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2.3.4.3. ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ – 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ 

 

2.3.4.3.1. Η διανομή στους δημοσιογράφους γίνεται με βάση τον αριθμό των λέξεων 

του συνολικού αριθμού των δημοσιευμάτων που έχουν συγγράψει την αντίστοιχη 

περίοδο.  

 

2.3.4.3.2. Ο συντάκτης ύλης, επιμελητής ύλης, διορθωτής κειμένων δεν συμμετέχει στη 

διανομή. 

 

• Οι συγγραφείς δημοσιευμάτων υποβάλλουν δήλωση ανά έτος, για όλα τα 

έντυπα στα οποία δημοσιεύτηκαν κείμενα τους. 

• Στη δήλωση υποβάλλονται μόνο πρωτότυπα δημοσιεύματα τα οποία είναι 

υπογεγραμμένα και περιέχουν πάνω από 150 λέξεις.  

• Ποιήματα και διηγήματα συμπεριλαμβάνονται επίσης στα δημοσιεύματα. 

• Η αμοιβή βασίζεται σε κριτήρια που αφορούν στον ετήσιο συνολικό αριθμό 

λέξεων για κάθε έντυπο βάσει κλίμακας και στις μέσες ετήσιες πωλήσεις 

αυτών των εντύπων ανά έκδοση. Αμοιβή δεν καταβάλλεται εφόσον ο 

συνολικός αριθμός λέξεων ανά έντυπο είναι μικρότερος από 1.500. 

• Κάθε δημοσιογράφος για κάθε έντυπο έχει συντελεστή ο οποίος αποτελεί το 

γινόμενο των βαθμών που του αντιστοιχούν σύμφωνα με τις παρακάτω 

κλίμακες λέξεων και μέσων ετήσιων πωλήσεων. 

•     Ο ίδιος δημοσιογράφος για περισσότερα έντυπα θα λαμβάνει συντελεστή το 

άθροισμα των συντελεστών που προκύπτει από κάθε έντυπο. 

•     Η διανομή στους δημοσιογράφους γίνεται με βάση τον αριθμό των λέξεων 

του συνολικού αριθμού των δημοσιευμάτων που έχουν συγγράψει την 

αντίστοιχη περίοδο.  

• Στη συμπλήρωση του συνολικού αριθμού λέξεων για ένα έντυπο, όταν είναι 

δύο συντάκτες, δηλώνει ο καθένας τον αριθμό λέξεων σύμφωνα με την 

μεταξύ τους συμφωνία. 

• Άρθρα που δεν είναι ενυπόγραφα αλλά οι ενδιαφερόμενοι αναφέρονται ως 

συντάκτες στην ταυτότητα του εντύπου, δεν συμπεριλαμβάνονται στη 

διανομή. 

•     Τα ενυπόγραφα άρθρα που στέλνονται σε πρακτορεία Τύπου δεν 

περιλαμβάνονται στη διανομή. Ωστόσο, εάν έχουν δημοσιευτεί σε έντυπο με 

την υπογραφή του συντάκτη, μπορεί ο συντάκτης να τα δηλώσει. 

• Δηλώνονται μόνο τα πρωτότυπα ενυπόγραφα κείμενα άνω των 150 λέξεων που 

συνοδεύουν ενδεχομένως κάποια από τα προηγούμενα.   

Στα δημοσιεύματα δεν συμπεριλαμβάνονται (και συνεπώς δεν υπολογίζονται 

στον αριθμό λέξεων που δηλώνεται): 
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➢ Επιστολές αναγνωστών, ενυπόγραφες απαντήσεις σε επιστολές 

αναγνωστών από συντάκτες, σταυρόλεξα, ατζέντες, μετεωρολογικές 

προβλέψεις, ωροσκόπιο, συνταγές.  

➢ Αναδημοσιεύσεις (ως αναδημοσίευση ορίζεται το ίδιο δημοσίευμα που 

αναδημοσιεύεται σε άλλα μέσα μετά την πρώτη δημοσίευση). 

➢ Δημοσιεύματα που είναι μεταφράσεις στα ελληνικά άρθρων από ξένα 

μέσα ή άλλων κειμένων. 

➢ Ειδήσεις, νομικές αποφάσεις, νόμοι, έγγραφα δημοσίων αρχών και κάθε 

άλλο μη πρωτότυπο ή προστατευόμενο έργο σύμφωνα με το ν.2121/93 

όπως ισχύει. 

Η βαθμολογική κλίμακα για τον συνολικό ετήσιο αριθμό των λέξεων ανά έντυπο είναι 

η εξής: 

 0 - 1.499 λέξεις Δεν συμμετέχουν 

 1.500  – 30.000 λέξεις 1 βαθμός 

 30.001 – 60.000 λέξεις 2 βαθμοί 

 60.001 – 90.000 λέξεις 3 βαθμοί 

 90.001 – 120.000 λέξεις 4 βαθμοί 

 120.001 – 150.000 λέξεις 5 βαθμοί 

 Πάνω από 150.001 λέξεις 6 βαθμοί 

  

Παράδειγμα υπολογισμού: 

Συγγραφέας δημοσιευμάτων – δημοσιογράφος ο οποίος το έτος  2010 έγραψε 

συνολικά  65.000 λέξεις σε έντυπο Α με μέση ετήσια κυκλοφορία 30.000 αντίτυπα, 

βάσει των πινάκων έχει συντελεστή  3 x7 = 21. 

Επίσης, αν ο ίδιος στο έτος 2010 έγραψε 32.000 λέξεις σε έντυπο Β το οποίο έχει 

μέση ετήσια κυκλοφορία 6.000 αντίτυπα, βάσει των πινάκων έχει συντελεστή 2 x 5 = 

10. 

Συνεπώς, ο συγκεκριμένος δικαιούχος δημοσιογράφος έχει άθροισμα συντελεστών 21 

+ 10 = 31. 

Αν σ' αυτή την διαχειριστική περίοδο έχουμε ως άθροισμα των μορίων  όλων των 

δημοσιευμάτων 5807, τότε ο προηγούμενος συγγραφέας θα εισπράξει τα 31/5807 από 

τα χρήματα που θα διανεμηθούν  

π.χ. αν το ποσό προς διανομή είναι 100.000 Ευρώ τότε ο συγγραφέας θα λάβει τα 

31/5807 των 100.000, δηλαδή 100.000 * 31 / 5807 = 533,83 Ευρώ 

 

2.3.4.3.3. Σε περίπτωση δειγματοληπτικού ελέγχου μπορεί να ζητηθεί ως στοιχείο το 

παραστατικό είσπραξης αμοιβής από την εφημερίδα/ περιοδικό. 
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