
Σα media προχωροφν ςτθ γενιά των «New Media» 
 
Ακινα, 02.12.2009 
 
Η Επιτροπι Νζων Σεχνολογιϊν, για τα Μζςα Ενθμζρωςθσ ςτο Διαδίκτυο, που 
ςυνζςτθςε θ ΠΟΕΤ προσ διερεφνθςθ του περιβάλλοντοσ μζςα ςτο οποίο 
λειτουργοφν ςτθ χϊρα μασ τα «New Media», μετά και τθ γνωμοδότθςθ του νομικοφ 
τθσ ςυμβοφλου κ. Σάςςου Πετρόπουλου ότι πρόκειται περί μίασ ακόμθ μορφισ 
διανομισ, τονίηει ότι είναι αναγκαία θ ζκδοςθ ερμθνευτικισ εγκυκλίου του 
υπουργείου Εργαςίασ για τθν πλιρθ εφαρμογι του αγγελιοςιμου ςε αυτά τα Μζςα 
Ενθμζρωςθσ και τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ των εργαηομζνων τουσ.  
 
Αφορμι τθσ πρωτοβουλίασ τθσ Ομοςπονδίασ, ςτάκθκε θ εκρθκτικι ανάπτυξθ του 
ςυγκεκριμζνου επιχειρθματικοφ - εκδοτικοφ χϊρου τουσ τελευταίουσ μινεσ και θ 
αντιςτρόφωσ ανάλογθ πορεία τθσ απαςχόλθςθσ και των αςφαλιςτικϊν δικαιωμάτων 
ςτο δθμοςιογραφικό κλάδο. 
 
Καταρχιν και καταρχάσ θ Επιτροπι τθσ ΠΟΕΤ διερεφνθςε τισ ειδθςεογραφικζσ 
ιςτοςελίδεσ που λειτουργοφν, είτε ςυμπλθρωματικά είτε ωσ απεικόνιςθ των εντφπων 
κάποιασ εκδοτικισ μονάδασ ςε θλεκτρονικό χαρτί, κακϊσ και τα αμιγι ενθμερωτικά 
New Media, όπωσ αυτοπροςδιορίηονται ωσ «Επιχειριςεισ Ενθμζρωςθσ». 
 
Δφο ςτοιχεία ενδυνάμωςαν τθν ζρευνα. Η επικράτθςθ μιασ παγκόςμιασ λογικισ ότι 
το διαδίκτυο «κα ςϊςει τον Σφπο από τθν κρίςθ» και θ αποκάλυψθ ότι θ νομοκεςία, 
αν και ατελισ, εντοφτοισ ζχει προβλζψει το πλαίςιο λειτουργίασ των «νζων μζςων».  
 
Το υπάρχον νομοκετικό πλαίςιο αναγνωρίηει τισ ενθμερωτικζσ ιςτοςελίδεσ 1 και τθ 
μετάδοςθ ραδιοτθλεοπτικοφ ςιματοσ μζςω ευρυηωνικϊν δικτφων 2 ωσ ΜΜΕ, ενϊ και 
οι φορολογικζσ διατάξεισ οι οποίεσ ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ βαςίηονται και ςε 
κοινοτικζσ οδθγίεσ ενςωματωμζνεσ μάλιςτα ςτον κϊδικα περί ΦΠΑ 3, αναφζρονται 
με μεγάλθ ςαφινεια ςτο κακεςτϊσ τθσ διαδικτυακισ διανομισ των ΜΜΕ και τθσ 
διαφιμιςθσ που δθμοςιεφουν. 
 
Η ζρευνα κατζδειξε ότι το διαδίκτυο και τα New Media είναι, μεταφορικά και 
κυριολεκτικά, θ «επόμενθ μζρα» για τα ελλθνικά ΜΜΕ. Ωςτόςο, θ νομοκεςία που τα 
διζπει, ςε ότι αφορά το εργαςιακό και αςφαλιςτικό ςκζλοσ χριηει διευκρινίςεων 
και ερμθνειϊν που κα καλφπτουν το ςφνολο τθσ λειτουργίασ τουσ, και κυρίωσ κα 
ορίηουν με ςαφινεια υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα, εκδοτϊν και εργαηομζνων.  
 

                                                           
1 ενδεικτικά, α.ν. 248/1967, ν.δ. 1344/1973, ν. 3414/2005 κ.α. 
2
 ν. 3414/2005, ν. 3592/2007 κ.α. 

3 ενδεικτικά, ΠΟΛ. 1181/1997, το άρκρο 14 κϊδικα ΦΠΑ, ν. 2429/1996, ΠΟΛ. 1092/2008, ΠΟΛ. 1144/2003, ν. 
3587/2007 κ.α. 



Η ερμθνευτικι εγκφκλιοσ για τον ΦΠΑ ςχετικά με τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ 
ενθμζρωςθσ και διαφιμιςθσ 4, είναι πιλότοσ και για το υπουργείο Εργαςίασ και τθ 
διοίκθςθ του ΕΣΑΠ-ΜΜΕ που κα πρζπει να ςταματιςουν το ςυντομότερο δυνατό τθν 
αιμορραγία του αγγελιοςιμου.  
 
Οι υπθρεςίεσ δεν μποροφν να ςυνεχίςουν να εκελοτυφλοφν για τισ εργαςιακζσ 
ςχζςεισ ςτα new media. Εν προκειμζνω, αντί τθσ αςφάλιςθσ ςτο ΕΣΑΠ-ΜΜΕ, θ 
ςφμβαςθ εργαςίασ με αςφάλιςθ ΙΚΑ εμφανίηεται ωσ «προνομιακι» ςτουσ 
ςυγκεκριμζνουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ, κακϊσ κυριαρχεί το Δ.Π.Υ. με αναξιοπρεπι 
αμοιβι και τα εβδομαδιαία ωράρια εργαςίασ ξεπερνοφν κατά πολφ τισ 40 ϊρεσ. 
 
Ειδικότερα, ςτα ςυγκροτιματα Σφπου, εντοπίςτθκε μεγάλθσ ζκταςθσ ειςφορο-
αποφυγι του αγγελιοςιμου από εκδότεσ και διαφθμιςτζσ, μζςω τθσ εγγραφισ 
διαφθμιςτικϊν «πακζτων» ςτα ενθμερωτικά site του ομίλου τουσ, τα οποία είχαν 
τελικό προοριςμό τα… παραδοςιακά μζςα ενθμζρωςθσ των ίδιων επιχειριςεων. 
 
Με ςυντθρθτικοφσ υπολογιςμοφσ, από τθν αυκαίρετθ ερμθνεία του ιςχφοντοσ 
νομοκετικοφ πλαιςίου, εκτιμάται ότι διαφεφγει ποςό αγγελιοςιμου πολλϊν 
δεκάδων εκατομμυρίων ευρϊ ετθςίωσ, ενϊ οι ακάλυπτοι ςυνάδελφοι (εργαςιακά, 
αςφαλιςτικά και ςυνδικαλιςτικά) ξεπερνοφν τουσ 1.000 ςτθν ευρφτερθ περιοχι των 
νομϊν Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ. 
 
Η αβελτθρία των υπθρεςιϊν να ελζγξουν και να διαςφαλίςουν τον πόρο, και να 
αςφαλίςουν τουσ εργαηόμενουσ, κακϊσ και θ πρακτικι που ακολουκοφν οι 
επιχειρθματίεσ των ΜΜΕ, επιχειρεί να επιβάλλει τετελεςμζνα για μια ολόκλθρθ νζα 
αγορά μζςων ενθμζρωςθσ.  
 
Πρόκειται για μια αγορά θ οποία ςυγκεντρϊνει ζτςι κι αλλιϊσ τεράςτια ποςά 
ιδιωτικισ και κρατικισ διαφθμιςτικισ δαπάνθσ, ανεξάρτθτα του λογιςτικοφ 
τεχνάςματοσ για τθν ειςφοροδιαφυγι. Μια αγορά ΜΜΕ, θ οποία λειτουργεί χωρίσ 
τουσ κανόνεσ που διζπουν τα παραδοςιακά ΜΜΕ, αλλά που διαςφαλίηει για τον 
εαυτό τθσ λιγότερεσ εργοδοτικζσ υποχρεϊςεισ, «απαλλαγι» από το αγγελιόςθμο και 
ςυνδικαλιςτικι «αςυλία».  
 
Αυτι όμωσ θ ςτρζβλωςθ που απειλείται να εμφανιςτεί ωσ «δεδομζνο πλεονζκτθμα 
του επιχειρείν ςτα new media», αποτελεί ςυνάμα και το μεγαλφτερο εμπόδιο για τθν 
ανάπτυξθ των «νζων μζςων», ζναντι των προςωπικϊν ιςτολογίων, των ςελίδων 
θλεκτρονικοφ εμπορίου και των εταιρικϊν ιςτοςελίδων, τα οποία διεκδικοφν το δικό 
τουσ μερίδιο ςτθν ενθμζρωςθ και τθ διαφιμιςθ. 
 
Προσ επίρρωςθ, θ ςτρζβλωςθ οδιγθςε τα μεγάλα πολιτικά κόμματα ςτισ δφο 
πρόςφατεσ διαδοχικζσ εκλογικζσ αναμετριςεισ καταρχιν ςε διάκεςθ μεγάλων ποςϊν 

                                                           
4 Βλ. ΠΟΛ. 1144/2003 



για διαφιμιςθ ςτο διαδίκτυο 5 ςε νόμιμεσ αλλά και παράνομεσ καταχωριςεισ που 
αφοροφςαν ζωσ και blogs, ενϊ διζκεςαν μεγάλα ποςά και για καταχωριςεισ μζςω 
«Google AdWords». ε καμία από όλεσ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ οι διαφθμιηόμενοι 
πολιτικοί και τα κόμματα δεν πλιρωςαν αγγελιόςθμο, ενϊ ςε ότι αφορά ςτισ 
τελευταίεσ εκλογζσ, πλιρωςαν ςίγουρα το νζο ειδικό τζλοσ 6 του ΕΕ φψουσ 0,02% ςε 
κάκε τιμολόγιο διαφιμιςθσ, ακόμθ και εάν προτίμθςαν μια πλατφόρμα του 
εξωτερικοφ (πρόκειται για τθ κεςμοκζτθςθ ενόσ είδουσ διευρυμζνου 
«αγγελιοςιμου» για τθ ςτιριξθ του υμβουλίου Ελζγχου Επικοινωνίασ). 
 
θμειϊνουμε ότι πλζον όλεσ οι προβλζψεισ, ακόμθ και για τθν Ελλάδα, αναφζρονται 
ςε αφξθςθ τθσ διαδραςτικισ λειτουργίασ των ΜΜΕ, ιδιαίτερα ςε αυτό που ζχουμε 
ςυνθκίςει να αποκαλοφμε ςιμερα «εφθμερίδα» και «τθλεόραςθ». ε αυτά τα μζςα θ 
iab Hellas 7 προβλζπει ςθμαντικι αφξθςθ των μεριδίων διαφιμιςθσ, ζναντι όςων 
παραμείνουν ςε πιο ςυμβατικζσ μεκόδουσ διανομισ.  
 
θμαντικό ςτοιχείο είναι ότι ςτθν αγορά π.χ. τθσ Αγγλίασ, φζτοσ το καλοκαίρι, θ 
διαφθμιςτικι δαπάνθ ςτο διαδίκτυο ξεπζραςε για πρϊτθ φορά τθ δαπάνθ για τθν 
τθλεόραςθ. Και θ τάςθ αυτι αναμζνεται να ςυνεχιςτεί αυξθτικά τα επόμενα χρόνια 
όπωσ προβλζπει και θ Microsoft. 
 
θμειϊνεται ότι ςτα new media οι γνωςτζσ ζννοιεσ τθσ εςωτερικισ ςφνταξθσ, των 
περιφερειακϊν μζςων, των ανταποκριτϊν και του είδουσ του μζςου αλλάηουν ι 
ζχουν καταργθκεί. Για παράδειγμα, εφθμερίδα, περιοδικό, τθλεόραςθ και 
ραδιόφωνο ςυνυπάρχουν ςτθν ίδια θλεκτρονικι διεφκυνςθ. Επίςθσ, θ ζννοια τθσ 
αίκουςασ ςφνταξθσ ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ διαφζρει από τισ αντίςτοιχεσ αίκουςεσ 
των παραδοςιακϊν ΜΜΕ, κακϊσ μπορεί να λειτουργιςει και υπό το κακεςτϊσ τθσ 
τθλεργαςίασ, χωρίσ να απαιτεί τθ φυςικι παρουςία του ςυνόλου των εργαηομζνων 
ςτον ίδιο χϊρο.  
 
Η αμφίδρομθ υπόςταςθ των New Media, θ δυνατότθτα παρζμβαςθσ από 
οποιοδιποτε ςθμείο του παγκόςμιου ιςτοφ, ςε ότι αφορά τισ εργαςιακζσ ςχζςεισ 
μπορεί να είναι και ζνα μεγάλο μειονζκτθμα. Και όςο παραμζνουν ςε «γκρίηεσ 
ηϊνεσ», πολλζσ κζςεισ εργαςίασ κινδυνεφουν - ιδιαιτζρωσ οι εξωτερικοί ςυνεργάτεσ, 
οι ρεπόρτερσ και οι ανταποκριτζσ. 
 
τθν πιο ακραία τθσ μορφι αυτι θ δυνατότθτα λειτουργίασ ςε «γκρίηεσ περιοχζσ» 
οδιγθςε πρόςφατα τον αγγλικό όμιλο Guardian να αναηθτιςει με αγγελία 
ςυνεργαςία με bloggers ςε οριςμζνεσ πόλεισ τθσ περιφζρειασ, ςτθν Ιρλανδία, για 
κάλυψθ των τοπικϊν ειδιςεων (αφοφ νωρίτερα απζλυςε τουσ ανταποκριτζσ τθσ…). 

                                                           
5 Η δαπάνθ για «online display» πολιτικι διαφιμιςθ ςτο α’ εξάμθνο 2009 ζφκαςε τα 2 εκατ. ευρϊ (iab Hellas) 
6 άρκρο 48 του ν. 3801/2009 
7 Interactive Advertising Bureau (iab) - Οργανιςμόσ Διαδραςτικισ Επικοινωνίασ, μζλοσ παγκόςμιου δικτφου 
για τθ διάδοςθ και υιοκζτθςθ τθσ ψθφιακισ πλατφόρμασ ςτο χϊρο τθσ εμπορικισ επικοινωνίασ. 



Σεκμθρίωςθ: «Επιχείρθςθ Μζςων Ενθμζρωςθσ» 
 
Οριοκετϊντασ τα media πρζπει να ξεκινιςουμε από τον φορζα που ζχει τθν ευκφνθ 
ζκδοςθσ, τθν «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 8: 
 
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 9, 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.  
 
Η επιχείρθςθ θ οποία ζχει ωσ δραςτθριότθτα τθν παροχι υπθρεςιϊν πρόςβαςθσ ςτο 
διαδίκτυο δεν κεωρείται επιχείρθςθ μζςων ενθμζρωςθσ (ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία 10). 

                                                           
8 θμειϊνουμε ότι «Επιχείρθςθ Μζςων Ενθμζρωςθσ» είναι επίςθσ θ «Ελλθνικι Ραδιοφωνία -Σθλεόραςθ Α.Ε.» 
και οι ςυνδεδεμζνεσ με αυτιν εταιρείεσ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 4.2ε του κ.ν. 2190/1920, κακϊσ και τα 
Μζςα Ενθμζρωςθσ που ανικουν εξ ολοκλιρου ςε νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), ςτουσ 
οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Σ.Α.) ι ςτισ επιχειριςεισ αυτϊν (παρότι, ειδικά για τθν εφαρμογι του 
ν. 3414/2005, για τθ «ςυγκζντρωςθ των ΜΜΕ», δεν περιλαμβάνεται ςτισ κατονομαηόμενεσ ωσ επιχειριςεισ 
μζςων ενθμζρωςθσ). 
9 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. 
10 Η Ευρωπαϊκι Επιτροπι ετοιμάηεται να αλλάξει το ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, εντάςςοντασ ςτισ επιχειριςεισ 
ΜΜΕ όςουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν πρόςβαςθσ γίνονται και πάροχοι περιεχομζνου (π.χ. ipTV κ.α.).  



Αγγελιόςθμο 
 
ε ότι αφορά τθν υποχρζωςθ καταβολισ, το ν.δ. 1344/1973 (ΦΕΚ 36 Α’/10.2.1973), 
ςτο άρκρο 2 ξεκακαρίηει ότι ςτθν υποχρζωςθ καταβολισ αγγελιοςιμου υπάγονται 
όλα τα μζςα δθμοςιότθτασ που αναφζρονται ςτον α.ν. 248/1967 11. 
 
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. ε αντίκετθ περίπτωςθ, κα είχε ορίςει ςαφείσ προδιαγραφζσ 
των υλικϊν ςτα οποία κα μποροφςαν να εκτυπϊνονται τα ζντυπα ϊςτε να 
κεωροφνται μζςα δθμοςιότθτασ, ι ςαφείσ προδιαγραφζσ ςυχνοτιτων για τθ 
μετάδοςι τουσ.  
 
Ο νομοκζτθσ, ςτο ίδιο το άρκρο με το οποίο επζβαλε τθν υποχρζωςθ καταβολισ 
αγγελιοςιμου ςτα περιοδικά και ςτισ εφθμερίδεσ, θμεριςιεσ ι μθ (ςτο άρκρο 15 του 
α.ν. 248/1967), ζδωςε τον οριςμό τθσ ζννοιασ «μθ θμεριςια εφθμερίδα ι 
περιοδικό», οριςμόσ που για τθν ταυτότθτα του νομικοφ λόγου ιςχφει αςφαλϊσ και 
ςτισ θμεριςιεσ εφθμερίδεσ, με μόνθ διαφοροποίθςθ ωσ προσ τθν περιοδικότθτα 
ζκδοςθσ (βλ. άρκρο 15 παρ. 2 του α.ν. 248/1967). 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 12.  
 
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. 

                                                           
11 δθλαδι «… κάκε ζντυπο που εκδίδεται με οποιαδιποτε μορφι ι εμφάνιςθ…» 
12 βλ. ςχετικι γνωμοδότθςθ, τθσ δικθγορικισ εταιρείασ «Αναςτάςιοσ Πετρόπουλοσ και υνεργάτεσ» 



Σφποσ και διαδίκτυο 
 
Μια προςεκτικι παρατιρθςθ ςχετικά με τθ φφςθ του, μπορεί να μασ πείςει ότι ζνα 
μεγάλο μζροσ του υλικοφ που διακινείται μζςω διαδικτφου πρζπει να περιβλθκεί 
με τθν προςταςία του τφπου 13. θμειϊνεται ότι και ο ν. 3021/2002 14, ςτο άρκρο 1 
παρ. 1 δ περιλαμβάνει ςτθν ζννοια του ΜΜΕ και όποιον παρζχει «μζςω του 
διαδικτφου υπθρεςίεσ οπτικοακουςτικοφ περιεχομζνου – ενθμερωτικοφ χαρακτιρα – 
κατά το πρότυπο των εφθμερίδων, δθλαδι ειδιςεισ για πολιτικά ι κοινωνικά ι 
οικονομικά ι πολιτιςτικά ι ακλθτικά γεγονότα και εκδθλϊςεισ, κακϊσ και άρκρα, 
ςχόλια, ςυνεντεφξεισ κ.λπ.» 
 
Ο τφποσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 14 παρ. 2 εδ. 1 του υντάγματοσ περιλαμβάνει 
όλα τα ζντυπα που είναι κατάλλθλα και προοριςμζνα για διάδοςθ. Επίςθσ, κατά το 
άρκρο 1 εδ. 1 του α.ν.1092/1938 είναι «παν ό,τι εκ τυπογραφίασ ι οιουδιποτε άλλου 
μθχανικοφ ι χθμικοφ μζςου παράγεται εισ όμοια αντίτυπα και χρθςιμεφει εισ 
πολλαπλαςιαςμόν ι διάδοςιν χειρογράφων, εικόνων, παραςτάςεων…». 
Ανάλογθ είναι θ διατφπωςθ και ςτον α.ν. 248/1967, αλλά και ςε ςειρά άλλων 
μεταγενζςτερων νόμων, οι οποίοι αν και δεν ιταν δυνατόν να ζχουν προβλζψει αυτι 
τθ μζκοδο διανομισ, παραμζνουν ςτθν περιγραφι των χαρακτθριςτικϊν του 
περιεχομζνου, αδιαφορϊντασ για τθ μορφι και το μζςο διάδοςθσ. 
Με δεδομζνο ότι οι ενθμερωτικζσ ιςτοςελίδεσ περιζχουν ςυνικωσ κείμενα που 
παράγονται με ζνα ςυνδυαςμό μθχανικισ, φυςικοχθμικισ και θλεκτρονικισ 
διαδικαςίασ και προορίηονται για διάδοςθ μζςω του διαδικτφου, κακϊσ και ότι κάκε 
ανάκλθςθ του ςυγκεκριμζνου υλικοφ από κάποιον χριςτθ ουςιαςτικά ςυνιςτά 
«αντίτυπο», γίνεται ςαφζσ ότι ζνα ςθμαντικό τμιμα του υλικοφ που διακινείται ςτο 
διαδίκτυο ςυνιςτά «τφπο» 15. 
 
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. 

                                                           
13 (υπαγωγι ςτο άρκρο 14 παρ. 2 εδ.  του υντάγματοσ) Βλ. Καράκωςτα και Γεωργοποφλου-Ακαναςοφλθ, 
«Σο φνταγμα», Άρκρα 11-16, ςελ. 229 επ. 
14 εκτελεςτικόσ τθσ διάταξθσ 14 παρ. 8 του υντάγματοσ, που ζχει αντικαταςτακεί από τον ν.3414/2005 
15 Καράκωςτα, «Δίκαιο & Internet», ςελ. 46-47: Η υπαγωγι του Διαδικτφου ςτισ ςυνταγματικζσ διατάξεισ για 
τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ. 



Φορολογικι νομοκεςία, ατελισ εργατικι νομοκεςία 
 
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 είναι 
ατελισ και 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.  
 
Ενδεικτικά, θ ΠΟΛ. 1144/2003 μεταφζρει λεπτομερϊσ ςτο εςωτερικό μασ δίκαιο, τισ 
διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2002/38/ΕΚ τθσ 7θσ Μαΐου 2002 (L128/41) με τισ οποίεσ 
τροποποιείται θ οδθγία 77/388/ΕΟΚ όςον αφορά το ςφςτθμα φόρου προςτικζμενθσ 
αξίασ που εφαρμόηεται ςτισ ραδιοφωνικζσ και τθλεοπτικζσ υπθρεςίεσ και ςε 
οριςμζνεσ υπθρεςίεσ που παρζχονται θλεκτρονικά. 
 
Πιο ςυγκεκριμζνα, θ εγκφκλιοσ ορίηει ότι «ωσ ραδιοφωνικζσ και τθλεοπτικζσ 
υπθρεςίεσ κεωροφνται τα ραδιοτθλεοπτικά προγράμματα τα οποία εκπζμπονται 
μζςω καλωδίου, κεραίασ ι δορυφόρου. Η μετάδοςθ τθλεοπτικοφ και ραδιοφωνικοφ 
προγράμματοσ από ραδιοτθλεοπτικό δίκτυο ενςφρματο ι αςφρματο με παράλλθλθ 
μετάδοςθ του προγράμματοσ μζςω internet ι παρόμοιου θλεκτρονικοφ δικτφου 
αποτελεί ραδιοτθλεοπτικι υπθρεςία. Επίςθσ, θ ςυνδρομι για δορυφορικι ι 
καλωδιακι τθλεόραςθ εμπίπτει ςτθν ζννοια των ραδιοτθλεοπτικϊν υπθρεςιϊν.» 
 
Ζχει λθφκεί δε μζριμνα ϊςτε θ αναφορά των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν να μθν είναι 
περιοριςτικι, αλλά ενδεικτικι και δεν αποκλείει και άλλεσ υπθρεςίεσ από το να 
κεωρθκοφν θλεκτρονικζσ, εφόςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ που αναλφονται ςτθν 
εγκφκλιο. Αναφζρει δε ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ απαλλαγισ (κυρίωσ όταν 
αποτελοφν π.χ. ραδιοτθλεοπτικι υπθρεςία που ζχει ιδθ φορολογθκεί, λόγω 
παράλλθλθσ εκπομπισ από παραδοςιακό ΜΜΕ). 
 
ε αυτι τθν εγκφκλιο του υπουργείου Οικονομικϊν καταγράφονται, ενδεικτικά: 
• Σο ψθφιοποιθμζνο περιεχόμενο βιβλίων και άλλων θλεκτρονικϊν εκδόςεων  
• υνδρομι ςε διαδικτυακζσ (on line) εφθμερίδεσ και τφπο 
• Διαδικτυακζσ (on line) ειδιςεισ, πλθροφορίεσ και δελτία καιροφ  
• Διαφιμιςθ ςε θλεκτρονικά δίκτυα ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ Παροχισ 
διαφθμιςτικοφ χϊρου (π.χ. διαφθμιςτικά μθνφματα ςε ιςτότοπο ι ιςτοςελίδα)  
• Εκπομπζσ που παρζχονται μόνο μζςω του διαδικτφου ι παρόμοιου θλεκτρονικοφ 
δικτφου και που δεν μεταδίδονται ταυτόχρονα μζςω του παραδοςιακοφ δικτφου 
ραδιοφωνίασ ι τθλεόραςθσ, κ.α. 



Είναι φανερό ότι ζνα μζροσ του κρατικοφ μθχανιςμοφ ζδραςε εγκαίρωσ για να 
διαςφαλίςει τα δθμόςια ζςοδα (ΦΠΑ, φορολογία) και μάλιςτα με ιδιαιτζρωσ 
λεπτομερι τρόπο, αλλά οι αρμόδιοι φορείσ δεν ζδειξαν το ίδιο ενδιαφζρον να 
διαςφαλίςουν τα εργαςιακά και αςφαλιςτικά δικαιϊματα των εργαηομζνων ςτον 
Σφπο, οφτε το βαςικό ζςοδο των αςφαλιςτικϊν ταμείων τουσ, το αγγελιόςθμο. 
 
Οι αλλαγζσ αυτζσ δεν ζγιναν εγκαίρωσ αντιλθπτζσ ςτισ υπθρεςίεσ του υπουργείου 
Εργαςίασ / Απαςχόλθςθσ και του υπουργείου Επικρατείασ - Εςωτερικϊν (ΓΓΕ-ΓΓΕ).  
 
Είναι χαρακτθριςτικό ότι ςε ςχετικι επίκαιρθ ερϊτθςθ του Φϊτθ Κουβζλθ ςτθ Βουλι 
(το 2005) ο τότε υπουργόσ Εργαςίασ και δθμοςιογράφοσ Πάνοσ Παναγιωτόπουλοσ, 
απάντθςε ότι «προαπαιτοφμενο είναι ο χαρακτθριςμόσ από τισ αρμόδιεσ Γενικζσ 
Γραμματείεσ, των εν λόγω ςελίδων ωσ Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ (ζντυπων ι 
θλεκτρονικϊν) κακϊσ και των απαςχολοφμενων ςε αυτζσ ωσ δθμοςιογράφων, 
δεδομζνου ότι ο προςδιοριςμόσ και θ ςαφισ οριοκζτθςθ του εργαςιακοφ τομζα 
αποτελεί πρόκριμα για τον κακοριςμό του αρμόδιου φορζα αςφάλιςθσ κάκε 
κατθγορίασ εργαηομζνου». 
 
«Φωτοτυπία» ιταν και θ πρόςφατθ απάντθςθ (καλοκαίρι 2009) τθσ πρϊθν υπουργοφ 
κασ Φάνθσ Πάλλθ-Πετραλιά, ςε επίκαιρθ ερϊτθςθ του πρϊθν προζδρου τθσ Βουλισ 
Απόςτολου Κακλαμάνθ, εμφανίηοντασ και πάλι τισ υπθρεςίεσ του υπουργείου 
Απαςχόλθςθσ / Εργαςίασ να μθν ζχουν αρμοδιότθτα ςε αυτό το ηιτθμα.  
 
τθν απάντθςι τθσ θ κα Πετραλιά ςθμείωςε ότι «για τθν υπαγωγι ςτθν αςφάλιςθ 
των οικείων Σομζων του ΕΣΑΠ-ΜΜΕ και του προςωπικοφ που απαςχολείται ςε 
επιχειριςεισ που διατθροφν ειδθςεογραφικζσ ςελίδεσ ι πφλεσ ςτο διαδίκτυο, 
προαπαιτοφμενο είναι ο χαρακτθριςμόσ, από τισ αρμόδιεσ Γενικζσ Γραμματείεσ 
Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ, των εν λόγω ςελίδων ωσ μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ 
(ζντυπων ι θλεκτρονικϊν), δεδομζνου ότι ο προςδιοριςμόσ και θ ςαφισ οριοκζτθςθ 
του εργαςιακοφ τομζα αποτελεί πρόκριμα για τον κακοριςμό του αρμόδιου φορζα 
αςφάλιςθσ κάκε κατθγορίασ εργαηομζνων». 
 
Εκτόσ του ότι είναι ςαφζσ ότι οι δφο πρϊθν υπουργοί διαβίβαςαν ςτθ Βουλι το ίδιο 
κείμενο των υπθρεςιϊν του υπουργείου Εργαςίασ, θ πρϊθν υπουργόσ υποςτθρίηει 
επίςθσ ότι «πρόβλεψθ, για επιβολι αγγελιοςιμου ςτισ διαφθμίςεισ και τα 
δθμοςιεφματα που προβάλλονται ι καταχωροφνται ςε θλεκτρονικι ςελίδα ι πφλθ 
του διαδικτφου, κάτοχοσ τθσ οποίασ είναι επιχείρθςθ που εδρεφει ςτθν Ελλάδα, δεν 
υφίςταται. Συχόν επζκταςι του, προχποκζτει τθ κζςπιςθ διάταξθσ νόμου, μετά από 
ενδελεχή εξζταςη τησ δυνατότητασ αναλογικήσ εφαρμογήσ και ςτο διαδίκτυο, των 
όρων και των λεπτομερειϊν μετάδοςθσ διαφθμιςτικϊν μθνυμάτων που προβλζπονται 
για τα ζντυπα και τα ραδιοτθλεοπτικά μζςα ενθμζρωςθσ.» 



Επιπτϊςεισ από τισ ατελείσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ 
 
Οι επί μζρουσ ρυκμίςεισ τθσ περαςμζνθσ δεκαετίασ που ρφκμιςαν τθν επζκταςθ του 
αγγελιοςιμου ςτθν τθλεόραςθ και το ραδιόφωνο ζγιναν αντιλθπτζσ από όλουσ τουσ 
ενδιαφερόμενουσ ωσ φυςικι εξζλιξθ τθσ αναγνϊριςθσ αυτϊν των μορφϊν 
διανομισ. Ήταν απλά θ αναγνϊριςθ τθσ ιδιωτικισ επιχειρθματικισ δράςθσ ςε 
περιβάλλον κρατικοφ μονοπωλίου, από τθ δθμόςια Ραδιοτθλεόραςθ.  
 
Μόνο που ςτθν περίπτωςθ του διαδικτφου τα ηθτιματα είναι πιο απλά και μποροφν 
να ερμθνευτοφν άμεςα με τθν υφιςτάμενθ νομοκεςία.  
 
Όμωσ, θ 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» 16. 
 
Πρόκειται για μεγάλο ψζμα, κακϊσ ουςιαςτικά ο διαφθμιηόμενοσ «δεν κερδίηει». 
Σα ίδια πλθρϊνει. Απλά οι εκδότεσ ειςπράττουν χριματα που δεν τουσ αναλογοφν, 
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. 
 
 
 
                                                           
16 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.  
 



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.  
 



Blogs και διαφθμιςτζσ 
 
Τα blogs και οι κάκε είδουσ άλλεσ δραςτθριότθτεσ ςτο διαδίκτυο (π.χ. εταιρικζσ 
ιςτοςελίδεσ, επικοινωνία κ.λπ.) δεν είναι ΜΜΕ και είναι προφανζσ ότι δεν ζχουν 
ανάλογεσ υποχρεϊςεισ, παρά μόνο τθν τιρθςθ τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ, 
εφόςον ζχουν τθν ζδρα τουσ ςτθν Ελλάδα και απευκφνονται ςε Ζλλθνεσ αναγνϊςτεσ. 
 
ε ότι αφορά το αγγελιόςθμο, υπενκυμίηουμε ότι οι διαφθμιςτικζσ εταιρείεσ 
ενορχθςτρϊνοντασ τθν αντίδραςθ ςτθν καταβολι αγγελιοςιμου επί διαφθμίςεων 
ςτα διαδικτυακά ΜΜΕ, κατάφεραν μζςα ςτο καλοκαίρι 2009, να επιβάλλουν το δικό 
τουσ πρόςκετο «αγγελιόςθμο», διευρυμζνο μάλιςτα ςε κάκε μορφι διαφιμιςθσ και 
διανομισ, πανελλαδικά (με τθν εξαίρεςθ τθσ κρατικισ διαφιμιςθσ) 17. 
 
φμφωνα δε με το .Ε.Ε., ςτο Τζλοσ αυτό υπόκειται τόςο ο Ζλλθνασ Διαφθμιηόμενοσ 
που διαφθμίηεται ςε διεκνι ιςτοςελίδα (ανεξάρτθτα από τθν ζδρα του Μζςου), όςο 
και Διαφθμιηόμενοσ με ζδρα εκτόσ Ελλάδοσ που διαφθμίηεται ςτθν Ελλάδα 18.  
 
Σο .Ε.Ε. υπολογίηει ότι τα ετιςια ζςοδα αυτοφ του πόρου μπορεί να φκάςουν 
ακόμθ και τα 300.000 ευρϊ, υποδθλϊνοντασ ευκζωσ ότι αφοροφν τιμολόγια 
τουλάχιςτον 1,5 δις. ευρϊ - χωρίσ ςε αυτά να υπολογίηεται θ κρατικι διαφιμιςθ.  
 
Σα νοφμερα μασ αποκαλφπτουν ζνα μζτρο ςφγκριςθσ για να υπολογίςουμε τθν 
ειςφοροδιαφυγι, αφοφ το ΕΣΑΠ-ΜΜΕ 19 φζτοσ αναμζνεται να ειςπράξει 
αγγελιόςθμο περίπου 90 εκατ. ευρϊ. υνολικά, τα τιμολόγια διαφιμιςθσ ςε ΜΜΕ 
αναμζνεται να φκάςουν τα 620 - 670 εκατ. ευρϊ. Σα τιμολόγια outdoor διαφιμιςθσ 
υπολογίηονται περίπου διπλάςιασ αξίασ από αυτά των ΜΜΕ και το διαδίκτυο 20 
αναμζνεται να απορροφιςει φζτοσ περίπου 50-55 εκατ. ευρϊ.  
 
Παράλλθλα από το διαφθμιςτικό χϊρο ζχει ξεκινιςει μια προςπάκεια 
αμφιςβιτθςθσ του αγγελιοςιμου και αντίκρουςθσ τθσ επιχειρθματολογίασ τθσ 
ΠΟΕΤ, χωρίσ ωςτόςο να ζχουν δθμοςιοποιιςει επιχειριματα και κυρίωσ χωρίσ να 
απαντιςουν δθμοςίωσ ςτθ γνωμοδότθςθ του Νομικοφ υμβοφλου τθσ ΠΟΕΤ.  
 
Αν και το Ειδικό Σζλοσ που τουσ αφορά εφαρμόηεται όπωσ ορίηει ο νόμοσ και ςτα 
New Media, τθν ίδια ϊρα ςυςτινουν ςτα μζλθ τουσ να αντιδροφν με εξϊδικθ 
διαμαρτυρία για κάκε τιμολόγιο διαδικτυακοφ Μζςου που ςυμπεριλαμβάνει 
αγγελιόςθμο (θ αναφορά αγγελιοςιμου ςτο τιμολόγιο είναι μόνο πλθροφοριακι -  
θ όποια ςχετικι υποχρζωςθ καταβολισ παραμζνει και χωρίσ τθν αναφορά αυτι…). 
                                                           
17 Με το άρκρο 48 του ν. 3801/2009 κακιερϊκθκε πρόςκετοσ πόροσ 0,02% ςε κάκε τιμολόγιο διαφιμιςθσ, 
τόςο ςτα ΜΜΕ αλλά και ςε όλεσ τισ διαφθμιςτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτο internet (ανεξάρτθτα αν αναφζρονται 
ςε υπθρεςίεσ ενθμζρωςθσ ι όχι), όςο και ςτθν υπαίκρια διαφιμιςθ και τουσ κινθματογράφουσ κ.λπ. 
18 βλ. και ΠΟΛ. 1144/2003 
19 Και περίπου 40 εκατ. ευρϊ αγγελιόςθμο αναμζνει να ειςπράξει ο ΕΔΟΕΑΠ. 
20 Εκτιμιςεισ τθσ «iab Hellas»(τα ςτοιχεία α’ εξαμινου 2009 δείχνουν αφξθςθ +36% ςε ςχζςθ με το 2008). 



Η διεκνισ εμπειρία 

 
Οι νζεσ τεχνολογίεσ δεν κα ανατρζψουν τα δεδομζνα - το ζχουν ιδθ κάνει. 
 
Η προςπάκεια δθμιουργίασ ενόσ ςχεδίου αντιμετϊπιςθσ των ραγδαίων αλλαγϊν, κα 
πρζπει να λαμβάνει ςυνεχϊσ υπόψθν τισ εξελίξεισ ςτθν τεχνολογία και να 
προλαμβάνει αντί να «κεραπεφει». Πιλότοσ είναι οι διεκνείσ εξελίξεισ, οι οποίεσ με 
μια μικρι χρονικι διαφορά επθρεάηουν πλζον και τθν Ελλάδα. 
 
Κακθμερινά παρουςιάηονται καινοτόμα προϊόντα, τα οποία διαμορφϊνουν το 
προφίλ του νζου καταναλωτι ενθμζρωςθσ, με αμφίδρομεσ λειτουργίεσ. Ουςιαςτικά, 
θ ςχζςθ τθλεκεατι, αναγνϊςτθ, ακροατι, με το Μζςο Ενθμζρωςθσ και τθν 
δθμοςιογραφικι φλθ ζχει μεταλλαχκεί από πακθτικι και γραμμικι, ςε διαδραςτικι 
και διαρκι, μζςω του διαδικτφου και του ςυνόλου των νζων μζςων. 
 
Ο χριςτθσ ζχει πρόςβαςθ ςε όλα τα μζςα ενθμζρωςθσ και ψυχαγωγίασ, όλο το 
24ωρο όπου και εάν βρίςκεται και με δυνατότθτα να παρεμβαίνει, ςχολιάηοντασ και 
διαμορφϊνοντασ ενεργά το περιεχόμενο. 
 
Μια μικρι απόπειρα καταγραφισ των πραγμάτων που ζρχονται: 
 
Mobile TV: Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ προωκεί τθν «κινθτι» τθλεόραςθ που κα 
προβάλλεται ςε αςφρματεσ ςυςκευζσ. Οι πρϊτεσ προβλζψεισ για το 2013 
υπολογίηουν τον ετιςιο κφκλο εργαςιϊν ςτα 7,8 δις. ευρϊ. Η Ε.Ε. ενκαρρφνει τθ 
ςυνεργαςία μεταξφ τθλεπικοινωνιακϊν επιχειριςεων και παρόχων υπθρεςιϊν 
πρόςβαςθσ, με παρόχουσ περιεχομζνου, κυρίωσ τα τθλεοπτικά κανάλια, ϊςτε να 
ςυςτιςουν κοινζσ επιχειρθματικζσ πλατφόρμεσ («Επιχειριςεισ ΜΜΕ») που κα 
ςυςτεγάηουν παράλλθλεσ δραςτθριότθτεσ. Οι νζοι ιςχυρότεροι επεξεργαςτζσ των 
Smartphones, ςε ςυνδυαςμό με κατάλλθλο λογιςμικό 21, προγράμματα «flat rate» 
πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο και ςυνδζςεισ «peer - to - peer», κεωροφνται ιδανικζσ 
πλατφόρμεσ για «mobile TV». 
 
Φόροσ Πνευματικϊν Δικαιωμάτων: τθν Αμερικι δοκιμάηεται θ ιδζα τθσ 
επιβάρυνςθσ των φορθτϊν ςυςκευϊν που ζχουν δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο 
διαδίκτυο (e-readers, ipod κ.λπ.) με κάποιο μικρό φόρο κατά τθν αγορά τουσ (π.χ. 4%) 
ϊςτε να αντιςτακμιςτοφν τυχόν απϊλειεσ πνευματικϊν δικαιωμάτων που 
προκφπτουν από μθ ςυμβατικι χριςθ αυτϊν των ςυςκευϊν. 
 
Ειδιςεισ «On Demand»: H Thomson Reuters επενδφει ςε παραγωγζσ ειδιςεων και 
ντοκιμαντζρ, ςτα δικά τθσ ςτοφντιο ςε όλο τον κόςμο, προωκϊντασ αυτό το υλικό για 
πϊλθςθ ςε Μζςα Ενθμζρωςθσ ι απευκείασ ςε ιδιϊτεσ (videocast, podcast κ.λπ.) 
 
                                                           
21 ενδεικτικά, με λογιςμικό τθσ nxVision κ.α. 



Σφγκλιςθ τθλεόραςθσ - διαδικτφου: Οι νζεσ τθλεοράςεισ ενςωματϊνουν 
ςτοιχειϊδεισ υπολογιςτζσ που ζχουν δυνατότθτα πλιρουσ πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο, 
για ειδιςεισ, ipTV κ.λπ. Αντίςτοιχα, δθμιουργείται λογιςμικό που επιτρζπει τθν 
πρόςβαςθ ςε τθλεοπτικά προγράμματα μζςω διαδικτφου, από κάκε είδουσ 
υπολογιςτζσ. 
 
Δορυφορικό και διαδικτυακό ραδιόφωνο: Η μόδα ξεκίνθςε από τθν Αμερικι, πριν 
από μια δεκαετία. Σα τελευταία χρόνια ζχει αναπτυχκεί ςχετικι αγορά ςτθν Αςία και 
ςφντομα αναμζνεται και ςτθν Ευρϊπθ, δίνοντασ δυνατότθτα ακρόαςθσ δεκάδων 
χιλιάδων διαδικτυακϊν ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν π.χ. ςτο αυτοκίνθτο 22. 
 
Ψθφιακά βραβεία: Η διαδικτυακι δθμοςιογραφία πλζον μπορεί να διεκδικιςει 
ακόμθ και βραβείο Pulitzer ι το Ευρωπαϊκό Βραβείο Νζου Δθμοςιογράφου για το 
2010.  
 
EuraNet: «Η (Ευρωπαϊκι) Κοινότθτα ςτο διαδίκτυο» είναι και αυτι πραγματικότθτα. 
Πρόκειται για κοινοπραξία ραδιόφωνων τθσ Ευρϊπθσ. Οι ςτακμοί παράγουν 
εκπομπζσ που μεταφράηονται ςε πολλζσ γλϊςςεσ και είναι ςτθ διάκεςθ του 
Ευρωπαϊκοφ κοινοφ.  Ήδθ υπάρχει και ελλθνικι (ιδιωτικι) ςυμμετοχι. 
 
ipTV και ςυνδρομθτικι τθλεόραςθ: Σο 2008 ςτθ Δυτ. Ευρϊπθ (περιλαμβάνεται και θ 
Ελλάδα) καταγράφθκε αφξθςθ ςυνδρομθτϊν ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ κατά 13% 
(ςυνολικά 62 εκατ. τθλεκεατζσ). Σο ποςοςτό αφξθςθσ ενδιαφζροντοσ για ipTV ιταν 
49% το 2008.  
 
Διαδικτυακι διαφιμιςθ: τθν Αγγλία θ διαδικτυακι διαφιμιςθ ξεπζραςε φζτοσ το 
1,5 δισ. λίρεσ και ςτθ Γερμανία το 1 δις. ευρϊ. Σα ςτοιχεία για τθν Ελλάδα δείχνουν 
αφξθςθ άνω του +36% κατ’ ζτοσ, τα δφο τελευταία χρόνια. 
 
Νζεσ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ: Πριν από λίγεσ θμζρεσ ολοκλθρϊκθκε θ δθμόςια 
διαβοφλευςθ 23 για το επόμενο ςτάδιο τθσ εμπορικισ επικοινωνίασ ςτισ 
ραδιοτθλεοπτικζσ υπθρεςίεσ και τα ψθφιακά ΜΜΕ ςτθν Ευρϊπθ. Σα αποτελζςματα 
αναμζνονται με ενδιαφζρον, κακϊσ ςφντομα κα κλθκοφμε να τα εντάξουμε και ςτο 
ελλθνικό δίκαιο. 
 
Ιςολογιςμοί εταιρειϊν: Η Ελλάδα κζρδιςε μια ολιγόμθνθ παράταςθ για τθν 
υποχρεωτικι δθμοςίευςθ ιςολογιςμϊν ςτισ ζντυπεσ εφθμερίδεσ, αλλά δεν κζρδιςε 
ακόμθ τθ μάχθ. Σο επόμενο ςτάδιο προβλζπει δθμοςίευςθ ςτο διαδίκτυο. 
 
Αλλαγζσ ςτο Copyright: Οι ρευςτοί κανόνεσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και θκικοφ 
δικαιϊματοσ ςταδιακά μετατρζπονται ςε δεςμευτικι νομοκεςία. Εξετάηονται 

                                                           
22 π.χ. με ςυςκευζσ τθσ mi-Roamer 
23 βλ. ςχετικά http://www.acte.be , http://www.epceurope.org/ και http://www.europa.eu  

http://www.acte.be/
http://www.epceurope.org/
http://www.europa.eu/


διάφορα λειτουργικά μοντζλα για το διαδίκτυο, ϊςτε ο αρχικό δθμιουργόσ να ελζγχει 
τθ διακίνθςθ και να παρακολουκεί αποτελεςματικά τθ χριςθ. (link vs copy). 
 
Εφθμερίδεσ και ενθμζρωςθ ςτα κινθτά τθλζφωνα: Είναι μια πραγματικότθτα και 
ςτθν Ελλάδα, αν και πολλοί δείχνουν να μθν το ζχουν αντιλθφκεί. Η δυνατότθτα 
εντοπιςμοφ τθσ κζςθσ 24 προςφζρει ζνα άριςτο εργαλείο για κατανάλωςθ τοπικϊν 
ειδιςεων και προϊκθςθ ςτοχευμζνθσ διαφιμιςθσ. τισ αρχζσ Νοεμβρίου θ Google 
ανακοίνωςε ότι επενδφει 750 εκατ. δολ. ςε αυτι τθν αγορά και προφανϊσ περιμζνει 
να τα πάρει πίςω ςτο πολλαπλάςιο. 
 
Επενδφςεισ από Venture Capital fund: Επιχειρθματικά κεφάλαια αναηθτοφν 
επενδφςεισ ςτο διαδίκτυο και ςτθν Ελλάδα. Πρόςφατα θ οικογζνεια Ρζςτθ μαηί με 
άλλουσ επενδυτζσ ανακοίνωςαν ότι ςτθρίηουν τθν ανάπτυξθ ελλθνικισ ιςτοςελίδασ 
μικρϊν αγγελιϊν με 750.000 ευρϊ 25. 
  
Ενοποιθμζνο «super desk» ειδιςεων: Με αφορμι τθν κρίςθ και ςτα ΜΜΕ, μεγάλοι 
ξζνοι όμιλοι προχωροφν ςτθν ενοποίθςθ των τμθμάτων ρεπορτάη, δθμιουργϊντασ 
περιεχόμενο και ειδιςεισ για το ςφνολο των μζςων ενθμζρωςθσ που ελζγχουν 26. 
 
Πρόνοια για ΑμΕΑ: Οι ειδικζσ ομάδεσ κοινοφ που ζχουν διαφορετικζσ ικανότθτεσ 
αντίλθψθσ από το μζςο ακροατι / τθλεκεατι, διεκδικοφν πρόςβαςθ ςτθν 
πλθροφορία και τθ διαςκζδαςθ με ίςουσ όρουσ. Η Ε.Ε. εκπονεί ςυνεχϊσ νζεσ 
νομοκεςίεσ οι οποίεσ ςταδιακά γίνονται υποχρεωτικζσ για τουσ παρόχουσ 
περιεχομζνου. Η ΠΟΕΤ ζχει ιδθ διερευνιςει τα ςχετικά ηθτιματα και πριν από 
μερικοφσ μινεσ ςχεδίαςε και ςυμμετείχε ςτθ διοργάνωςθ διεκνοφσ ςυνεδρίου για τα 
«ΑμΕΑ και ΜΜΕ». 
 
e-reader και e-paper: Νζεσ φορθτζσ ςυςκευζσ που μοιάηουν με ψθφιακά βιβλία 
μπορεί να αντικαταςτιςουν ςφντομα το διάβαςμα τθσ χάρτινθσ εφθμερίδασ. Ζχουν 
ενςωματωμζνεσ δυνατότθτεσ χρζωςθσ του υλικοφ που «διαβάηουν». 
 
Πιςτοποίθςθ αναγνωςιμότθτασ: Οι πρϊτεσ υπθρεςίεσ πιςτοποίθςθσ 
αναγνωςιμότθτασ ςτο διαδίκτυο ξεκίνθςαν και ςτθν Ελλάδα 27. 
 
Η νζα γενιά είναι «καλωδιωμζνθ»: Όςο κι αν δεν το ζχουμε αντιλθφκεί, τα ςθμερινά 
παιδιά ςτθν Ελλάδα χρθςιμοποιοφν ςε ποςοςτό 80% το διαδίκτυο αρκετζσ ϊρεσ τθν 
εβδομάδα. Σο ποςοςτό αυτό αναμζνεται να προςεγγίςει το 100% ςτθν επόμενθ 
τριετία, κακϊσ το πρόγραμμα παροχισ netbook ςτα ςχολεία κα εξαπλϊνεται. Από 
ποφ νομίηετε ότι όλοι αυτοί κα μακαίνουν τα νζα; 
 
                                                           
24 μζςω GPS ι από τισ κεραίεσ τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ 
25 www.spitogatos.gr  
26 π.χ. ο όμιλοσ Guardian, για τισ εφθμερίδεσ Guardian και Observer και τθν ιςτοςελίδα guardian.co.uk 
27 AGB Nielsen / Nielsen Online 

http://www.spitogatos.gr/


Social Media και ενθμζρωςθ: Σα κοινωνικά δίκτυα 28 διεκδικοφν αυξθμζνο ρόλο και 
ςτθν ενθμζρωςθ. Είναι χαρακτθριςτικό ότι ςε πρόςφατα ςθμαντικά γεγονότα θ 
ενθμζρωςθ διαδόκθκε πρϊτα μζςα από το Twitter. 
 
Τοπικι φορολογία ςε διεκνι διαφιμιςθ: Η απαίτθςθ τθσ Σουρκίασ να πλθρϊςει θ 
Google φόρο περίπου 32 εκατ. ευρϊ για τισ διαφθμιςτικζσ τθσ δραςτθριότθτεσ ςτθ 
γειτονικι χϊρα αντιμετωπίςτθκε αρχικά με χαμόγελο, αλλά φαίνεται να ζχει γερζσ 
νομικζσ βάςεισ. Όμωσ, ανάλογεσ προβλζψεισ ζχουν δυνατότθτα να ενεργοποιιςουν 
αρκετζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, μεταξφ των οποίων και θ Ελλάδα 29, εφόςον θ διαφιμιςθ 
αφορά τοπικζσ εταιρείεσ ι τοπικοφσ αναγνϊςτεσ.  
 
Τα media είναι πια online: Ελάχιςτα Μζςα Ενθμζρωςθσ ζχουν παραμείνει μόνο ςτθν 
παραδοςιακι διανομι, χωρίσ κάποιασ μορφισ παρουςία και ςτο διαδίκτυο. 
 
Aggregators (ςυνακροιςτζσ περιεχομζνου): Διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ που δεν 
παράγουν ενθμζρωςθ, αλλά παρουςιάηουν τθν επικαιρότθτα με αυτοματοποιθμζνεσ 
διαδικαςίεσ 30, κάνοντασ χριςθ των ειδιςεων ι άλλου περιεχομζνου των Μζςων 
Ενθμζρωςθσ (ςυνάπτοντασ ςχετικζσ ςυμφωνίεσ, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ). Ο 
επιςκζπτθσ τουσ μπορεί π.χ. να επιλζξει να διαβάςει τα ςθμαντικότερα κζματα που 
παρουςιάηουν τα ΜΜΕ ςε κάποια χϊρα ι για κάποιο ςυγκεκριμζνο τομζα. 
 
Ανεπαρκείσ ζλεγχοι: Η Ελλάδα ζχει πλοφςια νομοκεςία, επαρκϊσ ενθμερωμζνθ ςτισ 
περιςςότερεσ περιπτϊςεισ με τισ διεκνείσ εξελίξεισ, αλλά δεν ζχει επαρκείσ κεςμοφσ 
για τον ζλεγχο εφαρμογισ. το χϊρο των ΜΜΕ υπάρχουν ςθμαντικά προβλιματα 
από εκκρεμότθτεσ αγγελιοςιμου του παρελκόντοσ π.χ. από πρϊθν ΔΕΚΟ 31 και 
εταιρείεσ κινθτισ τθλεφωνίασ. Οι μθχανιςμοί ελζγχου χρειάηονται επανεξζταςθ. 
 
Μοντζλα εςόδων για τθ διαδικτυακι ενθμζρωςθ: Οι μεγάλοι όμιλοι ΜΜΕ διεκνϊσ 
επανεξετάηουν τα μοντζλα εςόδων που κα τουσ επιτρζψουν να επιβιϊςουν εάν 
ςτθριχκοφν μόνο ςτθ διαδικτυακι διανομι των Μζςων τουσ. Εξετάηονται μοντζλα 
«μικροχρεϊςεων» ι «θμεριςιασ πρόςβαςθσ», αναηιτθςθ εςόδων από παράλλθλεσ 
δραςτθριότθτεσ κ.λπ. τθν Ελλάδα θ ςχετικι ςυηιτθςθ δεν ζχει ξεκινιςει δθμόςια, αν 
και όλοι προβλθματίηονται για το μζλλον τθσ ενθμζρωςθσ. 
 
Αυτά είναι μερικά μόνο από τα ηθτιματα που απαςχολοφν ι κα απαςχολιςουν 
άμεςα τον κλάδο. Οι εξελίξεισ είναι καταιγιςτικζσ και μόνο μια ςυνεχισ καταγραφι 
των ςχετικϊν ηθτθμάτων, θ ςυνεχισ ενθμζρωςθ και ςυνεχισ επιμόρφωςθ των 
εργαηομζνων ςτα ΜΜΕ κα βοθκιςει να μθν μασ ξεπεράςει θ πραγματικότθτα. 

                                                           
28 π.χ. Facebook, Twitter, Friendfeed κ.α. 
29 χετικζσ προβλζψεισ ςτο Κϊδικα ΦΠΑ (και ςτθν ΠΟΛ. 1144/2003), ςτο αγγελιόςθμο, ςτο ν. 3801/2009 κ.α. 
30 Drudge Report, breitbart.com, Huffington Post, Google News κ.λπ. (αρκετά παραδείγματα και ςτθν Ελλάδα) 
31 ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΣΕ, ΕΤΔΑΠ, ΟΕ, ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ κ.λπ.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Drudge_Report
http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Breitbart
http://en.wikipedia.org/wiki/Huffington_Post
http://news.google.com/


Πόριςμα 
 
Οι εργαηόμενοι ςτα Μζςα Ενθμζρωςθσ ηθτοφν απλϊσ τα αυτονόθτα: Σθν άμεςθ 
εφαρμογι του αγγελιοςιμου για τισ διαφθμίςεισ ςτα ΜΜΕ που διανζμονται μζςω 
διαδικτφου (New Media). Δθλαδι ςτισ ιςτοςελίδεσ που οι ίδιεσ προβάλλονται ωσ 
ΜΜΕ (κυρίωσ κάκετεσ μονάδεσ ΜΜΕ με παρουςία και ςτο διαδίκτυο ι αμιγι 
διαδικτυακά ΜΜΕ).  
 
Οι αρμόδιοι φορείσ κα πρζπει να αναγνωρίςουν επίςθσ ωσ «Επιχείρθςθ Μζςων 
Ενθμζρωςθσ» τα «πρακτορεία ειδιςεων» και τισ «εταιρείεσ παραγωγισ 
οπτικοακουςτικοφ περιεχομζνου για τα μζςα ενθμζρωςθσ», ϊςτε μαηί με τθ 
ρφκμιςθ του ηθτιματοσ τθσ εργαςίασ με μθ ςυμβατικζσ / ελαςτικζσ μορφζσ (Δ.Π.Τ. 
κ.λπ.), να κλείςουν όλεσ οι «τρφπεσ» καταςτρατιγθςθσ εργαςιακϊν και 
αςφαλιςτικϊν δικαιωμάτων.  
 
Αυτι θ εξζλιξθ κα απαιτιςει κεςμικζσ αλλαγζσ και ςυςτθματικοφσ ελζγχουσ, τόςο 
για τθν τιρθςθ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ ςτα ΜΜΕ, όςο και για τθν είςπραξθ του 
αγγελιοςιμου. Οι δε ςυνδικαλιςτικοί φορείσ του κλάδου οφείλουν να επανακτιςουν 
τον ζλεγχο τθσ πλειοψθφίασ ςτθ διοίκθςθ του ΕΣΑΠ-ΜΜΕ, ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ 
διαχρονικι αποτελεςματικότθτα αυτϊν των ελζγχων.  
 
Άμεςα επίςθσ κα πρζπει να αναγνωριςτεί θ προχπθρεςία των εργαηομζνων ςτα 
«New Media», ϊςτε να καλυφκοφν ςυνδικαλιςτικά οι εργαηόμενοι.  
 
το εργαςιακό ςκζλοσ, πρζπει να επαναπροςδιοριςτεί θ ζννοια τθσ εξαρτθμζνθσ 
ςχζςθσ εργαςίασ με κριτιρια όπωσ θ αποκλειςτικότθτα τθσ απαςχόλθςθσ υπζρ 
ςυγκεκριμζνου Μζςου Ενθμζρωςθσ, το κφριο ειςόδθμα και να κεωρθκεί ότι όςοι 
πλθροφν τα ςυγκεκριμζνα κριτιρια και δεν ζχουν ζγγραφθ ςφμβαςθ, είναι 
εργαηόμενοι αορίςτου χρόνου.  
Ήδθ οι εκδότεσ περιοδικϊν (.Ε.Π.Σ.) ζχουν ςυμφωνιςει ςε ςχετικι ριτρα, 
υπογράφοντασ το περαςμζνο καλοκαίρι τθ υλλογικι φμβαςθ Εργαςίασ 2009. 
 
ε κάκε περίπτωςθ ο δθμοςιογραφικόσ κλάδοσ ςυνδζει πολφ ςτενά τα ςυμφζροντά 
του με τθν οικονομικι ανάπτυξθ των επιχειριςεων ΜΜΕ κάκε μορφισ διανομισ.  
 
Ειδικότερα, για τα New Media, ο δθμοςιογράφοσ αντιλαμβάνεται ωσ πλεονζκτθμα 
τθν ανάπτυξθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ επιχειρθματικισ δράςθσ, θ οποία μζχρι ςιμερα 
ζχει προςφζρει εκατοντάδεσ κζςεισ εργαςίασ - αν και ςτθν πλειονότθτά τουσ αυτζσ οι 
κζςεισ εργαςίασ δεν ζχουν ςυμβατικι μορφι. 
 
Η μορφι τθσ απαςχόλθςθσ ςτα New Media ςυνάδει με τθν κακθμερινι παραγωγι 
τθσ δθμοςιογραφικισ φλθσ και τθν ευρεία χριςθ του διαδικτφου από τουσ ςυντάκτεσ, 
δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςυνεχοφσ επιμόρφωςθσ και παρακολοφκθςθσ όλων των 



εξελίξεων που προκφπτουν από τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν.  
 
Ο κλάδοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον να παρακολουκεί ςτενά αυτζσ τισ εξελίξεισ και τισ 
ςυγκλίςεισ που προτείνονται διαρκϊσ από τθν Κοινοτικι νομοκεςία, κακιςτϊντασ 
κάκε φορά ωσ πλεονζκτθμα τθν κάκε καινοτομία.  
 
Η ΠΟΕΣΥ βρίςκεται ςε διαδικαςία εμπλουτιςμοφ τθσ Επιτροπισ Νζων Σεχνολογιϊν με 
ειδικοφσ επιςτιμονεσ και νομικοφσ, οι οποίοι κα παρακολουκοφν τισ εξελίξεισ και κα 
ειςθγοφνται τισ ενδεδειγμζνεσ πρωτοβουλίεσ, ϊςτε ο κλάδοσ να καλφψει το χαμζνο 
ζδαφοσ, να διατθριςει το πλεονζκτθμα, οργανϊνοντασ τθν επιμόρφωςθ των 
δθμοςιογράφων, να δθμιουργθκοφν ςυνκικεσ δια βίου εκπαίδευςθσ και να 
διαφυλαχκοφν εργαςιακά, αςφαλιςτικά και πνευματικά δικαιϊματα των ςυντακτϊν. 
 
 
Τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Νζων Τεχνολογιϊν 
 
ταμάτθσ Νικολόπουλοσ 
Βαςίλθσ Βαςιλόπουλοσ 
Νατάςςα Μποηίνθ 
Γιάννθσ Μπαηαίοσ 
 


