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2.5.4. Έντυπος Τύπος (εφημερίδες και περιοδικά ποικίλης ύλης) 

 

• Για τον προσδιορισμό των βαθμών διανομής κάθε έντυπο λαμβάνει συντελεστή ανάλογα 

με τη μέση ετήσια κυκλοφορία* (βάσει δήλωσης) του έτους διανομής, η οποία 

πολλαπλασιάζεται με τον συνολικό αριθμό εκδόσεων ανά έτος, ως ακολούθως: 

 

Μέση ετήσια κυκλοφορία Βαθμοί 

0 – 1.000 1 

1.001 - 2.500 3 

2.501 - 5.000 5 

5.001 - 10.000 7 

10.001 - 25.000 9 

25.001 και άνω 11 

  

* Ως μέση ετήσια κυκλοφορία ορίζεται το σύνολο των πωληθέντων του έτους διά του αριθμού 

των εκδόσεων που έχει κάνει το έντυπο μέσα στο έτος. Σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται και οι 

συνδρομές (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) του εντύπου.  

 

• Για τα free press έντυπα καθιερώνεται ειδική κλίμακα κυκλοφορίας ως ακολούθως: 

 

Μέση ετήσια κυκλοφορία Βαθμοί 

0 – 3.000 1 

3.001 - 10.000 3 

10.001-25.000  5 

25.001 και άνω 7 

 

Ως free press νοούνται όσες εφημερίδες και περιοδικά διατίθενται δωρεάν. Σε αυτήν την 

κατηγορία περιλαμβάνονται και όσα έντυπα free press είναι συνδρομητικά (ο συνδρομητής 

καταβάλλει μόνο έξοδα αποστολής). 

 

• Η απόδοση δικαιωμάτων γίνεται σε δύο διακριτές κατηγορίες (εκδότες και συγγραφείς 

δημοσιευμάτων) με ξεχωριστούς  κανόνες για την κάθε κατηγορία. 

 

• Η διανομή δεν συμπεριλαμβάνει δημοσιεύματα σε ηλεκτρονική μορφή (ψηφιακά μέσα, 

onlinepress, sites, portals, blogs, fora). 

 

• Για την πιστοποίηση της πανελλαδικής κυκλοφορίας ενδέχεται ο Οργανισμός να ζητήσει 

παραστατικό/βεβαίωση του πρακτορείου διανομής Τύπου από τον εκδότη Τύπου. 
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• Για τα μέσα μη πανελλαδικής κυκλοφορίας η πιστοποίηση θα γίνεται με την προσκόμιση 

τιμολογίου αγοράς χάρτου ή τιμολογίου τυπογραφείου. Ο όρος «πανελλαδική» 

κυκλοφορία αφορά στη συνεργασία του εντύπου με πρακτορείο διανομής, το οποίο έχει 

τη δυνατότητα πανελλαδικής διανομής του εντύπου. 

 

• Έργο που εκδίδεται εντός πενταετίας σε διάφορες μορφές, π.χ. εφημερίδα σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή (pdf), και διαφορετικό ISSN, δηλώνεται και συμπεριλαμβάνεται στη 

διανομή που υπάγεται η πρώτη, χρονικά, μορφή έκδοσης. 

 

• Τα περιοδικά που διανέμονται ένθετα σε εφημερίδες συμμετέχουν στη διανομή ως 

ξεχωριστά έντυπα. 

 

 

 

2.5.4.1. Υπολογισμός δικαιωμάτων σε εκδότες  

 

• Οι εκδότες υποβάλλουν δήλωση  η οποία αναφέρει: για κάθε έντυπο της ιδιοκτησίας τους, 

τη μέση ετήσια κυκλοφορία του εντύπου 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). Κατ΄ εξαίρεση δηλώνεται 

ένας εργαζόμενος στην περίπτωση εκδοτικής επιχείρησης που εκδίδει έως 25 φύλλα 

ετησίως και μοναδικός εργαζόμενος είναι ο ίδιος ο εκδότης, που δεν είναι ασφαλισμένος 

στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.  

• Για τα συνδρομητικά περιοδικά αποκλείονται όσα έχουν μέση ετήσια κυκλοφορία κάτω 

των 300 αντιτύπων. Για την πιστοποίηση της κυκλοφορίας, τα συνδρομητικά περιοδικά 

θα πρέπει να προσκομίσουν παραστατικά (δελτία αποστολής, απόδειξη ταχυδρομείου). 

• Εφημερίδες ή περιοδικά που έχουν ως κύρια ύλη σταυρόλεξα, συνταγές, ατζέντες, 

ωροσκόπια, μετεωρολογικές προβλέψεις, αγγελίες, ημερολόγια, κουίζ και τυχερά 

παιχνίδια-στοιχήματα συμπεριλαμβάνονται στη διανομή των εκδοτών με ποσοστό 1/10 

της αντίστοιχης των υπολοίπων εντύπων. 

• Στη διανομή των εκδοτών συμπεριλαμβάνονται τα συνδρομητικά κλαδικά newsletter/ 

έντυπα που κυκλοφορούν σε μορφή pdf με ποσοστό 1/3 της αντίστοιχης διανομής των 

υπολοίπων εντύπων.  

• Στη διανομή συμπεριλαμβάνονται όλα τα έντυπα πανελλαδικής κυκλοφορίας, 

ανεξαρτήτως αριθμού πωλούμενων αντιτύπων, καθώς και τα έντυπα μη πανελλαδικής 

κυκλοφορίας, με μέση ετήσια κυκλοφορία άνω των 300 αντιτύπων. 
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• Οι εκδοτικές επιχειρήσεις κατηγοριοποιούνται σε: α) έντυπου τύπου πανελλαδικής 

κυκλοφορίας ή/και ηλεκτρονικού τύπου και β) έντυπου τύπου περιφερειακής κυκλοφορίας 

ή/και ηλεκτρονικού τύπου.  

α) Εκδοτικές επιχειρήσεις έντυπου τύπου πανελλαδικής κυκλοφορίας ή/και ηλεκτρονικού 

τύπου  

Στην κατηγορία εντάσσονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον έντυπο τύπο 

πανελλαδικής κυκλοφορίας ή/και 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 περισσότερα από ένα έντυπο ή/και ιστότοπο (domain name) 

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

των εργαζομένων της στα διαφορετικά έντυπα ή/και ιστοτόπους (domain names) που έχει 

στην  κατοχή της.  

Κλίμακα κατηγοριοποίησης αριθμού εργαζομένων ανά έντυπο: 

Αριθμός εργαζομένων Βαθμοί 

0 1 

1 2 

2 - 4 4 

5 - 9 6 

10-19 8 

20-39 10 

40 και άνω 12 

 

β) Εκδοτικές επιχειρήσεις έντυπου τύπου περιφερειακής κυκλοφορίας ή/και ηλεκτρονικού 

τύπου 

Στην κατηγορία εντάσσονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον έντυπο τύπο 

περιφερειακής κυκλοφορίας ή/και 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 περισσότερα από ένα έντυπο ή/και ιστότοπο (domain 

name) στην κατοχή της, με υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να κατανείμει τον συνολικό 
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αριθμό των εργαζομένων της στα διαφορετικά έντυπα ή/και ιστοτόπους (domain 

names) που έχει στην  κατοχή της. 

Κλίμακα κατηγοριοποίησης αριθμού εργαζομένων ανά έντυπο: 

Αριθμός εργαζομένων Βαθμοί 

0 1 

1 2 

2-4 5 

5-9 7 

10 και άνω 9 

 

 

Παράδειγμα υπολογισμού 

 

Εκδότης εκδίδει μόνον ένα έντυπο, π.χ. έντυπο Α. Το έντυπο Α έχει: 

• μέσο όρο κυκλοφορίας (πωλήσεων) ετησίως 30.000 αντίτυπα (άρα λαμβάνει 11 βαθμούς) 

• εβδομαδιαία κυκλοφορία (52 εκδόσεις ανά έτος) 

• σύνολο εργαζόμενων που έχουν μόνιμη και σταθερή εργασιακή σχέση με την εκδοτική 

επιχείρηση: 6 άτομα 

Ο υπολογισμός των δικαιωμάτων γίνεται ως εξής 11x52x6 = 3.432 βαθμοί. 

 

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

16.856, τότε ο προηγούμενος εκδότης σ’ αυτήν την κατηγορία θα εισπράξει τα 3.432 /16.856 από 

τα χρήματα που θα διανεμηθούν.  

 

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

 

2.5.4.2. Υπολογισμός δικαιωμάτων σε δημιουργούς 

 

• Ο συντάκτης ύλης, επιμελητής ύλης και διορθωτής κειμένων δεν συμμετέχει στη διανομή. 

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

οποία δημοσιεύτηκαν κείμενά τους. 

• Στη δήλωση υποβάλλονται μόνο πρωτότυπα δημοσιεύματα, τα οποία είναι 
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υπογεγραμμένα και περιέχουν πάνω από 150 λέξεις. 

• Οι δημοσιογράφοι με μόνιμες στήλες, δηλώνουν το όνομα της στήλης το σύνολο των 

λέξεων του έτους και την περιοδικότητά της (καθημερινή, εβδομαδιαία, μηνιαία κ.λπ.).  

• Οι λοιποί μόνιμοι αρθρογράφοι, δηλώνουν το άθροισμα των λέξεων από τα κείμενα που 

έχουν γράψει στο έτος ανά έντυπο. 

• Τα δημοσιεύματα που δεν γίνονται από δημοσιογράφους ή μόνιμους συντάκτες άρθρων, 

δηλώνονται αναλυτικά ανά άρθρο. 

• Ποιήματα, διηγήματα και συνεντεύξεις δημιουργών συμπεριλαμβάνονται επίσης στα 

δημοσιεύματα. 

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

κάθε έντυπο βάσει κλίμακας και στη μέση ετήσια κυκλοφορία αυτών των εντύπων. Αμοιβή 

δεν υπολογίζεται και 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  της μέσης 

ετήσια κυκλοφορίας. 

• 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. 

• Στα δημοσιεύματα δεν συμπεριλαμβάνονται (και συνεπώς δεν υπολογίζονται στον αριθμό 

λέξεων που δηλώνεται): 

o Επιστολές αναγνωστών, ενυπόγραφες απαντήσεις σε επιστολές αναγνωστών από 

συντάκτες, σταυρόλεξα, ατζέντες, μετεωρολογικές προβλέψεις, ωροσκόπια, κουίζ, 

αγγελίες και συνταγές.  

o Αναδημοσιεύσεις (ως αναδημοσίευση ορίζεται το ίδιο δημοσίευμα που αναδημοσιεύεται 

σε άλλα έντυπα μέσα, μετά την πρώτη δημοσίευσή του). 

o Δημοσιεύματα που είναι μεταφράσεις στα ελληνικά άρθρων ή άλλων κειμένων από 

ξένα μέσα.  
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o 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: 

Αριθμός λέξεων Βαθμοί 

0 - 1.499 Δεν συμπεριλαμβάνονται 

1.500  – 30.000 1 

30.001 – 60.000 2 

60.001 – 90.000 3 

90.001 – 120.000 4 

120.001 – 150.000 5 

150.001 και άνω 6 

  

Παράδειγμα υπολογισμού: 

 

Συγγραφέας δημοσιευμάτων-δημοσιογράφος, ο οποίος  για το έτος έγραψε συνολικά  65.000 

λέξεις, σε έντυπο Α, με μέση ετήσια κυκλοφορία 30.000 αντίτυπα, βάσει των πινάκων έχει 

συντελεστή  3x11= 33. 

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

κυκλοφορία 6.000 αντίτυπα, βάσει των πινάκων έχει συντελεστή  2x7= 14. 

Συνεπώς, ο συγκεκριμένος δικαιούχος δημοσιογράφος έχει άθροισμα συντελεστών 33+14= 47. 

 

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

δημοσιευμάτων 5.807, τότε ο προηγούμενος συγγραφέας θα εισπράξει τα 47/5807 από τα 

χρήματα που θα διανεμηθούν, π.χ. αν το ποσό προς διανομή είναι 100.000 ευρώ, τότε ο 

συγγραφέας θα λάβει τα 47/5807 των 100.000, δηλαδή 100.000 * 47/5807= 809,37 ευρώ. 

Σε περίπτωση δειγματοληπτικού ελέγχου, ο δικαιούχος αρθρογράφος θα κληθεί να καταθέσει τα 

δημοσιευμένα άρθρα του για την επιβεβαίωση των δηλώσεών του για το συγκεκριμένο διάστημα 

υπολογισμού των δικαιωμάτων. Μπορεί να ζητηθεί ως στοιχείο και το παραστατικό είσπραξης 

αμοιβής από την εκδοτική επιχείρηση. 

 


