
	 ➣ Έτος ιδρύσεως:  1984

   Πανεπιστημιακό βιβλίο
	 ➣ Κύριοι εκδοτικοί στόχοι:   Ερευνητικές μονογραφίες
   Επιστημονική εκλαΐκευση

	➣ Συνολικός αριθμός εκδοθέντων τίτλων:	 ~400
 (μέχρι τέλους του 2011)

	

	 ➣ Νέες εκδόσεις ανά έτος: 	 ~20

	 ➣ Αριθμός πωληθέντων αντιτύπων 
 μέχρι σήμερα: ~1.400.000

	

	➣ Αριθμός πανεπιστημιακών μαθημάτων 
 σε όλα τα ΑΕI και ΤΕΙ της χώρας 
 που χρησιμοποιούν βιβλία των ΠΕΚ 
 ως διδακτικά συγγράμματα: ~1700

	➣ Βραβεύσεις από επιστημονικές εταιρείες 
 και οργανισμούς: 11

	 ➣ Προσωπικό:  14 άτομα

	 ➣ Επιστημονικοί συνεργάτες 
 (συγγραφείς, διευθυντές σειρών, 
 ειδικοί επιμελητές κ.ά.): Από όλα τα ΑΕΙ της χώρας

	 ➣ Πόροι (2011)  Έσοδα από πωλήσεις: ~100%
 	 	

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης σε 1´
[Σύντομος απολογισμός ενός δημόσιου οργανισμού]

  •  Τρία βραβεία από την Ακαδημία Αθηνών
  •  Δύο βραβεία από την Πανελλήνια Ένωση 

Κριτικών Μουσικής & Θεάτρου
  •  Βραβείο Μετάφρασης 2004 από το 

Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας
  •  Δύο βραβεία από την Euroscience
  •  Βραβείο από την Πανελλήνια Ένωση 

Βιοεπιστημόνων
  •  Εκδοτικό βραβείο από το περιοδικό 

«Διαβάζω»
  •  Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας 2010  
    στον τομέα κριτικής-δοκιμίου

Από	 αυτές	 τις	 πηγές	 εσόδων	 μας	 καλύπτονται τα πάντα:	 Όχι	 μόνο	 τα	 καθαρά	 εκ-
δοτικά έξοδα	 (παραγωγή	 και	 διακίνηση	 βιβλίων,	 συγγραφικά	 δικαιώματα,	 κ.λπ.)	
αλλά	 και	 οι	 δαπάνες ενοικίασης και χρήσης χώρων στην	 Αθήνα	 και	 το	 Ηράκλειο, 
και	 φυσικά	 το	 πλήρες κόστος μισθοδοσίας	 του	 προσωπικού	 μας,	 το	 οποίο	 ανέρ-
χεται	 μόλις	 στο	 18%	 του	 συνόλου	 των	 ετήσιων	 εσόδων	 μας	 για	 το	 2011.	 Ενώ	 για	
το	 ίδιο	 έτος	 η	 επιχορήγησή	 μας	 –ως	 ποσοστό	 του	 συνόλου	 των	 εσόδων	 μας–	 θα	
είναι	 μόλις	 0,14%.	 Απ’ όσο γνωρίζουμε, δεν υπάρχει διεθνώς κανένα παράδειγ-
μα University Press με τόσο χαμηλό επίπεδο δημόσιας ή ιδιωτικής επιχορήγησης. 

Σ υ μ π έ ρ α σ μ α
Το	έργο	των	Πανεπιστημιακών	Εκδόσεων	Κρήτης	αποδεικνύει	εμπρά-
κτως	ότι	είναι	δυνατόν	να	υπάρξει	ένας	δημόσιος	οργανισμός	που	να	
συνδυάζει	την	ευγένεια των σκοπών	—που	είναι	σύμφυτη	με	τον	δημόσιο	
χαρακτήρα	του—	με	την	αποτελεσματικότητα	και	την	υψηλή ποιότητα.	
Δημόσιο	και	υψηλή	ποιότητα	δεν	είναι	έννοιες	ασύμβατες.	Στην	υψηλό-
τερη	εκδοχή	τους	δεν	μπορεί	παρά	να συνυπάρχουν.	Αυτό	πιστεύουμε	
ότι	αποδεικνύει	το	«πείραμα»	των	Πανεπιστημιακών	Εκδόσεων	Κρήτης.

↑
ΕΣΟΔΑ 

ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

↑
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ 

↑
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΠΑΓ ΚΡΗΤΙΚΗΣ 

ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

~23 εκ. €

2,5 εκ. €
0,3 εκ. €

Μια ματιά στους πόρους μας

↑
ΕΣΟΔΑ 

ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

↑
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΠΑΓ ΚΡΗΤΙΚΗΣ 

ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

2,1 εκ. €

0,003 εκ. €

Aπό την ίδρυσή μας 
μέχρι το τέλος του 2011

Το έτος 2011


