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ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση  
                με αριθμό 1509/24-10-2019»  
                                                                                                                
     Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 1509/24-10-2019, την οποία κατέθεσαν οι 
ανωτέρω κ.κ. Βουλευτές με θέμα: « Προβλήματα με την διανομή των ακαδημαϊκών 
συγγραμμάτων στους φοιτητές»,  σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα: 
      Το νομοθετικό πλαίσιο των συγγραμμάτων ορίζεται με το άρθρο 37 του ν.4009/2011 
(ΦΕΚ 195 Α’/6-9-2011). Σύμφωνα με την  παρ.1 του άρθρου 37 του ν.4009/2011, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, τα θέματα που αφορούν στον τρόπο και τα κριτήρια της δωρεάν 
διανομής στους ενεργούς φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών των διδακτικών 
συγγραμμάτων μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ» ρυθμίζονται με Κοινή 
Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας. Συγκεκριμένα, η διανομή των 
συγγραμμάτων στους φοιτητές διενεργείται σύμφωνα με την αρ. 125766/Ζ1/28-7-2016 
ΚΥΑ «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας επιλογής και δωρεάν προμήθειας 
διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.» (Β’ 2433).  
      Επισημαίνεται ότι η διαδικασία καταχώρισης διδακτικών συγγραμμάτων και σημείων 
διανομής καθώς και η διαμόρφωση του καταλόγου διδακτικών συγγραμμάτων έχουν 
ολοκληρωθεί απρόσκοπτα, έτσι ώστε η διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές να 



 

διεξαχθεί ομαλά. Η διαδικασία κοστολόγησης έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με την αρ.  
125768/Ζ1/16 ΚΥΑ «Ρύθμιση θεμάτων κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων (ΦΕΚ 
2433 Β/5-8-16 - διορθ.σφαλμ. στο ΦΕΚ 3138 Β/30-9-16), ενώ ο έλεγχος κοστολόγησης 
πραγματοποιείται σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ.  
     Σημειώνεται, ακόμη, ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.4009/11(Α΄195) ως «Ενεργοί 
φοιτητές» ορίζονται «οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι εγγράφονται 
σύμφωνα με το άρθρο 33 και των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια 
των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το 
ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα εξάμηνα. Για τους 
φοιτητές μερικής φοίτησης ο χρόνος αυτός είναι διπλάσιος του ενδεικτικού για το 
πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν».  
    Περαιτέρω, σας κάνουμε γνωστό ότι με το άρθρο 65 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) έχει 
προστεθεί και παραμένει σε ισχύ η παράγραφος 6 στο άρθρο 37 του ν.4009/2011 ως εξής:  
«6.α) Στους φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου 
πτυχίου χορηγούνται δωρεάν έντυπα διδακτικά συγγράμματα. β) Από της δημοσιεύσεως 
του παρόντος καταργείται κάθε αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη, καθώς και η διάταξη της 
περίπτωση αα΄ της παρ. 10 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195)». 
     Τέλος, η εξόφληση των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων αποτελεί μια διαδικασία με 
συνεχή και αδιάλειπτη ροή. Η δαπάνη που προκύπτει από την εξόφληση των τιμολογίων 
που έχουν εκδοθεί για τη διανομή των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων ανέρχεται μέχρι 
σήμερα στο ποσό των 47,5 εκ. ευρώ και η διαβίβαση δικαιολογητικών, για το χειμερινό 
εξάμηνο 2018-2019, αφορά σε τιμολόγια συνολικού ύψους 14,5 εκατομμυρίων ευρώ. 
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      Εσωτερική διανομή                                                         
      1. Γραφείο κας Υπουργού 
      2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Β. Διγαλάκη 
      3. Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης 
      4. Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
      5. Τ.Κ.Ε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 

ΤΜ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 
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                                                 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
 
 

1. Νικόλαος Φίλης 
2. Μερόπη Τζούφη 
3. Ελευθέριος Αβραμάκης 
4. Σωκράτης Βαρδάκης 
5. Καλλιόπη Βέττα 
6. Αναστασία Γκαρά 
7. Χουσεΐν Ζεϊμπέκ 
8. Νίνα Κασιμάτη 
9. Χαρά Καφαντάρη 
10. Κυριακή Μάλαμα 
11. Χαράλαμπος Μαμουλάκης 
12. Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος 
13. Κώστας Μπάρκας 
14.  Αικατερίνη Παπανάτσιου 
15.  Παναγιού (Γιώτα) Πούλου 
16.  Ιωάννης Σαρακιώτης 
17.  Πάνος Σκουρλέτης 
18.  Μπέττυ Σκουφά 
19.  Σωκράτης Φάμελλος 
20.  Ραλλία Χρηστίδου 
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