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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθ. Δ5Α 1121325 ΕΞ 2011 (1)
Ανάθεση είσπραξης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, 

της έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες 
και του τέλους επιτηδεύματος, που προβλέπονται με 
τις διατάξεις του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152/01.07.2011), 
μέσω των Τραπεζών που συμμετέχουν στην εταιρεία 
Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.) και στα πι−
στωτικά ιδρύματα. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 284/88 (Φ.Ε.Κ. 128Α΄) «περί Οργανισμού του 

Υπουργείου Οικονομικών» όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 16/1989 «Περί Κανονισμού 

Λειτουργίας Δ.Ο.Υ. κλπ».
3. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213/7.10.2009) «Ανασύσταση 

του Υπουργείου Οικονομικών».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 29, 30 και 31 του ν. 3986/ 

2011 (ΦΕΚ Α΄ 152/01.07.2011).
5. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με ΠΟΛ. 

1167/02.08.2011 (ΦΕΚ 1835/Β΄), με την οποία καθορίζεται 
η διαδικασία για τη βεβαίωση και είσπραξη της ειδικής 
εισφοράς αλληλεγγύης, της έκτακτης εισφοράς σε αντι−
κειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος.

6. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λο−
γιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 11, του Ν. 2362/1995, σύμφωνα 
με τις οποίες μπορεί να ανατεθεί η είσπραξη δημοσίων 
εσόδων στις Τράπεζες ή σε άλλους οργανισμούς κοινής 
ωφέλειας ή πιστωτικούς οργανισμούς ή στα Ελληνικά Τα−
χυδρομεία ή σε άλλες δημόσιες αρχές κλπ.

8. Τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Φ.Ε.Κ. 50Α΄/10.4.1997) 
«περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει και κυρίως το άρθρο 24 παρ. 4 του Ν. 
3156/2003 (Φ.Ε.Κ. 157Α/25.6.2003).

9. Τις διατάξεις του αρ. 13 του Ν.3888/2010, με τις 
οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών, να 
καθορίσει με αποφάσεις του, μεταξύ άλλων, την διαδι−
κασία είσπραξης.

10. Την Δ5 1113759 ΕΞ 2011/11−8−2011 πρόσκληση εκ−
δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικα−
σία είσπραξης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, της 
έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες και του 
τέλους επιτηδεύματος.

11. Την διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρού−
σας θα προκληθεί δαπάνη που δεν μπορεί να προσδιο−
ριστεί με ακρίβεια (διότι εξαρτάται από το πλήθος των 
συναλλαγών) για την αμοιβή των υπηρεσιών της ΔΙΑΣ 
Α.Ε. και των Τραπεζών η οποία θα βαρύνει τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό.

12. Την αριθμ. Υ350/8−7−2011 (ΦΕΚ 1603/Β/11−7−2011) από−
φαση του Πρωθυπουργού για τον καθορισμό των αρ−
μοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών 
Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗ και Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.

13. Την αριθμ. Δ6Α 1051527/ΕΞ 2011/31−3−2011 (ΦΕΚ 748/
Β΄/6−5−2011) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με 
την οποία καθορίζεται ότι τα καθήκοντα και οι αρμο−
διότητες των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3Β του Ν.2362/
1995(Α΄247) σε συνδυασμό με την παρ. 12γ του αρθρ. 49 
του Ν.3943/2011(Α΄66) θα ασκεί ο Γεν. Γραμματέας δημο−
σιονομικής Πολιτικής Ηλίας Πεντάζος μέχρι την επιλογή 
και τοποθέτηση Προϊσταμένου στην Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Οικονομικών, 
αποφασίζουμε:

1. α. Την ανάθεση είσπραξης της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης, της έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές 
δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος στις:

1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
2. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
3. ALPHA BANK
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4. GENIKI Bank
5. ATTICA BANK
6. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
7. EUROBANK − EFG
8. FBB−ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
9. MARFIN EGNATIA BANK
10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11. PROTONBANK
12. MILLENNIUM BANK
13. ATE BANK
14. T BANK
15. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
16. PROBANK
17. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
18. CITIBANK
19. HSBC
20. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΤΕ
21. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
22. ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
− ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
− ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
− ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
− ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
− ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
− ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ
− ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
− ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
− ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ – ΛΗΜΝΟΥ
− ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
− ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ
− ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
− ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
καθώς και σε όσες τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα 

εισέλθουν στο σύστημα που θεσπίζεται με την απόφαση 
αυτή και αποδεχθούν τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που τίθενται από αυτήν.

β. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε τράπεζα ή πιστωτι−
κό ίδρυμα επιθυμεί την είσοδό του στο σύστημα που θε−
σπίζεται με την απόφαση αυτή, θα γνωστοποιεί εγγρά−
φως την πρόθεσή της αυτή στο Υπουργείο Οικονομικών 
και στη ΔΙΑΣ, τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν 
την επιθυμούμενη ημερομηνία εισόδου. Η είσοδος θα 
πραγματοποιείται με την υπογραφή δήλωσης εισόδου, 
με την οποία θα αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.

γ. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε τράπεζα ή πιστωτικό 
ίδρυμα επιθυμεί την έξοδό του από το σύστημα, θα γνω−
στοποιεί εγγράφως την πρόθεσή της αυτή στο Υπουργείο 
Οικονομικών και στη ΔΙΑΣ ένα μήνα πριν την επιθυμούμενη 
ημερομηνία διακοπής της συμμετοχής της στο σύστημα, 
προκειμένου το Υπουργείο Οικονομικών να διαθέτει ικανό 
χρόνο για την ενημέρωση των φορολογουμένων, αναφο−
ρικά με τη μη συμμετοχή τους στο σύστημα.

2. Η ενημέρωση των φορολογουμένων για την πλη−
ρωμή των ανωτέρω ποσών θα γίνεται με ενιαίο ειδικό 
εκκαθαριστικό σημείωμα για πληρωμή που θα αποστα−
λεί από τη Γ.Γ.Π.Σ., με το ολικό ποσό με την ένδειξη «Ο» 
και του ποσού της δόσης με την ένδειξη «Δ».

Εναλλακτικά παρέχεται η δυνατότητα στον φορολογού−
μενο να το ανακτά από την σχετική ιστοσελίδα http://www.
gsis.gr/ της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οκονομικών και να 
εκτυπώνει, σε έγχρωμη ή ασπρόμαυρη μορφή, ακριβές 

αντίγραφο αυτού, το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα στοι−
χεία του πρωτότυπου και θα αποτελεί έγκυρο παραστατι−
κό για την καταβολή των αναγραφομένων ποσών.

3. Η είσπραξη του ποσού που προκύπτει από το ενιαίο 
εκκαθαριστικό σημείωμα θα γίνεται από τις Τράπεζες 
μέσω των υπηρεσιών της εταιρείας Διατραπεζικά Συ−
στήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.).

4. Το αρχείο πληρωμών θα αποστέλλεται από τη ΔΙΑΣ 
Α.Ε. στη Γ.Γ.Π.Σ. και θα περιέχει την ταυτότητα πληρωμής 
(ΑΦΜ, είδος οφειλής, ημερομηνία πληρωμής κ.τ.λ.).

Η ΔΙΑΣ Α.Ε. σε περίπτωση απόρριψης πληρωμής ή λαν−
θασμένης πληρωμής, θα δίνουν στη 16η Δ/νση Είσπρα−
ξης Δημοσίων Εσόδων – Κλιμάκιο στη Γ.Γ.Π.Σ., πλήρη 
στοιχεία της πληρωμής για την τακτοποίησή της.

5. Η απόδοση των εισπραττομένων ποσών θα γίνεται 
με εντολή της ΔΙΑΣ Α.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος 
προκειμένου να χρεωθούν οι τρεχούμενοι λογαριασμοί 
των Τραπεζών και να πιστωθεί με το συνολικό ποσό 
των εισπράξεων ο λογαριασμός 200/1/21010 Ελληνικό 
Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών.

Για τις εισπράξεις αυτές θα αποστέλλεται από την Τρά−
πεζα Ελλάδος στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού χωριστή 
απόδειξη κατάθεσης, η οποία θα εισάγεται στο ημερολόγιο 
πληρωμών χρεώνοντας το λογαριασμό 200/1/21010 Ελληνι−
κό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων και πληρωμών».

6. Η ΔΙΑΣ Α.Ε. θα αποστέλλει με FAX ή ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού 
ημερήσια συγκεντρωτική κατάσταση είσπραξης με ονο−
μασία «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών 
εισφορών και τελών επιτηδεύματος των άρθρων 29, 30 
και 31 του ν. 3986/2011», με ανάλυση κατά Τράπεζα, αριθμό 
έγκυρων συναλλαγών, ποσό, γενικό σύνολο και αντίτυπο 
της εντολής κατάθεσης του ποσού στην Τράπεζα της Ελ−
λάδος στη 16η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων – Κλι−
μάκιο στην Γ.Γ.Π.Σ. για τον έλεγχο της όλης διαδικασίας.

Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, θα εισάγει το γενικό 
σύνολο της κατάστασης στο ημερολόγιο εισπράξεων 
πιστώνοντας το λογαριασμό 111−753.

7. Επί πλέον η ΔΙΑΣ Α.Ε. αποστέλλει, στο τέλος κάθε 
μήνα τις εισπράξεις των ανωτέρω εσόδων στην παραπάνω 
Δ.Ο.Υ., τις πρωτότυπες ημερήσιες καταστάσεις του μήνα 
σε δύο (2) αντίτυπα και την αντίστοιχη συγκεντρωτική 
κατάσταση για την λογιστική τακτοποίησή της.

8. Οι Τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα θα αποδίδουν 
τα ποσά των προαναφερόμενων εισπράξεων στο Ελληνικό 
Δημόσιο την επόμενη ημέρα της είσπραξής τους.

9. Η Γ.Γ.Π.Σ. (Δ/νση 30η Εφαρμογών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών), με βάση τα στοιχεία εισπράξεων που 
παραλαμβάνει από τη ΔΙΑΣ Α.Ε. και σε συνδυασμό με 
τους χρηματικούς καταλόγους που έχει δημιουργήσει, 
κατανέμει τις εισπράξεις των συγκεκριμένων εσόδων 
στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

10. Εφ’ όσον οι Τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα 
καθυστερούν υπαιτίως την απόδοση των ποσών στο 
Ελληνικό Δημόσιο, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επι−
θεώρησης θα καταλογίζει τόκους υπερημερίας επί των 
ποσών αυτών.

Εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της 
ΔΙΑΣ Α.Ε. ή του πιστωτικού ιδρύματος, το Ελληνικό Δη−
μόσιο θα λαμβάνει ως αποζημίωση ποσό ίσο με τον τόκο 
υπερημερίας, καταλογιζόμενο από την Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικής Επιθεώρησης.

Η πληροφόρηση τέτοιων καθυστερήσεων στη Γενική 
Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης θα γίνεται από 
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την 16η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων – Κλιμάκιο 
στην Γ.Γ.Π.Σ.

Οι Τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα που δεν απο−
στέλλουν στο Δημόσιο πληρωμές που έχουν λάβει από 
τους φορολογούμενους εντός των χρονικών ορίων που 
ορίζονται, με αποτέλεσμα την μη εμπρόθεσμη εξόφληση 
των οφειλών τους, ευθύνονται έναντι των πελατών τους 
για τις συνέπειες της εκπρόθεσμης πληρωμής.

11. Η αμοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε. είναι 0,07 ευρώ ανά έγκυρη 
συναλλαγή πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.

Η αμοιβή των Τραπεζών και των πιστωτικών ιδρυμάτων 
για πληρωμή μέσω καταστήματος (χρέωση λογαριασμού ή 
μετρητά) θα είναι 0,40 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή πλέον 
αναλογούντος Φ.Π.Α. και για πληρωμή μέσω εναλλακτικών 
δικτύων (όπως WEB, ATM) θα είναι 0,20 ευρώ ανά έγκυρη 
συναλλαγή πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.

Η αμοιβή καταβάλλεται συνολικά από το Ελληνικό 
Δημόσιο στην ΔΙΑΣ Α.Ε. εκτός εάν ορίζεται άλλως.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό ΚΑΕ 0874, 
ειδικός φορέας 23 110 του Υπουργείου Οικονομικών.

12. Για την καταβολή της αμοιβής υποβάλλονται από 
την ΔΙΑΣ Α.Ε. α) κατάσταση εκκαθάρισης αμοιβών της 
ΔΙΑΣ Α.Ε. και β) κατάσταση εκκαθάρισης αμοιβών των 
Τραπεζών και των πιστωτικών ιδρυμάτων τον επόμενο 
μήνα της είσπραξης στην 16η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων 
Εσόδων – Κλιμάκιο στη Γ.Γ.Π.Σ. για θεώρηση και στη συνέ−
χεια προωθούνται στην 5η Δ/νση Οικονομικού μαζί με τα 
αντίστοιχα τιμολόγια όπως προβλέπεται από τις διατάξεις 
του Κ.Β.Σ. για την εκκαθάριση της πληρωμής.

Η απόφαση αυτή που θα ισχύσει από 1/9/2011, να δη−
μοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

F
   Αριθ. Φ.12/97315/Β3 (2)
Ρύθμιση θεμάτων διανομής και κοστολόγησης διδακτι−

κών βιβλίων, ηλεκτρονικών σημειώσεων και ενίσχυ−
σης βιβλιοθηκών .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ

ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 15 του νόμου 3549/2007 «Μεταρρύθμιση 

του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 69), όπως τρο−
ποποιήθηκε από το άρθρο 33 παρ. 1 του νόμου 3848/2010 
«Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού−καθιέρωση 
κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄71).

β) των άρθρων 20 περίπτ. Ε (ΣΤ) και 30 παρ. 2 του 
νόμου 1404/1983 «Δομή & λειτουργία των ΤΕI» (Α΄173).

γ) του άρθρου 1 του νόμου 2916/2001 «Διάρθρωση της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του Τε−
χνολογικού Τομέα αυτής» (Α΄114).

δ) του άρθρου 4 του νόμου 3027/2002 «Ρύθμιση θε−
μάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαί−
δευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 152).

ε) του νόμου 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκ−
κλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Α΄14).

στ) του άρθρου 22 παρ. 3 του νόμου 2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις» (Α΄247), όπως τροποποιήθηκε 
με το νόμο 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και 
Ευθύνη» (Α΄141).

ζ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 
98)), καθώς και του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (Α΄194).

η) της υπ’ αριθμ. Φ.1/76244/Β3/2010 υπουργικής από−
φασης «Περί καθορισμού των προϋποθέσεων και της 
διαδικασίας δωρεάν προμήθειας και επιλογής διδακτι−
κών συγγραμμάτων από τους φοιτητές ή σπουδαστές 
των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. και της πληρωμής των δικαιούχων 
εκδοτών» (Β΄957).

θ) της υπ’ αριθμ. Φ.12.1/137002/Β3/2008 κοινής υπουργι−
κής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων διάθεσης, διακίνησης, 
κοστολόγησης και πληρωμής διδακτικών συγγραμμά−
των» (Β΄ 2226).

ι) των υπ’ αριθ. Φ.141/Β3/1402/1984 «Έκδοση και διακίνηση 
διδακτικών βιβλίων των Α.Ε.Ι. καθώς και αντίστοιχες κα−
ταβολές» (Β΄159) και Ε5/5878/1988 «Περί έκδοσης και δια−
κίνησης των διδακτικών βιβλίων των Τ.Ε.Ι. και αντίστοιχες 
καταβολές» (Β΄838) υπουργικών αποφάσεων, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν, εφόσον δεν έρχονται σε αντί−
θεση με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης

ια) της υπ’ αριθ. Φ.5/107227/Β3/2007 υπουργικής από−
φασης «Παροχές και διευκολύνσεις στους φοιτητές των 
Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών» (Β΄1994).

ιβ) της υπ’ αριθμ. Φ.12.1/22913/Β3/2008 υπουργικής 
απόφασης «Τροποποίηση−συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 
Β3/1209/1997 απόφασης ‘’Συγκρότηση Επιτροπής Κο−
στολόγησης Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων’’, όπως 
ισχύει» (Β΄327), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιγ) του άρθρου 23 του Ν. 1268/1982 «Δομή και λειτουρ−
γία των Α.Ε.Ι.» (Α΄87)

ιδ) της αριθμ. Υ350/8−7−2011 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου» (Β΄1603/11−7−2011)

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού ύψους 6.750.000 ευρώ περί−
που για το τρέχον οικονομικό έτος και ύψους 6.750.000 
ευρώ περίπου για κάθε επόμενο οικονομικό έτος. Για 
το τρέχον οικονομικό έτος η εν λόγω δαπάνη θα καλυ−
φθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπο−
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων (ΚΑΕ 1123 και Ειδικοί Φορείς 19−240 
και 19−250). Για τα επόμενα οικονομικά έτη η δαπάνη 
θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται 
στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς του Υπουργείου 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

3. Την αριθμ. 96129/ΙΒ/25−8−2011 Βεβαίωση της οικο−
νομικής υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων περί δέσμευσης των σχε−
τικών πιστώσεων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 
της υπ’ αριθμ. Φ.1/76244/Β3/2010 υπουργικής απόφασης 
(Β΄957) τροποποιείται ως εξής:

«Ο κατάλογος περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) επι−
λογές αποτελούμενες από ένα (1) προτεινόμενο διδα−
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κτικό σύγγραμμα έκαστη ανά υποχρεωτικό ή επιλεγό−
μενο μάθημα, οι οποίες προέρχονται από τα δηλωθέντα 
συγγράμματα στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα 
(ΚΠΣ) ΕΥΔΟΞΟΣ, και συντάσσεται μετά από εισηγήσεις 
των οικείων διδασκόντων ή υπευθύνων για καθένα από 
αυτά, καθώς και των λοιπών καθηγητών που κατέχουν 
θέση του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με 
το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. Σε διαφορε−
τική περίπτωση απαιτείται ειδική αιτιολόγηση από τις 
Γενικές Συνελεύσεις των τμημάτων».

2. Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της 
υπ’ αριθμ. Φ.1/76244/Β3/2010 υπουργικής απόφασης τρο−
ποποιείται ως εξής:

«Διδακτικό σύγγραμμα θεωρείται ένα −και μόνο ένα− 
έντυπο ή ηλεκτρονικό βιβλίο ελευθέρου εμπορίου, καθώς 
και οι έντυπες ή ηλεκτρονικές ακαδημαϊκές σημειώσεις 
ή τα ηλεκτρονικά βιβλία ελεύθερης πρόσβασης, κατόπιν 
έγκρισής τους από τις Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα 
με το νόμο και εφόσον ανταποκρίνονται κατά τρόπο 
ολοκληρωμένο στο γνωστικό αντικείμενο του μαθή−
ματος και καλύπτουν κατά το δυνατόν ολόκληρο ή το 
μεγαλύτερο μέρος της ύλης και του περιεχομένου του, 
όπως καθορίζεται στον Οδηγό Σπουδών σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του οικείου Τμήματος 
των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. και του Προγράμματος 
Σπουδών των Α.Ε.Α. Οι διδάσκοντες−συγγραφείς των 
ως άνω ηλεκτρονικών σημειώσεων δικαιούνται αμοιβής 
υπό τις προϋποθέσεις του νόμου».

Άρθρο 2

Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. Φ.1/76244/
Β3/2010 υπουργικής απόφασης (Β΄957) αντικαθίσταται 
ως εξής:

2. Οι φοιτητές και οι σπουδαστές των ιδρυμάτων, πέ−
ραν των συγγραμμάτων, δικαιούνται να παραλαμβάνουν 
διδακτικά βοηθήματα με δαπάνη του Δημοσίου, κατόπιν 
σχετικής αιτιολογημένης πρότασης της Γ.Σ. του Τομέα και 
απόφασης της Γ. Σ. του Τμήματος ή του Προγράμματος 
Σπουδών και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2011−2012. Ως 
διδακτικά βοηθήματα νοούνται αποκλειστικά και μόνο τα 
κλασικά κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής, Λατινικής, Βυ−
ζαντινής και Νεοελληνικής Γραμματείας, οι κώδικες, οι 
ιατρικοί άτλαντες και τα λεξικά, τα οποία αποτελούν συ−
μπλήρωμα των προτεινομένων διδακτικών συγγραμμάτων, 
μη συμπεριλαμβανομένων των επιπλέον τόμων του ίδιου 
συγγράμματος, ούτε των βιβλίων άλλων συγγραφέων τα 
οποία δεν ανήκουν στις ως άνω κατηγορίες. Επιπλέον, 
επιτρέπεται η διανομή μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2011−
2012 των ξενόγλωσσων βοηθημάτων που προμηθεύονται 
τα τμήματα κατόπιν διαδικασίας διαγωνισμού.

Άρθρο 3

1. Τα διδακτικά βιβλία ελευθέρου εμπορίου τα οποία 
περιλαμβάνονται στους συνολικούς καταλόγους των 
Τμημάτων ή των Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και 
Α.Ε.Α. (μη συμπεριλαμβανομένων των μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων) και ουδέποτε κοστολογήθηκαν, κο−
στολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου. Από το ακαδημαϊκό έτος 2010−2011, οι εκδότες 
δεν έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν τη σύμφωνα με 
την παράγραφο 3 του άρθρου Μόνου της υπ’ αριθμ. 
Φ.12.1/137002/Β3/2010 υπουργικής απόφασης (Β΄ 2226) εκ 
νέου κοστολόγηση των διδακτικών βιβλίων.

2. Εκδοτικές επιχειρήσεις και αυτοεκδότες (εκδότες), που 
διαθέτουν εξουσία διανομής διδακτικού βιβλίου ή άδεια εκ−
μετάλλευσής του και που καταχωρούν μη κοστολογημένα 
διδακτικά βιβλία ελευθέρου εμπορίου στο Κεντρικό Πληρο−
φοριακό Σύστημα (ΚΠΣ) ΕΥΔΟΞΟΣ οφείλουν, εφόσον αυτά 
ενταχθούν στον συνολικό κατάλογο διδακτικών συγγραμ−
μάτων ενός ή περισσοτέρων Τμημάτων ή Προγραμμάτων 
Σπουδών, να αιτούνται την κοστολόγησή τους αποκλει−
στικά μέσω του ίδιου συστήματος. Στην αίτησή τους θα 
πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα σύμφωνα με το νόμο, την 
τιμή του διδακτικού βιβλίου στο ελεύθερο εμπόριο χωρίς 
Φ.Π.Α., τις διαστάσεις του, το είδος του εξωφύλλου, το 
συνολικό αριθμό των σελίδων του, την αρίθμηση των σε−
λίδων που περιέχουν διαγράμματα, πίνακες, μαθηματικούς 
τύπους, εικόνες, σχήματα και παρτιτούρες, καθώς και την 
αρίθμηση των σελίδων του με μονόχρωμο, δίχρωμο ή 
τετράχρωμο περιεχόμενο. Η καταχώριση της αρίθμησης 
για τα δυο τελευταία τεχνικά χαρακτηριστικά θα πραγ−
ματοποιείται μέσω ειδικών πινάκων (π.χ. δεκαεξασέλιδα).

3. (α) Η τιμή κοστολόγησης κάθε διδακτικού βιβλίου 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% της τιμής του χωρίς 
το Φ.Π.Α. στο ελεύθερο εμπόριο. Στην περίπτωση που 
η τιμή ενός διδακτικού βιβλίου υπερβαίνει το ανωτέρω 
ποσοστό, η τιμή του μειώνεται και ορίζεται στο 70% της 
τιμής του χωρίς το Φ.Π.Α στο ελεύθερο εμπόριο.

 (β) Διδακτικά βιβλία τα οποία αποτελούν προϊόν με−
ταφοράς από μια γλώσσα σε άλλη θα κοστολογούνται 
σε συνάρτηση με το πρωτότυπο έργο, του οποίου ο 
δημιουργός επιτρέπει τη μετάφραση. Η τιμή κοστολό−
γησης του παράγωγου έργου, κατά το χρόνο της αί−
τησης κοστολόγησης, δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει 
την τιμή του πρωτότυπου έργου στο ελεύθερο εμπόριο 
προσαυξημένη κατά 60%. Η τιμή του πρωτότυπου έρ−
γου καθορίζεται από τον εκδότη του στον διατιθέμενο 
επίσημο τιμοκατάλογο στη χώρα της έδρας του. Εάν 
το παράγωγο έργο αποτελείται από περισσότερα τεύ−
χη ή τόμους τότε το υπερβάλλον ποσό θα αφαιρείται 
αναλογικά από το κάθε τεύχος ή τόμο.

4. (α) Για την υπαγωγή ενός διδακτικού βιβλίου στην 
κατηγορία «ιατρικό−μαθηματικό−τεχνικό−τέχνης−μουσι−
κό» προϋποτίθεται ότι αυτό περιέχει εικόνες ή μαθημα−
τικούς τύπους ή πίνακες ή διαγράμματα ή σχήματα ή 
παρτιτούρες σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 30% του 
συνολικού αριθμού των σελίδων του.

 (β) Από το ακαδημαϊκό έτος 2011−2012 τα διδακτικά 
βιβλία με τετράχρωμο περιεχόμενο θα κοστολογούνται 
ως δίχρωμα. Εξαίρεση αποτελούν τα διδακτικά βιβλία στα 
οποία το τετράχρωμο περιεχόμενο έχει τη μορφή ένθε−
του στο τέλος του βιβλίου καθώς και τα διδακτικά βιβλία 
που υπάγονται στην κατηγορία «ιατρικό−μαθηματικό−τε−
χνικό−τέχνης−μουσικό». Η κοστολόγηση του ένθετου ή των 
έγχρωμων σελίδων σε αυτές τις περιπτώσεις θα γίνεται 
σύμφωνα με τις τιμές που ορίζονται στην κατηγορία Τε−
χνικό−Τετράχρωμο (Πίνακας 2 της παρούσης).

 (γ) Το σκληρό εξώφυλλο θα λαμβάνεται υπόψη κατά 
την κοστολόγηση των διδακτικών βιβλίων μόνο στην 
περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των σελίδων τους 
υπερβαίνει τις τετρακόσιες (400).

(δ) Ο συνολικός αριθμός σελίδων που θα λαμβάνεται 
υπόψη κατά την διαδικασία της κοστολόγησης δεν μπο−
ρεί να υπερβαίνει τις χίλιες (1000). Στην περίπτωση που 
ο συνολικός αριθμός σελίδων ενός διδακτικού βιβλίου 
υπερβαίνει τις χίλιες (1000), οι επιπλέον σελίδες δεν θα 
κοστολογούνται εξαιρουμένων των συγγραμμάτων που 
έχουν διανεμηθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2010−2011.
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 (ε) Τα διδακτικά βιβλία που δεν είναι δυνατό να υπα−
χθούν σε καμιά από τις κατηγορίες διαστάσεων του 
Πίνακα 2 θα κοστολογούνται υποχρεωτικά από την Επι−
τροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων.

5. Για τα διδακτικά βιβλία που διανεμήθηκαν κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2010−2011 και ουδέποτε κοστολογήθη−
καν, οι εκδότες δύνανται να επιλέξουν την ηλεκτρονική 
διαδικασία κοστολόγησης ή την κοστολόγηση από την 
Επιτροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Βιβλίων. Στη δεύ−
τερη περίπτωση οι εκδότες οφείλουν να προσκομίζουν 
την αίτηση κοστολόγησης που υποβάλλεται μέσω του 
συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ στη Διεύθυνση Σπουδών και 
Φοιτητικής Μέριμνας ή στη Διεύθυνση Ανώτατης Τε−
χνολογικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Διά 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων συνοδευμένη από: (i) 
Ένα (1) αντίτυπο του διδακτικού βιβλίου (ii) Επίσημο τι−
μοκατάλογο των εκδόσεων του ακαδημαϊκού έτους για 
το οποίο υποβάλλεται προς κοστολόγηση το διδακτικό 
βιβλίο. Τα διδακτικά βιβλία αυτής της κατηγορίας θα 
κοστολογούνται με βάση την κλίμακα τιμών κοστολό−
γησης που παρατίθεται ενδεικτικά στον Πίνακα 1. Στην 
περίπτωση αυτή, ένσταση ως προς την τιμή κοστολό−
γησης μπορεί να υποβάλλεται ενώπιον της Επιτροπής 
Κοστολόγησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα 
(60) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της σχετι−
κής απόφασης κοστολόγησης στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ. 
Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν εξετάζονται.

6. Οι τιμές κοστολόγησης των διδακτικών βιβλίων που 
προκύπτουν από την ηλεκτρονική διαδικασία κοστολόγη−
σης υπόκεινται στον έλεγχο της Επιτροπής Κοστολόγησης 
Διδακτικών Βιβλίων. Η Επιτροπή Κοστολόγησης Διδακτικών 
Βιβλίων προβαίνει σε τακτικό δειγματοληπτικό έλεγχο πο−
σοστού τουλάχιστον 10% επί του συνολικού αριθμού των 
αιτήσεων σύμφωνα με το νόμο και δύναται να διενεργεί 
και έκτακτους ελέγχους. Στην περίπτωση που κατά τους 
ελέγχους διαπιστωθεί ψευδής δήλωση των στοιχείων διδα−
κτικού βιβλίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ο 
εκδότης θα υφίσταται εκτός των άλλων και τις κυρώσεις 
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ενώ παράλληλα 
θα αναστέλλεται η διαδικασία πληρωμής του και ανάλογα 
με την βαρύτητα της παράβασης θα επιβάλλεται προσωρι−
νή ή οριστική διαγραφή του συγκεκριμένου βιβλίου ή του 
εκδότη από το πληροφοριακό σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ.

7. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Κοστολόγησης, με τις 
οποίες καθορίζονται οι τιμές κοστολόγησης των βιβλίων, 
όπως και οι υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες αυτές 
εγκρίνονται, γνωστοποιούνται στους εκδότες αναρτώ−
μενες στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ και περιλαμβάνουν τα 

στοιχεία του εκδότη, του συγγραφέα, τον τίτλο, τον κω−
δικό του διδακτικού βιβλίου στο πληροφοριακό σύστημα 
ΕΥΔΟΞΟΣ, το ISBN και την τιμή κοστολόγησης.

8. Αιτήσεις για κοστολόγηση των διδακτικών βιβλίων 
υποβάλλονται το αργότερο μέχρι τη λήξη του ακαδημα−
ϊκού έτους διανομής τους. Ειδικά για τα διδακτικά βιβλία 
που διανεμήθηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010−2011 οι 
αιτήσεις κοστολόγησης είναι δυνατό να υποβάλλονται 
μέχρι τις 31−10−2011.

9. Από το ακαδημαϊκό έτος 2011−2012 και σύμφωνα με 
τα στοιχεία που προκύπτουν από το πληροφοριακό σύ−
στημα ΕΥΔΟΞΟΣ, σε περίπτωση διανομής συγκεκριμέ−
νου διδακτικού βιβλίου κατά το ίδιο ακαδημαϊκό εξάμηνο 
σε αριθμό αντιτύπων μεγαλύτερο του χίλια πεντακόσια 
(1500), η τιμή του, όπως ορίζεται με τις ανωτέρω διατά−
ξεις, μειώνεται ως ακολούθως: (i) Για αριθμό αντιτύπων 
από 1501 έως 2000 η τιμή κοστολόγησης μειώνεται κατά 
5%, (ii) Για αριθμό αντιτύπων από 2001 και άνω η τιμή 
κοστολόγησης μειώνεται κατά 10%.

10. Στη δωρεάν διανομή διδακτικών βιβλίων δεν περι−
λαμβάνονται και ούτε καταχωρούνται στο πληροφοριακό 
σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ διδακτορικές διατριβές, βιβλιογρα−
φίες, μονογραφίες περιορισμένου αντικειμένου, άρθρα 
και λοιπά δημοσιεύματα στον ημερήσιο και περιοδικό 
τύπο (εξαιρουμένων των επιστημονικών περιοδικών), 
κασέτες, δισκέτες, CD, DVD, ντοσιέ εργασίας, παιχνίδια, 
εκδόσεις τέχνης (συλλογές εικόνων, συλλογές σχεδίων 
κ.λ.π.), περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες, πανδέκτες, συνε−
ντεύξεις, και γενικά υλικό που δεν μπορεί να θεωρηθεί 
διδακτικό βιβλίο, καθώς επίσης ανακοινώσεις συνεδρίων, 
ανακοινώσεις συμποσίων, πρακτικά συνεδρίων ή ημε−
ρίδων, πρακτικά σεμιναρίων, (εκτός εκείνων που έχουν 
υποστεί επιστημονική επεξεργασία, όπως αποδεικνύεται 
από βεβαίωση του οικείου Τομέα). 

11. Τεύχη ή τόμοι ενός ή περισσοτέρων συγγραφέων 
κοστολογούνται ξεχωριστά. Οι εκδότες πολύτομων δι−
δακτικών βιβλίων, τα οποία έχουν κοστολογηθεί κατά το 
παρελθόν με ενιαία τιμή, οφείλουν, εφόσον αυτά συμπε−
ριληφθούν στους καταλόγους των Τμημάτων ή των Προ−
γραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., να υποβάλλουν 
αίτηση εκ νέου κοστολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρούσης και να τα καταχωρούν ως ξεχωριστές εγ−
γραφές στο πληροφοριακό σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ. Σε αντί−
θετη περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή τους 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 
Φ.1/76244/Β3/2010 (Β΄ 957) υπουργικής απόφασης.

12. Οι κλίμακες τιμών κοστολόγησης παρατίθενται 
στους ακόλουθους πίνακες 1 και 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΑΝΑ ΣΕΛΙΔΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010−2011
(ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ)

ΑΠΛΟ

ΙΑΤΡΙΚΟ−
ΜΑΘΗΜΑΤΙ−
ΚΟ− ΤΕΧΝΙ−
ΚΟ−ΤΕΧΝΗΣ

ΣΚΛΗΡΟ 
ΕΞΩΦΥΛ−

ΛΟ
CD

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΣΕΛΙΔΑΣ 1ΧΡΩΜΑ 2ΧΡΩΜΟ 4ΧΡΩΜΟ 1 ΧΡΩΜΑ 2ΧΡΩΜΟ 4ΧΡΩΜΟ

ΕΛΛΗΝΙ−
ΚΟ 14 x 21 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

17 x 24 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
21 x 29 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
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ΑΠΛΟ

ΙΑΤΡΙΚΟ−
ΜΑΘΗΜΑΤΙ−
ΚΟ− ΤΕΧΝΙ−
ΚΟ−ΤΕΧΝΗΣ

ΣΚΛΗΡΟ 
ΕΞΩΦΥΛ−

ΛΟ
CD

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΣΕΛΙΔΑΣ 1ΧΡΩΜΑ 2ΧΡΩΜΟ 4ΧΡΩΜΟ 1 ΧΡΩΜΑ 2ΧΡΩΜΟ 4ΧΡΩΜΟ

ΞΕΝΟ−
ΓΛΩΣΣΟ 14 x 21 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

17 x 24 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
21 x 29 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

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΑΝΑ ΣΕΛΙΔΑ)1

(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ)

ΑΠΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ −
ΤΕΧΝΙΚΟ – ΤΕΧΝΗΣ − ΜΟΥΣΙΚΟ

ΣΚΛΗΡΟ 
ΕΞΩΦΥΛΛΟ2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΔΙΧΡΩΜΟ ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΟ3 ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΔΙΧΡΩΜΟ ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΟ

14 x 21 0,035 0,044 0,054 0,044 0,054 0,065 1,00
17 x 24 0,042 0,049 0,063 0,048 0,057 0,068 1,00
21 x 29 0,057 0,072 0,090 0,070 0,080 0,098 1,50

1. Ο συνολικός αριθμός σελίδων που θα λαμβάνεται 
υπόψη κατά την διαδικασία της κοστολόγησης ενός 
διδακτικού βιβλίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις χίλιες 
(1000)

2. Λαμβάνεται υπόψη μόνο κατά την κοστολόγηση 
διδακτικών βιβλίων άνω των τετρακοσίων (400) σελί−
δων

3. Για τα «απλά» βιβλία οι τιμές τετράχρωμης εκτύπω−
σης ισχύουν μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2010−2011

Άρθρο 4

Η παράγραφος 14 του άρθρου Μόνου της υπ’ αριθμ. 
Φ.12.1/137002/Β3/2008 (Β΄2226) κοινής υπουργικής από−
φασης για τη «Ρύθμιση θεμάτων διάθεσης, διακίνησης, 
κοστολόγησης και πληρωμής διδακτικών συγγραμμά−
των» αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι ακαδημαϊκές σημειώσεις είναι δυνατόν να αναρ−
τώνται από τους διδάσκοντες−συγγραφείς τους σε ηλε−
κτρονική μορφή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ 
σύμφωνα με τους όρους διάθεσης που προβλέπονται 
στο σύστημα, κατόπιν έγκρισής τους από τις Γενικές 
Συνελεύσεις σύμφωνα με το νόμο. Οι συγκεκριμένες 
ηλεκτρονικές σημειώσεις πρέπει να ανταποκρίνονται 
κατά τρόπο ολοκληρωμένο στο γνωστικό αντικείμενο 
του μαθήματος, καθώς και να καλύπτουν κατά το δυ−
νατόν ολόκληρο ή το μεγαλύτερο μέρος της ύλης και 
του περιεχομένου του, όπως καθορίζεται στον Οδηγό 
Σπουδών σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπου−
δών του οικείου Τμήματος των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. 
και του Προγράμματος Σπουδών των Α.Ε.Α.

2. Προϋπόθεση για τη διανομή ηλεκτρονικών σημειώ−
σεων αποτελεί η προηγούμενη καταχώριση τους στο 
γενικό κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων του Κεντρι−
κού Πληροφοριακού Συστήματος (ΚΠΣ) ΕΥΔΟΞΟΣ.

3. Στην περίπτωση που παρέχεται το δικαίωμα επι−
λογής ταυτόχρονα βιβλίων και ηλεκτρονικών σημειώ−
σεων σε ένα μάθημα του προγράμματος σπουδών ο 
διδάσκων−συγγραφέας των ηλεκτρονικών σημειώσεων 
δεν δικαιούται αμοιβής, ενώ στην περίπτωση εκείνη που 
διανέμονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικές σημει−
ώσεις, ο διδάσκων−συγγραφέας δικαιούται αμοιβής για 
τα συγγραφικά του δικαιώματα εφόσον σωρευτικά:

Α) ο συνολικός αριθμός σελίδων των ηλεκτρονικών 
σημειώσεων που προτείνει προς ανάρτηση στο πλη−
ροφοριακό σύστημα υπερβαίνει το ελάχιστο όριο των 
εκατόν πενήντα (150)

Β) οι ηλεκτρονικές σημειώσεις δηλώθηκαν−επιλέχθη−
καν από τουλάχιστον δεκαπέντε (15) φοιτητές μέσω του 
πληροφοριακού συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ και

Γ) η ανάρτηση των ηλεκτρονικών σημειώσεων του μα−
θήματος στο πληροφοριακό σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ γίνεται 
υπό τους όρους που προβλέπονται σε αυτό.

4. Εφόσον συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις, το 
ύψος της καταβλητέας αμοιβής κυμαίνεται μεταξύ του 
ελάχιστου ποσού των εκατόν πενήντα (150) ευρώ και του 
μέγιστου ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ,ανάλογα 
με τον αριθμό των σελίδων και καθορίζεται σε ένα (1) 
ευρώ ανά σελίδα. Κατά τον υπολογισμό της αμοιβής 
δεν λαμβάνονται υπόψη οι σελίδες που περιέχουν ηλε−
κτρονικές παρουσιάσεις.

5. Ο διδάσκων−συγγραφέας ηλεκτρονικών σημειώσεων 
δικαιούται άπαξ ανά ακαδημαϊκό έτος αμοιβής ανεξαρ−
τήτως του αριθμού μαθημάτων στις οποίες αυτές δια−
νέμονται. Στην περίπτωση που ο διδάσκων−συγγραφέας 
διανέμει διαφορετικές ηλεκτρονικές σημειώσεις, τότε 
δικαιούται αμοιβή, για μέγιστο αριθμό τεσσάρων (4) 
ηλεκτρονικών σημειώσεων, ανεξάρτητα από το συνολικό 
αριθμό των ηλεκτρονικών σημειώσεων που αναρτά στο 
πληροφορικό σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ.»

Άρθρο 5

1. Με δαπάνη του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων, οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες 
οφείλουν να εμπλουτίζουν τις συλλογές τους με τον 
απαιτούμενο αριθμό βιβλίων ώστε να καλύπτονται οι 
ανάγκες των φοιτητών υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου.

2. Κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου και 
λαμβάνοντας υπόψη τις αιτιολογημένες εισηγήσεις των 
Τμημάτων των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και των Προγραμ−
μάτων Σπουδών των Α.Ε.Α, οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες 
οφείλουν, αποκλειστικά και μόνο μέσω του πληροφο−
ριακού συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ και σύμφωνα με τους 
προβλεπόμενους σε αυτό κανόνες, να διαμορφώνουν 
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συγκεντρωτικές καταστάσεις προμήθειας βιβλίων, οι 
οποίες υπόκεινται στην έγκριση του Υπουργείου Παι−
δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 6

1. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της 
υπ’ αριθμ. Φ.1/76244/Β3/2010 (Β΄ 957) υπουργικής από−
φασης τροποποιείται ως εξής: «Με το πέρας της δια−
δικασίας διανομής των συγγραμμάτων συντάσσονται 
βάσει των στοιχείων του πληροφοριακού συστήματος 
ΕΥΔΟΞΟΣ συγκεντρωτικές οικονομικές καταστάσεις, 

στις οποίες περιλαμβάνεται το σύνολο των διανεμηθέ−
ντων συγγραμμάτων τα οποία θα πληρωθούν».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 30 Αυγούστου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 ΑΝΑΠΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02019153108110008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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