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Απόθαζη
Για τα πανεπιςτημιακά ςυγγράμματα
Η Ε.Γ. τθσ ΠΟΣΔΕΠ ςυηιτθςε το κζμα τθσ διάκεςθσ και διανομισ των ακαδθμαϊκϊν
ςυγγραμμάτων μόνο από εκδοτικοφσ οίκουσ, μετά τθν κατάργθςθ τθσ δυνατότθτασ διανομισ
μζςω ΕΥΔΟΞΟΣ από τουσ ακαδθμαϊκοφσ κακθγθτζσ ςυγγραφείσ – αυτοεκδότεσ (και μθ) από το
Εαρινό Εξάμθνο 2017 και αποφάςιςε:
 Να εκφράςει τθν δυςαρζςκεια των μελϊν τθσ Ομοςπονδίασ για τθν άκριτθ, αδικαιολόγθτθ
και εισ βάροσ τθσ ακαδθμαϊκισ ελευκερίασ απόφαςθ του Υπουργείου Παιδείασ για τθν
κατάργθςθ τθσ ζκδοςθσ – διανομισ των ςυγγραφικϊν πονθμάτων μζςω ΕΥΔΟΞΟΣ από τουσ
ακαδθμαϊκοφσ κακθγθτζσ – επιςτιμονεσ ςυγγραφείσ.
 Να τονίςει ότι τζτοιεσ αποφάςεισ δε βοθκοφν, μάλιςτα αποτρζπουν τθν επίτευξθ λφςθσ για
ολιςτικι προςζγγιςθ του ςτρατθγικοφ ςτόχου τθσ αναβάκμιςθσ τθσ ποιότθτασ των
διδακτικϊν ςυγγραμμάτων και γενικά τθσ Παιδείασ – Εκπαίδευςθσ ςτθ χϊρα μασ.
 Καταγγζλλει τθν προςπάκεια εκδοτικϊν αλλά και πολιτικϊν παραγόντων για κατάργθςθ τθσ
κατθγορίασ των ςυγγραφζων αυτοεκδοτϊν, υπό το πρόςχθμα τθσ εξοικονόμθςθσ δαπανϊν.
Παράλλθλα καταγγζλλει τθν αςυνζπεια
οριςμζνων εκδοτικϊν οίκων ζναντι των
ςυνεργαηόμενων κακθγθτϊν – ςυγγραφζων.
 Τονίηει ότι θ παραπάνω μεκόδευςθ μόνο προβλιματα κα δθμιουργιςει ςτθν όλθ διαδικαςία
με χαμζνουσ όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (Πολιτεία –
Ακαδθμαϊκι Κοινότθτα – φοιτθτζσ) κακϊσ ουςιαςτικά παραβιάηει τθν κατοχυρωμζνθ
ςυνταγματικά ακαδθμαϊκι ελευκερία (Άρκρο 16§1), που αναφζρει ότι: «Η τζχνη και η
επιςτήμη, η ζρευνα και η διδαςκαλία είναι ελεφθερεσ, η ανάπτυξη και η προαγωγή τουσ
αποτελεί υποχρζωςη του Κράτουσ».
και προτείνει:
1. Την άμεςη απόςυρςη τησ απόφαςησ αυτήσ (ΚΥΑ 125766/Ζ1 ΦΕΚ2433/5-8-2016 τεφχοσ 2ο).
Το κζμα είναι υπερεπείγον γιατί ο χρόνοσ ςτερεφει μζχρι το Μάιο, που κα πρζπει να γίνουν
οι νζεσ λίςτεσ προτεινομζνων ςυγγραμμάτων.
2. Τη διαμόρφωςη των προχποθζςεων, μζςω του ςυςτιματοσ «Εφδοξοσ» αλλά και των
υπθρεςιϊν του Υπουργείου Παιδείασ, που κα αποτρζπουν φαινόμενα εκμετάλλευςθσ των
ςυγγραφζων από τουσ εκδότεσ, ςφμφωνα με τα οποία κάποιοι εκδότεσ δεν αποδίδουν τα
ςυγγραφικά δικαιϊματα ςτουσ ςυγγραφείσ, ενϊ οι ίδιοι ζχουν πλθρωκεί από το Υπουργείο.
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 Ο ςυγγραφζασ θα πρζπει να ζχει ιςότιμο με τον εκδότη δικαίωμα πρόςβαςησ ςτισ
πληροφορίεσ του ςυςτήματοσ «Εφδοξοσ» ςχετικά με τθ διακίνθςθ του ςυγγράμματοσ
του, πλθροφορίεσ που είναι χριςιμεσ όχι μόνο οικονομικά αλλά και διδακτικά.
 Ο ςυγγραφζασ θα πρζπει να πληρώνεται για τα ςυγγραφικά δικαιώματα χωριςτά και
κατευθείαν από το Υπουργείο Παιδείασ με βάςθ το ςυμβόλαιο που κα ζχει υπογράψει
με τον εκδότθ και τθ ςυμφωνία εκδότθ-υπουργείου.
3. Την εξεφρεςη των κατάλληλων διαδικαςιών, ώςτε οι φοιτητζσ να μποροφν να
προμηθεφονται τα καλφτερα ςυγγράμματα, που κυκλοφοροφν ςτθν αγορά αντίςτοιχα του
κάκε μακιματοσ που παρακολουκοφν. Να εξαλειφκοφν ζτςι οι τυχόν εικονικζσ λίςτεσ
πολλαπλισ επιλογισ προτεινομζνων βιβλίων, που πικανόν εμφανίηονται ςτθ ςελίδα του
«Ευδόξου».
4. Την ζναρξη διαλόγου για τη διαμόρφωςη των κανόνων τησ ουςιαςτικήσ αξιολόγηςησ και
πιςτοποίηςησ των ςυγγραμμάτων, που διατίκενται από τον «Εφδοξο», (από εκδότεσ ι
αυτοεκδότεσ) ακολουκϊντασ τισ επιτυχθμζνεσ διεκνείσ πρακτικζσ.
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