
  

Αθήνα, 6/9/2017 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ: τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Θέμα: «Αναστολή της Διανομής Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων 
το Χειμερινό Εξάμηνο 2017-2018» 

Η  βελτίωση  και  προώθηση των  επιστημονικών και  ακαδημαϊκών 
εκδόσεων  στην  Ελλάδα  και  το  εξωτερικό  πραγματοποιείται από 41 
εκδοτικούς  οίκους, οι  οποίοι πρωτίστως προμηθεύουν με  βιβλία  το 
ελληνικό σύστημα δημόσιας παιδείας. Σημειωτέον δε ότι οι επιχειρήσεις 
με αντικείμενο την έκδοση του επιστημονικού βιβλίου συγκαταλέγονται 
στις πιο υγιείς επιχειρήσεις του εκδοτικού κλάδου.  

Όπως είχε επισημανθεί στην υπ’ αρ. 7749/1-8-2017 αναπάντητη ερώτησή 
μου,  η θετική οικονομική πορεία τους κινδυνεύει να αναστραφεί αφενός 
λόγω  των  σημαντικών  χρονικών  καθυστερήσεων  στις  πληρωμές του 
Υπουργείου προς τους  εκδότες  πανεπιστημιακών συγγραμμάτων  και 
αφετέρου λόγω των περικοπών της τάξης του 55% στα πανεπιστημιακά 
συγγράμματα από το υπουργείο, αλλά και την φορολογική επιβάρυνση 
των  εκδοτικών  επιχειρήσεων που παράγουν πανεπιστημιακά βιβλία  με 
ΦΠΑ 24% τη στιγμή που πωλούν με ΦΠΑ 6%.  

Η  τιμολόγηση  εκάστης  σελίδας  ενός  πανεπιστημιακού συγγράμματος 
ανέρχεται  σε  0,030 λεπτά του  ευρώ, τουτέστιν  για  ένα  βιβλίο  500 
σελίδων το τελικό κόστος για το υπουργείο ανέρχεται σε μόλις 15 ευρώ. 
Η  σχεδόν  διετής  καθυστέρηση  που παρατηρείται στις  πληρωμές του 
υπουργείου παρότι ο  σχετικός  νόμος  προβλέπει εξόφληση  των 
τιμολογίων του δημοσίου σε δύο μήνες οδήγησε, όπως επισημαίνει στην 
από 5/9/2017 ανακοίνωση  ο  Σύλλογος  Εκδοτών  Επιστημονικού Βιβλίου 
(ΣΕΕΒΙ), στην  απόφαση για  αναστολή  της  διανομής   πανεπιστημιακών 
συγγραμμάτων για το χειμερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο 2017-2018. 

Η  μη  εξόφληση  των  οφειλόμενων  από το  υπουργείο Παιδείας  στους 
εκδοτικούς  οίκους  για  συγγράμματα  που διανεμήθηκαν  το  2015 έχει 



θέσει  υπό αναστολή  την  εκτύπωση και  διανομή  των  συγγραμμάτων 
μέσω του μηχανογραφικού συστήματος «Εύδοξος» στους φοιτητές των 
ΑΕΙ  και  ΤΕΙ  της  χώρας  για  το  νέο  ακαδημαϊκό  έτος. Ως  γνωστόν  το 
σύστημα  «Εύδοξος», όπως προκύπτει από τα  οκτώ  χρόνια  λειτουργίας 
του, αποτελεί υπόδειγμα για τις προμήθειες του δημόσιου τομέα καθώς 
οι εκδότες τιμολογούν στη βάση των στοιχείων που το ίδιο το σύστημα 
τους παρέχει αναφορικά με τον πραγματικό αριθμό συγγραμμάτων που 
έχουν διανεμηθεί. 

Επειδή η  στήριξη  του  επιστημονικού βιβλίου  από την  πολιτεία σε 
συνθήκες  οικονομικής  ασφυξίας  της  αγοράς  είναι  σημαντική  για  την 
παραγωγή ποιοτικά αναβαθμισμένων συγγραμμάτων,  

Επειδή η καταβολή των οφειλόμενων καθυστερεί για γραφειοκρατικούς 
λόγους παρότι αφενός τα χρήματα είναι διαθέσιμα  στο υπουργείο και 
αφετέρου  το  σύστημα  ΕΥΔΟΞΟΣ  που χρησιμοποιείται για  την 
τιμολόγηση και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων από το Υπουργείο 
Παιδείας είναι απόλυτα διαφανές,  

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός: 

- Ποιες οι άμεσες ενέργειες στις οποίες σκοπεύετε να προβείτε ώστε να 
αποτραπεί η  ταλαιπωρία και  τα  πρόσθετα έξοδα  αγοράς 
ακαδημαϊκών  συγγραμμάτων  για  χιλιάδες  φοιτητές  λόγω  της 
απόφασης των  εκδοτών  να  αναστείλουν  τη  διανομή  τους   για 
το χειμερινό εξάμηνο; 

- Με ποιο τρόπο προτίθεστε να προχωρήσετε σε άμεση εκταμίευση των 
οφειλόμενων  του  υπουργείου σας  προς τους  εκδοτικούς  οίκους  για 
πανεπιστημιακά βιβλία που έχουν ήδη διανεμηθεί ώστε να μπορέσουν 
οι  τελευταίοι  να  τυπώσουν συγγράμματα  για  τη  νέα  ακαδημαϊκή 
χρονιά;  

- Για ποιο λόγο επιμηκύνεται χρονικά η διενέργεια ελέγχων τη στιγμή 
που το υπουργείο σας τιμολογεί μέσω του αξιόπιστου  συστήματος 
«Εύδοξος» ενισχύοντας  με  αυτό  τον  τρόπο έτι  περαιτέρω την 
οικονομική  ασφυξία  στην  οποία έχουν  περιέλθει οι  εκδοτικοί  οίκοι 
επιστημονικών συγγραμμάτων  και  με  κίνδυνο  να  απωλεσθούν 
περισσότερες από 15 χιλιάδες  θέσεις  εργασίας, άμεσης  ή  έμμεσης 
εξάρτησης; 

- Ποιες  οι  πολιτικές στις  οποίες προτίθεστε να  προβείτε προκειμένου 
να  στηρίξετε  το  ποιοτικό επιστημονικό βιβλίο  το  οποίο έχει  μεγάλο 
κόστος παραγωγής και μικρή  κυκλοφορία στην αγορά;  

  

Ο ερωτών βουλευτής 
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