
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 53

επί υποβληθέντος ερωτήματος σχετικά με την άσκηση γνωμοδοτικής
αρμοδιότητας της Αρχής

του αρ.  2, παρ. 2, περ. γ`, υποπερ. δδ` του ν. 4013/2011

Στην Αθήνα σήμερα 23 Ιουνίου 2017,   ημέρα Παρασκευή και  ώρα 9:00 π.μ.
και  επί  της  οδού  Κεφαλληνίας  45,  στην  Αθήνα,  όπου  και  τα  γραφεία  της,
συνήλθε  η  ΕΝΙΑΙΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  ΑΡΧΗ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  σε
συνεδρίαση  μετά  από  σχετική  πρόσκληση  του  Προέδρου  της,  η  οποία
γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.

Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα
ακόλουθα:

1. Πρόεδρος:         Γεώργιος Καταπόδης 

2. Αντιπρόεδρος:  Μπουσουλέγκα Χριστίνα

3. Μέλη:                Σταθακόπουλος  Δημήτριος

                 Στυλιανίδου Μαρία

                          Χριστοβασίλη Ερωφίλη

Τα  λοιπά  τακτικά  και  αναπληρωματικά  μέλη,  καίτοι  προσκληθέντα,  δεν
προσήλθαν.                                     

Γραμματέας: Μαρία Αντωνοπούλου, Π.Ε. Διοικητικού- Οικονομικού 

Εισηγήτρια:  Αικατερίνη  Θεοδωροπούλου,  Νομικός,  Ειδικό  Επιστημονικό
Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν η εισηγήτρια καθώςκαι η κα
Χριστίνα  Καξιρή,  Προϊσταμένη  του  Τμήματος  Γνωμοδοτήσεων  της
Διεύθυνσης  Νομικών  Υπηρεσιών  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,  οι  οποίες  και
αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και λήψης της
απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής.
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Θέμα:   Με το υπ' αρ.  Πρωτ.  1596/29.05.2017 έγγραφο ερώτημα του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (εφεξής Αρχή) που παρελήφθη στις
31.05.2017  (αρ.  πρωτ.  εισερχ.  3511),  το  Ε.Α.Π.  υποβάλει  ερώτημα περί  του  εάν
απαιτείται η παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2,
περ.  γ  (δδ)  ν.  4013/2011,  όπως ισχύει,  προκειμένου να προβεί  στην  προμήθεια
διδακτικών  συγγραμμάτων  για  τους  φοιτητές  του,  συνολικού  ποσού
503.266,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 23
του Ν. 4452/2017. 

Ι. Ιστορικό

Από το υποβληθέν αίτημα και τα υποβληθέντα έγγραφα καθώς και την τηλεφωνική
επικοινωνία με το Τμήμα Προμηθειών του Ε.Α.Π. προκύπτουν τα ακόλουθα:

1.   Το  Ελληνικό  Ανοικτό  Πανεπιστήμιο  προτίθεται  να  προβεί  στην  προμήθεια
διδακτικών συγγραμμάτων  των φοιτητών του Ε.Α.Π συνολικού ποσού 503.266,00
€  πλέον  ΦΠΑ,  σύμφωνα  με  τη  διάταξη  της  παρ.  3  του  άρθρου  23  του  Ν.
4452/2017, με βάση την  περιγραφόμενη στη με αριθμ. 125766/ΖΙ/28.07.2016
(Β  2433)  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  των  Υπουργών  Παιδείας  Έρευνας  και
Θρησκευμάτων  και  Οικονομικών  διαδικασία  και  συγκεκριμένα  μέσω  του
πληροφοριακού  συστήματος  «ΕΥΔΟΞΟΣ»  (εφεξής  Σύστημα),  με  τις
περιεχόμενες  στο  σύστημα  τιμές,  χωρίς  τη  διενέργεια  διαγωνιστικής
διαδικασίας.

2.  Το  πληροφοριακό  σύστημα  «ΕΥΔΟΞΟΣ»  είναι  μια  ηλεκτρονική  υπηρεσία
διαχείρισης  συγγραμμάτων  με  σκοπό  την   παροχή  των  συγγραμμάτων  των
φοιτητών  των  Πανεπιστημίων,  των  Τεχνολογικών  Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων
(Τ.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) της επικράτειας
καθώς  και  του  Ελληνικού  Ανοιχτού  Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π.).  Με  βάση  τα
αναφερόμενα στην  ιστοσελίδα του συστήματος  και  τα  περιεχόμενα στην  ως
άνω  ΚΥΑ  οι  φάσεις  της  διαδικασίας  παροχής  συγγραμμάτων  μέσω  του
συστήματος συνοπτικά περιγράφονται ως κάτωθι:
α) Κάθε Εκδότης περνάει αρχικά μία διαδικασία πιστοποίησης προκειμένου να
αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημα. Έπειτα, εντός του προβλεπόμενου 
χρονικού διαστήματος που ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, μπορεί να 
προβαίνει στην καταχώριση και τη διαρκή ενημέρωση των στοιχείων των 
Συγγραμμάτων του στην Κεντρική Βάση Δεδομένων (ΚΒΔ).
β)Οι διδάσκοντες των Τμημάτων έχουν πρόσβαση στην Κεντρική Βάση των 
Συγγραμμάτων και μπορούν να επιλέξουν ποια Συγγράμματα θα προτείνουν 
για το μάθημά τους ή τις θεματικές ενότητες.
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γ) Τα Συγγράμματα/Σειρές Συγγραμμάτων (για τους φοιτητές του Ε.Α.Π.) που
εγκρίνονται  από  τα  αρμόδια  ακαδημαϊκά  όργανα,  καταχωρίζονται  από  τη
Γραμματεία  του  κάθε  Τμήματος  στην  ΚΒΔ,  σε  αντιστοιχία  με  τα
μαθήματα/θεματικές ενότητες του Προγράμματος Σπουδών.
δ)  Ο  φοιτητής  εισέρχεται  σε  μία  κεντρική  ιστοσελίδα  του  Κεντρικού
Πληροφοριακού Συστήματος (ΚΠΣ) από όπου γίνεται η πιστοποίησή του (μέσω
Shibboleth).  Εκεί  ενημερώνεται  για  τα  εγκεκριμένα  Συγγράμματα/Σειρές
Συγγραμμάτων  των  μαθήματων/θεματικών  ενοτήτων  του  Τμήματός  του  και
επιλέγει τα Συγγράμματα/Σειρές συγγραμμάτων που δικαιούται.
ε) Ο φοιτητής λαμβάνει άμεσα από το ΚΠΣ ένα e-mail  με τον κωδικό ΡΙΝ, με
τον οποίο και παραλαμβάνει τα Συγγράμματα που επέλεξε.
στ) Το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για την πορεία
του έργου και μεριμνά για την ταχεία αποζημίωση των εκδοτών.
3. Μετά από επικοινωνία με το ΕΑΠ διευκρινίστηκε ότι το ΕΑΠ θα προμηθευτεί τα
συγγράμματα μέσω του συστήματος μόνο σε σχέση με τις εκεί αναρτημένες τιμές
κόστους (κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 125768/Ζ1/2016 Κοινή Απόφαση των
Υπουργών  Παιδείας  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων   και  Οικονομικών  «Ρύθμιση
θεμάτων κοστολόγησης διδακτικών συγγραμμάτων»)  ενώ για τα προς προμήθεια
συγγράμματα  θα  υπογραφούν  σχετικές  συμβάσεις  μεταξύ  του  ΕΑΠ  και  της
εκδοτικής  επιχείρησης  που  διαθέτει  το  δικαίωμα   διανομής  ή  άδειας
εκμεταλλεύσεως διδακτικού συγγράμματος.   
Σημειώνεται  ότι  με  την  ως  άνω  ΚΥΑ  καθορίζεται  ο  τρόπος  κοστολόγησης  κάθε
συγγράμματος ανά σελίδα και παρατίθεται σχετικός πίνακας με στοιχεία του υπό
κοστολόγηση συγγράμματος τα οποία καθορίζουν εν τέλει  και  την  τιμή του (λ.χ.
απλό ή  ιατρικό,  μαθηματικό,  τεχνικό,  μουσικό σύγγραμμα,  ή  σύγγραμμα τέχνης,
διαστάσεις σελίδας, μονοχρωμία, τετραχρωμία).
5.  Έως και την έκδοση του ν. 4452/2017 το ΕΑΠ προέβαινε στην προμήθεια των
διδακτικών  συγγραμμάτων  μέσω της  διενέργειας  ανοικτών  διαγωνισμών ενώ  με
βάση τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 23 του ως άνω νόμου το ΕΑΠ θα
προβεί  στην υπογραφή σύμβασης με τους εκδότες των οποίων τα συγγράμματα
έχουν  καταχωρηθεί  στο  σύστημα.  Στη  βάση  αυτού  του  πλαισίου  ήδη  από  την
Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ έχει εγκριθεί η δαπάνη για την προμήθεια διδακτικών
συγγραμμάτων που διανέμονται στους φοιτητές του ΕΑΠ κατά το ακαδημαϊκό έτος
2017-2018  καθώς  και  για  την  υπογραφή  των  αντίστοιχων  συμβάσεων  με  τους
εκδότες αυτών.
Για δε τα συγγράμματα που δεν έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα το ΕΑΠ έχει ήδη
διενεργήσει  ανοικτό  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  με  την  με  αριθ.  πρωτ.  οικ.
682/03.03.2017  (ΑΔΑΜ  17PROC005880751  2017-03-07  )  διακήρυξη,  συνολικού
προϋπολογισμού 115.779,90€ πλέον ΦΠΑ.

6. Κατόπιν των ανωτέρω, το ΕΑΠ με το υπ' αρ. Πρωτ. 1596/29.05.2017  έγγραφο –
ερώτημα του  απευθύνθηκε στην Αρχή όπως ενημερωθεί “εάν η υπογραφή
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συμβάσεων  με  τους  εκδότες  των  βιβλίων  που  περιέχονται  στο  σύστημα
«ΕΥΔΟΞΟΣ»  και  με  τις  τιμές  που  αναφέρονται  στο  συγκεκριμένο  σύστημα,
για την προμήθεια συγγραμμάτων των φοιτητών του ΕΑΠ,  σύμφωνα με την
ανωτέρω διάταξη,  εμπίπτει  στην αρμοδιότητα της Αρχής και  συνεπώς είναι
απαραίτητο  να  προηγηθεί  αίτημα  παροχής  σύμφωνης  γνώμης  προς  την
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ”.

ΙΙ. Νομικό πλαίσιο

7.  Το  άρθρο  2,  παράγραφος  2,  περίπτωση  γ`,  υποπερίπτωση  δδ`  του  ν.
4013/2011,  όπως  ισχύει,  για  την  παροχή  σύμφωνης  γνώμης,  ορίζει  τα
ακόλουθα:  «δδ)  Οι  αποφάσεις  των  αναθετουσών  Αρχών  που  αφορούν  την
προσφυγή  στη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  για  την  ανάθεση  των
δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου
26  και  τα  άρθρα  32  και  269  του  Ν.  4412/2016  (ΑΊ47)  εξαιρουμένων  των
περιπτώσεων  ανωτέρας  βίας,  εκδίδονται  μετά  από  σύμφωνη  γνώμη  της
Αρχής,  εφόσον οι  συμβάσεις  αυτές εμπίπτουν,  λόγω της εκτιμώμενης αξίας
τους,  στο  πεδίο  εφαρμογής  των  Οδηγιών  2014/24/ΕΚ  και  2014/25/ΕΚ,  οι
οποίες  ενσωματώθηκαν  στην  ελληνική  έννομη  τάξη  με  το  Ν.  4412/2016.
Κατά την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας η Αρχή λαμβάνει υπόψη της τις
γενικές αρχές του ενωσιακού και εθνικού δικαίου [...]». 

8.  Ο νόμος 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α/15-2-2017) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού
Πιστοποιητικού  Γλωσσομάθειας,  της  Εθνικής  Βιβλιοθήκης  της  Ελλάδας  και
άλλες  διατάξεις» στο  άρθρο  23  παρ.  3  αναφέρει:  “3.  Το  Ελληνικό  Ανοικτό
Πανεπιστήμιο  μπορεί  να  προμηθεύεται  τα  διδακτικά  συγγράμματα  των
προπτυχιακών  και  μεταπτυχιακών  φοιτητών  του  Ιδρύματος  σε  έντυπη  ή
ηλεκτρονική  μορφή  μέσω  της  περιγραφόμενης  στη,  με  αριθμ.
125766/ΖΙ/28.7.2016  (Β΄2433)  υπουργική  απόφαση,  διαδικασία  του
πληροφοριακού  συστήματος  «ΕΥΔΟΞΟΣ»,  με  τις  περιεχόμενες  στο  σύστημα
αυτό  τιμές  και  χωρίς  τη  διενέργεια  διαγωνιστικής  διαδικασίας  κατά
παρέκκλιση κάθε σχετικής γενικής ή ειδικής διάταξης.”
9.  Στην  υπ’  αριθμ.  125766/Ζ1/16  (ΦΕΚ  2433  Β/5-8-16)  Κοινή  Απόφαση  των
Υπουργών  Παιδείας  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων  και  Οικονομικών (Καθορισμός
προϋποθέσεων  και  διαδικασίας  επιλογής  και  δωρεάν  προμήθειας  διδακτικών
συγγραμμάτων από τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. ) ορίζονται τα ακόλουθα:

“Άρθρο 1

1.  Προπτυχιακοί  φοιτητές  και  σπουδαστές  των  Πανεπιστημίων  και  Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)  κατά την έννοια των παραγράφων 1  και  2  του
άρθρου 1 και 4 παρ. β’ του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), και των Ανώτατων
Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου
3 του Ν. 3432/2006 (Α΄ 14), έχουν το δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προμήθειας
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ενός  (1)  διδακτικού  συγγράμματος  για  κάθε  διδασκόμενο  υποχρεωτικό  ή
επιλεγόμενο  μάθημα  του  προγράμματος  σπουδών.  Προπτυχιακοί  φοιτητές  του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) έχουν δικαίωμα επιλογής και δωρεάν
προμήθειας  μιας  (1)  εκ  των  προτεινόμενων  σειρών  ανά  «θεματική  ενότητα».
Διδακτικά  συγγράμματα  θεωρούνται  έντυπα  βιβλία,  καθώς  και  τα  ηλεκτρονικά
βιβλία ελεύθερης πρόσβασης, κατόπιν έγκρισής τους από τις Γενικές Συνελεύσεις
των  Α.Ε.Ι.  ή  την  Κοσμητεία  του  Ε.Α.Π.  σύμφωνα με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  και
εφόσον ανταποκρίνονται κατά τρόπο ολοκληρωμένο στο γνωστικό αντικείμενο του
μαθήματος 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., του Προγράμματος Σπουδών των Α.Ε.Α. και του Ε.Α.Π. 

2.  Προπτυχιακοί  φοιτητές  και  σπουδαστές  των  Πανεπιστημίων,  Τ.Ε.Ι.  και  Α.Ε.Α.
δικαιούνται  να  επιλέξουν  και  να  προμηθευτούν  δωρεάν  αριθμό  διδακτικών
συγγραμμάτων ίσο με τον συνολικό αριθμό των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων
μαθημάτων ή,  για τους προπτυχιακούς φοιτητές του Ε.Α.Π.,  θεματικών ενοτήτων
που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Όσα Τμήματα των ανωτέρω Ιδρυμάτων
χρησιμοποιούν  το  σύστημα  ECTS  μονάδων,  όπου  για  την  λήψη  του  πτυχίου
απαιτούνται 240 ECTS μονάδες, προκειμένου να υπολογιστεί ο ενδεικτικός αριθμός
μαθημάτων  που  απαιτούνται  για  τη  λήψη  του  πτυχίου,  στον  αριθμό  των
υποχρεωτικών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών θα πρέπει να προστεθεί το
πηλίκο του αριθμού των ECTS μονάδων που υπολείπονται μέχρι τις 240 δια το μέσο
όρο  του  αριθμού  ECTS  μονάδων  των  μαθημάτων  επιλογής  του  προγράμματος
σπουδών.

Εάν φοιτητές ή σπουδαστές επιλέξουν περισσότερα επιλεγόμενα μαθήματα ή θεμα-
τικές ενότητες από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, το δικαίωμα επιλογής
και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων δεν επεκτείνεται και στα επι-
πλέον μαθήματα που αυτοί επέλεξαν και εξετάστηκαν, ακόμη και αν αυτά υπολογί-
ζονται για τη λήψη του πτυχίου.

3. Το δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων ασκεί-
ται από τους προπτυχιακούς φοιτητές και σπουδαστές των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και
Α.Ε.Α., καθώς και του Ε.Α.Π. μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» (στη
συνέχεια «ΕΥΔΟΞΟΣ»), το οποίο διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία
«Εθνικό Δίκτυο Έρευνας, Τεχνολογίας Α.Ε.», που συστάθηκε με το Π.δ. 29/1998 (Α’
34), και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολο-
γίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 2
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1.Εκδοτικοί  οίκοι  που  διαθέτουν  εξουσία  διανομής  διδακτικού  συγγράμματος  ή
άδεια εκμετάλλευσης του, οφείλουν να εγγράφονται στον «ΕΥΔΟΞΟ», προκειμένου
να  διανέμουν  διδακτικά  συγγράμματα  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρούσας
απόφασης. Με την εγγραφή των εκδοτών στον «ΕΥΔΟΞΟ», τους χορηγείται ένας Κω-
δικός Πρόσβασης και Υποβολής για την ταυτοποίηση τους στο Κεντρικό Πληροφο-
ριακό Σύστημα (ΚΠΣ) του «ΕΥΔΟΞΟΥ». Με την εγγραφή τους οι εκδότες συμβάλλο-
νται ηλεκτρονικά με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, χωρίς να
απαιτείται έγγραφος τύπος και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέσουν το δι-
δακτικό σύγγραμμα σε όσους δικαιούχους φοιτητές και σπουδαστές Πανεπιστημί-
ων, Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., καθώς και του Ε.Α.Π. το επιλέξουν, μέσω του «ΕΥΔΟΞΟΥ». Η εγ-
γραφή αυτή ανανεώνεται ανά ακαδημαϊκό έτος, από τον ενδιαφερόμενο εκδότη. Το
αυτό ισχύει και για τους αυτοεκδότες, δηλαδή τους καθηγητές που διαθέτουν οι
ίδιοι τα βιβλία τους, χωρίς να υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και στην έκδοση τι-
μολογίου, μέχρι και το εαρινό εξάμηνο 2016/2017.

2. Μετά την εγγραφή του στον «ΕΥΔΟΞΟ», κάθε εκδότης καταχωρίζει τα διδακτικά
συγγράμματα. Οφείλει να παρέχει,  σε ηλεκτρονική μορφή, τα στοιχεία που καθι-
στούν πλήρη την περιγραφή του δηλωθέντος διδακτικού συγγράμματος, δηλαδή τί-
τλο, συγγραφέα, ISBN, το έτος της πρώτης έκδοσης και της πρώτης ανάρτησης στον
«ΕΥΔΟΞΟ», διευκρινίσεις εάν πρόκειται για νέα έκδοση ή επανεκτύπωση, καθώς και
τον αύξοντα αριθμό του εξαμήνου ανάρτησής του στον «ΕΥΔΟΞΟ», τον συνολικό
αριθμό σελίδων, τις σελίδες που περιέχουν διαγράμματα, πίνακες, μαθηματικούς
τύπους, εικόνες, σχήματα και παρτιτούρες, τις μονόχρωμες ή τετράχρωμες σελίδες,
τις διαστάσεις των σελίδων, ιστοσελίδα συγγράμματος στο δικτυακό τόπο του εκ-
δότη, το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο, τον πίνακα περιεχομένων και ένα τυπικό
απόσπασμα 20 σελίδων του διδακτικού συγγράμματος. Παράλειψη οιουδήποτε εκ
των  ανωτέρω,  καθώς  επίσης  και  του  κόστους,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην
επόμενη παράγραφο, καθιστά την καταχώριση αδύνατη.

3. Κατά την καταχώριση των διδακτικών συγγραμμάτων, ο εκδότης αναρτά την τιμή
κόστους για κάθε σύγγραμμα που καταχωρίζει στον «ΕΥΔΟΞΟ», έτσι όπως διαμορ-
φώνεται βάσει των οικείων διατάξεων.

4. Η καταχώριση των διδακτικών συγγραμμάτων από τους εκδότες πραγματοποιεί-
ται μέχρι την 30η Μαΐου. Ειδικά για το πρώτο έτος από της δημοσιεύσεως της πα-
ρούσας, καταληκτική ημερομηνία είναι η 15η Σεπτεμβρίου.

5.  Κάθε εκδότης  υποδεικνύει  τα  σημεία διανομής του διδακτικού συγγράμματος
που έχει καταχωρίσει στο εν λόγω σύστημα. Τα σημεία διανομής πρέπει να βρίσκο-
νται στις Περιφερειακές Ενότητες όπου εδρεύουν τα Τμήματα των Πανεπιστημίων,
Τ.Ε.Ι. και των Α.Ε.Α., καθώς και του Ε.Α.Π. όπου διδάσκεται το αντίστοιχο για το προ-
τεινόμενο διδακτικό σύγγραμμα μάθημα. Αν ο εκδότης δεν τηρήσει την παραπάνω
διαδικασία ή την τηρήσει αλλά το δηλωθέν διδακτικό σύγγραμμα ενταχθεί στον κα-
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τάλογο διδακτικών συγγραμμάτων ενός Τμήματος που εδρεύει σε τόπο διαφορετικό
από αυτό των δηλωθέντων σημείων διανομής, τότε ο εκδότης οφείλει να χρησιμο-
ποιήσει, με δική του χρέωση, την υπηρεσία ταχυμεταφοράς που θα του υποδείξει ο
«ΕΥΔΟΞΟΣ».

Άρθρο 3

1. Οι Γραμματείες όλων των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., καθώς
και η Κοσμητεία του Ε.Α.Π. οφείλουν να εγγραφούν στον «ΕΥΔΟΞΟ» και το αργότερο
μέχρι το τέλος Ιουλίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, να δηλώνουν στο Κεντρικό Πληρο-
φοριακό του Σύστημα (ΚΠΣ) τα υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα/θεματικές
ενότητες του προγράμματος σπουδών, τα αντίστοιχα σε αυτά προτεινόμενα διδακτι-
κά συγγράμματα, όπως αυτά προβλέπονται στον συνταχθέντα συνολικό κατάλογο
διδακτικών συγγραμμάτων από τις Γενικές Συνελεύσεις των οικείων Τμημάτων των
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., το αρμόδιο κατά το Ν. 3432/2006 (Α’ 14) όργανο των Α.Ε-
.Α. και την Κοσμητεία του Ε.Α.Π. και τον αριθμό των υποχρεωτικών και επιλεγόμε-
νων μαθημάτων/θεματικών ενοτήτων για τα οποία δικαιούται ο φοιτητής ή σπουδα-
στής να επιλέξει διδακτικά συγγράμματα, κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Ειδικά
για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας καταληκτική ημερομηνία είναι η 7η
Οκτωβρίου.

Επιπλέον, οφείλουν να δημοσιεύουν τον ανωτέρω κατάλογο στο διαδικτυακό τόπο
του Ιδρύματος και στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος σύμφωνα με την διαδικα-
σία που προβλέπεται  στον «ΕΥΔΟΞΟ», μέχρι  το τέλος Ιουλίου κάθε ακαδημαϊκού
έτους.

2. Ο συνολικός κατάλογος διδακτικών συγγραμμάτων περιλαμβάνει τα συγγράμμα-
τα που επελέγησαν από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων των Πανεπιστημίων
και Τ.Ε.Ι., το αρμόδιο κατά το Ν. 3432/2006 όργανο των Α.Ε.Α. και την Κοσμητεία του
Ε.Α.Π. να διανεμηθούν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος για κάθε διδασκόμενο
υποχρεωτικό και επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος σπουδών. Η επιλογή αυτή
γίνεται  μέσα από  τον  γενικό  κατάλογο  διδακτικών συγγραμμάτων του Κεντρικού
Πληροφοριακού Συστήματος (ΚΠΣ) του «ΕΥΔΟΞΟΥ». Ο ανωτέρω κατάλογος διδακτι-
κών συγγραμμάτων συντάσσεται με βάση τις αντίστοιχες προτάσεις των οικείων Το-
μέων/ Προγράμματος Σπουδών για τα μαθήματα/θεματικές ενότητες που πρόκειται
να διδαχθούν με ευθύνη τους κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Εισηγήσεις άλλων
μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, τα οποία δεν είναι μέλη
του οικείου Τομέα, μπορούν να λαμβάνονται υπόψη μόνο προς συμπλήρωση των
προτάσεων του Τομέα.

3. Οι Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων των Τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.
και τα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π. οφείλουν να προτείνουν προς την αρμόδια
Γενική Συνέλευση του Τμήματος ή στην Κοσμητεία αντίστοιχα κατάλογο διδακτικών

7/14



συγγραμμάτων για κάθε υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα/θεματική ενότητα του
προγράμματος  σπουδών  που  πρόκειται  να  διδαχθεί  με  ευθύνη  του  οικείου
Τομέα/Προγράμματος Σπουδών κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Ο κατάλογος πε-
ριλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) επιλογές αποτελούμενες από ένα (1) προτεινόμενο
διδακτικό  σύγγραμμα/σειρά  ανά  υποχρεωτικό  ή  επιλεγόμενο  μάθημα/θεματική
ενότητα, οι οποίες προέρχονται από τα δηλωθέντα συγγράμματα

στον «ΕΥΔΟΞΟ», 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 διαφορετική περίπτωση απαιτείται ειδική αιτιολόγηση από τις Γενι-
κές Συνελεύσεις των τμημάτων/ Κοσμητεία του Ε.Α.Π.

Άρθρο 4

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ελληνική βιβλιογραφία, που να καλύπτει την ύλη συ-
γκεκριμένου μαθήματος/θεματικής ενότητας, μπορούν να προταθούν με απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ή της Κοσμητείας του Ε.Α.Π., ύστερα από σχε-
τική εισήγηση του Τομέα/Προγράμματος Σπουδών, ξενόγλωσσα συγγράμματα και να
συμπεριληφθούν  στον  κατάλογο  με  την  προϋπόθεση  να  αιτιολογείται  ειδικά  η
ανάγκη διανομής τους. Ο διαθέτης αυτών των συγγραμμάτων πρέπει να έχει εγγρα-
φεί στον «ΕΥΔΟΞΟ» και να έχει το δικαίωμα διανομής τους στην Ελλάδα.

Άρθρο 5

1. Προπτυχιακοί φοιτητές και σπουδαστές των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. δι-
καιούνται να επιλέξουν από τον συνολικό κατάλογο προτεινόμενων διδακτικών συγ-
γραμμάτων του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος (ΚΠΣ) του «ΕΥΔΟΞΟΥ» ένα
(1) διδακτικό σύγγραμμα για κάθε υποχρεωτικό και επιλεγόμενο μάθημα του προ-
γράμματος σπουδών. Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Ε.Α.Π. επιλέγουν μια (1) σειρά
συγγραμμάτων για κάθε θεματική ενότητα του προγράμματος σπουδών.

2. Η διαδικασία της επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές ή σπου-
δαστές πραγματοποιείται μέσω του «ΕΥΔΟΞΟΥ». Για την εκτέλεση της διαδικασίας
απαιτείται η είσοδος των φοιτητών ή σπουδαστών στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύ-
στημα  (ΚΠΣ)  του  «ΕΥΔΟΞΟΥ»,  όπου  πιστοποιούνται  μέσω  της  ακαδημαϊκής  ομο-
σπονδίας καταλόγων του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και επι -
λέγουν  για  κάθε  δηλωθέν  υποχρεωτικό  ή  επιλογής  μάθημα  του  προγράμματος
σπουδών ένα (1) διδακτικό σύγγραμμα ή μίας (1) σειράς συγγραμμάτων. Ταυτόχρο-
να με την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων οι φοιτητές ή σπουδαστές οφείλουν
να δηλώσουν στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ) ότι το διδακτικό σύγγραμ-
μα που επέλεξαν αντιστοιχεί στο μάθημα που δήλωσαν στη Γραμματεία του οικείου
Τμήματος των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., στη Γραμματεία των Α.Ε.Α. και στην αντί-
στοιχη υπηρεσία του Ε.Α.Π. Όσοι βρίσκονται στο δεύτερο και πλέον εξάμηνο φοίτη-
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σης, οφείλουν να δηλώσουν επιπλέον και τον αριθμό των μαθημάτων για τα οποία
έχουν παραλάβει  διδακτικά συγγράμματα. Οι  δηλώσεις των φοιτητών ή σπουδα-
στών του προηγούμενου εδαφίου επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έν-
νοια και με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (75 Α’).

3. Η επιλογή διδακτικού συγγράμματος για κάθε υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθη-
μα/ θεματική ενότητα του προγράμματος σπουδών γίνεται ξεχωριστά από τη δήλω-
ση μαθήματος, η οποία γίνεται από τους φοιτητές ή σπουδαστές σύμφωνα με τις
σχετικές ανακοινώσεις στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και στην επίσημη ιστο-
σελίδα του Τμήματος ή του Προγράμματος Σπουδών.

4. Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής διδακτικού συγγράμματος κάθε φοιτη-
τής ή σπουδαστής λαμβάνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και μέσω
σύντομου γραπτού μηνύματος (SMS) έναν κωδικό (PIN) με την προσκόμιση του οποί-
ου θα παραλαμβάνει από τα σημεία διανομής τα επιλεχθέντα από αυτόν διδακτικά
συγγράμματα.

5. Κάθε εκδότης διανέμει τα διδακτικά συγγράμματα στο δηλωθέν για κάθε διδακτι-
κό σύγγραμμα σημείο διανομής από την 15η Οκτωβρίου για το χειμερινό εξάμηνο
και από την 15η Μαρτίου για το εαρινό εξάμηνο.  Σε περίπτωση που φοιτητής ή
σπουδαστής παρέλειψε να παραλάβει τα διδακτικά συγγράμματα και εξετάστηκε
επιτυχώς στο αντίστοιχο μάθημα, χάνει το δικαίωμα αυτό.

Άρθρο 6

1. Ένα μήνα μετά το πέρας της διαδικασίας διανομής των συγγραμμάτων συντάσσο-
νται βάσει των στοιχείων του «ΕΥΔΟΞΟΥ» συγκεντρωτικές οικονομικές καταστάσεις.

2. Με ευθύνη των δικαιούχων αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τα απαραίτητα παραστατικά στοιχεία,
προκειμένου σύμφωνα με το προβλεπόμενο διαθέσιμο ποσό να εκδοθεί το σχετικό
χρηματικό ένταλμα.

Άρθρο 7

Οι διατάξεις των υπ’ αριθμ. Φ141/Β3/1402/20.3.1984 «Έκδοση και διακίνηση διδα-
κτικών  βιβλίων  των  Α.Ε.Ι.  καθώς  και  αντίστοιχες  καταβολές»  (Β’  159),  Ε5/5878/
1.11.1988 «Περί έκδοσης και διακίνησης των διδακτικών βιβλίων των Τ.Ε.Ι. και αντί-
στοιχες καταβολές» (Β’ 838) και Φ.5/107227/Β3/1.10.2007 «Παροχές και διευκολύν-
σεις  στους  φοιτητές  των  Ανώτατων  Εκκλησιαστικών  Ακαδημιών»  (Β’  1994)  απο-
φάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως αυτές έχουν τρο-
ποποιηθεί και ισχύουν, συνεχίζουν να ισχύουν και εφαρμόζονται εφόσον δεν έρχο-
νται  σε αντίθεση με τις  διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης.  Το αυτό
ισχύει και για την υπ’ αριθμ. Φ1/76244/Β3/30.06.2010 (957 Β΄) υπουργική απόφα
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ση. Κατ’ εξαίρεση, κατά την πρώτη εφαρμογή, θα καθίσταται δυνατή η κατ’ άρθρο 2,
παρ. 2 της παρούσας ανάρτηση, με μόνη τη συμπλήρωση των πεδίων που επηρε-
άζουν την κοστολόγηση.»

10. Η υπ’ αριθμ. 125768/Ζ1/16 (ΦΕΚ 2433 Β/5-8-16) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Παιδείας  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων  και  Οικονομικών «Ρύθμιση  θεμάτων
κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων»  ορίζονται τα ακόλουθα:

«Άρθρο Μόνο

1. Όλα τα διδακτικά συγγράμματα που διανέμονται δωρεάν στους δικαιούχους φοι-
τητές Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι., Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)  μέσω του Κεντρικού Πληροφοριακού
Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» (στο εξής « ΕΥΔΟΞΟΣ»),  από το χειμερινό εξάμηνο 2016-
2017, επανακοστολογούνται βάσει της παρούσας.

2. Η κοστολόγηση πραγματοποιείται από τους έχοντες το δικαίωμα διανομής του δι-
δακτικού συγγράμματος ή την άδεια εκμετάλλευσής του και αναρτάται ηλεκτρονικά
στον «ΕΥΔΟΞΟ». Η Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων μπο-
ρεί να παρεμβαίνει σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, από την ανάρτηση του διδακτι-
κού συγγράμματος στον «ΕΥΔΟΞΟ» έως την πληρωμή για το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων
μπορεί να παρεμβαίνει μέχρι και δυο έτη μετά από την εκκαθάριση.

3. Εκδοτικές επιχειρήσεις που διαθέτουν δικαίωμα διανομής ή άδεια εκμεταλλεύσε-
ως  διδακτικού  συγγράμματος  ελευθέρου  εμπορίου  υποχρεούνται  να  συμπλη-
ρώνουν όλα τα υποχρεωτικά πεδία της υπ' αριθμ. Φ.1/76244/Β3/30.06.2010 υπουρ-
γική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.  (α) Για την υπαγωγή ενός διδακτικού συγγράμματος στην κατηγορία «ιατρικό-
μαθηματικό-τεχνικό-τέχνης-μουσικό» προϋποτίθεται ότι αυτό περιέχει εικόνες ή μα-
θηματικούς τύπους ή πίνακες ή διαγράμματα ή σχήματα ή παρτιτούρες σε ποσοστό
μεγαλύτερο του 40% του συνολικού αριθμού των σελίδων του. Οι σελίδες έως «Κε-
φάλαιο πρώτο», το βιβλιογραφικό παράρτημα, βιβλιογραφικές παραπομπές μετά το
τέλος του τελευταίου κεφαλαίου και τα κάθε είδους παραρτήματα των συγγραμ-
μάτων  αυτής  της  κατηγορίας  κοστολογούνται  ως  μονόχρωμες  της  κατηγορίας
«απλό» διδακτικό σύγγραμμα.

(β)  Τα  «απλά»  διδακτικά  συγγράμματα  κοστολογούνται  εφεξής  ως  μονόχρωμα,
ασχέτως εάν εμπεριέχουν δίχρωμες ή τετράχρωμες σελίδες. Εξαίρεση για τα απλά
συγγράμματα αποτελούν τα έγχρωμα ένθετα με τετράχρωμες σελίδες. Τα δίχρωμα
συγγράμματα θα κοστολογούνται ως μονόχρωμα. Η κοστολόγηση του ένθετου ή των
έγχρωμων σελίδων στην ως άνω περίπτωση θα γίνεται σύμφωνα με τις τιμές που
ορίζονται στην κατηγορία «Απλό Τετράχρωμο» του πίνακα της παρούσας.
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(γ) Το σκληρό εξώφυλλο δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την κοστολόγηση των διδακτι-
κών συγγραμμάτων.

(δ) Ο συνολικός αριθμός των σελίδων που θα λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικα-
σία της κοστολόγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εννιακόσιες (900). Στην περί-
πτωση που ο συνολικός αριθμός σελίδων ενός διδακτικού συγγράμματος υπερβαί-
νει τον αντίστοιχο αριθμό σελίδων, οι επιπλέον σελίδες δεν θα κοστολογούνται. Οι
βασικές διαστάσεις είναι 14X21, 17X24 και το μέγιστο 21X29. Ειδικά βιβλία καλλιτε-
χνικού περιεχομένου που υπερβαίνουν τη διάσταση 21X29 κοστολογούνται από την
Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης. Από την ίδια επιτροπή κοστολογούνται τα βιβλία
που αποκλίνουν από τις βασικές διαστάσεις.

5. (α) Οι τιμές κοστολόγησης των διδακτικών συγγραμμάτων που αναρτώνται βάσει
του νέου συστήματος προσδιορισμού του κόστους, με υπεύθυνη δήλωση των εκδο-
τών στον «ΕΥΔΟΞΟ», υπόκεινται στον έλεγχο της Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης
Διδακτικών  Συγγραμμάτων  και  της  Επιτροπής  Δειγματοληπτικού  Ελέγχου  και  Εν-
στάσεων.

(β) Κατά τη διενέργεια των ελέγχων, η Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης εξετάζει αν
τα καταχωρηθέντα στο πληροφοριακό σύστημα στοιχεία του διδακτικού συγγράμ-
ματος είναι ακριβή και αληθή. Στην περίπτωση που τα υπό εξέταση στοιχεία είναι
ακριβή και αληθή η Επιτροπή προβαίνει σε περαιτέρω έλεγχο, λαμβάνοντας υπόψη
την ποιότητα έκδοσης και τη μορφή του διδακτικού συγγράμματος προκειμένου να
προβεί σε ενδεχόμενη τροποποίηση της διαμορφούμενης τιμής κοστολόγησης. Στην
έννοια της μορφής περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία: το σχήμα, ο τύπος, η εκτύπω-
ση και η ραφή του σώματος του διδακτικού συγγράμματος. Σε κάθε περίπτωση και
εφόσον  η  Επιτροπή  διαπιστώνει  ατέλειες  στην  σελιδοποίηση  του  συγγράμματος
(όπως γραμματοσειρά, διάστιχο, περιθώρια) ή παραβιάσεις του εδ. γ' της περίπτω-
σης (α) της παραγράφου 8 της παρούσας, προβαίνει σε καθορισμό της τιμής με μεί-
ωση έως και 50% σε σχέση με την αναρτηθείσα στον «ΕΥΔΟΞΟ».

(γ)  Σε περίπτωση που τα αναρτηθέντα στον «ΕΥΔΟ-ΞΟ» στοιχεία του διδακτικού
συγγράμματος είναι ανακριβή και αναληθή, η Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Δι-
δακτικών Συγγραμμάτων εξετάζει το ενδεχόμενο συνδρομής της παρ. 6 του άρθρου
22  του  Ν.  1599/1986  (ΦΕΚ  75  Α')  όπως  ισχύει,  και  παραπέμπει  το  φάκελο  της
υπόθεσης στην Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων.

6. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων
γνωστοποιούνται στους εκδότες, στην Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Εν-
στάσεων και αναρτώνται στη δικτυακή πύλη του «ΕΥΔΟΞΟΥ».

7. Τεύχη ή τόμοι κοστολογούνται ξεχωριστά. Σε κάθε περίπτωση η κατάτμηση ενός
ενιαίου συγγράμματος σε περισσότερους τόμους ή τεύχη δεν συνεπάγεται για το
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ΥΠΠΕΘ αύξηση της τιμής του συνόλου των επιμέρους τόμων ή τευχών σε σχέση με
το ενιαίο σύγγραμμα, όπως έχει καταχωρηθεί την 1.06.2016 στον «ΕΥΔΟΞΟ».

8.0 πίνακας τιμών κοστολόγησης έχει ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΑΝΑ ΣΕΛΙΔΑ)

ΑΠΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟ  -  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ  -ΤΕΧΝΙΚΟ  -ΤΕ-
ΧΝΗΣ - ΜΟΥΣΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΕΛΙΔΑΣ

ΜΟΝΟΧΡΩ-
ΜΟ

ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΟ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΟ

14x21 0,030 0,043 0,035 0,052

17x24 0,035 0,050 0,040 0,056

21x29 0,046 0,072 0,054 0,075

(α) Η ως άνω κλίμακα τιμών ισχύει για πυκνότητα γραφής 33-37 αράδων για τη
διάσταση 14X21,40-44 για τη διάσταση 17X24 και 48-52 για τη διάσταση 21X29 για
τα απλά συγγράμματα.

Για τα ιατρικά-μαθηματικά-τεχνικά συγγράμματα,  καθώς και για τα συγγράμματα
τέχνης, η αναγωγή στον αριθμό σελίδων που κοστολογούνται γίνεται λαμβάνοντας
ως βάση τον αριθμό των σελίδων που θα προέκυπτε από τη χρήση τυπογραφικών
στοιχείων έως 11, διάστιχο αυτόματο και περιθώριο έως 2εκ. Σε κάθε περίπτωση,
ελέγχονται μη αποδεκτές πρακτικές στην καταμέτρηση σελίδων, όπως μεγεθυμένα
σχήματα χωρίς λόγο,  αραιά στοιχειοθετημένες αράδες κειμένου,  αχρείαστα κενά
μεταξύ  παραγράφων,  υπερβολικά  μεγάλα  διάκενα  ανάμεσα  σε  τύπους,  μεγάλο
μέγεθος γραμματοσειράς του κυρίως κειμένου, καθώς και αχρείαστη αλλαγή σελί-
δας.

(β) Για κάθε σύγγραμμα πέραν του δεκάτου έκτου εξαμήνου από την πρώτη ανάρτη-
ση στον «ΕΥΔΟΞΟ», υπολογίζεται έκπτωση 2% ανά έτος η οποία δεν μπορεί να υπερ-
βεί το 10% επί της τιμής που ισχύει βάσει του ως άνω πίνακα.

(γ) Υπολογίζεται έκπτωση 5% για κάθε αντίτυπο πέραν των 800 και 10% για αριθμό
αντιτύπων υψηλότερο των 1500 ανά εξάμηνο.

9. Ο υπολογισμός της τιμής του αναρτώμενου στον «ΕΥΔΟΞΟ» διδακτικού συγγράμ-
ματος, σύμφωνα με τον πίνακα και τα κριτήρια (α) έως και (γ) της ανωτέρω παρα-
γράφου, γίνεται από τις εκδοτικές επιχειρήσεις και υπόκειται στον έλεγχο της Επι
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τροπής Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων και της Επιτροπής Δειγ-
ματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων. Το κόστος εγκρίνεται από την Επιτροπή Ελέγ-
χου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων.

10. Με το πέρας της διαδικασίας διανομής των συγγραμμάτων, συντάσσονται βάσει
των στοιχείων του «ΕΥ-ΔΟΞΟΥ» συγκεντρωτικές οικονομικές καταστάσεις, στις οποί-
ες περιλαμβάνεται το σύνολο των διανεμηθέντων συγγραμμάτων τα οποία θα πλη-
ρωθούν. Με ευθύνη των δικαιούχων αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου  Παιδείας,  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων  τα  απαραίτητα  παραστατικά
στοιχεία, προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.

11.  Με  την  παρούσα κοινή  υπουργική  απόφαση καταργείται  κάθε  προηγούμενη
διάταξη σχετικά με την κοστολόγηση των διδακτικών συγγραμμάτων που διανέμο-
νται από τον «ΕΥΔΟΞΟ».

ΙΙΙ. Νομική Εκτίμηση

11.  Το  υπό  εξέταση  αίτημα  του  ΕΑΠ  αφορά  στη  σύναψη  δημόσιας  σύμβασης
προμήθειας,  με  την  έννοια  της  διάταξης  του  άρθρου  2,  παρ.  1,  περ.  8  του  ν.
4412/2016, η οποία ενσωματώνει την αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1
περ. 8 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.  Η  συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την
προμήθεια  των  συγγραμμάτων   ανέρχεται  σε  503.266,00€  μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

18. Λαμβανομένου  υπόψη  του  περιεχομένου  του  ερωτήματος  και  της
επικαλούμενης εξαιρετικής διάταξης  της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4452/2017,
δέον όπως διερευνηθεί η αρμοδιότητα της Αρχής περί παροχής σύμφωνης γνώμης
σε διαδικασίες ανάθεσης με διαπραγμάτευση, δυνάμει της διαδικασίας του άρθρου
2  παρ.  2  περ.  γ'  υποπερ.  δδ'  του  ν.  4013/2011,  όπως  ισχύει,   καθόσον  οι
προαναφερόμενες διατάξεις διαφαίνεται να εισάγουν “παρέκκλιση κάθε σχετικής
γενικής ή ειδικής διάταξης” για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.

Ως νομική βάση, το αιτούν επικαλείται τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του
Ν.  4452/2017,  με  βάση  την  οποία  το  ΕΑΠ  μπορεί  να  προμηθεύεται  τα
διδακτικά συγγράμματα “χωρίς τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας κατά
παρέκκλιση κάθε σχετικής γενικής ή ειδικής διάταξης”.

Εν προκειμένω, από τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης προκύπτει
ότι η ανάθεση της προμήθειας των διδακτικών συγγραμμάτων από το ΕΑΠ θα γίνει
επί  τη  βάσει  ειδικού  νομοθετικού  και  κανονιστικού  πλαισίου  και  συγκεκριμένα
σύμφωνα με τις  διατάξεις του ως άνω νόμου  και των ΚΥΑ 125766/28.07.2016 και
125768/28.07.2016, οι οποίες καθιερώνουν παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων. Στη 
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βάση  αυτού  του  πλαισίου  άλλωστε  εγκρίθηκε  η  δαπάνη  για  την  προμήθεια
διδακτικών συγγραμμάτων συνολικού προϋπολογισμού 503.266,00 πλέον ΦΠΑ από
44 εκδότες  και η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

H ως άνω διάταξη αποτελεί μια ειδική και εξαιρετική ρύθμιση, η οποία, σημειωτέον,
δεν εστάλη από το αρμόδιο Υπουργείο για την παροχή της απαιτούμενης κατά το
νόμο (αρ.  2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (αα) του Ν.4013/2011) γνώμης της Αρχής, και
καθιερώνει την απευθείας ανάθεση της προμήθειας των διδακτικών συγγραμμάτων
μέσω του συστήματος “ΕΥΔΟΞΟΣ”, χωρίς την προσφυγή σε διαπραγμάτευση, καθώς
οι  τιμές  έχουν  ήδη  προκαθορισθεί  για  τα  βιβλία  που  έχουν  καταχωρηθεί  στο
σύστημα, με  βάση  τα  οριζόμενα  στην  υπ'  αριθμ.  125768/Ζ1/28.07.2016  ΚΥΑ
κριτήρια  κοστολόγησης  και  την  έγκριση  της  Επιτροπής  Ελέγχου  Κοστολόγησης
Διδακτικών Συγγραμμάτων.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η υπόψη διαδικασία σύναψης σύμβασης θα λάβει
χώρα  κατ΄  εφαρμογή  του   ισχύοντος  ειδικού   νομοθετικού  και  κανονιστικού
πλαισίου, χωρίς να προηγηθεί ανοικτή διαδικασία ή διαδικασία διαπραγμάτευσης
με βάση τα άρθρα 26.2.β ή του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, κατά παρέκκλιση κάθε
γενικής ή ειδικής διάταξης.

Υπό  τα  δεδομένα  αυτά,η  ανάθεση  της  προμήθειας  των  διδακτικών
συγγραμμάτων εκ μέρους του ΕΑΠ, βάσει των ειδικών διατάξεων του άρθρου
23 παρ.  3 του ν.  4452/2017 και  ανεξαρτήτως της συμβατότητάς  τους με  το
ενωσιακό  δίκαιο  των  δημοσίων  συμβάσεων,  δεν  εμπίπτει  στο  πεδίο
εφαρμογής του άρθρου 2 παρ.  2 περ.  γ'  υποπερ.  δδ'  του ν.  4013/2011 και,
συνεπώς,  εκφεύγει  της  αρμοδιότητας  της  Αρχής  για  την  έκδοση σύμφωνης
γνώμης.  

                                                                            Αθήνα, 23 Ιουνίου 2017

                                                                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      

                                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ
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