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Α. Ονομασία Σχεδίου: 
Σχέδιο Ενίσχυσης της Προώθησης και Προβολής των Κυπριακών Εκδόσεων σε Διεθνείς 
Εκθέσεις Βιβλίου στο Εξωτερικό. 
 
Β. Πλαίσιο (γενικός σκοπός): 
Οι διεθνείς εκθέσεις βιβλίου αποτελούν τον διεθνώς καθιερωμένο και επαγγελματικά 
αναγνωρισμένο χώρο συνάντησης και επαφών μεταξύ των εκπροσώπων των επιχειρήσεων του 
εκδοτικού τομέα, για τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.  
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενίσχυση της στοχευμένης και αναβαθμισμένης παρουσίας των 
κυπριακών εκδοτικών οργανισμών σ’ αυτές, για την άντληση του μέγιστου δυνατού οφέλους που 
μπορεί να προκύψει από μια τέτοια παρουσία υπέρ της προβολής της κυπριακής πολιτιστικής 
δημιουργίας, όπως αυτή εκδηλώνεται στον χώρο της λογοτεχνικής και εν γένει συγγραφικής 
δημιουργικότητας. 
 
Γ. Ειδικοί Στόχοι: 
Οι ειδικοί στόχοι του Σχεδίου είναι οι ακόλουθοι:  
 
α. Η ενίσχυση της διεθνούς κινητικότητας του κυπριακού βιβλίου. 
 
β. Η αξιοποίηση, με ουσιαστικά μέσα, των προοπτικών διεθνούς προώθησης της κυπριακής 
λογοτεχνικής και εν γένει πολιτιστικής δημιουργίας, οι οποίες διανοίγονται από την πρόσβαση 
και διείσδυση των πολιτιστικών προϊόντων της κυπριακής εκδοτικής παραγωγής στη διεθνή 
αγορά. 
 
Δ. Δικαιούχοι: 
Φορείς που αποδεδειγμένα εκπροσωπούν τα συμφέροντα του συνόλου ή σημαντικού μέρους 
των κυπριακών εκδοτικών οργανισμών. 
 
Ε. Διάρκεια: 
Το Σχέδιο εφαρμόζεται κατά τη χρονική περίοδο 2021-2023. 
 
ΣΤ. Αιτήσεις που εξετάζονται (προϋποθέσεις και περιορισμοί): 
α. Από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας γίνονται δεκτές προς εξέταση μόνον αιτήσεις που υποβάλλονται από φορέα, ο οποίος 
αποδεδειγμένα εκπροσωπεί τα νόμιμα συμφέροντα του συνόλου ή σημαντικού μέρους των 
εκδοτικών οίκων που έχουν την έδρα και κύρια δραστηριότητα τους στην Κύπρο. 
 
β. Η εκδοτική παραγωγή που θα προβάλλεται στις διεθνείς εκθέσεις βιβλίου θα αφορά τόσο 
έργα καταξιωμένων όσο και έργα νέων συγγραφέων, λογοτεχνικά ή μη. Στα πλαίσια αυτά 
μπορούν επίσης να παρουσιάζονται και έργα μη Κυπρίων συγγραφέων, ιδιαίτερα όταν αυτά 
αφορούν στην κυπριακή ιστορία και πολιτισμό. 
γ. Στην αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να γίνεται αναφορά στο σύνολο των διεθνών 
διοργανώσεων στις οποίες προβλέπεται συμμετοχή κατά το έτος για το οποίο υποβάλλεται η 
αίτηση. Ο ελάχιστος αριθμός ετήσιων συμμετοχών ανέρχεται στις δυο.  
 
δ. Σε περίπτωση που υποβληθούν πέραν της μιας αιτήσεων για τη χρηματοδότηση συμμετοχής 
σε διεθνείς εκθέσεις βιβλίου (δηλ. υποβληθεί αίτηση από δυο ή περισσότερους φορείς), οι 



Πολιτιστικές Υπηρεσίες θα χρηματοδοτήσουν τον φορέα ο οποίος θα υποβάλει την αίτηση με το 
χαμηλότερο οικονομικό κόστος. 
  
ε. Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες διατηρούν το δικαίωμα να εγκρίνουν είτε μέρος μόνο του συνόλου 
των προτεινόμενων συμμετοχών για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση είτε καμιά από αυτές, σε 
περίπτωση που κρίνουν ότι αυτές δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Σχεδίου. Διατηρούν 
επίσης το δικαίωμα να ζητήσουν την τροποποίηση των προτεινόμενων συμμετοχών, με στόχο 
την επίτευξη των στόχων του Σχεδίου.  
 
Ζ. Διεθνείς Εκθέσεις Βιβλίου: 
Οι διεθνείς εκθέσεις βιβλίου για τις οποίες μπορεί να υποβληθεί αίτηση για χρηματοδότηση 
συμμετοχής είναι αυτές της Φραγκφούρτης, του Λονδίνου, της Θεσσαλονίκης και της Μπολόνια. 
 
Η. Επιλέξιμες δαπάνες: 
Ως επιλέξιμες για τη χρηματοδότηση των συμμετοχών σε διεθνείς εκθέσεις βιβλίου καθορίζονται 
οι ακόλουθες δαπάνες: 
 
α. Ενοίκιο περιπτέρου (περιλαμβανομένου του τεχνικού εξοπλισμού και άλλων υπηρεσιών). 
 
β. Δαπάνες παραγωγής καταλόγου συμμετοχής (κείμενα – σχεδιασμός – εκτύπωση) και άλλου 
υλικού προβολής. 
 
γ. Μεταφορικά (βιβλία, κατάλογοι, υλικό προβολής). 
 
δ. Αεροπορικά εισιτήρια (μέχρι δυο άτομα/έκθεση). 
 
ε. Κατ΄ αποκοπή ημερήσιο ποσό €150/άτομο για δαπάνες διακίνησης, διατροφής και διαμονής  
(για δυο άτομα, μέχρι 5 μέρες). 
 
Θ. Ένταση χρηματοδότησης: 
Η χρηματοδότηση από πλευράς των Πολιτιστικών Υπηρεσιών των συμμετοχών σε διεθνείς 
εκθέσεις βιβλίου είναι δυνατό να καλύπτει μέχρι το 100% των επιλέξιμων δαπανών.   
 
Ι. Χρόνος υποβολής αίτησης: 
Η αίτηση πρέπει απαραίτητα να υποβάλλεται από τον φορέα-αιτητή που προτίθεται να 
συμμετάσχει στις διεθνείς εκθέσεις βιβλίου τουλάχιστον έξι (6) μήνες  πριν την έναρξη του έτους 
κατά το οποίο αυτές θα πραγματοποιηθούν. 
 
ΙΑ. Έγκριση αίτησης:  
Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες εξετάζουν την υποβαλλόμενη αίτηση και γνωστοποιούν στον φορέα-
αιτητή την απόφαση να χρηματοδοτήσουν τις συμμετοχές του σε διεθνείς εκθέσεις βιβλίου. 
Παράλληλα, διατηρούν το δικαίωμα να εγκρίνουν τη χρηματοδότηση μέρους μόνον των 
προτεινόμενων συμμετοχών σε διεθνείς εκθέσεις βιβλίου ή ακόμη και να απορρίψουν την 
αίτηση, εφόσον αιτιολογημένα κρίνουν ότι αυτή δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις 
του παρόντος Σχεδίου.  
 
ΙΒ. Εκταμίευση εγκριθείσας χρηματοδότησης: 
Η εκταμίευση της εγκριθείσας χρηματοδότησης προς τον φορέα-αιτητή θα γίνεται σε δυο δόσεις, 
ως ακολούθως: 
 
α. Ποσό που αντιπροσωπεύει το 80% της χρηματοδότησης θα καταβάλλεται στον δικαιούχο 
φορέα-αιτητή ευθύς μετά την έγκριση της αίτησής του. 
 
β. Το υπόλοιπο 20% θα καταβάλλεται στον δικαιούχο μετά την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών (φορολογικά τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης που εκδίδονται από τους 
παροχείς υπηρεσιών/προμηθευτές αγαθών) που αφορούν στις δαπάνες συμμετοχής 



(εξαιρουμένων των δαπανών διακίνησης, διαμονής και διατροφής) και την υποβολή της έκθεσης 
για τα αποτελέσματα των συμμετοχών του στις διεθνείς εκθέσεις βιβλίου. 
 
ΙΓ. Υποχρεώσεις σε σχέση με τη χρηματοδότηση:  
Οι υποχρεώσεις τις οποίες αναλαμβάνουν έναντι των Πολιτιστικών Υπηρεσιών οι φορείς των 
οποίων οι αιτήσεις θα εγκρίνονται στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος Σχεδίου είναι οι 
ακόλουθες: 
 
1.  Προβολή – εκπροσώπηση 
   α. Ετοιμασία (σχεδιασμός/παραγωγή) δίγλωσσου (ελληνικά – αγγλικά) καταλόγου συμμετοχής     

στον οποίο να γίνεται αναφορά σε εκδόσεις (τουλάχιστον 15 τίτλοι) που προτείνονται για   
μετάφραση. 

 
β. Αναφορά στον κατάλογο σε υφιστάμενα υποστηρικτικά εργαλεία χρηματοδότησης 

εκδόσεων που είναι στη διάθεση των ξένων εκδοτών, τα οποία συμβάλλουν στην προβολή 
και διάδοση της κυπριακής λογοτεχνικής παραγωγής στο εξωτερικό (Σχέδιο Λογοτεχνικής 
Μετάφρασης). 

 
 γ. Σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων καθώς επίσης και του πεδίου εξειδίκευσης των 

κυπριακών εκδοτικών οργανισμών (διευθύνσεις, ονόματα υπευθύνων κ.ο.κ). 
 
δ. Παρουσίαση πρόσφατων εκδόσεων που βραβεύτηκαν με Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας, 

όπως επίσης και εκδόσεων που έχουν ενταχθεί στη βραχεία λίστα των Βραβείων. 
 
2. Αναφορά αποτελεσμάτων συμμετοχής 
  α. Έκθεση για τις συναντήσεις και επαφές που γίνονται με εκπροσώπους ξένων εκδοτικών 

οργανισμών για ενημέρωση σε σχέση με τις εκδόσεις που θα παρουσιάζονται, όπως επίσης 
και επαφές που θα γίνονται στα πλαίσια της ενημέρωσης αναφορικά με τη 
δραστηριοποίηση, την εξειδίκευση και τα εκδοτικά προγράμματα των κυπριακών εκδοτικών 
οργανισμών. 

 
β. Συμφωνίες που τυχόν θα συνάπτονται ή δρομολογούνται κατά τη διάρκεια της έκθεσης. 
 

ΙΔ. Πηγές χρηματοδότησης: 
Το Σχέδιο χρηματοδοτείται από τις ειδικές πιστώσεις του Προϋπολογισμού των Πολιτιστικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας που θα εγκρίνονται 
εκάστοτε για την εφαρμογή του. 
 
ΙΕ. Αξιολόγηση: 
Πριν τη λήξη της περιόδου εφαρμογής του και με την προοπτική της εκ νέου ανανέωσής του, το 
παρόν Σχέδιο θα τύχει αξιολόγησης ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο η εφαρμογή του συνέβαλε 
στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί ή κατά πόσο τούτο χρήζει αλλαγών και 
τροποποιήσεων που θα επιφέρουν τη βελτίωσή του.  
 
ΙΣΤ. Επιφυλάξεις: 
Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες διατηρούν το δικαίωμα να επιφέρουν και πριν τη λήξη της περιόδου 
εφαρμογής του παρόντος Σχεδίου τροποποιήσεις και αλλαγές σε σχέση με το πλαίσιο και τους 
όρους που διέπουν την εφαρμογή του, οι οποίες θα έχουν άμεση ισχύ. Περαιτέρω, διατηρούν το 
δικαίωμα να αναστείλουν ή να τερματίσουν την εφαρμογή του, οποτεδήποτε τούτο ήθελε κριθεί 
επιβεβλημένο. 

 

 

 

 

 


