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Οι μέρες πλησιάζουν…
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ΔΡΑΣΕΙΣ – ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΛΒΙ

• Συνάντηση με την υπουργό Πολιτισμού
Στις 10 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ΕΝΕΛΒΙ με την
Υπουργό Πολιτισμού κα Λυδία Κονιόρδου και τον κ. Σωκράτη
Καμπουρόπουλο, στο πλαίσιο των επαφών του υπουργείου με τα σωματεία
εκδοτών. Τα θέματα που συζητήθηκαν:
1. Για την Ενιαία Τιμή Βιβλίου ενημερωθήκαμε ότι έχει προκηρυχθεί ο
διαγωνισμός για την έρευνα σχετικά με τις συνέπειες της κατάργησής της, ο
οποίος θα ολοκληρωθεί σε έξι μήνες. Με την ολοκλήρωση της έρευνας θα
τεθεί προς τους θεσμούς το αίτημα της επαναφοράς της.
2. Το υπουργείο αναζητά νομική φόρμουλα για να επανασυστήσει έναν εθνικό
φορέα για το βιβλίο, αντίστοιχο του ΕΚΕΒΙ.
3. Γίνεται προσπάθεια να εξευρεθούν τα απαραίτητα κονδύλια ώστε να
επαναλειτουργήσει το πρόγραμμα ΦΡΑΣΙΣ.
4. Η Ημέρα Βιβλίου 2017 θα τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Πολιτισμού.
5. Αναφερθήκαμε σε τρία σημαντικά θέματα που αφορούν τον ΟΣΔΕΛ:
α. τον δημόσιο δανεισμό από βιβλιοθήκες, για τον οποίο μελετώνται ήδη
προτάσεις διαχείρισης του θέματος
β. την τροποποίηση του τρόπου διανομής των ποσών από τα ψηφιακά μέσα,
τα οποία προς το παρόν διανέμονται μόνο στους συντελεστές
οπτικοακουστικών και
γ. την κατοχύρωση ανέκδοτων κειμένων, υπηρεσία την οποία πρόσφερε η
Εθνική Βιβλιοθήκη και σήμερα δεν παρέχεται από κανέναν. Η πρόταση της
ΕΝΕΛΒΙ είναι να αναλάβει την υπηρεσία αυτή ο ΟΠΙ, ακόμα και αν χρειαστεί
να προβλεφθεί χρέωση του καταθέτη.
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7. Τέλος, η ΕΝΕΛΒΙ ζήτησε τη συνδρομή και μεσολάβηση του υπουργείου
Πολιτισμού προς το υπουργείο Παιδείας ώστε να επαναλειτουργήσουν το
συντομότερο δυνατόν οι σχολικές βιβλιοθήκες.
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6. Επαναλάβαμε το πάγιο αίτημα του κλάδου για βελτίωση των
ασφαλιστικών/συνταξιοδοτικών συνθηκών για συγγραφείς, μεταφραστές,
επιμελητές, εικονογράφους.
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• Ενιαία Τιμή Βιβλίου
Η ΕΝΕΛΒΙ με επιστολή της1 στις 10.01.2017 προς τους συλλόγους εκδοτών
της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας ζήτησε τη συνδρομή
τους στην απάλειψη από την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ των ρυθμίσεων για την
ΕΤΒ.

• Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας
Στο βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ πραγματοποίησε η ΕΝΕΛΒΙ την κοπή της πίτας της,
παρουσία εκδοτών και βιβλιοπωλών, μελών της και μη. Τυχερός του φλουριού
ο εκδότης του Κλειδάριθμου κ. Γιάννης Φαλδαμής.

• Prix Voltaire
Η Διεθνής Ένωση Εκδοτών (ΙΡΑ) καλεί τα μέλη της να υποδείξουν
υποψηφίους για το «Βραβείο Βολταίρος» (Prix Voltaire), το οποίο απονέμεται
σε άτομα ή οργανώσεις που αγωνίστηκαν για την ελευθερία του λόγου και της
δημοσίευσης. H ΕΝΕΛΒΙ θα συμμετάσχει στη σημαντική αυτή διοργάνωση
υποδεικνύοντας τον δικό της υποψήφιο.
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Η ΕΝΕΛΒΙ απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή2 στον Δήμαρχο Αθηναίων
Γιώργο Καμίνη για τη βράβευσή του από τον διεθνή θεσμό “World Mayor
2016” σχετικά με τη δράση του και τις ενέργειές του στην υποδοχή των
προσφύγων και την ένταξη των μεταναστών από την πόλη της Αθήνας. Την
υποψηφιότητα του Γ. Καμίνη υποστήριξε ένθερμα η Ένωση Ελληνικού
Βιβλίου.
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• Συγχαρητήρια επιστολή στον Δήμαρχο Αθηναίων
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ΗΜΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 2017
Ολοκληρώνονται οι επαφές (παροχή αιγίδας από τους σχετικούς φορείς,
ανεύρεση χορηγών επικοινωνίας) και οι προετοιμασίες (ανασχεδιασμός της
ιστοσελίδας της Ημέρας Βιβλίου, οριστικοποίηση εκδηλώσεων και δράσεων)
για τη φετινή διοργάνωση. Οι διοργανωτές –η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου, το
Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ - Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, η
Εταιρεία Συγγραφέων– με τη συμπαράσταση του Δήμου Αθηναίων,
φιλοδοξούν ότι και με τη δική σας βοήθεια και συνδρομή, η Ημέρα Βιβλίου
2017 όχι μόνο θα κινητοποιήσει όλους τους φίλους του βιβλίου, αλλά και θα
δημιουργήσει νέους.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
1. Επιστολή προς Ξένους συλλόγους Εκδοτών για την Ενιαία Τιμή Βιβλίου

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

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 10
Φεβρουάριος 2017

Page

We are contacting you once more regarding the present and future status of the
fixed book price system (fbp) in Greece and how this could affect the countries
which have chosen to adopt it.
As we have already informed you, the fbp in Greece was abolished in essence
following the OECD Toolkit’s recommendations for removing regulatory
restrictions to competition. Needless to say that the OECD Competition Review
Assessment (pp. 119-125, excerpt hereby attached) ignores the fact that books
are not merely a commodity and therefore are not subjected to the forces of the
market in the same way as other goods. Unfortunately, the OECD Toolkit
remains until now the main obstacle in re-establishing the fbp system, as the
European Institutions won’t negotiate with the Greek government the
reinstatement of regulations abolished in compliance with the Toolkit’s
directives.
Evidently, the rationale adopted by OECD has deregulated the Greek book
market at present, but will definitely put at risk the fixed book price system in
each and every country in the future, as it will be invoked by big online
platforms with dominant position which would more than welcome the
abolition of fbp systems in other countries as well.
Therefore, it is our firm belief that OECD should be contacted right away in
order to withdraw the assessment on books from the toolkit prepared for the
Greek market. This could be accomplished if the publishers’ associations of
major European countries like France, Germany, Italy and Spain take the
initiative to submit this request to the OECD headquarters, as our
association’s recommendations will not be taken into consideration from
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Dear Sirs,

OECD, since Greece has signed a MOU with the European Institutions and is
obliged to abide by its rules.
We have also been informed by the Greek Minister of Finance that the
International Monetary Fund and the German Minister of Finance Wolfgang
Schaeuble refuse to take into account the European Committee’s answer
although it states that “…According to the case law of the Court of Justice, the
protection of books as cultural objects can be considered an overriding
requirement in the public interest capable of justifying measures restricting the
free movement of goods… A national law providing for a fixed retail price may
thus be compatible with EC law”(http://bit.ly/2g2WPYk). In this case, the
Commission’s perspective of subsidiarity is not being accepted for Greece and
may probably be ignored for some other country in the future. One should not
underestimate the fact that Greece may be used as a Trojan horse for the
undermining of the fixed book price regulation throughout Europe and your
government officials should be aware of this threat.
We share the view that fbp systems play an important role in delivering
cultural diversity and in preserving a wide network of booksellers. Moreover,
deregulation does not guarantee lower prices as underlined by the 2008
Fishwick Report on the British case: “With respect to consumer welfare,
Fishwick argues that consumers who read bestselling titles are probably
paying less after deregulation, but readers of other minority-interest titles are
almost certainly paying more” (OECD Competition Assessment Review,
p.124). We sincerely hope that you will act immediately to ensure that fbp will
not be questioned in any country and that it will consequently be soon fully
reestablished in Greece as well.
2. Επιστολή στον Δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη
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Η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου σάς συγχαίρει θερμά για τη βράβευσή σας από τον
διεθνή θεσμό “World Mayor 2016” σχετικά με τη δράση σας και τις ενέργειές
σας στη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος, την υποδοχή των προσφύγων
και την ένταξη των μεταναστών από την πόλη της Αθήνας.
Το μεταναστευτικό πρόβλημα αποτελεί σήμερα τη λυδία λίθο της κοινωνικής
ευαισθησίας και της δημοκρατικής κουλτούρας κάθε κοινωνίας που καλείται να
αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα. Εσείς εργαστήκατε με πνεύμα αλληλεγγύης
για την αντιμετώπιση αυτού του φλέγοντος ζητήματος, τιμώντας την πόλη που
εκπροσωπείτε και τους πολίτες που σας εξέλεξαν. Η βράβευσή σας αποτελεί
δικαίωση της προσπάθειας εσάς, των συνεργατών σας και όσων -μεταξύ αυτών
και η ΕΝΕΛΒΙ- στήριξαν την υποψηφιότητά σας.
Θερμά συγχαρητήρια!
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