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Θέμα: Εκκαθάριση πανεπιστημιακών συγγραμμάτων 

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, 

Όπως είναι γνωστό σε όλους έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 

το πρόγραμμα ΄΄ΕΥΔΟΞΟΣ’’ που αφορά στην επιλογή, διανομή και εκκαθάριση των 

διδακτικών συγγραμμάτων που διανέμονται στους φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και 

Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών της χώρας. Μεταξύ των άλλων πλεονεκτημάτων του 

νέου συστήματος είναι και η – σε πραγματικό χρόνο – ενημέρωση του Υπουργείου για την 

εξέλιξη της διαδικασίας διανομής και της προκαλούμενης δαπάνης. Έτσι δίνεται η 

δυνατότητα να γίνει ο σχετικός προγραμματισμός και η εγγραφή των σχετικών πιστώσεων 

για την εξόφληση της οφειλής προς τους δικαιούχους. 

Όμως εξακολουθούν να υποβάλλονται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Υπουργείου 

από τις Γραμματείες των Τμημάτων ή τα Γραφεία Δημοσιευμάτων των Πανεπιστημίων 

δικαιολογητικά πληρωμής για παλαιότερα έτη – ακόμη και για το ακαδ. έτος 2004-05. 

Επειδή το Υπουργείο – και λόγω της δεδομένης οικονομικής συγκυρίας - πρέπει να γνωρίζει 

με ακρίβεια τις ανειλημμένες υποχρεώσεις του ώστε να προβεί στον απαραίτητο 

προγραμματισμό, παρακαλούμε για τις παρακάτω ενέργειες: 

Α.  Εκδότες – αυτοεκδότες 

1. Παρακαλούνται οι εκδότες να υποβάλλουν άμεσα (εντός του Δεκεμβρίου) στις 

Γραμματείες των Τμημάτων τυχόν δικαιολογητικά που έχουν στην κατοχή τους 

(καταστάσεις με υπογραφές φοιτητών, υπεύθυνες δηλώσεις) ώστε να προωθηθούν 



υπηρεσιακά στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Υπουργείου και να προγραμματιστεί η 

εκκαθάριση της σχετικής δαπάνης. 

2. Σε περίπτωση που για κάποιο σύγγραμμα δεν έχει δημοσιευθεί υπουργική απόφαση 

κοστολόγησης – διανομής (για κάποιο από τα ακαδημαϊκά έτη 2005-06, 2006-07 και 2007-

08) θα υποβάλλουν στη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος σχετική υπεύθυνη δήλωση 

ενώ ταυτόχρονα θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία κοστολόγησης από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου. 

3. Τα αναφερόμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στις Γραμματείες των Τμηγμάτων με 

αποδεικτικό παραλαβής (πρωτόκολλο κλπ.) ώστε να αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση η 

έγκαιρη υποβολή τους. 

4. Σε περίπτωση αδικαιολόγητα καθυστερημένης υποβολής δικαιολογητικών το Υπουργείο 

δεν εγγυάται την εξόφληση της σχετικής οφειλής. 

Β.  Γραμματείες Τμημάτων– Γραφεία Δημοσιευμάτων 

1. Παρακαλούνται οι Γραμματείες των Τμημάτων, μετά την υποβολή των δικαιολογητικών 

από τους δικαιούχους να ενεργήσουν άμεσα και εντός της προβλεπόμενης στην αριθ. 

Φ.12.1/137002/Β3 /23-10-2008 ΚΥΑ προθεσμίας του ενός μηνός, να διενεργήσουν τον 

σχετικό έλεγχο, να συντάξουν και να υποβάλλουν στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του 

Υπουργείου τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις και τις καταστάσεις πληρωμής. 

2. Σε περίπτωση που για κάποιο διανεμόμενο σύγγραμμα δεν έχει εκδοθεί η σχετική 

υπουργική απόφαση (ΦΕΚ κοστολόγησης – διανομής) αυτό θα αναφέρεται στο 

διαβιβαστικό έγγραφο, ενώ θα παραμένουν κενά τα σχετικά πεδία στις καταστάσεις 

πληρωμής και θα συμπληρώνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου μετά την 

κοστολόγηση του συγγράμματος. 

3. Θεωρούμε ότι η μη συμμετοχή των Γραμματειών στη διανομή συγγραμμάτων του ακαδ. 

έτους 2010-11 τους δίνει τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις προθεσμίες που 

αναφέρονται στο παρόν έγγραφό μας. 

Είναι προφανές ότι τα ανωτέρω αφορούν διανομές συγγραμμάτων μόνο σε φοιτητές 

Πανεπιστημίων της χώρας και μέχρι το ακαδ. έτος 2009-10. 

Για σχετικές πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους κυρίους: 

• Μάλλιο Γεώργιο (Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, Τμημα Β΄ - Οικονομικού 

Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης), τηλ. 210 3442392 

• Κρικώνη Γεώργιο (Διεύθυνση Σπουδών κα Φοιτητικής Μέριμνας, Τμήμα Β’, 

Φοιτητικής Μέριμνας), τηλ. 210 344 3465 

 

Με τιμή, 

Ο Ειδικός Γραμματέας  Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 

Καθ. Βασίλειος Παπάζογλου 

 


