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Οι διαφημιστές αποκαλύπτουν το «παιχνίδι» με τα New Media  
 
Στον κυριακάτικο τύπο δημοσιεύθηκε η πληροφορία ότι η Ένωση Διαφημιστικών Εταιρειών 
(ΕΔΕΕ) εξέδωσε προειδοποιητική ανακοίνωση στα μέλη της να αντιδράσουν στην εφαρμογή 
αγγελιοσήμου για διαφημίσεις που καταχωρούν στο διαδίκτυο. Με την πράξη αυτή επιχειρεί να 
προλάβει τις ραγδαίες εξελίξεις που δρομολογούνται από μια σειρά αποφάσεις στο θέμα αυτό 
και την υποχρέωση πλέον όλων των Ενώσεων και του Δ.Σ. του Ταμείου μας να εφαρμόσουν τη 
νομοθεσία που κάποιοι σκόπιμα έβαλαν στο συρτάρι.  
 

Θυμίζουμε ότι η Ενωτική Κίνηση Δημοσιογράφων (από την ΕΣΠΗΤ) και η Δημοσιογραφική 
Ενότητα (από την ΕΣΗΕΑ) από τον περασμένο Φεβρουάριο εισηγήθηκαν να ερευνήσει ο νομικός 
σύμβουλος της ΠΟΕΣΥ, αν η υπάρχουσα νομοθεσία επιβάλλει την πληρωμή αγγελιοσήμου σε 
διαφημίσεις που δημοσιεύουν τα μέσα ενημέρωσης τα οποία διανέμονται μέσω διαδικτύου 
(ενημερωτικές ιστοσελίδες, ipTV κ.λπ.) καθώς και τα ζητήματα που αφορούν στην ασφάλιση και 
συνδικαλιστική κάλυψη των εργαζόμενων σε αυτά τα «New Media». Μέχρι σήμερα:  
 

• Υπήρξε σχετική θετική γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της ΠΟΕΣΥ  
 

• Εκδότες New Media αλλά και διαφημιζόμενοι στο διαδίκτυο απέδωσαν αγγελιόσημο (βλ. και 
αποκάλυψη για ένα τουλάχιστον τιμολόγιο ειδησεογραφικής ιστοσελίδας και το παραστατικό 
πληρωμής αγγελιοσήμου). 
 

• Καλέσαμε με ανακοίνωσή μας τα πολιτικά κόμματα να τηρήσουν τη νομοθεσία, στις καμπάνιες 
τους για τις ευρωεκλογές – και υπήρξε ήδη θετική απάντηση από ένα κόμμα. 
 

• Την ίδια ώρα, το πρωτοδικείο Ροδόπης σε μια απόφαση-σταθμό για τα blogs (διερευνώντας 
την ανωνυμία των διαδικτυακών ημερολογίων), μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι «οι ενημερωτικές 
ιστοσελίδες διέπονται από το νόμο περί Τύπου». 
 

• Η Ένωση Διαφημιστικών Εταιρειών επιχειρώντας να αντιδράσει, εξέδωσε προειδοποιητική 
ανακοίνωση στα μέλη της να μην πληρώνουν αγγελιόσημο στο internet, ή να προσβάλλουν με 
διοικητική προσφυγή κάθε σχετική πράξη καταλογισμού αγγελιοσήμου, επειδή όπως ισχυρίζεται 
δημιουργείται «κίνδυνος de facto εφαρμογής», ζητώντας ουσιαστικά να μην εφαρμόσουν τη 
νομοθεσία!  
 

Η Ενωτική Κίνηση Δημοσιογράφων θεωρεί ότι όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν τη συμπαιγνία 
που επιχειρήθηκε να στηθεί σε βάρος του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και των συναδέλφων μας, επισημαίνει τις 
ευθύνες που προκύπτουν για όλους τους εμπλεκόμενους που δεν αντέδρασαν ή διευκόλυναν με 
τη στάση τους την απώλεια των εσόδων μέχρι σήμερα. Επαναλαμβάνει δε την στήριξη της προς 
την ΠΟΕΣΥ καλώντας τη να αναλάβει άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε συνεργασία με τις 
άλλες Ενώσεις του κλάδου και το νέο Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, για να τελειώνει τόσο η κοροϊδία προς τους 
εργαζόμενους στα New Media, όσο και η απόπειρα αφεντικών και συνδικαλιστικών παπαγάλων 
να καταργήσουν γενικά τους πόρους μας από το παράθυρο.  
 

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 
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