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Απόφαση 12.1/137002/Β3/2008 
Ρύθµιση θεµάτων διάθεσης, διακίνησης, κοστολόγησης και πληρωµής διδακτικών συγγραµµάτων 

(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Β’ αρ. 2226/30 Οκτωβρίου 2008) 
 

 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Αριθµ. Φ.12.1/137002/Β3 (1) 
Ρύθµιση θεµάτων διάθεσης, διακίνησης, κοστολόγη− 
σης και πληρωµής διδακτικών συγγραµµάτων 
 
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) Tου άρθρου 23 του ν. 1268/1982 «Για τη δοµή και 
λειτουργία των Α.Ε.Ι.» (Α87) 
β) Της παρ. E’ του άρθρου 20 του ν. 1404/1983 «∆οµή 
και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» (Α 173). 
γ) Του άρθρου 1 του ν. 2916/2001 «∆ιάρθρωση της Ανώ− 
τατης Εκπ/σης και ρύθµιση θεµάτων του Τεχνολογικού 
Τοµέα αυτής» (Α 152). 
δ) Του άρθρου 15 του ν. 3549/2007 «Μεταρρύθµιση 
του θεσµικού πλαισίου για τη δοµή και λειτουργία των 
Α.Ε.Ι.» (Α 69). 
ε) Του άρθρου 22 παρ.3 του ν.2362/1995 «Περί ∆ηµο− 
σίου Λογιστικού Ελέγχων και ∆απανών του Κράτους 
κ.λ.π.» (Α 247). 
στ) Των άρθρων 3 και 4 του ν. 3027/2002 «Ρύθµιση 
θεµάτων Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκ− 
πάιδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 152). 
ζ) Του άρθρου 11 του ν. 2327/1995 «Εθνικό Συµβούλιο 
Παιδείας ρύθµιση θεµάτων έρευνας παιδείας και µετεκ− 
παίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». 
η) Των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 
63/2005 Α΄98). 
θ) Του π.δ. 226/2007 «Περί του τρόπου δωρεάν προµή− 
θειας και επιλογής διδακτικών συγγραµµάτων από τους 
φοιτητές ή σπουδαστές των Α.Ε.Ι.» (Α 256). 
ι) Της υπ’ αριθµ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών» (Β΄1948), όπως ισχύει. 
ια) Της υπ’ αριθµ. Υ251/28.9.2007 απόφασης του Πρω− 
θυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων» (Β΄ 1944). 
ιβ) Των υπ’ αριθµ. Φ.141/Β3/1402/20.3.1984 «Έκδοση και 
διακίνηση διδακτικών βιβλίων των Α.Ε.Ι. καθώς και αντί− 
στοιχες καταβολές» (Β΄159) και Ε5/5878/1.11.1988 «Περί 
έκδοσης και διακίνησης των διδακτικών βιβλίων των 
Τ.Ε.Ι. και αντίστοιχες καταβολές» (Β΄ 838) Υπουργικών 
αποφάσεων όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 
εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης. 
ιγ) Της υπ’ αριθµ. Φ.5/107227/Β3/1.10.2007 απόφασης 
«Παροχές και διευκολύνσεις στους φοιτητές των Ανώ− 
τατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών» (Β΄ 1994) 
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ− 
ϋπολογισµού ύψους € 27.000.000 περίπου για το τρέχον 
οικονοµικό έτος και ύψους € 52.500.000 περίπου για το 
2009 και για κάθε επόµενο οικονοµικό έτος. Για το τρέ− 
χον οικονοµικό έτος η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από 
τις εγγεγραµµένες πιστώσεις στους προϋπολογισµούς 
του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Φ.19−250 ΚΑΕ 1123, Φ.19−240 ΚΑΕ 2422 
και Φ.19−230 ΚΑΕ 2424 και 1123). Για τα επόµενα 
οικονοµικά έτη η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
που θα εγγράφονται στους αντίστοιχους προϋπολογισµούς 
του ΥΠ.Ε.Π.Θ., αποφασίζουµε: 
 

Άρθρο 
Μόνο 
1. Στους φοιτητές ή σπουδαστές διανέµεται δωρε− 
άν ένα (1) διδακτικό σύγγραµµα για κάθε διδασκόµενο 
υποχρεωτικό ή επιλεγόµενο µάθηµα του προγράµµατος 
σπουδών που ανταποκρίνεται κατά τρόπο ολοκληρω− 
µένο στο γνωστικό του αντικείµενο και καλύπτει κατά 
το δυνατόν ολόκληρο ή το µεγαλύτερο µέρος της ύλης 
και του περιεχοµένου του µαθήµατος, όπως καθορίζε− 
ται στον Οδηγό Σπουδών, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο 
πρόγραµµα σπουδών του οικείου Τµήµατος ή προγράµ− 
µατος σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των παρ. 7 και 
8 του π.δ. 226/2007. Στην έννοια του ενιαίου συγγράµ− 
µατος περιλαµβάνονται και τα βιβλία ασκήσεων,καθώς 
επίσης CD και DVD ύστερα από πρόταση της Γενικής 
Συνέλευσης του Τοµέα και απόφαση της Γενικής Συνέ− 
λευσης του Τµήµατος ή του Προγράµµατος Σπουδών, 
προκειµένου να διανεµηθούν στους δικαιούχους φοιτη− 
τές ή σπουδαστές. 
2. Τα διδακτικά συγγράµµατα, τα οποία έχουν κο− 
στολογηθεί από τις επιτροπές κοστολόγησης ή έχει 
χορηγηθεί σε αυτά ποσοστό προσαύξησης µέχρι και 
το ακαδηµαϊκό έτος 2007−2008, διατηρούν τις ίδιες 
τιµές κοστολόγησης για τα επόµενα ακαδηµαϊκά έτη 
όπως αυτές αναφέρονται στις υπουργικές αποφάσεις, 
οι οποίες δηµοσιεύτηκαν στα Φ.Ε.Κ.. Για τα διδακτικά 
συγγράµµατα που έχουν κοστολογηθεί και από τις δυο 
επιτροπές (Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι.) ή έχει χορηγηθεί 
σε αυτά ποσοστό προσαύξησης, ισχύει η τιµή κοστο− 
λόγησης των Πανεπιστηµίων. 
3. Οι εκδότες έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την 
εκ νέου κοστολόγηση µετά την πάροδο τουλάχιστον 
(2) δύο ετών. Η διετία υπολογίζεται από το ακαδηµαϊκό 
έτος 2008−2009. 
4. Τα διδακτικά συγγράµµατα, τα οποία περιλαµβάνο− 
νται στους οριστικούς καταλόγους των Τµηµάτων ή των 
Προγραµµάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. (µη συµπε− 
ριλαµβανοµένων των µεταπτυχιακών προγραµµάτων) 
και ουδέποτε κοστολογήθηκαν, κοστολογούνται από 
την επιτροπή κοστολόγησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της παραγράφου 6 της παρούσας απόφασης. 
5. Βελτιωµένες εκδόσεις των διδακτικών συγγραµµά− 
των µε ποσοστό βελτίωσης τουλάχιστον 20% που βε− 
βαιώνεται από σχετική γνωµοδότηση του οικείου Τοµέα 
ως προς το ποσοστό βελτίωσης, κοστολογούνται από 
την επιτροπή κοστολόγησης εφόσον αυτό ζητηθεί µε 
αίτηση του εκδότη. 
6. Ο οριστικός κατάλογος των διδακτικών συγγραµ− 
µάτων αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Α.Ε.Ι. ή 
της Α.Ε.Α. κατά περίπτωση και στην επίσηµη ιστοσε− 
λίδα του Τµήµατος ή του Προγράµµατος Σπουδών.Ο 
εν λόγω κατάλογος φέρει υποχρεωτικά την υπογραφή 
του Προέδρου ή Προϊσταµένου του Τµήµατος ή του 
∆ιευθυντή του Προγράµµατος Σπουδών και του Γραµ− 
µατέα του Τµήµατος ή του Προγράµµατος Σπουδών 
του οικείου Ιδρύµατος.Οι Γραµµατείες των Τµηµάτων 
και των Προγραµµάτων Σπουδών αποστέλλουν τον 
αναφερόµενο κατάλογο µαζί µε τις ειδικές βεβαιώσεις 
αιτιολόγησης ηλεκτρονικά στη ∆ιεύθυνση Σπουδών και 
Φοιτητικής Μέριµνας ή στη ∆ιεύθυνση Ανώτατης Τε− 
χνολογικής Εκπαίδευσης κατά περίπτωση,στα Τµήµατα 
των ∆ιδακτικών Συγγραµµάτων των Ιδρυµάτων καθώς 
και στους εκδότες ώστε να κινηθεί άµεσα η διαδικασία 
κοστολόγησης. Ο εκδότης µε σχετική αίτηση, υποβάλλει 
κατά περίπτωση στη ∆ιεύθυνση Σπουδών και Φοιτητι− 
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κής Μέριµνας ή στη ∆ιεύθυνση Ανώτατης Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ.: 
i) Ένα αντίτυπο του διδακτικού συγγράµµατος. 
ii) Υπεύθυνη δήλωση µε συνηµµένη κατάσταση στην 
οποία θα αναφέρεται η τιµή ελευθέρου εµπορίου χω− 
ρίς Φ.Π.Α. που θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
υπεύθυνης δήλωσης. 
iii) Επίσηµο τιµοκατάλογο των εκδόσεων του ακαδη− 
µαϊκού έτους για το οποίο υποβάλλεται προς κοστο− 
λόγηση το σύγγραµµα. 
Σε κάθε περίπτωση η τιµή κοστολόγησης των διδακτι− 
κών συγγραµµάτων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 70% 
της τιµής τους στο ελεύθερο εµπόριο. 
7. Η κλίµακα τιµών κοστολόγησης των διδακτικών 
συγγραµµάτων παρατίθεται ενδεικτικά στον κατωτέ− 
ρω πίνακα. 
8. Στο Φ.Ε.Κ. θα αναφέρονται µόνο τα στοιχεία του εκ− 
δότη, του συγγραφέα, ο τίτλος και η τιµή κοστολόγησης 
του διδακτικού συγγράµµατος καθώς και το ακαδηµαϊκό 
έτος διανοµής. ∆ε θα αναφέρονται Α.Ε.Ι., Α.Ε.Α., Τµήµα 
ή Πρόγραµµα Σπουδών διανοµής. 
9α. Αιτήσεις για κοστολόγηση των διδακτικών συγ− 
γραµµάτων υποβάλλονται το αργότερο µέχρι 30 Ιουνίου 
εκάστου έτους. 
9β. Εκκρεµότητες κοστολόγησης διδακτικών συγγραµ− 
µάτων παρελθόντων ακαδηµαϊκών ετών ρυθµίζονται µέχρι 
30.6.2009, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου 
εκδότη. 
10. Ένσταση ως προς την τιµή κοστολόγησης µπορεί 
να υποβάλεται στην επιτροπή κοστολόγησης εντός µη 
ανατρεπτικής προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερ− 
νήσεως της σχετικής απόφασης κοστολόγησης. Εκπρό− 
θεσµη αίτηση δεν εξετάζεται. 
11. Τα κλασσικά κείµενα της Αρχαίας Ελληνικής, Λα− 
τινικής, Βυζαντινής και Νεοελληνικής Γραµµατείας, κώ− 
δικες, άτλαντες, λεξικά, λευκώµατα, παρτιτούρες, ερ− 
γαστηριακές ασκήσεις και άλλα διδακτικά βοηθήµατα 
δεν αποτελούν συγγράµµατα για τα οποία ο φοιτητής 
ή σπουδαστής έχει σύµφωνα µε το π.δ. 226/2007 δι− 
καίωµα επιλογής,εφόσον όµως υπάρξει πρόταση της 
Γ.Σ. του Τοµέα και απόφαση της Γ.Σ. του Τµήµατος ή 
του Προγράµµατος Σπουδών,περιλαµβάνονται σε ειδικό 
κατάλογο και διανέµονται σε όλους τους δικαιούχους 
φοιτητές ή σπουδαστές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.. 
Επισηµαίνεται ότι όπου υπάρχουν περισσότερα κλιµά− 
κια του ιδίου µαθήµατος µπορούν οι διδάσκοντες του 
οικείου κλιµακίου, να προτείνουν στην Γενική Συνέλευση 
του Τοµέα, διαφορετικά βοηθήµατα για κάθε κλιµάκιο. 
Για τους φοιτητές Τµηµάτων Μουσικών Σπουδών των 
Α.Ε.Ι. επιτρέπεται η διανοµή και ξενόγλωσσων βοηθη− 
µάτων (παρτιτούρες). 
Για τους φοιτητές του Τµήµατος Ξένων Γλωσσών µε− 
τάφρασης και ∆ιερµηνείας του Ιονίου Παν/µίου επιτρέ− 
πεται η διανοµή και γενικών λεξικών, µονόγλωσσων ή 
δίγλωσσων (ευθέων ή και αντιστρόφων) και ειδικών ορο− 
λογιών για τις δυο γλώσσες εργασίας τους, καθώς και 
σε µία της επιλογής τους, σύµφωνα µε το πρόγραµµα 
σπουδών του Τµήµατος. Επίσης, για τους φοιτητές του 
Τµήµατος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισµού Παρευ− 
ξεινίων Χωρών του ∆ηµοκρίτειου Παν/µίου Θράκης επι− 
τρέπεται η διανοµή και γενικών λεξικών, µονόγλωσσων 
ή δίγλωσσων (ευθέων ή και αντιστρόφων) και ειδικών 
ορολογιών για τις Παρευξείνιες γλώσσες, σύµφωνα µε 
το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος. 
Τα διδακτικά αυτά βοηθήµατα περιλαµβάνονται σε 
ειδικό κατάλογο και διανέµονται σε όλους τους δικαι− 
ούχους φοιτητές ή σπουδαστές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., 

εφόσον η διανοµή τους είναι αναγκαία ύστερα από 
ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
του Τοµέα. Για την κοστολόγησή τους εφαρµόζεται η 
ίδια διαδικασία µε τα διδακτικά συγγράµµατα. 
12. Για τα ξενόγλωσσα βιβλία των Τµηµάτων ξένων 
Γλωσσών και Φιλολογιών των παν/µίων εφαρµόζονται οι 
σχετικές διατάξεις της υπ’ αριθµ. 
Φ.141/Β3/1402/20.3.1984 
υπουργικής απόφασης (Β 159). 
13. Στη δωρεάν διανοµή διδακτικών συγγραµµάτων δεν 
περιλαµβάνονται διδακτορικές διατριβές, βιβλιογραφίες, 
µονογραφίες περιορισµένου αντικειµένου, άρθρα και 
λοιπά δηµοσιεύµατα στον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο 
(εξαιρουµένων των επιστηµονικών περιοδικών), κασέτες, 
ταινίες (VIDEO κ.λ.π.), δισκέτες, ντοσιέ εργασίας, παι− 
χνίδια, εκδόσεις τέχνης (συλλογές εικόνων, συλλογές 
σχεδίων κ.λ.π.), περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες, πανδέκτες, 
συνεντεύξεις, και γενικά υλικό που δεν µπορεί να θεω− 
ρηθεί ως διδακτικό σύγγραµµα, καθώς επίσης ανακοι− 
νώσεις συνεδρίων, ανακοινώσεις συµποσίων, πρακτικά 
συνεδρίων ή ηµερίδων πρακτικά σεµιναρίων (εκτός 
εκείνων που έχουν υποστεί επιστηµονική επεξεργασία 
και δηµοσιεύονται στη συνέχεια και αυτό αποδεικνύεται 
από βεβαίωση του οικείου Τοµέα). 
14. Βιβλία µε το σύστηµα των συγγραφικών δικαιωµά− 
των καθώς και πανεπιστηµιακές παραδόσεις δε διανέ− 
µονται. Τυχόν αποθέµατα βιβλίων από προηγούµενες 
εκδόσεις ή ανατυπώσεις παραδίδονται στις βιβλιοθήκες 
του Ιδρύµατος. Πανεπιστηµιακές παραδόσεις που µέχρι 
σήµερα διανέµονταν µε απεριόριστο αριθµό σελίδων και 
µε συγγραφικά δικαιώµατα µπορούν να διανέµονται σε 
όλους τους φοιτητές ή σπουδαστές ως πανεπιστηµια− 
κές σηµειώσεις χωρίς καταβολή συγγραφικών δικαιω− 
µάτων και µε απεριόριστο αριθµό σελίδων. Πρόσθετοι 
φάκελλοι επιτρέπονται να διανέµονται σε όλους τους 
φοιτητές ή σπουδαστές χωρίς καταβολή συγγραφικών 
δικαιωµάτων και χωρίς περιορισµό σελίδων. 
15. Μετά την υποβολή της δήλωσης του εκδοτικού 
οίκου για τα πραγµατικώς διανεµηθέντα αντίτυπα (παρ. 
12, αρ. 1 του π.δ. 226/2007) προς την αρµόδια υπηρεσία 
του Ιδρύµατος και εντός (30) τριάντα ηµερών: 
i) Συντάσσεται εις διπλούν και υπογράφεται από τον αρ− 
µόδιο υπάλληλο που διενεργεί το σχετικό έλεγχο, 
υπεύθυνη 
δήλωση για τον αριθµό των διανεµηθέντων αντιτύπων. 
ii) Συντάσσεται εις τριπλούν κατάσταση πληρωµής µε 
τα σχετικά οικονοµικά στοιχεία µε βάση τη δηµοσιευ− 
θείσα στο ΦΕΚ απόφαση κοστολόγησης. 
Τα ανωτέρω υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Προ− 
ϊσταµένο του Τµήµατος ή τον ∆ιευθυντή του Προγράµµα− 
τος Σπουδών και διαβιβάζονται στις αρµόδιες υπηρεσίες 
των Ιδρυµάτων προκειµένου να καταβληθεί η δαπάνη στο 
δικαιούχο εκδότη από την οικονοµική υπηρεσία του Ιδρύ− 
µατος ή την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ.. 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 

Μαρούσι, 23 Οκτωβρίου 2008 
 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ 
 

 ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΟΣ 
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