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Έρευνα Εκδοτικών Επιχειρήσεων για το έτος 2020

Ταυτότητα έρευνας
Η Έρευνα Εκδοτικών Επιχειρήσεων (ΕΕΕ) είναι ποσοτική και πραγματοποιήθηκε με τη
χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, που συμπλήρωσαν οι εκπρόσωποι των
εκδοτικών επιχειρήσεων, ηλεκτρονικά (online) ή με τη βοήθεια ερευνητή σε
τηλεφωνικές επαφές, (follow-up για υπενθύμιση της συμπλήρωσης του
ερωτηματολογίου).
Δειγματοληπτικό πλαίσιο της ΕΕΕ αποτελεί η οσδέλnet.gr, η βάση των
εγγεγραμμένων εκδοτικών επιχειρήσεων του ΟΣΔΕΛ, οι οποίες είχαν βιβλιοπαραγωγή
(έκδοση τουλάχιστον 1 νέου τίτλου) τη διετία 2019-2020, δηλαδή 824 εκδοτικές
επιχειρήσεις.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρία έρευνας αγοράς qed για λογαριασμό
του ΟΣΔΕΛ, με την αποστολή της ενημερωτικής επιστολής-πρόσκλησης συμμετοχής
του ΟΣΔΕΛ και του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Η έρευνα πεδίου ξεκίνησε τον
Δεκέμβριο 2021 και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2022.

Ποσοστό απόκρισης & δείγμα
Το πραγματοποιηθέν μέγεθος του δείγματος είναι 128 επιχειρήσεις, με ποσοστό
απόκρισης στην έρευνα 15,5%.
Υψηλότερη ανταπόκριση στην έρευνα είχαν οι μεγάλες επιχειρήσεις (81+ βιβλία,
44,0%) και οι μεσαίες επιχειρήσεις (10-80 βιβλία, 29,0%), ενώ οι μικρές επιχειρήσεις
(0-10 βιβλία) είχαν ποσοστό απόκρισης της τάξης του 10,9%.

Κατηγορία εκδοτικής επιχείρησης
(βιβλιοπαραγωγή 2020)

Βάση ΟΣΔΕΛ

Δείγμα
έρευνας

Ποσοστό
απόκρισης

Μεγάλες (81+ βιβλία)

25

11

44,0%

Μεσαίες (11-80 βιβλία)

162

47

29,0%

Μικρές (0-10 βιβλία)

637

70

10,6%

Σύνολο

824

128

15,5%

Αξίζει ακόμα να σημειωθεί ότι από τις 637 μικρές επιχειρήσεις, σχεδόν οι μισές εξ
αυτών (319 επιχειρήσεις), δεν εξέδωσαν κανέναν νέο τίτλο το 2020, γεγονός που
αιτιολογεί και το χαμηλό ενδιαφέρον συμμετοχής στην έρευνα.

Στάθμιση αποτελεσμάτων
Τα αποτελέσματα της έρευνας σταθμίστηκαν ως προς τη βιβλιοπαραγωγή που
καταγράφηκε στην έρευνα για το έτος 2020 και το πλήθος των μεγάλων, των μεσαίων
και των μικρών επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στη βάση του ΟΣΔΕΛ, με βάση τη
βιβλιοπαραγωγή για το 2020 (μεγάλες– 81+ τίτλους, μεσαίες– 11-80 τίτλους και
μικρές– 0-10 τίτλους).
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Οι εκτιμήσεις για τα συνολικά μεγέθη των εταιριών με βιβλιοπαραγωγή τη διετία
2019-2020 που εκτίθενται στην παρούσα έκθεση και τη διαγραμματική παρουσίαση
της έρευνας προκύπτουν με βάση τα σταθμισμένα αποτελέσματα.

Κύρια ευρήματα
1. Βασικά στοιχεία των εκδοτικών επιχειρήσεων
Οι παραδοσιακές και μακροβιότερες επιχειρήσεις του χώρου (ίδρυση προ του 1974)
εκπροσωπούν το 17% των επιχειρήσεων με βιβλιοπαραγωγή τη διετία 2019-2020.
Παρόμοια και οι εταιρίες που ιδρύθηκαν στην περίοδο της πρώιμης και μέσης
μεταπολίτευσης (1974-1989) αποτελούν το 17%.
Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων ιδρύθηκαν μετά τη δεκαετία του 1990, με κύρια
συγκέντρωση (38%) στην περίοδο της οικονομικής κρίσης (έτος ίδρυσης μετά το
2008), ενώ σχεδόν 1 στις 3 επιχειρήσεις (28%) ιδρύθηκε την εικοσαετία που
προηγήθηκε της οικονομικής κρίσης (1990-2008).
Σχεδόν 1 στις 2 επιχειρήσεις (53%) είναι ατομικές επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα,
γεγονός που είναι αναμενόμενο αν ληφθεί υπόψη ότι η πλειοψηφία των
επιχειρήσεων (77%) είναι μικρές επιχειρήσεις. Αν εστιάσουμε στις μεγάλες και
μεσαίες επιχειρήσεις, 1 στις 3 (34%) είναι ατομικές επιχειρήσεις και σχεδόν 1 στις 3
(27%) είναι ομόρρυθμες/ετερόρρυθμες εταιρίες και 15% ανώνυμες εταιρίες.
Οι ενεργείς επιχειρήσεις απασχολούν σήμερα 5.878 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι
μισοί και πλέον (3.286, 56%) είναι πλήρους απασχόλησης, ενώ ένας σημαντικός
αριθμός (1.909, 32%) είναι εξωτερικοί συνεργάτες και 684 (12%) είναι μερικής ή
εποχικής απασχόλησης.
Η πλειονότητα των επιχειρήσεων (82%) απασχολούν 1-10 άτομα προσωπικό
(πλήρους, μερικής, εποχικής απασχόλησης ή εξωτερικούς συνεργάτες) και μόνο 1 στις
10 (11%) πάνω από 10 άτομα, ενώ ένα 7% δεν απασχολεί κανένα άτομο.

2. Βιβλιοπαραγωγή έτους 2020
2.1 Όγκος της βιβλιοπαραγωγής
Σύμφωνα με την Έρευνα Εκδοτικών Επιχειρήσεων, η παραγωγή τίτλων με νέο ISBN
εκτιμάται στους 10.239 τίτλους για το 2020. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η
εκτίμηση των νέων τίτλων συγκλίνει σε μεγάλο βαθμό με τα στοιχεία της
βιβλιοπαραγωγής για το 2020 της οσδέλnet.gr (9.481 τίτλοι με νέο ISBN στις
23/11/2021). Η ελαφρώς θετική απόκλιση (+758 τίτλοι) που προκύπτει είναι στο
προβλεπόμενο όριο της στατιστικής εκτίμησης.
Η βιβλιοπαραγωγή του έτους 2020 παραμένει σε μεγάλο βαθμό συγκεντροποιημένη:
σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της οσδέλnet.gr, το 10% των επιχειρήσεων
παράγουν το 71% της βιβλιοπαραγωγής του 2020 (6.749 τίτλοι). Το συμπέρασμα αυτό
επιβεβαιώνεται πλήρως και από τα ευρήματα της ΕΕΕ.
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Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις συγκεντρώνουν το 89%
της βιβλιοπαραγωγής του 2020 (9.136 τίτλοι), ενώ οι μικρές επιχειρήσεις μόλις το 11%
(1.103 τίτλοι).
Ο μέγιστος αριθμός νέων τίτλων που εκδόθηκαν το 2020 μόνο από μία εταιρία είναι
416 τίτλοι. Το 50% των εκδοτικών επιχειρήσεων εξέδωσε το 2020 έναν ή κανέναν νέο
τίτλο.
2.2 Χαρακτηριστικά της βιβλιοπαραγωγής
Σχεδόν 9 στους 10 νέους τίτλους (8.807, 86%) είναι σε έντυπη μορφή, οι νέοι τίτλοι σε
ηλεκτρονική μορφή είναι μόλις το 14% και οι νέοι τίτλοι σε ηχητική μορφή είναι κάτω
του 1%.
Οι νέοι τίτλοι αποτελούνται σε ποσοστό 93% από πρώτες εκδόσεις και μόνο 7% από
επανεκδόσεις με νέο ISBN.
Τα ακαδημαϊκά/επαγγελματικά βιβλία αντιπροσωπεύουν το 27% των νέων τίτλων του
2020, τα λογοτεχνικά βιβλία το 31%, το παιδικό/νεανικό βιβλίο το 20% και
ακολουθούν τα βιβλία γενικού ενδιαφέροντος (εγχειρίδια, πρακτικά βιβλία,
ψυχαγωγία κλπ.) με 13% και τα εκπαιδευτικά βιβλία (σχολικά βιβλία, ELT) με 9%.
Οι ανατυπώσεις τίτλων για το έτος 2020 είναι 4.632 τίτλοι, περίπου οι μισοί σε σχέση
με τα έντυπα βιβλία με νέο ISBN (8.807). Οι ανατυπώσεις βιβλίων αφορούν σε
μεγαλύτερο βαθμό, συγκριτικά με τους νέους έντυπους τίτλους,
ακαδημαϊκά/επαγγελματικά και εκπαιδευτικά βιβλία και λιγότερο λογοτεχνικά
βιβλία.
Ο ενεργός κατάλογος για το 2020 ανέρχεται στους 163.571 νέους τίτλους, εκ των
οποίων 9 στους 10 είναι σε έντυπη μορφή (152.342 τίτλοι, 93%), ενώ οι τίτλοι σε
ηλεκτρονική μορφή είναι μόλις 11.011 (14%) και οι τίτλοι σε ηχητική μορφή είναι κάτω
του 1%.

3. Πωλήσεις - έσοδα έτους 2020
Η εκτίμηση των συνολικών εσόδων των εκδοτικών επιχειρήσεων για το 2020
προκύπτει από την Έρευνα Εκδοτικών Επιχειρήσεων, με προβολή στις 824
επιχειρήσεις που ήταν εκδοτικά ενεργές κατά τη διετία 2019-2020.
Τα έσοδα των εκδοτικών επιχειρήσεων για το έτος 2020 ανέρχονται σε 189.354.983€,
εκ των οποίων το 76% είναι έσοδα μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων (144.170.621€)
και 24% μικρών επιχειρήσεων (45.184.362€).
Τα έσοδα των επιχειρήσεων, όπως και στη βιβλιοπαραγωγή, είναι
συγκεντροποιημένα. Το 10% των επιχειρήσεων συγκεντρώνει το 83% του συνολικού
τζίρου (157.030.494€).

PUBLIC 045.032.1| APRIL 2022

4

Έρευνα Εκδοτικών Επιχειρήσεων για το έτος 2020

Έτσι, σχεδόν 6 στις 10 επιχειρήσεις (58%) εμφανίζει έσοδα κάτω από 20.000€, 1 στις
5 επιχειρήσεις (22%) έχει έσοδα από 20.000€ έως 149.999€, 14% έως 1 εκατομμύριο
ευρώ και 5% πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ.
Τα έσοδα από πωλήσεις δικαιωμάτων αντιπροσωπεύουν μόλις το 1% των συνολικών
εσόδων.
Τα έσοδα από πωλήσεις βιβλίων ανέρχονται σε 187.754.933€ και προέρχονται κατά
κύριο λόγο από βιβλία σε έντυπη μορφή (99%), ενώ τα έσοδα από βιβλία σε ψηφιακή
μορφή είναι μόλις 1%.
Ως προς την κατηγορία βιβλίων, το 40% των εσόδων αφορά
ακαδημαϊκά/επαγγελματικά βιβλία (εκδόσεις για τριτοβάθμια εκπαίδευση, STM,
εγκυκλοπαίδειες, κλπ.), το 22% λογοτεχνικά βιβλία, το 20% παιδικά/νεανικά βιβλία,
το 14% γενικού ενδιαφέροντος (εγχειρίδια, πρακτικά βιβλία, ψυχαγωγία, κλπ.) και 4%
εκπαιδευτικά βιβλία (σχολικά βιβλία, ELT).
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Παράρτημα 1 - ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ*
Σύμφωνα με τον κύκλο εργασιών 30 εκδοτικών επιχειρήσεων που έχουν δημοσιεύσει τις οικονομικές καταστάσεις
ανά έτος στο ΓΕΜΗ, η εικόνα για το 2020 είναι συνολικά σταθερο-ανοδική (113.186.528,11 συνολικά για το έτος
2020 από 107.324.959,04 για το έτος 2019).
Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο, ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές, καθώς 17 εκδοτικές επιχειρήσεις
παρουσίασαν σημαντική αύξηση, ενώ οι υπόλοιπες 13 επιχειρήσεις σημείωσαν μείωση του κύκλου εργασιών τους.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

2016

2017

2018

2019

2020

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.Ε.Ε.

14.002.879,14 13.616.601,92

13.588.703,61

12.677.430,63

14.176.261,68

ΠΕΔΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ

2.052.437,01

3.688.309,78

5.193.768,99

10.307.394,04

11.107.364,57

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ
ΑΕ

4.846.462,24

4.950.103,28

6.065.289,75

6.175.286,39

8.506.038,20

ΠΑΤΑΚΗΣ Σ.ΑΕ

9.019.528,35

9.157.593,02

8.026.157,26

8.372.654,58

8.138.833,61

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ

6.476.943,98

6.579.017,78

6.421.931,09

6.727.224,55

7.583.731,67

ΣΑΒΒΑΛΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ

7.146.401,00

6.929.117,00

7.615.359,00

7.962.968,88

7.227.508,97

ΔΙΟΠΤΡΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ

4.051.316,61

3.898.117,89

4.739.894,82

5.373.399,00

6.623.976,27

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Α.Ε.Ε.Τ.Ε.

4.608.582,12

4.945.141,55

5.248.509,26

4.668.072,88

5.582.353,60

ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΕΠΕ

3.668.719,96

3.772.650,87

3.845.419,03

3.547.087,31

4.591.423,15

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΙΒΑ Α.Ε.Β.Ε.

3.588.075,30

3.710.131,22

3.924.376,02

3.664.406,83

3.984.696,67

ΧΑΡΛΕΝΙΚ ΕΛΛΑΣ
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΒΕΕ

2.823.124,64

3.331.594,69

5.955.928,19

4.178.518,76

3.809.589,93

ΜΙΝΩΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ

2.622.124,45

2.489.745,25

2.945.363,85

3.053.331,70

3.387.451,90

COMPUPRESS ΕΚΔΟΤΙΚΗ
Α.Ε.Ε.Ε

4.006.316,80

3.585.473,95

2.581.408,77

2.404.845,56

2.861.545,39

SUSAETA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ

2.258.595,66

2.151.209,81

2.254.488,57

2.543.730,99

2.274.280,48

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ

2.093.616,27

2.014.467,82

2.059.248,65

2.017.917,24

2.260.696,41

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΕΒΕ

2.111.483,24

1.962.675,73

2.155.933,74

2.065.666,38

2.256.992,94

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ

2.037.148,39

2.197.315,91

2.102.245,03

2.636.700,38

2.044.006,69
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ΙΚΑΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ

1.064.067,78

1.044.117,93

1.229.885,91

1.321.028,27

1.614.983,39

ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΕΒΕ

1.852.797,81

1.560.886,64

1.913.864,54

1.534.863,91

1.613.512,41

ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ
Α.Ε.Ε.Ε.

1.438.289,19

1.420.919,67

1.471.935,27

1.668.349,18

1.612.985,45

USP AE(UNIVERSITY
STUDIO PRESS SA)

1.681.349,93

1.478.264,94

1.556.011,23

1.941.646,95

1.576.265,01

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ

3.691.005,44

2.651.212,52

3.048.291,73

3.368.762,46

1.476.027,43

BRAINFOOD EΚΔΟΤΙΚΗ
ΜΟΝ ΙΚΕ

705.721,81

912.459,73

1.278.526,60

1.561.490,38

1.257.652,03

ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ

1.285.198,36

1.303.427,19

1.226.198,97

1.246.264,92

1.215.076,69

ΖΗΤΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΚΕ

1.073.563,09

1.073.563,09

1.250.233,42

904.770,05

1.205.252,88

924.137,61

901.553,81

919.808,57

878.043,39

1.191.518,19

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ

2.053.047,85

2.174.684,77

1.338.788,24

1.347.577,25

1.112.605,26

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΑΕ

1.103.622,47

1.011.105,28

799.241,09

1.144.488,80

1.095.270,80

ΕΣΤΙΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑ ΑΕ

858.957,45

901.121,69

894.647,60

1.071.215,86

923.881,69

ΠΟΛΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ

1.217.461,99

1.007.724,48

846.702,10

959.821,52

874.744,75

Σύνολο

96.362.975,94 96.420.309,21 102.498.160,90 107.324.959,04

ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΕ

113.186.528,11

*Σημειώσεις:
1. Περιλαμβάνονται μόνον εταιρίες που δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις στο ΓΕΜΗ.
2. Δεν έχουν συμπεριληφθεί εκδότες ξενόγλωσσων βιβλίων.
3. Ο κύκλος εργασιών ορισμένων εκδοτικών επιχειρήσεων ενδέχεται να περιλαμβάνει και έσοδα από
άλλες δραστηριότητες.
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