
 

  

2.5.5. Ηλεκτρονικός Τύπος 

 

Για τον προσδιορισμό των βαθμών διανομής, κάθε ιστότοπος λαμβάνει συντελεστή ανάλογα με 

τις ετήσιες εμφανίσεις σελίδας (pageviews), κατά το έτος αναφοράς. Το κατώτατο όριο 

συμμετοχής στη διανομή για εκδότες είναι οι 500.000 ετήσιες εμφανίσεις για τον κάθε 

ιστότοπο, ενώ για τους δημιουργούς είναι οι 1.000.000 ετήσιες εμφανίσεις. 

 

Ετήσια επισκεψιμότητα (pageviews) Βαθμοί επισκεψιμότητας 

500.000-1.000.000 1 

1.000.000-5.000.000 4 

5.000.001-25.000.000 6 

25.000.001-100.000.000 8 

100.000.001- 500.000.000 10 

500.000.001 και άνω 12 

 

2.5.5.1. Υπολογισμός δικαιωμάτων σε εκδότες  

 

• Η αμοιβή των δικαιούχων εκδοτών βασίζεται στην επισκεψιμότητα του κάθε ιστοτόπου 

και στον συνολικό αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί, με μόνιμη και σταθερή 

εργασιακή σχέση στην εκδοτική επιχείρηση και για τους οποίους καταβάλλονται 

ασφαλιστικές εισφορές από τον εκδότη στον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό 

Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π). 

 

• Οι εκδότες υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, η οποία αναφέρει: τους ιστοτόπους (domain 

names) ιδιοκτησίας τους, τις ετήσιες εμφανίσεις (επισκεψιμότητα) και τον αριθμό των 

ατόμων που έχουν μόνιμη και σταθερή εργασιακή σχέση με την εκδοτική επιχείρηση και 

για τους οποίους καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές από την επιχείρηση στον Ενιαίο 

Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π). 

 

• Ιστότοποι που έχουν ως κύρια ύλη, συνταγές, ατζέντες, ωροσκόπια, μετεωρολογικές 
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προβλέψεις, αγγελίες, κουίζ και τυχερά παιχνίδια-στοιχήματα συμπεριλαμβάνονται στη 

διανομή των εκδοτών με ποσοστό 1/10 της αντίστοιχης των υπολοίπων ιστοτόπων.  

 

• Οι εκδοτικές επιχειρήσεις κατηγοριοποιούνται σε: α) Hλεκτρονικού Τύπου, β) Έντυπου και 

Ηλεκτρονικού Τύπου και γ) Περιφερειακού και Επαρχιακού έντυπου και ηλεκτρονικού 

Τύπου 

 

α. Εκδοτικές επιχειρήσεις ηλεκτρονικού Τύπου 

 

Στην κατηγορία εντάσσονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον 

ηλεκτρονικό τύπο. Οι επιχειρήσεις δηλώνουν το σύνολο των εργαζόμενων που έχουν 

μόνιμη και σταθερή εργασιακή σχέση με την εκδοτική επιχείρηση.  

 

Αν η εκδοτική επιχείρηση έχει περισσότερους από έναν ιστοτόπους (domain names)  

στην κατοχή της, με υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να κατανείμει τον συνολικό αριθμό 

των εργαζομένων της στους διαφορετικούς ιστοτόπους (domain names) που έχει στην 

κατοχή της.  

 

Κλίμακα κατηγοριοποίησης αριθμού εργαζομένων ανά ιστότοπο: 

 

Αριθμός εργαζομένων Βαθμοί 

1 1 

2 - 9 5 

10 - 19 8 

20 και άνω 11 

 

 

β. Εκδοτικές επιχειρήσεις έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου 

 

Στην κατηγορία εντάσσονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον έντυπο και 

ηλεκτρονικό τύπο. Οι επιχειρήσεις δηλώνουν το σύνολο των εργαζόμενων που έχουν 

μόνιμη και σταθερή εργασιακή σχέση με την εκδοτική επιχείρηση. 

 

Αν η εκδοτική επιχείρηση έχει περισσότερους από έναν ιστοτόπους (domain names)  

στην κατοχή της, με υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να κατανείμει τον συνολικό αριθμό 
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των εργαζομένων της στους διαφορετικούς ιστοτόπους (domain names) που έχει στην 

κατοχή της. 

 

Κλίμακα κατηγοριοποίησης αριθμού εργαζομένων ανά ιστότοπο: 

 

 

 

 

γ. Εκδοτικές επιχειρήσεις Περιφερειακού και Επαρχιακού έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου 

 

Στην κατηγορία εντάσσονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Περιφερειακό 

και Επαρχιακό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Οι επιχειρήσεις δηλώνουν το σύνολο των 

εργαζόμενων που έχουν μόνιμη και σταθερή εργασιακή σχέση με την εκδοτική 

επιχείρηση. 

 

Αν η εκδοτική επιχείρηση έχει περισσότερους από έναν ιστοτόπους (domain names)  

στην κατοχή της, με υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να κατανείμει τον συνολικό αριθμό 

των εργαζομένων της στους διαφορετικούς ιστοτόπους (domain names) που έχει στην 

κατοχή της. 

 

Κλίμακα κατηγοριοποίησης αριθμού εργαζομένων ανά ιστότοπο: 

 

Αριθμός εργαζομένων Βαθμοί 

1 - 4 1 

5 - 9 4 

Αριθμός εργαζομένων Βαθμοί 

1-3 1 

4-14 4 

15-49 6 

50 και άνω 8 
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10 - 14 6 

15 και άνω 8 

 

Παράδειγμα υπολογισμού 

 

Εκδότης διαθέτει μόνον έναν ιστότοπο και ανήκει στην κατηγορία εκδοτικές επιχειρήσεις έντυπου 

και ηλεκτρονικού Τύπου, π.χ. www.abcd.gr με 450 εκατομμύρια εμφανίσεις σελίδας και απασχολεί 

στον ιστότοπο 8 εργαζόμενους με σταθερή και μόνιμη εργασιακή βάση για τους οποίους 

καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. στο έτος αναφοράς. O ιστότοπος 

www.abcd.gr έχει: 

 
i) Βαθμούς επισκεψιμότητας για το έτος αναφοράς 10 και 

 

ii) κατατάσσεται στην κατηγορία 4 έως 14 άρα λαμβάνει 4 βαθμούς από το πλήθος 

εργαζομένων  

 Ο υπολογισμός των δικαιωμάτων γίνεται ως εξής 10 x 4 = 40 βαθμοί 

Αν σ' αυτήν τη διαχειριστική περίοδο έχουμε ως άθροισμα των βαθμών όλων των ιστοτόπων 

2.927, τότε ο προηγούμενος εκδότης σ’ αυτήν την κατηγορία θα εισπράξει τα 40/2.927 από τα 

χρήματα που θα διανεμηθούν.  

 

Σε περίπτωση δειγματοληπτικού ελέγχου, ο δικαιούχος εκδότης θα κληθεί να μας καταθέσει 

στοιχεία για τις ετήσιες εμφανίσεις του ιστοτόπου του, καθώς και βεβαίωση από τον Ενιαίο 

Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π), που θα πιστοποιεί 

τον αριθμό των εργαζομένων που ασφαλίζει σε αυτόν. 

 

http://www.abcd.gr/
http://www.abcd.gr/

