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∆ΡΑΣΕΙΣ – ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΛΒΙ

• Συνάντηση µε τον υπ. Οικονοµίας κ. Γ. Σταθάκη για το ΦΠΑ και την
Ενιαία Τιµή Βιβλίου
Το προεδρείο της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου συναντήθηκε µε τον υπ.
Οικονοµίας κ. Γ. Σταθάκη σχετικά µε την επαναφορά της Ενιαίας Τιµής
Βιβλίου και την υπαγωγή της διαδικασίας παραγωγής του βιβλίου στον χαµηλό
συντελεστή ΦΠΑ.
Η ΕΝΕΛΒΙ προσήλθε στη συνάντηση µε δεδοµένη τη στήριξη του Συλλόγου
Γερµανών Εκδοτών και Βιβλιοπωλών, ο οποίος έστειλε σχετική επιστολή στον
κ. Σταθάκη (ακολουθεί), καθώς και µε την κοµβικής σηµασίας είδηση ότι η
Ενιαία Τιµή εξαιρείται από τις διαπραγµατεύσεις Ε.Ε. και ΗΠΑ για τη
συµφωνία για τη ∆ιατλαντική Σχέση Εµπορίου και Επενδύσεων, γνωστή ως
ΤΤΙΡ (βλ. σχετικό άρθρο στη συνέχεια).
Ο υπουργός για µεν τον ΦΠΑ δήλωσε αναρµόδιος παραπέµποντάς µας στον
υπουργό Οικονοµικών κ. Τσακαλώτο, για δε την Ενιαία Τιµή Βιβλίου
ενηµέρωσε ότι κανένας νόµος που πάρθηκε µε βάση την εργαλειοθήκη του
ΟΟΣΑ δεν µπορεί να αλλάξει χωρίς την έγκριση των θεσµών και ότι θα
καταβληθεί προσπάθεια ώστε από τον Ιούνιο του 2016 να ξεκινήσει
επαναξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του νόµου. Η ΕΝΕΛΒΙ ζήτησε µετ’
επιτάσεως να γίνει προσπάθεια ώστε η συζήτηση να ανοίξει νωρίτερα και
συµφωνήθηκε ότι χρειάζεται να αξιοποιηθούν η τεχνογνωσία και οι επαφές της
ΕΝΕΛΒΙ από τα τεχνικά κλιµάκια του υπουργείου.
Μετά και τη συνάντηση αυτή, είναι πλέον απόλυτα σαφές ότι η επαναφορά της
Ενιαίας Τιµής Βιβλίου, παρά τις µεγαλόστοµες εξαγγελίες, απαιτεί πολλή
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προσπάθεια ακόµα από τον κόσµο του βιβλίου.
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• Επιστολή του Συλλόγου Γερµανών Εκδοτών και Βιβλιοπωλών στον υπ.
Οικονοµίας Γ. Σταθάκη για την επαναφορά της Ενιαίας Τιµής Βιβλίου
Μετά από επαφές της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου µε τον Σύλλογο Γερµανών
Εκδοτών και Βιβλιοπωλών στη διάρκεια της ∆ιεθνούς Έκθεσης Βιβλίου στη
Φραγκφούρτη, ο τελευταίος µε επιστολή του προς τον υπ. Οικονοµίας κ. Γ.
Σταθάκη τάσσεται θερµά υπέρ της επαναφοράς της Ενιαίας Τιµής Βιβλίου στη
χώρα µας. Η επιστολή έχει ως εξής:
Αξιότιµε κύριε υπουργέ,
Στη ∆ιεθνή Έκθεση Βιβλίου της Φραγκφούρτης είχαµε συνάντηση µε την Ένωση
Ελληνικού Βιβλίου (ΕΝΕΛΒΙ) και πληροφορηθήκαµε ότι το υπουργείο σας
εργάζεται για την επαναφορά του νόµου για την Ενιαία Τιµή Βιβλίου στην
Ελλάδα.
Όπως ίσως γνωρίζετε, η Ενιαία Τιµή Βιβλίου εφαρµόζεται στη Γερµανία εδώ και
150 περίπου χρόνια. Η επιτυχηµένη αυτή πρακτική δεκαετιών διέπεται πλέον
από νόµο, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το 2002. Στη Γερµανία, τόσο οι αρµόδιοι για
τη χάραξη πολιτικής όσο και η κοινωνία στο σύνολό της συµφωνούν ότι τα
βιβλία δεν είναι απλώς ένα ακόµα εµπόρευµα, αλλά έχουν ιδιαίτερη πολιτιστική
αξία. Για τον λόγο αυτό, τα βιβλία δεν υπόκεινται στους νόµους της αγοράς,
όπως τα υπόλοιπα αγαθά. Αυτή την περίοδο εργαζόµαστε για την επέκταση της
Ενιαίας Τιµής και στα ηλεκτρονικά βιβλία και στο θέµα αυτό έχουµε την
υποστήριξη των Γερµανών αρµοδίων για τη διαµόρφωση και χάραξη πολιτικής.
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Όπως πληροφορηθήκαµε, αρκετοί βιβλιοπώλες στην Ελλάδα έχουν ήδη εµπλακεί
σε πόλεµο τιµών µετά την κατάργηση του νόµου περί Ενιαίας Τιµής Βιβλίου.
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Η αντίληψη ακριβώς ότι το βιβλίο είναι πολιτιστικό αγαθό αποτελεί τη βάση του
συστήµατος της Ενιαίας Τιµής Βιβλίου και διασφαλίζει ότι η Γερµανία διαθέτει
µεγάλη ποικιλία τίτλων και είναι µία από τις σταθερότερες αγορές βιβλίου στον
κόσµο. Η κατάργηση της Ενιαίας Τιµής, που διασφαλίζει ότι ένα βιβλίο
διατίθεται στην ίδια τιµή σε όλα τα σηµεία πώλησης µιας χώρας, θέτει σε
κίνδυνο την ύπαρξη της ευρείας ποικιλίας τίτλων και το εκτεταµένο δίκτυο
βιβλιοπωλείων, πράγµα που θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στο σύνολο της
κοινωνίας.
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Ένα άλλο ανησυχητικό ζήτηµα, που είχαµε επισηµάνει και στους προκατόχους
σας, παρατηρείται σε διάφορες χώρες που κατήργησαν την Ενιαία Τιµή: η µέση
τιµή των βιβλίων αυξήθηκε! Παράλληλα, οι επιλογές περιορίζονται, λιγότεροι
τίτλοι διατίθενται στους αναγνώστες σε ελκυστικές τιµές και το δίκτυο των
βιβλιοπωλείων φθίνει. Άπαξ και η ζηµιά συντελεστεί, οι εξελίξεις αυτές δεν είναι
εύκολα αναστρέψιµες.
Για τους λόγους αυτούς, ο Σύλλογος Γερµανών Εκδοτών και Βιβλιοπωλών
χαιρετίζει µε ενθουσιασµό την απόφασή σας να επαναφέρετε την Ενιαία Τιµή
Βιβλίου στην Ελλάδα. Είναι πολύ σηµαντικό να λάβετε υπόψη σας το γεγονός ότι
ο χρόνος είναι ουσιώδης παράγων στην εξέταση ανατροπής της απόφασης που
πήρε η προηγούµενη ελληνική κυβέρνηση.
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµβουλή που
µπορούµε να παράσχουµε επί του θέµατος.
Με εκτίµηση,
Heinrich Riethmüller
Πρόεδρος

• Συνάντηση µε τον αναπληρωτή επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Ελλάδα κ. Αργύρη Περουλάκη για την Ενιαία Τιµή Βιβλίου
Στο πλαίσιο των συνεχών επαφών και της ενηµέρωσης όλων των αρµόδιων
παραγόντων, το προεδρείο της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου συναντήθηκε µε
τον αναπληρωτή επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα κ.
Αργύρη Περουλάκη και συζήτησε τα θέµατα της Ενιαίας Τιµής Βιβλίου και
της υπαγωγής της διαδικασίας παραγωγής του βιβλίου στον χαµηλό
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συντελεστή ΦΠΑ.
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• Η ΕΝΕΛΒΙ µέλος στη ∆ιεθνή Ένωση Εκδοτών (ΙΡΑ)
Η αίτηση της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου έγινε δεκτή και πλέον ο σύλλογός
µας αποτελεί το νεότερο µέλος της ∆ιεθνούς Ένωσης Εκδοτών (IPA). H
υποψηφιότητα της ΕΝΕΛΒΙ υπερψηφίστηκε από τη Γεν. Συνέλευση της ΙΡΑ
στη Φραγκφούρτη, στη διάρκεια της ∆ιεθνούς Έκθεσης Βιβλίου, µαζί µε αυτές
της Κίνας, του Περού, του Μπανγκλαντές, της Ιορδανίας, της Σλοβενίας, της
Τυνησίας και της Σαουδικής Αραβίας. Την ΕΝΕΛΒΙ εκπροσώπησε ο κ.
Αργύρης Καστανιώτης, ταµίας του συλλόγου.
Η IPA έχει στις τάξεις της περισσότερες από 60 οργανώσεις από 50 χώρες και
των 5 ηπείρων. Εδρεύει στη Γενεύη και εκπροσωπεί τα συµφέροντα της
εκδοτικής βιοµηχανίας στους διεθνείς οργανισµούς και τα διεθνή φόρουµ.
Ιδρύθηκε το 1896 στο Παρίσι, προωθεί και υπερασπίζεται τα δικαιώµατα
πνευµατικής ιδιοκτησίας, την ελευθερία του λόγου και της δηµοσίευσης και τη
φιλαναγνωσία. Η ΙΡΑ είναι αναγνωρισµένη µη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ)
και διατηρεί συµβουλευτική σχέση µε τα Ηνωµένα Έθνη.
Ως µέλος της ΙΡΑ, η ΕΝΕΛΒΙ βρίσκεται πλέον σε ανοιχτή επικοινωνία και
διάλογο µε τις ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις εκδοτών, αποβλέποντας
στη διεθνοποίηση, προώθηση και επίλυση των χρόνιων αιτηµάτων του
εκδοτικού κλάδου στη χώρα µας.

• Ηλεκτρονικός κατάλογος Ελλήνων Εκδοτών
Το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού, µε την υποστήριξη της ΕΝΕΛΒΙ,
ολοκλήρωσε τη δηµιουργία του ηλεκτρονικού καταλόγου των Ελλήνων
Εκδοτών Βιβλίου (www.greekbookpublishing.org) που δραστηριοποιούνται

αναζήτησης ανά εκδοτικό οίκο και ανά θεµατική κατηγορία.
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σε όλους τους τοµείς της εγχώριας βιβλιοπαραγωγής. H ιστοσελίδα είναι

Η ΕΝΕΛΒΙ τύπωσε για λογαριασµό του ΕΙΠ ενηµερωτικά καρτάκια (βλ.
συνηµµένο) για την προβολή της ιστοσελίδας, τα οποία ήταν διαθέσιµα στην
έκθεση της Φρανκφούρτης τον περασµένο µήνα.

• ∆ηµοσιότητα στο θέµα της Ενιαίας Τιµής Βιβλίου
Ο πρόεδρος της ΕΝΕΛΒΙ κ. Ι. Κωνστανταρόπουλος φιλοξενήθηκε στην
εκποµπή του Νίκου Χατζηνικολάου «Στον Ενικό», όπου και έθεσε στον
υπουργό Οικονοµίας κ. Γ. Σταθάκη το ερώτηµα περί επαναφοράς της Ενιαίας
Τιµής Βιβλίου. Το σχετικό βίντεο µπορείτε να το αναζητήσετε στη σελίδα της
ΕΝΕΛΒΙ στο Facebook:
https://www.facebook.com/groups/enosiellhnikouvivliou/

• ∆ηµοσιότητα άρθρου των ΝΥΤ για την Ενιαία Τιµή Βιβλίου
Άρθρο των New York Times που αναφέρει σαφώς ότι η Ενιαία Τιµή Βιβλίου
εξαιρείται από τις διαπραγµατεύσεις Ε.Ε. και ΗΠΑ για τη ∆ιατλαντική Σχέση
Εµπορίου και Επενδύσεων (παρατίθεται στη συνέχεια µεταφρασµένο) έδωσε
στη δηµοσιότητα η ΕΝΕΛΒΙ.
Το άρθρο αναδηµοσιεύτηκε στον ελληνικό Τύπο, επιβεβαιώνοντας τις θέσεις
του εκδοτικού κλάδου ότι η Ενιαία Τιµή Βιβλίου γίνεται σεβαστή από την
πλειονότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η άµεση επαναφορά
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της αποτελεί καθήκον για την ελληνική κυβέρνηση.
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ΑΡΘΡΟ
Αδιαπραγµάτευτη η Ενιαία Τιµή στις συνοµιλίες Ε.Ε. - ΗΠΑ για το TTIP
Τα σχεδόν 3.000 ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία της Γαλλίας που φιλοξενούν
λογοτεχνικές συναντήσεις, επιτρέπουν την περιήγηση και το ξεφύλλισµα
βιβλίων και διαθέτουν ευγενικό και εξυπηρετικό προσωπικό, έχουν αντέξει σε
κάθε είδος ανταγωνισµού, συµπεριλαµβανοµένων των µεγάλων αλυσίδων
καταστηµάτων και των ψηφιακών εκδόσεων.
Η επιβίωσή τους οφείλεται κυρίως σε έναν νόµο του 1981 που επιτρέπει στους
εκδότες να ορίζουν σταθερή τιµή για τα βιβλία. Η πρακτική αυτή -γνωστή µε
την ονοµασία Ενιαία Τιµή Βιβλίου- είναι κοινή σε πολλά κράτη της Ευρώπης
και υπήρχε ο φόβος ότι απειλείται στις διαπραγµατεύσεις µε τις Ηνωµένες
Πολιτείες σχετικά µε τη συµφωνία για τη ∆ιατλαντική Σχέση Εµπορίου και
Επενδύσεων, γνωστή ως ΤΤΙΡ.
Τον περασµένο µήνα, η απειλή αυτή έπαψε να υφίσταται όταν ο επικεφαλής
των διαπραγµατεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε κατηγορηµατικά ότι
η Ενιαία Τιµή Βιβλίου δεν αποτελεί αντικείµενο συζήτησης.
Ήταν µια πραγµατική ανακούφιση για τους ανεξάρτητους βιβλιοπώλες στη
Γαλλία και, ειδικά, στη Γερµανία. «Ήταν βάσιµος ο φόβος µας», είπε ο
Guillaume Husson, εκπρόσωπος των Γάλλων βιβλιοπωλών. «Η Ενιαία Τιµή
Βιβλίου είναι κάτι περισσότερο από απαραίτητη: είναι αυτή που έχει σώσει τα
βιβλιοπωλεία µας».
Χωρίς την Ενιαία Τιµή Βιβλίου, τα µικρά βιβλιοπωλεία θα είναι στο έλεος των
εκπτώσεων που είναι σε θέση να προσφέρουν οι µεγαλύτεροι ανταγωνιστές.
Αυτό συµβαίνει στις Ηνωµένες Πολιτείες, που έχουν πληθυσµό πέντε φορές
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µεγαλύτερο από τη Γαλλία, αλλά λιγότερα ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία.

Copyright © 2015 ΕΝΕΛΒΙ All rights reserved
Mailing address: info@enelvi.org
www.enelvi.org

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 5
Νοέμβριος 2015

Ο φόβος ήταν ότι οι αµερικανοί διαπραγµατευτές θα προσπαθούσαν να
καταργήσουν

αυτή

την

προστατευτική

διάταξη,

ως

µέρος

των

διαπραγµατεύσεων για τη δηµιουργία της µεγαλύτερης ζώνης ελευθέρου
εµπορίου στον κόσµο. ∆εν είναι σαφές αν η τιµολόγηση των βιβλίων
συζητήθηκε στις συνοµιλίες για το ΤΤΙΡ, οι οποίες ξεκίνησαν το 2013 και
αυτόν το µήνα πραγµατοποιήθηκε στο Μαϊάµι ο 11ος γύρος, πίσω από
κλειστές πόρτες ως συνήθως.
Η έλλειψη πληροφοριών είναι αυτό που πολλοί βρίσκουν ανησυχητικό. «Οι
διαπραγµατεύσεις αυτές είναι τόσο περίπλοκες, που κανείς δεν ξέρει τι
συζητείται και τι όχι», λέει ο κ. Husson. Αυτός είναι και ο λόγος που οι
βιβλιοπώλες και οι εκδότες πίεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση για ρητή εξαίρεση,
πράγµα που δεν εµπόδισε το TTIP να γίνει τοξικό θέµα σε όλη την Ευρώπη. Οι
Ευρωπαίοι

ηγέτες

υπήρξαν

απρόθυµοι

να

καθησυχάσουν

όσους

διαµαρτύρονται, φοβούµενοι προφανώς να διακινδυνεύσουν πολιτικά και να
εκτεθούν για ένα µη δηµοφιλές θέµα.
«Οι ηγέτες της Ε.Ε διστάζουν να “πουλήσουν” στο κοινό το ΤΤΙΡ, έγραψε η
γαλλική εφηµερίδα Le Monde πρόσφατα. «Φοβούνται την κοινή γνώµη που
έχει ξεσηκωθεί εναντίον αυτής της συµφωνίας και των συνεπειών της,
ιδιαίτερα στη Γερµανία».
Η τιµολόγηση των βιβλίων, που θεωρούνται το προπύργιο του ευρωπαϊκού
πολιτισµού ενάντια

στην αµερικανική επίθεση, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο

θέµα. «Από την Ενιαία Τιµή Βιβλίου έχουν επωφεληθεί όχι µόνο τα
ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία, αλλά και οι εκδότες», δήλωσε ο Denis Mollat,
µέλος της τέταρτης γενιάς που διευθύνει το Librairie Mollat, το µεγαλύτερο
ανεξάρτητο βιβλιοπωλείο της Γαλλίας, µε έδρα το Μπορντό. «Επιτρέπει στους
εκδότες να αναλάβουν τον κίνδυνο να εκδώσουν νέους συγγραφείς, τους δίνει
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εµάς από το ντάµπινγκ τιµών που αφήνει χώρο µόνο για τα best sellers».

8

µεγάλη ελευθερία στο τι βιβλία θα επιλέξουν, και προστατεύει και αυτούς και

Τα e-books δεν έχουν αποκτήσει κοινό στη Γαλλία, καθώς αντιπροσωπεύουν
µόνο το 2% των πωλήσεων. Παράλληλα, τα µικρά βιβλιοπωλεία επωφελούνται
από τη φορολογική ελάφρυνση, µε την προϋπόθεση ότι φιλοξενούν τακτικές
συναντήσεις µε συγγραφείς και αφιερώνουν ένα µέρος των εσόδων τους στην
πρόσληψη υπαλλήλων που είναι σε θέση να συµβουλεύσουν σε λογοτεχνικά
θέµατα τους πελάτες. Το αποτέλεσµα είναι ένα αναγνωστικό κοινό που έρχεται
και ξανάρχεται. «Το βιβλίο δεν είναι τόσο άρρωστο όσο νοµίζουν κάποιοι»,
κατέληξε ο κ. Mollat.
Άρθρο στους New York Times. Το πρωτότυπο στο link:
http://www.nytimes.com/2015/11/03/world/europe/bookstores-in-france-
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dodge-a-bullet-in-trade-talks.html?_r=2
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