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Θέμα: Κριτήρια για την χορήγηση άδειας παράλληλης απασχόλησης των 
δημοσιογράφων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, καθώς και 
των δημοσιογράφων και των καλλιτεχνικών ειδικοτήτων της ΕΡΤ Α.Ε. και του ΑΠΕ-
ΜΠΕ Α.Ε   

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

Ι. Τις διατάξεις: 

1. των άρθρων 28 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει 

2. του άρθρου 2 παρ. 2 και 3 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση της 
Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α» (Α΄102), όπως ισχύει  

3. του άρθρου 28 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για 
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και 
των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 29)  

4. του ν. 4339/2015 «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής 
τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης − Ίδρυση συνδεδεμένης με την 
Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής 

ευρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 
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Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) − Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της 
Επικοινωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών 
Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων 
Ενημέρωσης − Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 133) και ιδίως τις διατάξεις των  άρθρων 55 και 56, όπως 
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 53 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) 

5. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), 
όπως ισχύει 

6. του π.δ. 102/2014 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της 
Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής» (Α’ 169) 

7. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116) 

8. της υπ’ αρ. Υ11/25.9.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας Νικόλαο Παππά» (Β΄ 2109) 

ΙΙ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Καθορίζουμε τα κάτωθι κριτήρια για τη χορήγηση άδειας παράλληλης απασχόλησης 
στους δημοσιογράφους οι οποίοι υπηρετούν στην ΓΓΕΕ με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας, καθώς και στους δημοσιογράφους και στις καλλιτεχνικές ειδικότητες της ΕΡΤ 
Α.Ε και  του ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε με οποιαδήποτε σχέση εργασίας: 

1- Η παράλληλη απασχόληση δεν θα πρέπει να σχετίζεται ως προς το αντικείμενό 
της με τα ιδιαίτερα καθήκοντα της θέσης του εργαζόμενου με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας στη ΓΓΕΕ, το ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε και την ΕΡΤ Α.Ε και δεν θα πρέπει να 
παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του.  
 

2- Δεν δύναται να χορηγηθεί δεύτερη πέραν της μίας άδειας απασχόλησης σε 
οποιοδήποτε άλλο μέσο ενημέρωσης (έντυπο, ηλεκτρονικό ή διαδικτυακό 
καθώς και πρακτορείο) κατά την ίδια χρονική περίοδο, στον ίδιο εργαζόμενο. 

 
3- Δεν δύναται να χορηγηθεί άδεια παράλληλης απασχόλησης σε όσους 

δημοσιογράφους/καλλιτεχνικές ειδικότητες κατέχουν θέση ευθύνης στην ΓΓΕΕ, 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και στην ΕΡΤ ΑΕ.  
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4-  Οι δημοσιογράφοι που υπηρετούν στη ΓΓΕΕ, καθώς και οι δημοσιογράφοι και 

οι καλλιτεχνικές ειδικότητες της ΕΡΤ Α.Ε. και του ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε. δεν επιτρέπεται 
να κατέχουν θέση ευθύνης στον ιδιωτικό τομέα με οποιαδήποτε σχέση 
εξαρτημένης εργασίας, παροχής υπηρεσιών ή έργου στα έντυπα, ηλεκτρονικά ή 
διαδικτυακά ΜΜΕ καθώς και πρακτορεία του ιδιωτικού τομέα. 

 
5- Δεν μπορεί να χορηγηθεί άδεια παράλληλης απασχόλησης σε ανταγωνιστικό 

μέσο ιδίου τύπου και ιδίως σε άλλο πρακτορείο και σε συνδεδεμένες με αυτό 
εταιρείες ειδήσεων για τους δημοσιογράφους στο ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε. ή σε άλλο 
τηλεοπτικό κανάλι για τους δημοσιογράφους/καλλιτεχνικές ειδικότητες του 
τμήματος τηλεόρασης της ΕΡΤ Α.Ε και αντιστοίχως στους δημοσιογράφους / 
καλλιτεχνικές ειδικότητες των άλλων τμημάτων της ΕΡΤ Α.Ε (ραδιόφωνο, 
διαδίκτυο, έντυπα κλπ).  

 
6- Δεν υπόκεινται στην παραπάνω διάταξη η παροχή διδακτικού έργου σε όλες τις 

βαθμίδες καθώς και η δημοσίευση άρθρων γνώμης αμισθί, και ως εκ τούτου 
δεν χρειάζεται χορήγηση άδειας. 
 

7- Δεν επιτρέπεται η χρήση υποδομών της ΓΓΕΕ, του ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ και της ΕΡΤ ΑΕ 
για τις ανάγκες της παράλληλης απασχόλησης. 
 

8- Προϋπόθεση για την εξέταση της αίτησης αποτελεί η προσκόμιση της σύμβασης 
παράλληλης απασχόλησης καθώς και κάθε άλλου αποδεικτικού, προς τούτο, 
στοιχείου. 

 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 
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