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Η υπουργόσ Απαςχόλθςθσ ςχθματοποίθςε με τθν απάντθςι τθσ ςτον πρϊθν πρόεδρο τθσ Βουλισ,  
το βαςικότερο λόγο για τον οποίο τθσ αςκείται κριτικι για τα ζργα και τισ θμζρεσ τθσ. 
Η κυρία Πετραλιά ςε ερϊτθςθ για το αγγελιόςθμο ςτα new media, απάντθςε με πολλζσ λζξεισ, φράςεισ 
και παραγράφουσ που αποδεικνφουν άγνοια, αδιαφορία για τθν επίλυςθ του κζματοσ, υςτεροβουλία 
για τθ νομοκετικι ρφκμιςθ που επιδιϊκουν οριςμζνοι και πάντωσ, τεκμθριϊνει τθν κριτικι που δζχεται, 
ότι μόνον ωσ υπουργόσ Εργαςίασ δεν λειτουργεί. Αυτι τθ φορά όμωσ και με δεδομζνθ τθ διπλι κρίςθ 
ςτθν οικονομία και το αςφαλιςτικό, θ κυρία Υπουργόσ επιλζγει να ςφυρίηει αδιάφορα για το ςυμφζρον 
των πολιτϊν και ςτθν προκειμζνθ για το αςφαλιςτικό μζλλον των δθμοςιογράφων. 
Αναλυτικά: Η Υπουργόσ υποςτθρίηει ότι για να αςφαλιςτοφν ςτο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ οι ςυνάδελφοι που 
εργάηονται ςτισ ειδθςεογραφικζσ ιςτοςελίδεσ, είναι… αναγκαίο να αποφανκεί θ Γενικι Γραμματεία 
Ενθμζρωςθσ για το εάν αυτζσ είναι… Μζςα Ενθμζρωςθσ. Πετάει δθλαδι τθν ευκφνθ ςε άλλο 
κυβερνθτικό φορζα, υποκρινόμενθ ότι δεν ςυνάγεται από κανζναν νόμο πωσ τα new media αποτελοφν 
Μζςα Ενθμζρωςθσ - ενϊ ςυμβαίνει το ακριβϊσ αντίκετο, όπωσ ζχουμε ιδθ τεκμθριϊςει.  
Σαφϊσ θ πολιτεία λειτουργεί με νόμουσ και κανόνεσ, χωρίσ να αυκαιρετεί, αλλά αυτό δεν ςθμαίνει ότι 
πρζπει να νομοκετιςει τθν ζννοια του ςκοταδιοφ, για να ορίςει τθ νφχτα… 
Σε άλλθ παράγραφο θ κυρία Πετραλιά «εντοπίηει» τα Μζςα ςτα οποία εφαρμόηεται το αγγελιόςθμο, 
παραγνωρίηοντασ επιτθδευμζνα ότι μζςω internet ξεπερνιζται θ πρόκεςθ του νομοκζτθ, οι 
δραςτθριότθτεσ μιασ επιχείρθςθσ, το αςφαλιςτικό ταμείο των δθμοςιογράφων και θ εφορία. 
Ακολοφκωσ, επιςθμαίνει ότι εδϊ και τζςςερισ δεκαετίεσ ζχει κεςπιςτεί με αυτό τον τρόπο και το 
ποςοςτό του αγγελιοςιμου και οι δικαιοφχοι - το οποίο μεταφράηεται: όποιοσ ανοίξει τθ ςυηιτθςθ για 
νζα νομοκετικι ρφκμιςθ, κα φορτωκεί και τθν ευκφνθ επϊδυνων αλλαγϊν του νομικοφ πλαιςίου. 
Για να μθν υπάρχει καμία παρεξιγθςθ, θ κυρία Υπουργόσ αναφζρει ότι δεν υπάρχει πρόβλεψθ για 
επιβολι αγγελιοςιμου ςε διαφθμίςεισ και δθμοςιεφματα που προβάλλονται ςε θλεκτρονικι ςελίδα ι 
πφλθ διαδικτφου, απαλείφοντασ τθν ζννοια του ΜΜΕ και κυρίωσ αποφεφγει να προςεγγίςει ακόμθ και 
τθν ζννοια τθσ «άλλθσ μορφισ διανομισ», τθσ ίδιασ ι αντίςτοιχθσ δθμοςιογραφικισ φλθσ. 
Λζει ακόμθ ότι τυχόν επζκταςθ του πόρου, προχποκζτει διάταξθ νόμου, μετά από ενδελεχι εξζταςθ 
τθσ δυνατότθτασ αναλογικισ εφαρμογισ και ςτο διαδίκτυο, των όρων μετάδοςθσ μθνυμάτων που 
προβλζπονται για ζντυπα και ραδιοτθλεοπτικά Μζςα. Με άλλα λόγια επιβεβαιώνει ότι δεν ζχει 
μελετιςει το κζμα. Το προςεγγίηει με αρνθτιςμό και πάντωσ με ιδιοτελι διάκεςθ, που περιλαμβάνει 
από τθν πλιρθ απόρριψθ του ενδεχομζνου ζωσ τθν περιςτολι των κεκτθμζνων. 
Με βάςθ τα παραπάνω, ι δεν γνωρίηει το κζμα, ι γνωρίηει πολφ καλά ότι δεν πρζπει να ενοχλιςει τουσ 
ειςφοροδιαφεφγοντεσ παραδοςιακοφσ εκδότεσ και διαφθμιςτζσ, που λειτουργϊντασ ζνα site - 
αντίγραφο του μζςου ενθμζρωςθσ που διακζτουν, αξιοποιοφν τθν κυβερνθτικι αβελτθρία για να 
περνοφν τα απαλλαγμζνα από αγγελιόςθμο ζςοδα διαφθμιςτικϊν πακζτων, μζςα από το αυκαίρετο 
ψθφιακό τουσ υποκατάςτθμα. 
Πάντωσ εάν γνϊριηε το κζμα, κα επζβαλλε άμεςα, με απειλι κακουργθματικισ δίωξθσ ςτο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, 
τθν είςπραξθ του πόρου διότι αυτι είναι θ κερκόπορτα για τθν κατάρρευςθ των ταμείων Τφπου. Αλλά 
για να το μάκει, κα πρζπει να ρωτιςει μεταξφ άλλων και το ςυνάδελφο δθμοςιογράφο υφυπουργό 
Γιϊργο Κοντογιάννθ. 
Το μόνο για το οποίο είναι όλοι βζβαιοι, με βάςθ τθν απάντθςι τθσ, είναι ότι θ ΝΔ δεν πλιρωςε 
αγγελιόςθμο για τθν ευρω-προεκλογικι τθσ καμπάνια ςτα μζςα του διαδικτφου. Ελπίηουμε το ίδιο 
λάκοσ να μθν ζχουν κάνει και τα υπόλοιπα κόμματα!  
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