
  

 

Αξιότιμη Κα Τπουργϋ,  

 

το πλαύςιο τησ διαβούλευςησ για την ψόφιςη του ςχεδύου νόμου Ενςωμϊτωςη 
τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του 
υμβουλύου τησ 13ησ επτεμβρύου 2017 ςχετικϊ με οριςμϋνεσ επιτρεπόμενεσ 
χρόςεισ οριςμϋνων προςτατευόμενων ϋργων κ.λ.π.» κατ’ αρχϊσ  επιςημαύνουμε 
ότι η προβλεπόμενη διϊταξη επιχειρεύ ϋνα εξιςορροπημϋνο πλαύςιο 
διευκόλυνςησ τησ πρόςβαςησ των ϋντυπο-ανϊπηρων ςτα ϋργα 
ςυγγραφϋων/δημιουργών που εκδύδουμε. 

Διαβϊςαμε, ωςτόςο, και τισ απόψεισ των εκπροςώπων τησ Ομοςπονδύασ 
Συφλών και ϊλλων που υποςτηρύζουν ότι το νομοςχϋδιο εύναι αναχρονιςτικό 
επειδό προβλϋπει αμοιβό ςτουσ πνευματικούσ δημιουργούσ, την οπούα μϊλιςτα 
ΔΕΝ καταβϊλλουν οι ύδιοι οι ϋντυπο-ανϊπηροι. Εύναι επιεικώσ απαρϊδεκτο να 
θεωρεύται αναχρονιςτικό η καταβολό αμοιβόσ ςτον πνευματικό δημιουργό γι’ 
αυτϋσ τισ χρόςεισ καθώσ μια τϋτοια ϊποψη  ξεπερνϊ κϊθε όριο υποκειμενιςμού 
και ςτρϋβλωςησ τησ πραγματικότητασ.  

Δεν κατανοούμε το ςκεπτικό υπό το οπούο οι ϋντυπο-ανϊπηρων επιδιώκουν και 
αποδϋχονται να αντιμετωπύζονται από το Κρϊτοσ ωσ πολύτεσ Β’ κατηγορύασ. Σο 
Κρϊτοσ υποχρεούται εκ του Νόμου και του υντϊγματοσ να παρϊςχει δωρεϊν 
ςυγγρϊμματα ςε ΟΛΟΤ τουσ δικαιούχουσ φοιτητϋσ και να εξοπλύζει τισ 

δημόςιεσ βιβλιοθόκεσ με εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό υλικό για όλουσ τουσ 
πολύτεσ. Για ποιο λόγο να εξαιρούνται οι ϋντυπο-ανϊπηροι από αυτόν την 
υποχρϋωςη του Κρϊτουσ; Για ποιο λόγο οι ϋντυπο-ανϊπηροι καλούνται και 
επιδιώκουν (μϋςω δημόςιων και ιδιωτικών φορϋων) να επιλϋξουν εύτε τη 
φιλανθρωπύα ςυγγραφϋων/δημιουργών, εκδοτών, εύτε να οδηγούνται, (ό να 
τουσ κατευθύνουν), ϋμμεςα  ςε προςποριςμό ξϋνου περιουςιακού ςτοιχεύου 
(καταπϊτηςη πνευματικών, ηθικών και ςυγγενικών δικαιωμϊτων); 

Η επιχειρηματολογύα που ϋχει αναπτυχθεύ από τουσ ενδιαφερόμενουσ φαύνεται 
να περιφρονεύ το βιβλύο (παρότι διεκδικεύ μαχητικϊ την δωρεϊν παραχώρηςό 
του) και να το θεωρεύ ϊνευ αξύασ (ωσ ϊυλο, προώόν διανοητικόσ εργαςύασ) και ότι 
αυτονοότωσ θα μπορούςε να διαμοιραςτεύ ϊνευ τιμόματοσ. 

Και, ναι μεν ϋχει υιοθετηθεύ η υπό ςυζότηςη Ευρωπαώκό οδηγύα από κϊποιεσ 
χώρεσ, (όχι όλεσ), χωρύσ την εύλογη αμοιβό ςυγγραφϋων/δημιουργών/εκδοτών, 
αποκρύπτεται όμωσ εςκεμμϋνα, η πρακτικό που προηγεύται και ακολουθεύται ςε 
αυτϋσ τισ χώρεσ, όπου εφαρμόζονται αθροιςτικϊ τα κϊτωθι:  

Α) αγορϊ ικανού αριθμού αντιτύπων, από χιλιϊδεσ βιβλιοθόκεσ, όλων των 
τύτλων που κυκλοφορούν ετηςύωσ από όλουσ τουσ τοπικούσ Εκδότεσ, 



Β) γνωςτοπούηςη ςτουσ κατόχουσ των πνευματικών, ηθικών και ςυγγενικών 
δικαιωμϊτων (Εκδοτών Δημιουργών), του αριθμού ανϊ περύπτωςη των ϋντυπο-
ανϊπηρων δικαιούχων τον ακριβό τρόπο μετατροπόσ κϊθε βιβλύου, ςε ποιϊ 
μορφό εξυπηρϋτηςησ ϋντυπο-ανϊπηρων και την χρόςη του. 

Γ) ύπαρξη ειδικών εξαρτημϊτων Η/Τ και κατϊλληλων λογιςμικών (Hardware 
και Software) καθώσ και ςυνεχό (μηνιαύα) ενημϋρωςη των λογιςμικών για την  
διαςφϊλιςη και προςταςύα του εκϊςτοτε ϋργου ςε ϋντυπη ό ηλεκτρονικό 
μορφό. Επύςησ υφύςταται νομικό υποςτόριξη και κϊλυψη των 
ςυγγραφϋων/δημιουργών/εκδοτών ςτην περύπτωςη παραβύαςησ των 
πνευματικών, ηθικών και ςυγγενικών δικαιωμϊτων τουσ. 

Δ) ύπαρξη και ΕΥΑΡΜΟΓΉ αυςτηρού πλαιςύου νομοθεςύασ, περύ προςταςύασ 
πνευματικών δικαιωμϊτων, το οπούο δεν επιτρϋπει την ύπαρξη παραβϊςεων. 

Επομϋνωσ, πρώτα θα πρϋπει να ακολουθηθούν οι διεθνεύσ πρακτικϋσ και να 
ςυμμορφωθούν με τα αυτονόητα όλοι οι φορεύσ που εμπλϋκονται με την 

ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα και ςε δεύτερο χρόνο να αποδεχθούμε την δωρεϊν 
διϊθεςη των ϋργων των δημιουργών. 

Εύναι ανόκουςτο και ντροπιαςτικό να καταςκευϊζεται ϋνασ "πόλεμοσ" -από 
διϊφορα κϋντρα-, μεταξύ ϋντυπο-ανϊπηρων και ςυγγραφϋων/ δημιουργών/ 
εκδοτών, τη ςτιγμό που πρϋπει όλοι με κϊθε τρόπο να ςυνδρϊμουμε τουσ 
ϋντυπο-ανϊπηρουσ, ςτη διεκδύκηςη για δύκαιη και ιςότιμη αντιμετώπιςό τουσ 
από το Κρϊτοσ. Διαφορετικϊ, ςυγγραφεύσ/δημιουργού/εκδότεσ και φορεύσ των 

ενδιαφερομϋνων γινόμαςτε μϋτοχοι μιασ υποκινούμενησ "ςύρραξησ" που μόνο 
ςτόχο ϋχει από τη μύα πλευρϊ τον κοινωνικό αυτοματιςμό και από την ϊλλη τον 
επύ τησ ουςύασ κοινωνικό αποκλειςμό αυτών που αντιμετωπύζονται ωσ πολύτεσ 
Β’ κατηγορύασ. 

Εϊν ευοδωθεύ ο υποκινούμενοσ κοινωνικόσ αυτοματιςμόσ ςτο χώρο τησ 
Παιδεύασ και του βιβλύου, ασ αναρωτηθούμε ποιο θα εύναι το επόμενο ςτϊδιο;  

 

Έντυπο-ανϊπηροι και ςυγγραφεύσ/δημιουργού/εκδότεσ βρύςκονται ςτην ύδια 
όχθη του ποταμού – δεν εύναι αντύπαλοι. 

 

Οι ςυγγραφεύσ/δημιουργού/εκδότεσ –οι μόνοι πλϋον θεματοφύλακεσ τησ 
πνευματικόσ δημιουργύασ (χωρύσ την οπούα δεν θα όταν εφικτό η μεταφορϊ τησ 
Ελληνικόσ Γλώςςασ, του Πολιτιςμού και τησ Παιδεύασ μασ, ςτισ μελλοντικϋσ 

γενιϋσ)– βρύςκονται ςτο ςτόχαςτρο πολλών θεςμικών οργϊνων του Κρϊτουσ με 
κατευθυνόμενεσ επιθϋςεισ, χωρύσ ουδϋποτε να αναφϋρεται η ςυμβολό τουσ ΚΑΙ 

μϋςω τησ δημόςιασ επϋνδυςησ ςτην εκπαύδευςη. Ιδύωσ τη δεκαετύα τησ κρύςησ, 
ςυγγραφεύσ/δημιουργού/εκδότεσ ϋβαλαν πλϊτη όςο λύγοι, ακόμα και πιο 
εύρωςτοι κλϊδοι, αντιμετωπύζοντασ την κατϊρρευςη τησ λιανικόσ αγορϊσ του 
βιβλύου, αποδϋχθηκαν υποτιμολόγηςη των βιβλύων τουσ από το Κρϊτοσ και 
απορρόφηςαν πληθώρα φορολογικών βαρών, γεγονόσ που μπορεύ να 
επιβεβαιωθεύ από τουσ ύδιουσ τουσ κρατικούσ φορεύσ, παρϊ ταύτα 
εξακολούθηςαν να παρϊςχουν ποιοτικϊ ςυγγρϊμματα Ελλόνων και αλλοδαπών 



ςυγγραφϋων-δημιουργών εγνωςμϋνου κύρουσ. Εύναι γνωςτό ότι πϊνω από 
260.000 φοιτητϋσ των Ελληνικών Πανεπιςτημιακών Ιδρυμϊτων λαμβϊνουν 
ετηςύωσ πϊνω από 2.250.000 αντύτυπα ςυγγραμμϊτων με μϋςη τιμό λιγότερο 
από 20 Ευρώ ϋκαςτο.  

 

Επιτϋλουσ, ασ ςταματόςει ο λαώκιςμόσ και η δημιουργύα εντυπώςεων, που μόνο 
ςτόχο ϋχουν την κϊλυψη χρηματοδοτόςεων κρατικών φορϋων, μϋςω ΕΠΑ και 
Εθνικών πόρων, με πρόςχημα την κοινωνικό ευαιςθηςύα και την κϊλυψη 

αναγκών των ϋντυπο-ανϊπηρων, φοιτητών, ςπουδαςτών και ευρύτερα  
χρηςτών.  

 

Έωσ τη ςτιγμό που προϋκυψαν τα Ευρωπαώκϊ και τα Εθνικϊ κονδύλια, τα οπούα 
εκμεταλλεύονται οι Πανεπιςτημιακϋσ βιβλιοθόκεσ και ϊλλοι «αρμόδιοι φορεύσ», 
κανεύσ δεν ενδιαφερόταν για τουσ ϋντυπο-ανϊπηρουσ φοιτητϋσ και μη. 

Μόνον οι ςυγγραφεύσ/δημιουργού/εκδότεσ όταν αυτού που ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ 
προςϋφεραν, εδώ και δεκαετύεσ, -πϊντα δωρεϊν- τα βιβλύα τουσ ςτη μορφό που 

επιθυμούςε κϊθε ϋνασ ϋντυπο-ανϊπηροσ φοιτητόσ που τουσ απευθυνόταν, και 
ςτόριζαν ευρύτερα την εκπαύδευςη των αναξιοπαθούντων ςυμπολιτών μασ, 
ανεξαρτότωσ ϋντυπο-αναπηρύασ ό όχι.  

Ωσ εκδότεσ ϋχουμε την τεχνογνωςύα, την ευαιςθηςύα, αλλϊ και την 
επαγγελματικό δεοντολογύα να προςτατεύουμε το διανοητικό υλικό των 
ςυγγραφϋων/δημιουργών με κατϊλληλα λογιςμικϊ και ϊλλα μϋςα, επενδύοντασ 
ύδια κεφϊλαια προσ τούτο, κϊτι το οπούο δεν απαςχολεύ τουσ υφιςτϊμενουσ 
κρατικούσ και φορεύσ.  

Η εύλογη αμοιβό δεν εύναι λόγοσ αντύδραςησ των διαφόρων εμπλεκομϋνων 
φορϋων που διαχειρύζονται εκατομμύρια Ευρώ, τόςο από τακτικούσ 
προώπολογιςμούσ όςο και από  Ευρωπαώκϋσ επιδοτόςεισ, για τη λειτουργύα τουσ. 
Η εύλογη αμοιβό εύναι υποχρϋωςό τουσ προσ τον δημιουργό προκειμϋνου να 
ςυνεχύςει να δημιουργεύ, πόςο μϊλλον όταν καταβϊλλονται από Εθνικϊ και 
Ευρωπαώκϊ κονδύλια δεκϊδων εκατομμυρύων Ευρώ ετηςύωσ προσ τισ 
Βιβλιοθόκεσ και ϊλλουσ φορεύσ για να ανανεώςουν π.χ., τισ ςυνδρομϋσ ςτα 
περιοδικϊ που διαχειρύζονται. Θα πρϋπει να κατανοόςουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, 
ότι χωρύσ αξιόλογουσ δημιουργούσ δεν θα υφύςταται ούτε εκπαύδευςη ούτε 
Βιβλιοθόκεσ.  

 

Και ςύγουρα η εύλογη αμοιβό δεν θα πρϋπει να περιορύζεται ςτο ύψοσ τησ 
ελϊχιςτησ ό ςυμβολικόσ, ςε περιπτώςεισ επιδοτούμενων δρϊςεων.  

 

Πώσ γύνεται οι υπϋρμαχοι φορεύσ τησ επιχειρηματολογύασ περύ κατϊργηςησ τησ 
διϊταξησ για εύλογη αμοιβό να θεωρούν εύλογη τη δικό τουσ αμοιβό 
ςυμμετϋχοντασ ςε Ευρωπαώκϊ χρηματοδοτικϊ προγρϊμματα, πατώντασ επϊνω 
ςτον διανοητικό κόπο ςυγγραφϋων/δημιουργών και ςτην πνευματικό και 



οικονομικό επϋνδυςη των εκδοτών -όπωσ π.χ. ςυνϋβη και με μϋροσ τησ 
Ευρωπαώκόσ χρηματοδότηςησ εκατοντϊδων χιλιϊδων Ευρώ, από το 
επιχειρηςιακό πρόγραμμα «Ανϊπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαύδευςη και 

Δια Βύου Μϊθηςη 2014-2020 ΠΑ), από πληθώρα Βιβλιοθηκών Πανεπιςτημιακών 
Ιδρυμϊτων και ϊλλων φορϋων. 

Εύναι γνωςτό ότι Έλληνεσ ςυγγραφεύσ/δημιουργού, εκδότεσ/διαχειριςτϋσ 
πνευματικών δικαιωμϊτων ακόμη και αλλοδαπών ςυγγραφϋων, διαχρονικϊ 
υποςτηρύζουν εμπρϊκτωσ τη διευκόλυνςη τησ πρόςβαςησ ςε δημοςιευμϋνα 
ϋργα, ατόμων με πρόβλημα ανϊγνωςησ εντύπων, καθώσ ουδϋποτε ϋχουν 
αρνηθεύ την ϊδειϊ τουσ για την προςαρμογό του διανοητικού πρωτότυπου 
υλικού τουσ, ςε μορφότυπο που καθιςτϊ εφικτό την πρόςβαςη ςε ϋντυπο-
ανϊπηρα ϊτομα. Αυτό το γεγονόσ κϊποιοι, παραδόξωσ, το ληςμονούν εςκεμμϋνα 
και φθϊνουν μϊλιςτα ςτο ακραύο ςημεύο να αναφϋρουν και να θεωρούν ότι οι 
εκδότεσ αποκομύζουν μεγϊλα κϋρδη, ενώ, αφενόσ αναφερόμαςτε ςε ιδιωτικϋσ, 
ςτην πλειοψηφύα τουσ οικογενειακϋσ επιχειρόςεισ, αφετϋρου και κυρύωσ, όλοι 

γνωρύζουν πολύ καλϊ, την πολύ δύςκολη οικονομικό κατϊςταςη που βιώνει εδώ 
και χρόνια ο εκδοτικόσ και ςυγγραφικόσ κλϊδοσ, αλλϊ και όλοι οι εμπλεκόμενοι 
δημιουργού. Υαύνεται ότι τα «τερϊςτια, αςύλληπτα κϋρδη» που αποκομύζουν 
όλοι οι παραπϊνω δεν ςτϊθηκαν ικανϊ να αποτρϋψουν τη δραματικό μεύωςη 
τησ εκδοτικόσ παραγωγόσ, την υπαγωγό ςε πτωχευτικούσ νόμουσ, όπωσ και το 
οριςτικό κλεύςιμο δεκϊδων εμβληματικών εκδοτικών ούκων και βιβλιοπωλεύων, 

αλλϊ και την εξαφϊνιςη βραβευμϋνων και φημιςμϋνων ατελιϋ γραφιςτών και 
εικαςτικών δημιουργών. 

Έκπληκτοι διαπιςτώνουμε ότι κϊποιοι δεν αντιλαμβϊνονται, ό δεν θϋλουν να 
αντιληφθούν, ότι με το νομοςχϋδιο αυτό, το κρϊτοσ ϋρχεται ςτην ουςύα  να τουσ 
βοηθόςει οικονομικϊ και όχι να αναγκϊζεται να το πρϊξει ο αποδυναμωμϋνοσ 
οικονομικϊ ιδιώτησ. Διεκδικώντασ να μην υπϊρχει υποχρϋωςη καταβολόσ από 

το Κρϊτοσ εύλογησ αμοιβόσ, οι εκπρόςωποι των ϋντυπο-ανϊπηρων και οι 
βιβλιοθόκεσ διεκδικούν να αςκεύται κοινωνικό πολιτικό ςτισ πλϊτεσ των 
εκδοτών/ςυγγραφϋων/δημιουργών. Αυτό όχι μόνο δεν το αντιλαμβϊνονται, 
αλλϊ και προχωρούν περαιτϋρω ζητώντασ, πϋρα από κϊθε λογικό, από την 
Τπουργό να υποχρεωθούν οι εκδότεσ και οι ςυγγραφεύσ/δημιουργού να 
παρϊςχουν ϊνω του 10% αντύγραφα των βιβλύων του καταλόγου τουσ! (εκτόσ 
των ςχολικών βιβλύων και πανεπιςτημιακών ςυγγραμμϊτων τουσ που ΗΔΗ 
υποχρεώνονται να παρϋχουν). Σο επιπλϋον αυτό ποςοςτό από τουσ μη 
εκπαιδευτικούσ τύτλουσ, ζητούν να το παρϊςχουν δωρεϊν ςε ψηφιακό μορφό οι 
εκδότεσ -με την ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΗ ςύμφωνη γνώμη των ςυγγραφϋων δημιουργών 
που ςε πολλϋσ περιπτώςεισ εύναι αλλοδαπού Εκδότεσ και αλλοδαπού 
υγγραφεύσ-, προσ τουσ επωφελούμενουσ φορεύσ. Θεωρούμε επιβεβλημϋνη την 

κατϊργηςη αυτόσ τησ τιμωρητικόσ διϊταξησ του νομοςχεδύου για παροχό ϊνω 
του 10% για όλα τα βιβλύα (πανεπιςτημιακϊ και μη), διότι πρόκειται για μύα 
υπερβολικό και μη ορθολογικό, καταςκευαςμϋνη υποχρϋωςη που αγνοεύ τη 
διεθνό εμπειρύα, αφού δεν ςυνδϋεται με κανϋναν τρόπο με τισ ανϊγκεσ 
ςυγκεκριμϋνων ϋντυπο-ανϊπηρων δικαιούχων, οι οπούοι εύναι εγγεγραμμϋνοι 
ςτον επωφελούμενο φορϋα, ενώ παρϊλληλα «θεςμοθετεύ από την πύςω πόρτα» 
την παρϊνομη περαιτϋρω αναπαραγωγό. Εφόςον υιοθετηθούν οι παραλογιςμού, 



οι μεν ςυγγραφεύσ /δημιουργού/εκδότεσ δεν θα ϋχουν πλϋον κύνητρο 
δημιουργύασ και επϋνδυςησ, οι δε αναγνώςτεσ, ϋντυπο-ανϊπηροι και μη, 
ςύντομα θα βρεθούν χωρύσ υλικό προσ ανϊγνωςη και χωρύσ, πλϋον, αντικεύμενο 
διεκδύκηςησ για δωρεϊν παροχό. 

 

Κυρύα Τπουργϋ,  

Δεν πρϋπει να υπαναχωρόςει η  Πολιτεύα και να αποςύρει τη διϊταξη που 
θεςπύζει εύλογη αμοιβό. Διαφορετικϊ, θα προκληθούν εντελώσ ϊδικα, ςοβαρϊ 
και πολυδϊπανα προβλόματα ςτουσ  εκδότεσ και ςτουσ ςυγγραφεύσ,  εφόςον θα 
απειλούνται ακόμη περιςςότερο τα δικαιώματϊ τουσ από την παρϊνομη 
αναπαραγωγό και από την απώλεια του δικαιώματοσ τησ αμοιβόσ τουσ. 

 

Προτεύνουμε τισ παρακϊτω βελτιώςεισ-προςθόκεσ:  

 

Α) να θεςμοθετηθούν οι πρακτικϋσ για την προςταςύα τησ πνευματικόσ 
ιδιοκτηςύασ που εφαρμόζονται διεθνώσ, όπωσ ςασ περιγρϊψαμε ανωτϋρω. 

Β) να παραληφθεύ από το νομοςχϋδιο η υποχρϋωςη των Εκδοτών να παρϋχουν 
όλα τα πανεπιςτημιακϊ ςυγγρϊμματα που εκδύδουν, όλη η διαδικαςύα να 
κινεύται με βϊςη τη διεθνό εμπειρύα, δηλαδό τισ ςυγκεκριμϋνεσ ανϊγκεσ κϊθε 
εκπαιδευτικού Ιδρύματοσ, το οπούο αυτονόητα να υποχρεούται να τηρεύ λύςτα 
με τουσ πιςτοποιημϋνουσ ϋντυπο-ανϊπηρουσ φοιτητϋσ του, αναφϋροντασ και 
ποια ςυγγρϊμματα χρηςιμοποιούν, ςε ποιο μϊθημα, ςε ποιο εξϊμηνο, με ποιον 
διδϊςκοντα. 

Γ) να προβλεφθεύ η δημιουργύα ενόσ εξειδικευμϋνου φορϋα υπό την εποπτεύα 
του Ο.Π.Ι. (Οργανιςμόσ Πνευματικόσ Ιδιοκτηςύασ), όπωσ  ςυμβαύνει ςχεδόν ςε 
όλεσ τισ χώρεσ, ο οπούοσ θα αναλϊβει ςε Εθνικό δύκτυο τη δρϊςη μετατροπόσ και 

διαχεύριςησ των αρχεύων pdf ςε οποιαδόποτε μορφό αναγκαύα για την 
εκπαύδευςη των ϋντυπο-αναπόρων, ϋτςι ώςτε να λαμβϊνονται όλα τα 
απαραύτητα τεχνολογικϊ «μϋτρα» για την προςταςύα τησ πνευματικόσ 
ιδιοκτηςύασ και να εύναι υπόλογοσ για οποιαδόποτε παραβύαςη. Με το 
ςυγκεκριμϋνο μϋτρο θα γύνει οικονομύα κλύμακασ όςον φορϊ ςτα εργαλεύα 
(εξαρτημϊτων Η/Τ Hardware και λογιςμικό Software), ακόμα και ςτο 
μιςθολογικό κόςτοσ, που επιβϊλλονται για την προςταςύα των αρχεύων, καθώσ 
δεν θα εύναι απαραύτητη η πολλαπλό προμόθεια και η ςυνεχεύσ αναβϊθμιςό τουσ 
ανϊ Ίδρυμα και ανϊ φορϋα. 

Δ) να υπϊρχει ρητό πρόβλεψη για ςυμμετοχό των Εκδοτών ςτην υλοπούηςη τησ 
προτεινόμενησ διαδικαςύασ και ςτον περαιτϋρω ϋλεγχο τησ ςωςτόσ λειτουργύασ 
τησ. Να πραγματοποιεύται η νόμιμη ενημϋρωςη ςυγγραφϋων/ 
δημιουργών/εκδοτών διαμϋςου του ωματεύου τουσ ςχετικϊ με τη μορφό ςτην 
οπούα θα γύνει η μετατροπό του ϋργου τουσ, για ποια χρόςη και από ποιούσ. 

Ε) να προβλεφθεύ ότι ςε περιπτώςεισ επιδοτούμενων δρϊςεων οι αμοιβό δεν θα 
πρϋπει να περιορύζεται ςτο ύψοσ τησ ελϊχιςτησ ό ςυμβολικόσ. 



Ζ) να προβλεφθεύ ξεκϊθαρα η εξαύρεςη από την ςυγκεκριμϋνη δρϊςη 
ςυγγραμμϊτων τα οπούα εύναι μεταφρϊςεισ από ξενόγλωςςα ςυγγρϊμματα, από 
αλλοδαπούσ ςυγγραφεύσ, ιδιοκτηςύασ αλλοδαπών Εκδοτικών ούκων. ασ 

αναφϋρουμε και θα πρϋπει να λϊβετε υπόψιν ςασ ότι ςε πολλϋσ περιπτώςεισ, 
ιδιαύτερα ςτισ ακαδημαώκϋσ-επιςτημονικϋσ εκδόςεισ, τα ςυγγρϊμματα εύναι ςτη  
πλειοψηφύα τουσ, (ϊνω του 80%), μεταφρϊςεισ από ξενόγλωςςα ςυγγρϊμματα, 
αλλοδαπών ςυγγραφϋων και εκδοτών. Οι Έλληνεσ εκδότεσ ϋχουν δεςμευθεύ με 
ςυμβϊςεισ και ρότρεσ να εκδύδουν και να διαχειρύζονται εμπορικϊ, μόνο την 
ϋντυπη μορφό του ςυγγρϊμματοσ το οπούο αναλαμβϊνουν να εκδώςουν ςτην 
Ελληνικό Γλώςςα. ε καμύα περύπτωςη δεν ϋχουν δικαύωμα να παραδύδουν την 
ηλεκτρονικό μορφό των ςυγκεκριμϋνων ςυγγραμμϊτων ςε οποιονδόποτε, ούτε 
καν να το διαχειριςτούν εμπορικϊ. ε αντύθετη περύπτωςη θα αναγκαςτούν να 
ςυρθούν ςε δικαςτικϋσ διαμϊχεσ με τουσ αλλοδαπούσ εκδότεσ, με δεδομϋνα 
αρνητικϊ αποτελϋςματα, εισ βϊροσ τησ ςυνεργαςύασ τουσ και κατ’επϋκταςη τησ 
εκδοτικόσ τουσ δραςτηριότητασ. 

 

Ελπύζουμε οι προτϊςεισ μασ να ςυμβϊλουν ςτην ενημϋρωςη ςασ για την ςωςτό 
εφαρμογό του νϋου νομοθετόματοσ. 

ασ Ευχαριςτούμε  

 

Μετϊ τιμόσ, 

Για το .Ε.Ε.ΒΙ 

ύλλογο Εκδοτών Επιςτημονικών Βιβλύων  

Γεώργιοσ Παςχαλύδησ 

Πρόεδροσ Δ.. 

 

 

 


