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ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς τους κ.κ. Υπουργούς 

Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Θέμα: Στήριξη του κλάδου του βιβλίου ζητάει η Διεθνής Ένωση Εκδοτών 

Σε επιστολή της η Διεθνής Ένωση Εκδοτών (ΙΡΑ) ζητάει τη στήριξη του κλάδου του 

βιβλίου. 

Η υγειονομική βόμβα του Covid-19 έχει καταφέρει ισχυρότατο πλήγμα στον κλάδο του 

βιβλίου παγκοσμίως, μειώνοντας τα έσοδα έως και 80% σε ορισμένες αγορές. Η 

χαλάρωση των περιορισμών δεν έχει εξουδετερώσει την απειλή της κατάρρευσης του 

εκδοτικού κλάδου σε πολλές χώρες-μέλη. 

Στην επιστολή τους αναφέρουν ότι ο εκδοτικός κλάδος αντέδρασε γρήγορα και με 

διάθεση προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο, με τους συγγραφείς και τους εκδότες 

να παραχωρούν άδεια για το περιεχόμενο και τις ψηφιακές υπηρεσίες τους. Σε 

συνεργασία με τους βιβλιοπώλες, αξιοποίησαν το διαδίκτυο και τις ψηφιακές 

εκδηλώσεις για να σταθούν δίπλα στο βιβλιόφιλο κοινό, διακηρύσσοντας παράλληλα 

την κοινωνική, εκπαιδευτική και πολιτιστική σημασία των βιβλίων. 

Αναφέρουν ότι την κρίσιμη αυτή στιγμή, οι κυβερνήσεις πρέπει να παράσχουν έκτακτα 

μέτρα στήριξης και να επενδύσουν στο μέλλον, παρέχοντας οικονομική βοήθεια σε 

συγγραφείς, εκδότες, βιβλιοπώλες και μεταφραστές. 

Η Διεθνής Ένωση Εκδοτών καλεί τις κυβερνήσεις να θεωρήσουν τον τομέα του 

βιβλίου ως απολύτως απαραίτητο για την κοινωνία και να προχωρήσουν σε λήψη 

άμεσων μέτρων: 

• επιδότηση ενοικίου για τα βιβλιοπωλεία  

• εκπτώσεις φόρου για εκδότες και βιβλιοπώλες  

• δέσμευση και παροχή κονδυλίων στήριξης για μικρούς και μεσαίους εκδοτικούς 

οίκους 

• υποστήριξη, ανάπτυξη και επένδυση σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις βιβλίου ως 

βασικών θεσμών που γεφυρώνουν και φέρνουν σε επαφή συγγραφείς, εκδότες και 

αναγνώστες από όλες τις χώρες και όλους τους πολιτισμούς. 
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Παράλληλα, ζητούν να υιοθετηθούν μέτρα που θα τονώσουν τη ζήτηση για βιβλία αλλά 

και μέτρα για την  προστασία του πνευματικού κεφαλαίου 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί: 

Προτίθεται η κυβέρνηση να στηρίξει τα αιτήματα της διεθνής ένωσης εκδοτών; 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 




