
Σχέδιο Επιχορήγησης Μετάφρασης Λογοτεχνικών Έργων 

Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων 

ΕΕΝΝΤΤΥΥΠΠΟΟ  ΥΥΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗΣΣ  ΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  

Ι. ΑΙΤΗΤΗΣ (Μεταφραστής)* 

Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………………………………………. 

Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………….... 

Τηλέφωνο: …………………………………………………………………………………………………. 

Τηλεομοιότυπο: ………………………………………………......………………………………………. 

E-mail: ……………………………………………….....………………………………………………….. 

 (* δικαιούχοι αιτητές: μεταφραστές οι οποίοι έχουν συμφωνία με εκδοτικούς οίκους σύμφωνα με 

την πρόνοια 2. του Σχεδίου).  

ΙΙ. ΕΚΔΟΤΗΣ 

Ονομασία εκδοτικού οίκου: ………………………………………………………………………… 

Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου ………………………………………………………………………...... 

Διεύθυνση: ...………………………………………………………………………………………………. 

Χώρα: ....……………………………………………………………………………………………………. 

Τηλέφωνο: …………………………………………………………………………………………………. 

Τηλεομοιότυπο: ……………………………………………………......…………………………………. 

E-mail: ……………………………………………………....……………………………………………… 

IΙΙ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ: 

Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………………………………………. 

Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………….... 

Τηλέφωνο: …………………………………………………………………………………………………. 

Τηλεομοιότυπο: ………………………………………………......………………………………………. 

E-mail: ……………………………………………….....………………………………………………….. 

ΙV. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΕΡΓΟ  

Τίτλος έργου στη γλώσσα του πρωτοτύπου: ………………………………………………………….. 

Τίτλος έργου στη γλώσσα στην οποία θα μεταφραστεί: ………………………………………………  

Συγγραφέας (-είς): …………………………………………………………………………………. 

Λογοτεχνικό είδος: ……………………………………………………..…………………………… 

Πρώτη δημοσίευση (χρονολογία): ………………………………………………………………… 

V. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Προτεινόμενη γλώσσα για μετάφραση: ………………………………………………………….. 

Το έργο έχει ήδη μεταφραστεί στην προτεινόμενη γλώσσα: ΝΑΙ                          ΟΧΙ 

Το έργο έχει ήδη μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες; 

ΝΑΙ, στις ακόλουθες: ……………………………………………………………………… 

ΟΧΙ  

VI. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Αριθμός σελίδων προς μετάφραση: ………………..……………………………………………… 

Αριθμός αντιτύπων που θα εκδοθούν (ελάχιστος αριθμός αντιτύπων: 500): ……………………. 

Δαπάνη μετάφρασης ανά σελίδα: …...…………………………... 

Προβλεπόμενος χρόνος δημοσίευσης (μήνας και έτος): ..………………………………………. 
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VII. ΚΑΤΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Όνομα (φυσικό/νομικό πρόσωπο): ………………………………………………….………………….. 

Διεύθυνση: …………………………………………………………………………………………………. 

Τηλέφωνο: …………………………………………………………………………………………………. 

VIII. ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

1. Άλλοι χορηγοί που έχουν εξευρεθεί για την πραγματοποίηση της έκδοσης ………………… 

…………………………………………….………………………………………………………………… 

IX. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Σημειώνεται ότι θα πρέπει να προσκομιστούν 5 αντίτυπα του προτεινόμενου για μετάφραση 
έργου και να επισυναφθούν τα πιο κάτω έγγραφα (τα έγγραφα θα γίνονται δεκτά μόνο στην 
ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα ή, εφόσον πρόκειται για συμβόλαια ή δηλώσεις στην τουρκική 
γλώσσα, αν επισυνάπτεται η μετάφραση τους στα ελληνικά ή στα αγγλικά): 

1. Βιογραφικό σημείωμα του μεταφραστή και ενδεικτικός κατάλογος των μεταφράσεών του. 
2. Βιογραφικό σημείωμα του επιμελητή και ενδεικτικός κατάλογος των επιμελειών του.  
3. Προφίλ του εκδοτικού οίκου και ενδεικτικός κατάλογος εκδόσεων του εκδοτικού οίκου.  
4. Αντίγραφο του συμβολαίου που έχει συναφθεί μεταξύ εκδότη και μεταφραστή, στο οποίο 

πρέπει να καταγράφεται η δέσμευση του εκδοτικού οίκου να εκδώσει το έργο σε αριθμό 
τουλάχιστον 500 αντιτύπων μετά την ολοκλήρωση της μετάφρασής του.  

5. Δήλωση Συναίνεσης του συγγραφέα ή του προσώπου στο οποίο ανήκουν τα 
συγγραφικά δικαιώματα για τη μετάφραση/έκδοση του έργου.  

6. Δήλωση του εκδότη ότι το όνομα του μεταφραστή και η συμβολή του Υφυπουργείου 
Πολιτισμού θα αναφέρονται ευκρινώς στην έκδοση.  

7. Σε περιπτώσεις που ο εκδοτικός οίκος είναι στο εξωτερικό, η σύμβαση διακίνησης του 
έργου από συγκεκριμένο διανομέα ή βιβλιοπωλείο στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

8. Σε περιπτώσεις ανθολογιών, να επισυνάπτεται το σκεπτικό της επιλογής των κειμένων 
και να δηλώνεται από ποιον/ποιους έχει γίνει η ανθολόγηση.  

 

 

    …….………………………………………. 

Ονοματεπώνυμο και υπογραφή μεταφραστή 

 

      ………………………………………… 

                       Ημερομηνία 


