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ΑΠΟΦΑΣΗ  
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
α. του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α’28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
β. του ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141 Α’/21-7-2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της 
λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» 
γ. του Ν.4622/Α’/7-8-2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
δ. του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 τ.α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
ε. του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α./23-02-2018)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
στ. του Π.Δ. 54/2018 (ΦΕΚ 103/Α’/13-06-2018) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του λογιστικού πλαισίου 
της Γενικής Κυβέρνησης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
ζ. του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/08-07-2019). 
η. του Π.Δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
θ. του Π.Δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων 
Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
ι. της με αρ. πρωτ. 135821/Γ1/02-11-2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1042) Υ.Α. με θέμα «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.»  
κ. της με αρ. πρωτ. 156347/Υ1/16-12-2022 (Β΄6461) Υ.Α. με θέμα «Ορισμός κατηγοριών δαπανών με διατάκτη τον Υπουργό ή άλλο όργανο και 
ορισμός αποφαινόμενου οργάνου στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.» 

2. Την με αριθμ. πρωτ. 2/183176/ΔΠΓΚ/25-11-2022 (ΑΔΑ:6Κ5ΨΗ-ΞΩΟ) Απόφαση «Κατανομή πιστώσεων Κρατικού Προϋπολογισμού 2023 σε 
αναλυτικό επίπεδο». 

3. Την αρ. Φ/1/Α/541/157025/Β1/19-12-2022 Υ.Α. «Κατανομή πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023 του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» (ΑΔΑ: Ψ9ΩΙ46ΜΤΛΗ-ΜΥ6). 

4. Την Α.Π. οικ. 2/187311/ΔΠΓΚ/19/12/2022 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Διάθεση των πιστώσεων του Κρατικού 
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023» (ΑΔΑ: 62Τ8Η-ΦΓ1)  

5. Την αρ. Φ1/76244/Β3/30-06-2010 (ΦΕΚ 957/τ.Β’/30-06-2010) Απόφαση «Περί καθορισμού των προϋποθέσεων και της διαδικασίας δωρεάν 
προμήθειας και επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές ή σπουδαστές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. και της πληρωμής των δικαιούχων 
εκδοτών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την αρ. 125766/Ζ1 (ΦΕΚ 2433/τ.Β’/05-08-2016) Απόφαση «Περί καθορισμού προϋποθέσεων και διαδικασίας επιλογής και δωρεάν προμήθειας 
διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α».  

7. Το υπ ΄αρ. 2/18021/0026/6-10-17 έγγραφο του ΓΛΚ με θέμα «Δαπάνη προμήθειας πανεπιστημιακών συγγραμμάτων». 
8. Το υπ’ αρ. Υ.Σ.  9856/Ν2/27-01-2023 αίτημα της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (εισερχόμενο   400/Β5/27-01-2023) περί δέσμευσης 

πίστωσης του Ε.Φ. 1019-208-0000000, Α.Λ.Ε. 2410905001 οικονομικού έτους 2023 για την κάλυψη των απλήρωτων υποχρεώσεων 
παρελθόντων ετών από τη δαπάνη πληρωμής ακαδημαϊκών συγγραμμάτων που διανεμήθηκαν σε σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της 
χώρας. 

9. Την ανάγκη της απρόσκοπτης διανομής διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της  χώρας και 
της πληρωμής των υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτή 

10. Το γεγονός ότι το ποσό, της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης, είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους είκοσι εννέα εκατομμυρίων ευρώ (29.000.000,00€) σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2023 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Ε.Φ. 1019-208-0000000, Α.Λ.Ε. 
2410905001 «Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων» για την κάλυψη των απλήρωτων υποχρεώσεων 
παρελθόντων ετών από τη δαπάνη πληρωμής ακαδημαϊκών συγγραμμάτων που διανεμήθηκαν σε σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της 
χώρας.   

  
 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
 

    ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ Β΄ 
 
 

 

 

  

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

και βεβαιώνεται ότι: α) η ανωτέρω ύψους είκοσι εννέα εκατομμυρίων ευρώ 
(29.000.000,00€) είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού διάθεσης της υπό Φορέα 1019, 
Ειδικό Φορέα 1019-208-0000000 και ΑΛΕ 2410905001 πίστωσης και β) η συνδρομή των 
προϋποθέσεων της παρ. 1α του αρθ.4 του πδ 80/2016.  
Καταχωρήθηκε με α/α 14600 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 
Υπόλοιπο προς ανάληψη:  35.557.000,00€                                     Μαρούσι, 30/01 /2023 
   Ο  Προϊστάμενος της Γ.Δ.Ο.Υ. 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΝΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
Μαρούσι, 6/2/2023 

Αριθμ. Πρωτ.: 13336/Β5 

ΑΔΑ: 6ΙΙ646ΜΤΛΗ-1ΓΔ
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