊκθκαν-επιλζχκθκαν από τουλάχιςτον δεκαπζντε (15)
φοιτθτζσ μζςω του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ΕΤΔΟΞΟ και
Γ) θ ανάρτθςθ των θλεκτρονικϊν ςθμειϊςεων του μακιματοσ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα
ΕΤΔΟΞΟ γίνεται υπό τουσ όρουσ που προβλζπονται ςε αυτό.
4.Εφόςον ςυντρζχουν οι ωσ άνω προχποκζςεισ, το φψοσ τθσ καταβλθτζασ αμοιβισ κυμαίνεται
μεταξφ του ελάχιςτου ποςοφ των εκατόν πενιντα (150) Ευρϊ και του μζγιςτου ποςοφ των
τριακοςίων (300) Ευρϊ ,ανάλογα με τον αρικμό των ςελίδων και κακορίηεται ςε ζνα (1) Ευρϊ ανά
ςελίδα. Κατά τον υπολογιςμό τθσ αμοιβισ δεν λαμβάνονται υπόψθ οι ςελίδεσ που περιζχουν
θλεκτρονικζσ παρουςιάςεισ.
5. Ο διδάςκων-ςυγγραφζασ θλεκτρονικϊν ςθμειϊςεων δικαιοφται άπαξ ανά ακαδθμαϊκό ζτοσ
αμοιβισ ανεξαρτιτωσ του αρικμοφ μακθμάτων ςτισ οποίεσ αυτζσ διανζμονται. τθν περίπτωςθ
που ο διδάςκων-ςυγγραφζασ διανζμει διαφορετικζσ θλεκτρονικζσ ςθμειϊςεισ, τότε δικαιοφται
αμοιβι, για μζγιςτο αρικμό τεςςάρων (4) θλεκτρονικϊν ςθμειϊςεων, ανεξάρτθτα από το
ςυνολικό αρικμό των θλεκτρονικϊν ςθμειϊςεων που αναρτά ςτο πλθροφορικό ςφςτθμα
ΕΤΔΟΞΟ.»
Άρκρο 5
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1. Κατόπιν αιτιολογθμζνθσ ειςιγθςθσ των Σμθμάτων των Πανεπιςτθμίων και Σ.Ε.Ι. και των
Προγραμμάτων πουδϊν των Α.Ε.Α. οι βιβλιοκικεσ των Ιδρυμάτων ζχουν το δικαίωμα να
προμθκεφονται ικανό αρικμό αντιτφπων βιβλίων καταχωρθμζνων ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα
ΕΤΔΟΞΟ.
Άρκρο 6
1. Σο εδάφιο αϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 6 τθσ υπ’ αρικ. Φ.1/76244/Β3/2010 (Βϋ 957)
υπουργικισ απόφαςθσ τροποποιείται ωσ εξισ: «Με το πζρασ τθσ διαδικαςίασ διανομισ των
ςυγγραμμάτων ςυντάςςονται βάςει των ςτοιχείων του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ΕΤΔΟΞΟ
ςυγκεντρωτικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνεται το ςφνολο των
διανεμθκζντων ςυγγραμμάτων τα οποία κα πλθρωκοφν».

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ
ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ
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