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Σαρ.  Γ/λζε : Α. Παπαλδξένπ 37                           Αξηζ. πξση. Βαζκ. πξνηεξ. 

Σ. Κ. – Πόιε : 151.80 - Μαξνύζη                                                                               10304 / ΙΒ 

Πιεξνθνξίεο :  Γ. Μάιιηνο 

Σειέθσλν : 210 – 344 2392 

e-mail: t11doy2@ypepth.gr 

      ΠΡΟ:   1. Δθδνηηθνύο Οίθνπο 

        2. Απηνεθδόηεο - ζπγγξαθείο 

 
Θ Δ Μ Α :  Δθθαζάξηζε παλεπηζηεκηαθώλ ζπγγξακκάησλ αθαδ. έηνπο 2010-11. 

                     
αο παξαζέηνπκε ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ηελ εθθαζάξηζε  ηεο δαπάλεο πνπ 

πξνθύπηεη από ηε δηαλνκή ζπγγξακκάησλ γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2010-11 ζηα Παλεπηζηήκηα, ΣΔΙ θαη ΑΔΑ ηεο 

ρώξαο κέζσ ηνπ ΔΤΓΟΞΟΤ. Η πηζηή ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο εθ κέξνπο ζαο ζα ζπκβάιεη ζηελ ηαρύηεξε 

νινθιήξσζε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ θαηαβνιή ηεο ζρεηηθήο νθεηιήο ζηνλ ζπληνκόηεξν δπλαηό ρξόλν. 

ηηο ακέζσο επόκελεο εκέξεο – κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαλνκήο ησλ ζπγγξακκάησλ ηνπ ρεηκεξηλνύ 

εμακήλνπ – ζα ζαο ζηαινύλ από ηνλ ΔΤΓΟΞΟ αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηελ ζύληαμε ησλ ζρεηηθώλ θαηαζηάζεσλ ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή. Η δηαδηθαζία ζηε ζπλέρεηα ζα είλαη ε αθόινπζε: 

 

Α. Δκδοηικέρ Δηαιπείερ – Τπόσπεοι ζηην ηήπηζη βιβλίων 

 

ηάδιο 1
ο
: Γηά όζεο δηαλνκέο έρνπλ εθδνζεί ηηκνιόγηα, ζα ζπληάμεηε ηηο ειεθηξνληθέο θαηαζηάζεηο – κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ΔΤΓΟΞΟΤ – ζύκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ηηκνιόγηα. Γηα όζεο δηαλνκέο δελ έρνπλ εθδνζεί ηηκνιόγηα, 

νη θαηαζηάζεηο ζα ζπληαρζνύλ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν εζείο ζέιεηε, θξνληίδνληαο ηα  ηηκνιόγηα όπνηε εθδνζνύλ λα 

ζπκθσλνύλ κε ηηο θαηαζηάζεηο. αο ελεκεξώλνπκε όηη νη θαηαζηάζεηο κπνξνύλ λα πεξηιακβάλνπλ έλαλ ή 

πεξηζζόηεξνπο ηίηινπο ζε έλα ή πεξηζζόηεξα Σκήκαηα πνπ αλήθνπλ ζην ίδιο Ίδξπκα (Παλεπηζηήκην ή ΣΔΙ ή ΑΔΑ).   

Δπίζεο ζαο ελεκεξώλνπκε όηη νη κεκνλσκέλεο δηαλνκέο πνπ θαηαρσξεί ν ΔΤΓΟΞΟ (θαη ηηο νπνίεο εζείο ζα 

πξέπεη λα ελνπνηήζεηε ζε κηα θαηάζηαζε) πεξηιακβάλνπλ όια ηα αληίηππα πνπ δηαλεκήζεθαλ ζην ρεηκεξηλό 

εμάκελν (κία πεξίνδνο δηαλνκήο). Αλ έρεηε εθδόζεη ηηκνιόγηα πξηλ ηε ιήμε ηεο δηαλνκήο γηα νξηζκέλν αξηζκό 

δηαλεκεζέλησλ αληηηύπσλ ζα πξέπεη λα εθδόζεηε λέν ζπκπιεξσκαηηθό ηηκνιόγην (όπνηε ζαο δεηήζνπκε ηηκνιόγηα 

γηα πιεξσκή) κε ηνπο ίδηνπο αθξηβώο ηίηινπο ζην νπνία ζα ζπκπεξηιάβεηε ηα ππόινηπα αληίηππα πνπ 

δηαλεκήζεθαλ ζ΄απηό ην εμάκελν.  

Πξόηαζε ηεο ππεξεζίαο είλαη νη θαηαζηάζεηο λα πεξηέρνπλ 8-10 δηαλνκέο, ρσξίο απηό λα είλαη δεζκεπηηθό. 

 

ηάδιο 2
ο
:  Όηαλ ην Τπνπξγείν Παηδείαο έρεη δηαζέζηκε πίζησζε ζα ζαο εηδνπνηεί κε ειεθηξνληθό κήλπκα (e-

mail) κέζσ ηνπ ΔΤΓΟΞΟΤ ώζηε λα εηζέξζεηε ζηελ εθαξκνγή θαη λα πιεξνθνξεζείηε: 

 Σελ ζπλνιηθή απαίηεζε πνπ πξνθύπηεη από ηελ δηαλνκή ηνπ εμακήλνπ 

 Σν  πνζό πνπ κπνξείηε λα εηζπξάμεηε άκεζα  

Σόηε ζα πξέπεη λα εθδόζεηε ηηκνιόγηα αληίζηνηρνπ ύςνπο (όζνη έρεηε εθδόζεη ήδε ζα επηιέμεηε ηηκνιόγηα 

αληίζηνηρνπ ύςνπο) θαη λα ηα ππνβάιιεηε εληόο επιόγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο (πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζηελ 

εηδνπνίεζε) ζηελ αξκόδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ. Κάζε ηηκνιόγην ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από έλα 

αληίγξαθν ηεο θαηάζηαζεο ή αλ απηό δελ είλαη δπλαηό, από ζεκείσκα πνπ λα αλαθέξεηαη ην Ίδξπκα θαη ην εμάκελν 

δηαλνκήο ή απηό λα αλαγξάθεηαη ζην ηηκνιόγην. Δπίζεο ηα ηηκνιόγηα ζα πξέπεη είηε λα είλαη εληαία έληππα ‘’ηηκνιόγην 

– δειηίν απνζηνιήο’’, είηε απιά ηηκνιόγηα ζπλνδεπόκελα από ηα αληίζηνηρα δειηία απνζηνιήο πνπ εθδόζεθαλ θαηά 

ηελ απνζηνιή ησλ βηβιίσλ ζηα ζεκεία δηαλνκήο.  

ε πεξίπησζε πνπ ζαο είλαη αδύλαηε ε ζύληαμε θαηαζηάζεσλ, ζα ππνβάιιεηε ζην Τπνπξγείν Παηδείαο κόλν 

ην ηηκνιόγην θαη ζα αλαιακβάλεη ε ππεξεζία ηελ ζύληαμε ηεο ζρεηηθήο θαηάζηαζεο. Δίλαη πξνθαλέο όηη αλ ηα 

ππνβαιιόκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη ειιηπή ή ιαλζαζκέλα ζα επηβαξύλεηαη ε ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ κε ζπλέπεηα 

ηελ θαζπζηέξεζε ηεο δηαδηθαζίαο.  

                                 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

           ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  ΠΑΙΓΔΙΑ 

ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

----- 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ  

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

ΣΜΗΜΑ Β΄ 

----- 

 



ηάδιο 3
ο
:  Σν Τπνπξγείν ζα δηελεξγεί άκεζα ηνλ ζρεηηθό έιεγρν θαη ζα δηαβηβάδεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

ζηελ ΤΓΔ ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο. Μέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

ΔΤΓΟΞΟΤ ζα ελεκεξώλεζηε γηα ηελ εκεξ/λία απνζηνιήο ζηελ ΤΓΔ, νπόηε κε ηελ παξέιεπζε ζπγθεθξηκέλνπ 

ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο (πεξίπνπ 25-30 εκέξεο) ζα αλαδεηάηε ην ζρεηηθό πνζό ζηελ αξκόδηα Δθνξία πνπ έρεηε 

δειώζεη σο ‘’Σακείν Πιεξσκώλ’’. 

 

Β. Αςηοεκδόηερ, μέλη ΓΔΠ, ΔΠ, μιζθωηοί  – Μη ςπόσπεοι ζηην ηήπηζη βιβλίων 

 

Γελ ζεσξνύληαη επηηεδεπκαηίεο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ππνρξενύληαη ζηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ζηελ έθδνζε 

ηηκνινγίσλ νη παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

α) ο ζςγγπαθέαρ δημόζιορ ή ιδιωηικόρ ςπάλληλορ ή ζςνηαξιούσορ (για ηην ππώηη μεηά ηη ζςνηαξιοδόηηζή ηος 

έκδοζη βιβλίος) εθόζον ηα ππόζωπα αςηά δεν είναι επιηηδεςμαηίερ από άλλη αιηία, 

β) Ο ζςνηαξιούσορ δημόζιορ ή ιδιωηικόρ ςπάλληλορ εθόζον ηα διανεμηθένηα βιβλία ηος (πεπιζζόηεπα ηος 

ενόρ) είσαν εκδοθεί ππο ηηρ ημεπομηνίαρ ζςνηαξιοδόηηζηρ 

 
Οη δηθαηνύρνη πνπ αλήθνπλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο δελ ρξεηάδεηαη λα ζπληάμνπλ θαηαζηάζεηο. Πξέπεη 

όκσο λα εηνηκάζνπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία ζα αλαξηήζνπλ ζηνλ ΔΤΓΟΞΟ (ζα ηνπο απνζηαινύλ 

ζρεηηθέο νδεγίεο) θαη λα ηα απνζηείινπλ – πξσηόηππα – ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ. 

Α) Μέλη ΓΔΠ, ΔΠ, ζςμβαζιούσοι διδάζκονηερ, δημόζιοι ςπάλληλοι κλπ: Βεβαίσζε ηεο ρνιήο ή ηνπ 

Σκήκαηνο ή ηεο ππεξεζίαο ηνπο από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε ηδηόηεηά ηνπο. 

Β) ςνηαξιούσοι ηων ανωηέπω καηηγοπιών, εθόζον διανέμοςν ένα ζύγγπαμμα: Τπεύζπλε δήισζε ηνπ 

Ν.1599/1986 ζηελ νπνία ζα δειώλνπλ ηνλ ηίηιν ηνπ ζπγγξάκκαηνο θαη όηη πξόθεηηαη γηα ηελ 1
ε
 ‘εθδνζε βηβιίνπ κεηά 

ηελ ζπληαμηνδόηεζή ηνπο. 

Γ) ςνηαξιούσοι ηων ανωηέπω καηηγοπιών, εθόζον διανέμοςν πεπιζζόηεπα ηος ενόρ ζςγγπάμμαηα: 

Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. Ν.1599/1986 ζηελ νπνία ζα δειώλνπλ ηελ εκεξνκελία ζπληαμηνδόηεζήο ηνπο, θαζώο θαη 

ηνλ αξηζκό ησλ αληηηύπσλ πνπ ππήξραλ ζηε δηάζεζή ηνπο θαηά ηελ ζπγθεξηκέλε εκεξνκελία γηα θάζε δηαλεκόκελν 

ζύγγξακκα. 

Γ) ςνδικαιούσοι: Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. Ν.1599/1986 ζηελ νπνία ζα δειώλνπλ ην πνζνζηό ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο γηα ζπγθεθξηκέλν ηίηιν θαζώο θαη ηνπο ππόινηπνπο δηθαηνύρνπο. Η ζπγθεθξηκέλε δήισζε ζα 

ππνβιεζεί μερσξηζηά από θάζε δηθαηνύρν.  

Όια ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα επαλεθδίδνληαη θαη λα ππνβάιινληαη ζηελ αξκόδηα ππεξεζία 

ηνπ Τπνπξγείνπ κηά θνξά ην ρξόλν (ζην δηάζηεκα Οθησβξίνπ – Γεθεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο). 

 
Η δηεύζπλζε ζηελ νπνία ζα απνζηέιινληαη ηα ηηκνιόγηα θαη ηα ππόινηπα δηθαηνινγεηηθά είλαη: 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

ΣΜΗΜΑ Β΄  

Ανδπέα Παπανδπεός 37 – 151.80 – Μαπούζι  (Γπαθείο 2080) 
 
Σα ζηνηρεία πειάηε πνπ ζα εθδίδνληαη ηα ηηκνιόγηα πώιεζεο είλαη: 

Δπσλπκία: ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

Σαρ. Γηεύζπλζε: Ανδπέα Παπανδπέος 37 – 151.80 - Μαπούζι 

Δπάγγεικα: Γημόζιο 

ΑΦΜ: 090055799 

ΓΟΤ: ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ 
 
Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο παξνύζεο εγθπθιίνπ κπνξείηε λα απεπζύλεζηε ζηα ηειέθσλα: 

210 – 344 3433 (θα Καξαιή) 

210 – 344 3207 (θα Κνιέζξα) 

210 – 344 3857 (θα Γεκεηξίνπ) 

210 – 344 3457 (θα Υξπζαθηάδε) 

210 – 344 3078 (θνο Παπαγεσξγίνπ) 

 
ή λα ζηέιλεηε ην εξώηεκά ζαο κε e-mail ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: t11doy2@ypepth.gr  

 

   H Πποϊζηαμένη ηηρ Γιεύθςνζηρ 
 
 
 

    ΦΩΣΔΙΝΗ ΚΑΝΑΚΗ 


