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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ Ε∆ΕΕ 
 

Τέθηκε πρόσφατα υπ’ όψιν της Ε∆ΕΕ τιµολόγιο από ιστοσελίδα του διαδικτύου, στο οποίο γίνεται για 
πρώτη φορά λόγος για υποχρέωση καταβολής από διαφηµιστική εταιρεία-µέλος της Ένωσης, αγγελιοσήµου επί 
µηνύµατος «δηµοσίευσης στο  …….gr homepage και ROS banner ...... για την περίοδο 1-5/6/2009».  
 

Η έκδοση ενός τέτοιου τιµολογίου -κατά περίεργο τρόπο- συµπίπτει χρονικά µε µία συνεχώς αυξανόµενη 
κινητικότητα, που παρατηρείται σε σχέση µε τη δηµοσίευση στον Τύπο ειδήσεων για θέσεις της Πανελλήνιας 
Οµοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.Σ.Υ.) ή κάποιας «άτυπης επιτροπής για τα portals» περί δήθεν 
εφαρµογής του Αγγελιοσήµου και επί των καταχωριζόµενων στα µέσα ενηµέρωσης του διαδικτύου διαφηµίσεων 
και δηµοσιεύσεων, µε επίκληση νοµικής άποψης (Νοµικού Συµβούλου της Π.Ο.Ε.Σ.Υ. κλπ).  

 
Η Ε∆ΕΕ, ως γνωστόν, εδώ και καιρό εξετάζει το ζήτηµα του Αγγελιοσήµου και µάλιστα σε όλες τις 

παραµέτρους του (νοµική, οικονοµική, διοικητική κλπ.). Είναι δε προφανές, ότι ουδόλως προβλέπεται ρητώς από 
το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο εφαρµογή του Αγγελιοσήµου και στο χώρο των New Media. Τυχόν απόπειρες 
ερµηνευτικών επεµβάσεων περί δήθεν αναλογικής εφαρµογής µίας µη ρητώς προβλεπόµενης νοµοθετικής 
υποχρέωσης αντανακλούν απλώς απόψεις ιδιωτών ή συνδικαλιστικών οργάνων, που κρίνονται και 
αξιολογούνται ελεύθερα.  

 
Κατά συνέπεια, καλούµε όλα τα Μέλη της Ε∆ΕΕ να επιδεικνύουν την µέγιστη προσοχή σε ό,τι αφορά την 

έκδοση τιµολογίων που επιβάλλουν «de facto» Αγγελιόσηµο σε καταχωριζόµενες στα µέσα ενηµέρωσης του 
διαδικτύου διαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις και να ενηµερώνουν σχετικά την Ένωσή µας. Η Ε∆ΕΕ είναι της 
απόψεως, ότι τέτοια τιµολόγια,  που δεν στηρίζονται επί ρητής νοµοθετικής διατάξεως, δεν είναι νόµιµα 
και, σύµφωνα µε τις οδηγίες των νοµικών της συµβούλων, δεν πρέπει να αναγνωρίζονται και να γίνονται 
αποδεκτά. Ενδείκνυται αντιθέτως να επιστρέφονται µε εξώδικη δήλωση της κάθε εταιρείας-µέλους της 
Ενώσεως, στην οποία θα ζητείται η ακύρωσή τους και η έκδοση νέου, ορθού και νοµίµου τιµολογίου, που 
δεν θα περιλαµβάνει ουδεµία αναφορά σε αγγελιόσηµο, µε επιφύλαξη για την άσκηση κάθε νοµίµου 
δικαιώµατός της. 

 
Σε συνέχεια των παραπάνω, επισυνάπτεται υπόδειγµα σχετικής εξωδίκου δηλώσεως.  

 
Από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε∆ΕΕ 

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2009 
Αριθ. Φ. 46α/8849 


