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«Νόμοσ για το διαδίκτυο, δεν υπάρχει. Όπωσ δεν υπάρχει νόμοσ για το χαρτί, για τθ 
μθχανι του fax, τθ ςυςκευι τθσ τθλεόραςθσ και του ραδιοφϊνου. Εφαρμόηεται όμωσ 
ςτο διαδίκτυο όλο το γνωςτό νομικό πλαίςιο που ιςχφει για τα υπόλοιπα μζςα 
επικοινωνίασ.»  
Η φράςθ αυτι είναι τυπωμζνθ ςτον πρόλογο βιβλίου του Ιωάννθ Καράκωςτα, 
προζδρου τθσ Νομικισ Σχολισ και αντιπρφτανθ του Πανεπιςτθμίου, με τίτλο 
«Δίκαιο & Internet» - για τα Νομικά ηθτιματα του Διαδικτφου. 
 
 

Σο διαδίκτυο δεν είναι ΜΜΕ - 
Μεταξφ άλλων, είναι και φορζασ διανομισ ΜΜΕ 

 
Πριν οριοκετιςουμε το ρόλο του διαδικτφου ςτθν ενθμζρωςθ, πρζπει να 
ςυμφωνιςουμε ςτο γενικό οριςμό τθσ ζννοιασ «Μζςο Ενθμζρωςθσ». Αυτό ταυτίηεται 
με το περιεχόμενο και όχι με τα εξωτερικά ςτοιχεία τθσ εμφάνιςισ του, όπωσ το 
υλικό καταςκευισ και θ τεχνολογία μετάδοςθσ.  
 
ε αντίκετθ περίπτωςθ, κα υπιρχε νόμοσ που να ορίηει ότι μια εφθμερίδα πρζπει να 
τυπϊνεται ςε χαρτί οριςμζνων προδιαγραφϊν πυκνότθτασ ι υλικϊν καταςκευισ 
κ.λπ. Θα είχαμε επίςθσ νόμο να ορίηει τισ προδιαγραφζσ μιασ εκτυπωτικισ μθχανισ.  
Αν δθλαδι κα είναι Χαϊδελβζργθ ι Ρόλαντ, απλι ι βακυτυπία, ψθφιακι ι χθμικι… 
 
Φυςικά, τζτοιοι νόμοι δεν υπάρχουν κι ζτςι μια εφθμερίδα ι ζνα περιοδικό μπορεί  
να τυπωκεί ακόμθ και ςε ζνα μικρό εκτυπωτι, τεχνολογίασ ψεκαςμοφ μελάνθσ.  
Μπορεί ακόμθ να τυπωκεί ςε μια ψθφιακι οκόνθ. Ή να προβλθκεί ςε ζνα τοίχο, 
ςτθν τθλεόραςθ, ςτο πανί ενόσ κινθματογράφου, ςε ζνα ολόγραμμα ςτθ μζςθ του 
δρόμου. ε ότι τζλοσ πάντων επιτρζπει θ τεχνολογία και θ φανταςία. 
 
Σο διαδίκτυο ζχει δθμιουργιςει μια νζα κοινωνικι πραγματικότθτα, θ οποία δεν 
είναι δυνατόν να μείνει αρρφκμιςτθ - και φυςικά, δεν μζνει. Σο ίδιο ςφνολο κανόνων 
που διαμορφϊνονται από τθν κοινωνία για να προςτατεφςει τθ ςυνοχι τθσ, επειδι θ 
ίδια θ κοινωνία κεωρεί ότι πρζπει να αντιδράςει ςτθν παραβίαςι τουσ, το ίδιο 
ςφνολο ερμθνεφει όςα ςυμβαίνουν και ςτο διαδίκτυο. Αναλογικά. 
 
Ζνα Μζςο Ενθμζρωςθσ είναι μζςο ενθμζρωςθσ λόγω του περιεχομζνου του και όχι 
εξαιτίασ τθσ μορφισ του. Αν ςε μια ιςτοςελίδα δθμοςιεφονται ειδιςεισ, αυτι θ 
ιςτοςελίδα είναι μζςο ενθμζρωςθσ. Αν αυτι θ ιςτοςελίδα δθμοςιεφει και 
διαφθμίςεισ, αυτζσ οι διαφθμίςεισ δθμοςιεφονται ςε Μζςο Ενθμζρωςθσ. Σόςο απλά, 
τόςο κακαρά.  



Σο δεφτερο ςθμείο που χρειάηεται διευκρίνιςθ, είναι θ «Επιχείρθςθ Μζςων 
Ενθμζρωςθσ». φμφωνα με το νόμο ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α’ 279/2005), για το «βαςικό 
μζτοχο», …«Επιχείρθςθ Μζςων Ενθμζρωςθσ» είναι θ με οποιαδιποτε νομικι 
μορφι οντότθτα ι επιχείρθςθ, ανεξαρτιτωσ του κοινωφελοφσ ι μθ ςκοποφ τθσ, θ 
λειτουργία τθσ οποίασ υπάγεται ςτθ δικαιοδοςία του Ελλθνικοφ Κράτουσ 
εφαρμοηομζνων αναλόγωσ των διατάξεων του άρκρου 3 του π.δ. 100/2000 (ΦΕΚ 98 
Αϋ) και ζχει ωσ δραςτθριότθτα, αποκλειςτικι ι μθ: 
 
α) τθν ζκδοςθ εφθμερίδων ι περιοδικϊν, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα 
νομοκεςία, ι εντφπων που περιζχουν φλθ, πολιτικοφ ι οικονομικοφ χαρακτιρα, ςε 
οποιαδιποτε μορφι εκδίδονται, διαδίδονται ι διανζμονται, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
τθσ θλεκτρονικισ, ι 
 
β) τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία ι τθ διαχείριςθ τθλεοπτικοφ ςτακμοφ ι τθν 
εκπομπι ι μετάδοςθ τθλεοπτικοφ ςιματοσ, με οποιαδιποτε μορφι ι τρόπο, όπωσ 
είναι θ ελεφκερθ λιψθ, καλωδιακι, ςυνδρομθτικι, δορυφορικι, ψθφιακι, 
ενςφρματθ, αςφρματθ, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία 1, ι  
 
γ) τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία ι τθ διαχείριςθ ραδιοφωνικοφ ςτακμοφ ι 
εκπομπισ ραδιοφωνικοφ ςιματοσ με οποιαδιποτε μορφι, ςφμφωνα με τθν 
εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία, ι 
 
δ) τθν παροχι μζςω του διαδικτφου υπθρεςιϊν οπτικοφ ι/και ακουςτικοφ 
περιεχομζνου, εφόςον το περιεχόμενο αυτό ζχει ενθμερωτικό χαρακτιρα και 
ειδικότερα περιλαμβάνει, κατά το πρότυπο των ζντυπων εφθμερίδων, ειδιςεισ για 
πολιτικά ι κοινωνικά ι οικονομικά γεγονότα και εκδθλϊςεισ, κακϊσ και άρκρα, 
ςχόλια, ςυνεντεφξεισ ι ςυηθτιςεισ για τα κζματα αυτά.  
 
Πάμε τϊρα ςτα πιο δφςκολα: Από τθν ιςχφουςα νομοκεςία οι διαφθμίςεισ ςε όλεσ 
τισ μορφζσ ΜΜΕ χρεϊνονται και με αγγελιόςθμο. Αυτό το ξεκακαρίηει με ςαφινεια ο 
νόμοσ 1344/1973, ςθμειϊνοντασ ότι ςτθν υποχρζωςθ καταβολισ αγγελιοςιμου 
υπάγονται όλα τα μζςα δθμοςιότθτασ που αναφζρονται ςτον α.ν. 248/1967 2. 
 
Σόςο με αυτι τθ διάταξθ, όςο και με άλλεσ ανάλογεσ αναφορζσ ςε άλλουσ νόμουσ, 
είναι εμφανζσ ότι ο νομοκζτθσ δεν εςτιάηει ςτθ μορφι του μζςου δθμοςιότθτασ, 
αλλά ςτο περιεχόμενο. Ο νομοκζτθσ, ςτο ίδιο το άρκρο με το οποίο επζβαλε τθν 
υποχρζωςθ καταβολισ αγγελιοςιμου ςτα περιοδικά και ςτισ εφθμερίδεσ, θμεριςιεσ 
ι μθ 3, ζδωςε τον οριςμό τθσ ζννοιασ «μθ θμεριςια εφθμερίδα ι περιοδικό», 

                                                           
1 ν. 3592/2007 (ΦΕΚ Α’ 161): ενδιαφζρον παρουςιάηουν οι αναφορζσ ςτα άρκρα 1 εδ.2γ (παροχι 
ραδιοτθλεοπτικϊν υπθρεςιϊν, μζςω ευρυηωνικϊν δικτφων), 5β (κατάχρθςθ δεςπόηουςασ κζςθσ – εφαρμογι 
άνιςων όρων για ιςοδφναμεσ παροχζσ), άρκρο 15 (παροχι ραδιοτθλεοπτικϊν υπθρεςιϊν μζςω ευρυηωνικϊν 
δικτφων, ζγκριςθ προγράμματοσ από το ΕΡ), κ.α. 
2 δθλαδι «… κάκε ζντυπο που εκδίδεται με οποιαδιποτε μορφι ι εμφάνιςθ…» 
3 (ςτο άρκρο 15 του α.ν. 248/1967) 



οριςμόσ που για τθν ταυτότθτα του νομικοφ λόγου ιςχφει αςφαλϊσ και ςτισ 
θμεριςιεσ εφθμερίδεσ, με μόνθ διαφοροποίθςθ ωσ προσ τθν περιοδικότθτα ζκδοςθσ 
4. Ζτςι, όριςε ότι εφθμερίδα ι περιοδικό κεωρείται κάκε ζντυπο που εκδίδεται με 
οποιαδιποτε μορφι ι εμφάνιςθ.  
 
Αξίηει μάλιςτα να ςθμειωκεί ότι τον οριςμό αυτό επανζλαβε μόλισ πρόςφατα, ςτο 
άρκρο 14 παρ. 9 του ν. 3232/2004, διάταξθ θ οποία αντικατζςτθςε τθν 
προαναφερόμενθ του α.ν. 248/1967 και με τθν οποία προςδιορίςτθκε 
λεπτομερζςτερα θ ζννοια τθσ περιοδικότθτασ. Η γενικι αυτι γραμματικι διατφπωςθ 
τθσ εν λόγω διάταξθσ δεν αφινει αμφιβολία ότι, ςτο ρυκμιςτικό τθσ πεδίο, υπάγονται 
και οι εφθμερίδεσ που, κάνοντασ χριςθ των νζων τεχνολογικϊν επιτευγμάτων, 
παρουςιάηουν τθν φλθ τουσ, όχι ςτο χαρτί, αλλά ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι ι ςε 
άλλα παρόμοια μζςα. Σο internet, ςτθν περίπτωςθ αυτι, δεν αποτελεί νζο μζςο 
ενθμζρωςθσ, αλλά παρζχει τθ δυνατότθτα ςτθν εκδοτικι επιχείρθςθ κατά τθν 
παραδοςιακι ζννοια του όρου, να «εμφανίηει» τθν φλθ τθσ μζςω του διαδικτφου.  
 
Αποτελεί επομζνωσ μια (νζα) μορφι αποτφπωςθσ τθσ εφθμερίδασ και του 
περιοδικοφ (και δεν πρόκειται για νζο μζςο ενθμζρωςθσ) και ωσ εκ τοφτου 
δθμιουργείται υποχρζωςθ καταβολισ του αγγελιοςιμου και για τισ διαφθμίςεισ 
που καταχωρίηονται ςτισ εν λόγω ιςτοςελίδεσ, κακϊσ εμπίπτουν ςτο πεδίο 
ρφκμιςθσ του α.ν. 248/1967. Σο ίδιο ςυμβαίνει και με τισ άλλεσ μορφζσ διανομισ των 
ραδιοτθλεοπτικϊν μζςων, ανεξαρτιτωσ μορφισ και τρόπου λειτουργίασ τουσ. 
 
Αυτά ςθμειϊνει ςτθ γνωμοδότθςι του, για λογαριαςμό τθσ ΠΟΕΣΥ, ο κ. Τάςοσ 
Πετρόπουλοσ, ο οποίοσ κα αναλφςει τισ κζςεισ του ςτθν τελευταία ενότθτα. 
 
Δεν κα ςυηθτιςουμε εδϊ αν είναι αρμοδιότθτα του ΕΣΑΠ-ΜΜΕ ι του ΕΔΟΕΑΠ, αλλά 
ςαφϊσ οφείλουν αγγελιόςθμο οι διαφθμίςεισ που δθμοςιεφονται ςε ΜΜΕ και 
μάλιςτα, ανεξάρτθτα από τθν αναγραφι αυτισ τθσ υποχρζωςθσ ςτο τιμολόγιο.  
Αυτό που ζχει ςθμαςία, είναι ότι αν κάποιοσ ςτθν ιςτοςελίδα του δθμοςιεφει μια 
«οπτικοακουςτικι εμπορικι ανακοίνωςθ» (οποιοδιποτε είδοσ διαφιμιςθσ), θ 
εφορία κα ηθτιςει να δθλωκεί αυτι θ ςυναλλαγι και να πλθρωκεί ΦΠΑ.  
Επειδι υπάρχει ειςόδθμα. 
Εάν θ ιςτοςελίδα είναι μζςο ενθμζρωςθσ, μποροφν να ειδοποιθκοφν οι πελάτεσ που 
καταχωροφν διαφθμίςεισ, ότι πρζπει να πλθρϊςουν και αγγελιόςθμο.  
 
Αν τϊρα αυτοί επιμζνουν ότι δεν πρζπει να τουσ το υπενκυμίηουμε, δεν υπάρχει 
πρόβλθμα. Η αναφορά ςτο τιμολόγιο είναι πλθροφοριακι και όχι δεςμευτικι. 
Σο αγγελιόςθμο είναι δικι τουσ υποχρζωςθ, όχι του εκδότθ.  
 
 
 

                                                           
4 (βλ. άρκρο 15 παρ. 2 του α.ν. 248/1967) 



Πολφ ςθμαντικι λειτουργία του διαδικτφου είναι και θ δυνατότθτα που παρζχει για 
ραδιοφωνικζσ / τθλεοπτικζσ εκπομπζσ, οι οποίεσ υπάγονται αναμφιςβιτθτα ςτο 
άρκρο 15 του υντάγματοσ. υνεπϊσ οφείλει να εξομοιωκεί θ διαδικτυακι με τθ 
ςυμβατικι «εκπομπι», αν και πολλζσ από τισ διατάξεισ του ν. 2328/1995 (κυρίωσ τα 
άρκρα 6-8) δυςχερϊσ μποροφν να εφαρμοςτοφν, ενϊ δεν απαιτείται και το κακεςτϊσ 
ειδικισ διοικθτικισ άδειασ, αφοφ δεν χρθςιμοποιοφνται ραδιοςυχνότθτεσ.  
 
Η ψθφιακι εφθμερίδα, θ ipTV, το ιντερνετικό ραδιόφωνο, είναι το κακζνα μόνο του 
και όλα μαηί το νζο περιβάλλον ςτα media. Αυτά τα νζα διαδραςτικά πολφ-μζςα 
ουςιαςτικά ενοποιοφν όλεσ τισ μορφζσ ΜΜΕ, καταργοφν τισ διαχωριςτικζσ γραμμζσ 
μεταξφ περιοδικοφ, εφθμερίδασ, ραδιοφϊνου και τθλεόραςθσ. 
Το ηιτθμα τθσ αναγνϊριςθσ τθσ διαδικτυακισ διανομισ των μζςων ενθμζρωςθσ 
ζχει διατυπωκεί και επιλυκεί επαρκϊσ, ςε ότι αφορά το ςκζλοσ των ςυναλλαγϊν 
και τθσ φορολόγθςθσ, αλλά ςε ότι αφορά τθν αντίςτοιχθ αποδοχι τθσ κατάςταςθσ 
από τθ ΓΓΕ-ΓΓΕ και τουσ ςχετικοφσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ, θ ςχετικι νομοκεςία 
απαιτεί ερμθνεία.  
  
Για παράδειγμα, τα οικονομικά Υπουργεία γνωρίηουν πολφ καλά τουσ όρουσ π.χ. 
Google Adsense/Adwords, Adbrite, Text-link-ads, e-book κ.λπ., ζχοντασ ερμθνεφςει 
εγκαίρωσ για αυτά τα ηθτιματα, από το 2003, με τθν ΠΟΛ. 1144. 
 
Εγϊ προςωπικά ζχω εντυπωςιαςτεί από τθν αδράνεια του ΕΣΑΠ-ΜΜΕ να ηθτιςει 
νομικι ερμθνεία για το αγγελιόςθμο ςτα διαδικτυακά Μζςα Ενθμζρωςθσ. Μπορεί οι 
εκδότεσ που ελζγχουν ςιμερα τθν πλειοψθφία ςτο Δ.. του ταμείου να μθν κζλουν 
να ξεκινιςει τζτοια κουβζντα, αλλά πρζπει να κυμίςω ςε όλεσ τισ πλευρζσ, ότι ςτο 
παρελκόν το ΣΠΕΑΘ είχε αναλάβει να γνωματεφςει για τθν υποχρζωςθ καταβολισ 
αγγελιοςιμου. Σο κζμα τότε ιταν διαφορετικό, αλλά αποδεικνφει ότι αν υπιρχε 
κζλθςθ να κλείςει αυτι θ τεράςτια τρφπα ειςφοροδιαφυγισ, κα είχαν γίνει οι 
κατάλλθλεσ κινιςεισ και θ νομικι υπθρεςία του υπουργείου Εργαςίασ κα είχε 
αποφανκεί, αφοφ θ διανομι μζςω διαδικτφου είναι απλά μια φυςιολογικι εξζλιξθ 
και τα ηθτιματά τθσ μποροφν να ερμθνευτοφν με τθν υφιςτάμενθ νομοκεςία.  
 
Η διατιρθςθ νομικισ ατζλειασ ζχει επιτρζψει ςε οριςμζνουσ εκδότεσ να «κρφβουν» 
τισ ςυναλλαγζσ τουσ ςε καμπά μονοπάτια, χρεϊνοντασ μεγάλα διαφθμιςτικά πακζτα 
ςτα διαδικτυακά τουσ ΜΜΕ, τα οποία ςτθ ςυνζχεια κατευκφνουν ςτα παραδοςιακά 
τουσ ΜΜΕ, επιχειρϊντασ να παραπλανιςουν τουσ πελάτεσ τουσ ότι με αυτό τον 
τρόπο «κα γλυτϊςουν αγγελιόςθμο» 5. 
 
Πρόκειται για μεγάλο ψζμα, κακϊσ ουςιαςτικά ο διαφθμιηόμενοσ «δεν κερδίηει». 
Σα ίδια πλθρϊνει. Απλά οι εκδότεσ ειςπράττουν χριματα που δεν τουσ αναλογοφν, 
                                                           
5 Η τεκμθρίωςθ του Νομικοφ υμβοφλου τθσ ΠΟΕΤ κ. Σάςςου Πετρόπουλου, περιλαμβάνει και τθν πτυχι τθσ 
παραβίαςθσ των κανόνων περί ακζμιτου ανταγωνιςμοφ από όςεσ εκδοτικζσ επιχειριςεισ επιχειροφν να 
αποκρφψουν αγγελιόςθμο από τισ διαφθμίςεισ ι ςτθ λογικι των κάκετων μονάδων, ςτινουν ακόμθ και 
εταιρείεσ παραγωγισ, τισ οποίεσ επιδιϊκουν να «κρφψουν» από τθ νομοκεςία περί τφπου. 



κρατϊντασ ςε νομικι ομθρία τουσ διαφθμιηόμενουσ και τισ διαφθμιςτικζσ εταιρείεσ. 
 
Σο πρόβλθμα είναι ότι οι διαφθμιςτικζσ εταιρείεσ αποδεχόμενεσ αυτζσ τισ πρακτικζσ 
γίνονται (τουλάχιςτον) ςυνζνοχοι ςε ειςφοροδιαφυγι, χωρίσ ςτθν ουςία να 
κερδίηουν κάτι – αναλαμβάνουν δε τον κίνδυνο να κλθκοφν ςτο μζλλον να καλφψουν 
αναδρομικά (και με επιβαρφνςεισ) τισ υποχρεϊςεισ τουσ.  
 
Η πρακτικι τθσ απόκρυψθσ αγγελιοςιμου, ελάχιςτα διαφζρει από τθν κλοπι ΦΠΑ. Κι 
αυτό το γνωρίηουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Ο μόνοσ που ενδεχομζνωσ δεν γνωρίηει, 
είναι ο διαφθμιηόμενοσ, ο οποίοσ καλείται να πλθρϊςει ζνα ςυνολικό ποςό. 
 
Η παράταςθ αυτισ τθσ κατάςταςθσ ζχει δθμιουργιςει ιδθ κακεςτϊσ πολλαπλϊν 
ταχυτιτων για τουσ εργαηόμενουσ, κακϊσ μόνο όςοι απαςχολοφνται ςε κάκετα 
ςυγκροτιματα ΜΜΕ (και μόνο εφόςον το διαδικτυακό μζςο ανικει ςτθν ίδια 
εταιρεία) αναγνωρίηονται ωσ δθμοςιογράφοι, αςφαλίηονται ςτο οικείο αςφαλιςτικό 
ταμείο και οι αμοιβζσ τουσ κακορίηονται με βάςθ τισ οικείεσ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ 
εργαςίασ. 
 
Όςοι εργάηονται π.χ. ςε επιχειριςεισ με μζςα ενθμζρωςθσ που διανζμονται 
αποκλειςτικά μζςω διαδικτφου ι ςε εταιρείεσ παραγωγισ οπτικοακουςτικοφ 
περιεχομζνου για τα μζςα ενθμζρωςθσ, δεν μποροφν να αςφαλιςτοφν ςτο ΕΣΑΠ-
ΜΜΕ, δεν αναγνωρίηονται ωσ δθμοςιογράφοι (κακϊσ δεν υπάρχει τζτοια ειδικότθτα 
ςε άλλα αςφαλιςτικά ταμεία) και δεν υπάγονται ςτισ οικείεσ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ. 
 
Ακόμθ χειρότερα, μεγάλοσ αρικμόσ ςυναδζλφων εξαναγκάηονται να εργάηονται με 
μθ ςυμβατικζσ μορφζσ απαςχόλθςθσ, πρακτικά αναςφάλιςτοι, χωρίσ δικαιϊματα, 
ωσ εργολάβοι με «μπλοκάκι» (Δ.Π.Τ.), με αμοιβζσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ κατϊτερεσ 
ακόμθ και από τθν Ε.Γ...Ε.. 
 
Αυτό το «παράκυρο» διαφυγισ αγγελιοςιμου και καταςτρατιγθςθσ των 
εργαςιακϊν και αςφαλιςτικϊν δικαιωμάτων, πρζπει να κλείςει άμεςα. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ, πολφ γριγορα κα οδθγιςει ςε οικονομικι αςφυξία το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, 
μετατρζποντασ ζνα καταρχιν υγιζσ ταμείο ςε προβλθματικό, που κα αναγκαςτεί να 
αναηθτιςει ενιςχφςεισ και τελικά τριμερι χρθματοδότθςθ. 
 
Η επίλυςθ αυτι τθσ ατζλειασ κα αποκαταςτιςει τθν απρόςκοπτθ χρθματοδότθςθ 
του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, κα επιβάλλει τθν αςφάλιςθ των εργαηομζνων ςτα New Media, κα 
επιτρζψει τθν απρόςκοπτθ ςυνδικαλιςτικι τουσ κάλυψθ από τισ δθμοςιογραφικζσ 
ενϊςεισ, τθν εφαρμογι των ςυλλογικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ και γενικά τθ ρφκμιςθ 
ενόσ πλιρωσ ανεξζλεγκτου τοπίου.  


