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ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 

 
Α. Σκοπός 
 
Το μέτρο με τίτλο «Αγορά Εκδόσεων για τον Εμπλουτισμό Κυπριακών και Ξένων 
Βιβλιοθηκών» αποσκοπεί στην καθιέρωση αποτελεσματικής μεθοδολογίας επιλογής 
και διαφανούς διαδικασίας αγοράς των εκδόσεων που αγοράζονται από τις 
Πολιτιστικές Υπηρεσίες. Η εφαρμογή του εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα αναγκών και 
παράλληλα συμβάλλει ουσιωδώς στην επίτευξη πολλαπλών στόχων. Η πρώτη 
πτυχή του μέτρου (η αγορά) λειτουργεί ενισχυτικά σε σχέση με τη στήριξη της 
συγγραφικής δημιουργίας και εκδοτικής δραστηριότητας καθώς επίσης και την 
προώθηση της κινητικότητας του κυπριακού – και ιδιαίτερα του λογοτεχνικού – 
βιβλίου. Η άλλη πτυχή του μέτρου (ο εμπλουτισμός κυπριακών και ξένων 
βιβλιοθηκών με τις εκδόσεις που θα αγοράζονται) διευρύνει ουσιαστικά τις ευκαιρίες 
προβολής των κυπριακών εκδόσεων και πρόσβασης του κοινού και των μελετητών 
με ειδικά ερευνητικά ενδιαφέροντα σε αξιόλογα έργα της σύγχρονης κυπριακής 
συγγραφικής παραγωγής. 

 
Β. Καταρτισμός των καταλόγων με τις εκδόσεις που θα αγοράζονται      
(κριτήρια) 
 
Οι κατάλογοι με τις εκδόσεις κάθε έτους οι οποίες θα αγοράζονται στα πλαίσια 
εφαρμογής του παρόντος μέτρου καταρτίζονται με ευθύνη των Πολιτιστικών 
Υπηρεσιών, ως ακολούθως: 
 

1. Ο κατάλογος με τις εκδόσεις λογοτεχνικού περιεχομένου που έχουν ενταχθεί 
στον κατάλογο των υποψήφιων για τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας  
καταρτίζεται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών των Κριτικών Επιτροπών 
για τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας. Το κριτήριο για την ένταξη μιας έκδοσης 
σ’ αυτόν τον κατάλογο αγοράς (Κατάλογος Α) θα είναι οι αξιολογήσεις των 
Κριτικών Επιτροπών που λειτουργούν στα πλαίσια του πιο πάνω θεσμού. 
Συγκεκριμένα, θα αγοράζονται εκδόσεις οι οποίες θα κατατάσσονται, με βάση 
την αξιολόγηση που θα γίνεται στα πλαίσια των αξιολογήσεων για τα Κρατικά 
Βραβεία Λογοτεχνίας, στις πρώτες πέντε θέσεις ανά κατηγορία 
(περιλαμβανομένης της έκδοσης στην οποία θα απονέμεται το Βραβείο για τη 
συγκεκριμένη κατηγορία). 
 

2. Ο κατάλογος των εκδόσεων λογοτεχνικού περιεχομένου που δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις ένταξης στον κατάλογο των υποψήφιων για τα Κρατικά 
Βραβεία Λογοτεχνίας, ως επίσης και των εκδόσεων μη λογοτεχνικού 
περιεχομένου (ατομικά ή συλλογικά έργα), καταρτίζεται κατόπιν 
αυτεπάγγελτης διερεύνησης που γίνεται από τριμελή ενδοϋπηρεσιακή 
επιτροπή των Πολιτιστικών Υπηρεσιών (Κατάλογος Β). Κριτήρια ένταξης σ’ 
αυτόν τον κατάλογο είναι το ειδικό ενδιαφέρον που αυτές παρουσιάζουν από 
πλευράς περιεχομένου καθώς επίσης και η αρτιότητα της τυπογραφικής και 
καλλιτεχνικής τους επιμέλειας. 

 

 
 



Γ. Προϋποθέσεις και περιορισμοί σε σχέση με την εφαρμογή του μέτρου 
 
Η εφαρμογή του μέτρου διέπεται από τις ακόλουθες προϋποθέσεις και περιορισμούς 
σε σχέση με τον αριθμό των τίτλων/αντιτύπων που θα αγοράζονται κάθε χρόνο: 

 
1. Για την υλοποίηση του Μέτρου λαμβάνονται υπόψη μόνο βιβλία που έχουν 

κατατεθεί στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του έτους 
που έπεται της χρονιάς έκδοσής τους.  
 

2. Για τις περιπτώσεις των εκδόσεων που εμπίπτουν στον Κατάλογο Α θα 
αγοράζεται, ανά έκδοση, αριθμός αντιτύπων που θα είναι ίσος με τον αριθμό 
των δημοτικών και κοινοτικών βιβλιοθηκών οι οποίες, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που εκάστοτε θα βρίσκονται στη διάθεση του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού, θα παρουσιάζουν ικανοποιητική λειτουργία. Θα αγοράζονται 
επίσης και 30 πρόσθετα αντίτυπα ανά έκδοση, τα οποία θα προορίζονται για 
τις βιβλιοθήκες ινστιτούτων νεοελληνικών σπουδών και άλλων εκπαιδευτικών 
και μορφωτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού. Η δαπάνη για την αγορά των 
αντιτύπων μιας έκαστης έκδοσης δεν θα υπερβαίνει το ποσό των €5.000. 

 
3. Για τις περιπτώσεις των εκδόσεων που εμπίπτουν στον Κατάλογο Β θα 

αγοράζονται ετήσια μέχρι 30 εκδόσεις (τίτλοι) σε 30 αντίτυπα από την κάθε 
έκδοση. Οι εκδόσεις αυτές θα προορίζονται αποκλειστικά για τις βιβλιοθήκες 
των εκπαιδευτικών και μορφωτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού. Για την αγορά 
των αντιτύπων αυτών θα δαπανάται ποσό που δεν θα υπερβαίνει τα €1500 
ανά έκδοση.    

 
Δ. Αγορά των εκδόσεων – ακολουθούμενες διαδικασίες    
 
Η αγορά των εκδόσεων θα γίνεται μέσω της διαδικασίας των προσφορών (ανοικτή 
διαδικασία). Η σχετική πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για τις εκδόσεις που 
θα αγοράζονται θα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
Και για τις δύο πιο πάνω περιπτώσεις (δηλ. τόσο για τις αγορές των εκδόσεων που 
αφορούν στον Κατάλογο Α όσο και για τις αγορές που αφορούν στον Κατάλογο Β) οι 

εκδόσεις που θα αγοράζονται θα είναι αυτές του εκάστοτε προηγούμενου έτους. 
Αιτήσεις, εισηγήσεις ή προτάσεις (από συγγραφείς, εκδότες ή άλλους 
ενδιαφερομένους) για την κατ’ εξαίρεση αγορά μεμονωμένων εκδόσεων δεν θα 
γίνονται αποδεκτές προς εξέταση. 

  
Ε. Πηγή χρηματοδότησης του μέτρου 
 
Το μέτρο χρηματοδοτείται από τις ειδικές πιστώσεις του Προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που θα εγκρίνονται εκάστοτε για την εφαρμογή 
του. 
 
 
 
 
 
 


