
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα 08 Μαΐου 2007, οι συμβαλλόμενοι που υπογράφουν το παρόν:
α) η εταιρεία με την επωνυμία Εκδόσεις ΠΟΛΙΣ ΕΠΕ με έδρα την Αθήνα, Αιόλου 33, νομίμως 

εκπροσωπούμενη από τον διαχειριστή της Νίκο Γκιώνη που αποκαλείται στη συνέχεια «ο 
εκδότης», και

β) ο Κωνσταντίνος Σημίτης του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Αναγνωστοπούλου, αρ. 10, 
ΑΦΜ: 00987244, ΔΟΥ: Γ Αθηνών που αποκαλείται στη συνέχεια «ο συγγραφέας»,

συμφωνούν και αποδέχονται τα ακόλουθα:
1. Με το συμφωνητικό αυτό, ο συγγραφέας εκχωρεί και μεταβιβάζει στον εκδότη το δικαίωμα 

έκδοσης με την μορφή βιβλίου του κειμένου του με τον τίτλο: «Η Δημοκρατία σε κρίση;», 
καθώς και το δικαίωμα κυκλοφορίας και πωλήσεώς του σύμφωνα με τους όρους που 
προσδιορίζονται κατωτέρω. Ο συγγραφέας δηλώνει ότι έχει το σύνολο των ηθικής και 
περιουσιακής φύσεως δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του ανωτέρω βιβλίου.

2. Οι δαπάνες της έκδοσης και της προώθησης του βιβλίου βαρύνουν αποκλειστικά τον εκδότη.
3. .Η  λιανική τιμή πωλήσεως θα είν<^7^ει)ρώ.
4. Η κυκλοφορία του βιβλίου θα ξεκινήσει μεταξύ 11 και 16 Μαΐου.
5. Για τον ακριβή αριθμό των αντιτύπων της πρώτης έκδοσης ο εκδότης θα ενημερώσει τον 

συγγραφέα.
6. Ως αμοιβή του συγγραφέα συμφωνείται ποσοστό 15% επί της εκάστοτε λιανικής τιμής 

πωλήσεως (χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
7. Ο εκδότης την 31η Μαρτίου κάθε έτους εκδίδει προς τον συγγραφέα εκκαθαριστικό σημείωμα 

για την χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Τα ποσά που τυχόν 
δικαιούται ο συγγραφέας θα καταβάλλονται σ’ αυτόν μέχρι της 31ης Μαρτίου κάθε έτους.

8. Ο συγγραφέας θα λάβει δωρεάν διακόσια εξήντα (260) αντίτυπα του βιβλίου μόλις 
κυκλοφορήσει. Ο εκδότης δικαιούται να διαθέσει για την προβολή του βιβλίου διακόσια (200) 
αντίτυπα. Για τα αντίτυπα που αναφέρονται στο άρθρο αυτό ο συγγραφέας δεν δικαιούται 
αμοιβής.

9. Ο συγγραφέας δικαιούται να αγοράζει αντίτυπα του βιβλίου με έκπτωση σαράντα πέντε τοις 
εκατό (45%).

10. Ο εκδότης δικαιούται να προβαίνει σε ανατυπώσεις του βιβλίου καθορίζοντας τον αριθμό των 
βιβλίων που θα ανατυπώνονται κάθε φορά γνωστοποιώντας εγγράφως στον συγγραφέα τον 
αριθμό των αντιτύπων κάθε ανατύπωσης.

11. Σε περίπτωση κατά την οποία εξαντληθούν τα αντίτυπα της πρώτης έκδοσης ή κάποιας από τις 
ενδεχόμενες ανατυπώσεις και ο εκδότης δεν προβεί σε νέα ανατύπωση σε διάστημα έξι (6) 
μηνών από την εξάντληση αυτή, ο συγγραφέας με έγγραφη δήλωσή του που θα κοινοποιήσει με 
συστημένη επιστολή στον εκδότη δικαιούται να τάξει σ’ αυτόν προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών 
για την ανατύπωση του βιβλίου. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, τότε η παρούσα 
σύμβαση λύεται αζημίως για αμφοτέρους τους συμβαλλομένους και τα μεταβιβασθέντα κατά 
τα ανωτέρω δικαιώματα επανέρχονται αυτοδικαίως στον συγγραφέα. Ο εκδότης υποχρεούται 
να ειδοποιεί εγγράφως τον συγγραφέα για την εξάντληση των αντιτύπων της πρώτης έκδοσης ή 
των ενδεχόμενων ανατυπώσεων εντός ενός μηνός από την επέλευση του γεγονότος.

12. Μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της συμβάσεως αυτής τα μεταβιβασθέντα κατά τα 
ανωτέρω δικαιώματα επανέρχονται αυτοδικαίως στον συγγραφέα. Τα γραμμικά όμως ή



χαρακτικά καλούμενα δικαιώματα (σελιδοποίηση, σχεδιασμός έκδοσης, μακέτα εξωφύλλου 
κ.λπ.) ανήκουν στον εκδότη. Αν ο συγγραφέας ή άλλος εκδότης θελήσει να εκδώσει το βιβλίο 
θα πρέπει να προβεί σε νέο σχεδιασμό και σελιδοποίηση καθώς και σε νέο σχεδίασμά 
εξωφύλλου. Ο εκδότης δικαιούται και μετά τη λύση της συμβάσεως και αφού έχει 
προηγουμένως γνωστοποιήσει εγγράφως στον συγγραφέα τον αριθμό των εις χείρας του 
ευρισκομένων αδιάθετων αντιτύπων να πωλεί τα αντίτυπα αυτά μέχρις εξαντλήσεώς τους 
καταβάλλοντας την αμοιβή του συγγραφέα κατά τα ανωτέρω.

13. Σε περίπτωση εκδόσεως του βιβλίου σε ξένη γλώσσα, ο εκδότης δικαιούται ποσοστό τριάντα 
τοις εκατό (30%) επί του συμφωνηθέντος τιμήματος της εκχωρήσεως των σχετικών 
δικαιωμάτων. Εάν η έκδοση αυτή οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε ενέργειες του εκδότη, 
τότε ο εκδότης δικαιούται ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συμφωνηθέντος 
τιμήματος της εκχωρήσεως των σχετικών δικαιωμάτων.

14. Τα δικαιώματα για την τηλεοπτική αξιοποίηση του βιβλίου ανήκουν στον συγγραφέα.
15. Ο συγγραφέας διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε κάθε νόμιμο λογιστικό έλεγχο για την 

παρακολούθηση της πορείας των πωλήσεων του βιβλίου. Ο εκδότης οφείλει με κάθε νόμιμο 
τρόπο να διευκολύνει τον έλεγχο αυτό.

16. Η διάρκεια της σύμβασης αυτής ορίζεται εικοσαετής, αρχής γενομένης από της υπογραφής της. 
Ο εκδότης θα πρέπει να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την προώθηση του βιβλίου σε 
όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

17. Ο εκδότης μπορεί να υποκατασταθεί από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην άσκηση του 
συνόλου ή μέρους των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του που απορρέουν από το παρόν.

18. Κάθε διαφορά που θα προκόψει μεταξύ των συμβαλλομένων από την ερμηνεία ή την εφαρμογή 
των διατάξεων του παρόντος, λύεται υποχρεωτικώς δια διαιτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του νόμου.

19. Το παρόν συνετάγη σε δύο όμοια πρωτότυπα. Διαβάστηκε και υπεγράφη από τους 
συμβαλλομένους που πήραν από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒ^
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