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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 

Ακινα, 15 Μαΐου 2010 
 

Σε ανακοίνωςι του για το αγγελιόςθμο ςτα ΜΜΕ που διανζμονται διαδικτυακά, το IAB Hellas 
αναφζρει, οφτε λίγο οφτε πολφ, ότι θ πθγι του κακοφ είναι θ ευνομία. Η Δθμοςιογραφικι Ενότθτα 
(από τθν ΕΣΗΕΑ) και θ Ενωτικι Κίνθςθ Δθμοςιογράφων (από τθν ΕΣΠΗΤ), ζχοντασ πρωτοποριςει ςτθ 
διεκδίκθςθ τθσ εφαρμογισ αγγελιοςιμου ςτα New Media, απαντοφν κατθγορθματικά και ξάςτερα ςε 
οποιονδιποτε επιχειρεί να βάλει τθν κατθγορία πριν από τθν επιςτθμονικι του άποψθ. 
Οι νόμοι τθσ χϊρασ, θ τιρθςι τουσ, τα εργαςιακά και αςφαλιςτικά δικαιϊματα των δθμοςιογράφων, 
δεν υπονομεφουν αλλά αντικζτωσ μποροφν να εγγυθκοφν ότι θ «αγορά» των new media μπορεί 
πραγματικά να οδθγθκεί ςε υπερανάπτυξθ.  
 
Πριν από όλα, ασ δοφμε τι λζει το ΙΑΒ (Τα ςχόλια ςτισ υποςθμειϊςεισ, δικά μασ):  
 
 «Τα πρόςφατα δθμοςιεφματα και θ φθμολογία που αφοροφν ςτθν ενδεχόμενθ επιβολι αγγελιόςθμου 
ςτο ελλθνικό διαδίκτυο προκαλοφν βακφ προβλθματιςμό και ζντονθ ανθςυχία ςτθν αγορά τθσ online 
εμπορικισ επικοινωνίασ 1.  
Το ΙΑΒ Hellas (www.iab.gr), ωσ πολυςυλλεκτικόσ Οργανιςμόσ που εκπροςωπεί όλεσ τισ εμπλεκόμενεσ 
πλευρζσ ςτθν online διαφιμιςθ (διαφθμιηόμενουσ, εκδότεσ, διαφθμιςτικζσ εταιρείεσ, εταιρείεσ 
τεχνολογίασ, ISPs και εταιρείεσ ερευνϊν), πιςτεφει πωσ πριν από οποιαδιποτε μεταβολι του 
ςθμερινοφ κακεςτϊτοσ, πρζπει να προθγθκεί μια διαδικαςία ανοιχτισ διαβοφλευςθσ, κακϊσ τα 
ηθτιματα που προκφπτουν είναι ιδιαίτερα περίπλοκα, αλλά και κρίςιμα για το μζλλον τθσ ελλθνικισ 
ψθφιακισ οικονομίασ 2.  
Είναι δεδομζνο ότι το διαδίκτυο, εκτόσ από το πλζον ηωντανό και ταχφτατα αναπτυςςόμενο μζςο 
επικοινωνίασ (λ.χ. ςε επενδφςεισ και κζςεισ εργαςίασ) 3, αποτελεί και μια παγκόςμια πλατφόρμα 
επικοινωνίασ. Το διαφθμιςτικό περιβάλλον και οι πρακτικζσ του απζχουν πολφ από τα παραδοςιακά 
ΜΜΕ και τον τρόπο λειτουργίασ τουσ, και αυτό είναι ζνα γεγονόσ που το όποιο εκνικό νομικό πλαίςιο 
οφείλει να αναγνωρίηει.  
 
Η τυχόν επιβολι αγγελιόςθμου ςτο ελλθνικό διαδίκτυο κα επιφζρει τα εξισ αποτελζςματα: 
 
Α. Μείωςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ αγοράσ και δθμιουργία αντικινιτρου για τισ ελλθνικζσ 
εταιρείεσ και, κυρίωσ, για τουσ ξζνουσ διαφθμιηόμενουσ, που κα ζρχονταν αντιμζτωποι με ζνα 
πρωτοφανζσ -για τα δεδομζνα του δυτικοφ κόςμου- κακεςτϊσ 4.  

                                                           
1 Δθλαδι λζνε ότι τουσ προκαλεί ανθςυχία θ νομοκετικι ικανότθτα τθσ πολιτείασ! 
2 Αλικεια πϊσ κατάφεραν τόςοι πολλοί και διαφορετικοί επιχειρθματικοί κλάδοι να ςυνδυάηουν το 
ςυμφζρον τουσ με τθν κατάργθςθ του αγγελιοςιμου; Υπάρχει κάτι που χρειάηεται να μάκουμε; 
3 Είναι μζςο επικοινωνίασ, λζνε, και παίρνει διαφιμιςθ αλλά δεν «χωράει» κανονιςμοφσ και νόμουσ. 
Μιλοφν δε για κζςεισ εργαςίασ, οι οποίεσ ςτθν πραγματικότθτα είναι κακεμιά τουσ και μια περίπτωςθ 
για εργατολόγουσ. 
4 Σε αυτι τθ ςτιγμι που τα δεδομζνα του δυτικοφ κόςμου είναι το “ΔΝΤ” Eυρϊπθσ και Aμερικισ, 
αυτοί οι κφριοι «ανικουν εισ τθ Δφςθ» και επιχειροφν εισ τθν Ανατολι, ειδικά όταν εκτιμοφν γενικϊσ 
ότι «κα ανακοπεί ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ του μζςου». Προφανϊσ δεν κζλουν να κατανοιςουν ότι το 
κόςτοσ του αγγελιοςιμου είναι ακριβότερο διότι οι ίδιοι είναι άπλθςτα ακριβοί ςτα τιμολόγιά τουσ 
για ζνα μζςον επιχειρθματικισ δράςθσ με μικρό κόςτοσ διανομισ. 



Στθν περίπτωςθ των ελλθνικϊν μικρομεςαίων επιχειριςεων μάλιςτα, κα δθμιουργοφςε ςυνκικεσ 
αςφυξίασ, αφοφ το διαδίκτυο για αυτζσ, αποτελεί ζνα φκθνό και αποτελεςματικό μζςο αφξθςθσ των 
πωλιςεϊν τουσ 5.  
 
Β. Πρόςκρουςθ ςε αδυναμίεσ που αφοροφν τόςο ςτον ακριβι οριςμό τθσ διαφιμιςθσ και τθσ 
κοςτολόγθςισ τθσ, όςο και ςτον οριςμό των ιςτοςελίδων περιεχομζνου. Τα ςχετικά νομικά ηθτιματα 
είναι δαιδαλϊδθ και οι δθμοςιευμζνεσ επιςτθμονικζσ γνωμοδοτιςεισ είναι, δυςτυχϊσ, επιφανειακζσ, 
καταδεικνφοντασ άγνοια τθσ φφςθσ και λειτουργίασ του διαδικτφου 6. 
 
Γ. Δθμιουργία ςυνκθκϊν «ακζμιτου» ανταγωνιςμοφ μεταξφ ελλθνικϊν και ξζνων ιςτοςελίδων, 
γεγονόσ που αναπόφευκτα κα λειτουργιςει εισ βάροσ των ελλθνικϊν ιςτοςελίδων που παράγουν 
ειδθςεογραφικό περιεχόμενο. Ταυτόχρονα, κα δθμιουργθκεί μείηον πρόβλθμα ςε αυτοφσ που 
επενδφουν ςτθν ανάπτυξθ ποιοτικϊν online υπθρεςιϊν ενθμζρωςθσ 7. 
 
Δ. Δθμιουργία κινιτρων ςτουσ εκδότεσ για άμεςθ μεταφορά τθσ ζδρασ των ελλθνικϊν ιςτοςελίδων ςτο 
εξωτερικό, με ςυνζπεια για τθν ελλθνικι οικονομία, τθν απϊλεια του αντίςτοιχου ΦΠΑ 8. 
 
Τα παραπάνω ςυνιςτοφν μόνο κάποια πρϊτα ενδεχόμενα 9 που κα επιφζρει θ τυχόν επιβολι 
αγγελιόςθμου ςτο διαδίκτυο. Είναι βζβαιο ότι μια κυβζρνθςθ που ζχει δείξει ενκαρρυντικά δείγματα 
ςτθν προςζγγιςθ και ανάπτυξθ του διαδικτφου, κα ικελε να αποφφγει τζτοιου είδουσ επιπτϊςεισ, 
ιδιαίτερα ςε μια δφςκολθ οικονομικι ςυγκυρία 10.  
Αυτό που χρειάηεται ςιμερα θ ελλθνικι οικονομία είναι πνεφμα καινοτομίασ και δυναμικι ανάπτυξθσ. 
Μια ακόμθ τροχοπζδθ ανάπτυξθσ ςτο μόνο μζςο που μπορεί να εξυπθρετιςει και τα δφο, δεν ςυνάδει 
με τισ προκλιςεισ που αντιμετωπίηει θ χϊρα 11».  

                                                           
5 Είναι ακατανόθτθ θ προςπάκεια να μπερδζψουν ζννοιεσ, νόμουσ και επιχειρθματικότθτα. Σαφϊσ θ 
δραςτθριότθτα μιασ επιχείρθςθσ και θ απεικόνιςι τθσ ςτο διαδίκτυο δεν ςχετίηεται με το κζμα μασ. Η 
δικι μασ ςυηιτθςθ αρχίηει από τθ ςτιγμι που θ εν λόγω επιχείρθςθ επιδιώξει να διαφθμιςτεί εκτόσ 
τθσ δικισ τθσ ιςτοςελίδασ, ςε κάποιο Μζςο Ενθμζρωςθσ διαδικτυακισ διανομισ.  
6 Είναι τουλάχιςτον ανικικο να προςβάλλει κάποιοσ χωρίσ δικι του γνωμοδότθςθ και επιχειριματα 
τον νομικό ςφμβουλο τθσ ΠΟΕΣΥ, ο οποίοσ είναι ο μόνοσ που ζχει γνωμοδοτιςει δθμόςια για το 
αγγελιόςθμο ςτα New Media. Σε ότι αφορά τον ακριβι οριςμό τθσ διαφιμιςθσ, τθν κοςτολόγθςι τθσ 
και το ποιεσ είναι οι ιςτοςελίδεσ περιεχομζνου, προφανϊσ ο ςυγγραφζασ τθσ ανακοίνωςθσ 
απευκφνεται μόνο προσ αυτοφσ που εκπροςωπεί, διότι κανείσ άλλοσ ςοβαρόσ μελετθτισ του κζματοσ 
δεν μπορεί να ςυγκρατιςει τθν αντίδραςι του.  
7 Θα εφχονταν όλοι ςε αυτι τθ χϊρα ζνα ελλθνικό μζςο διαδικτυακισ διανομισ να ιταν 
ανταγωνιςτικό με τθν ιςτοςελίδα π.χ. του BBC. Επίςθσ κα εφχονταν όλοι να χρθςιμοποιοφςε ο 
πλανιτθσ τθν ίδια γλϊςςα με τουσ Ζλλθνεσ. Επίςθσ κα εφχονταν οι ξζνεσ πλατφόρμεσ να αγωνιοφν για 
να ανταγωνιςτοφν τισ ελλθνικζσ ιςτοςελίδεσ ενθμζρωςθσ. Αλλά θ φανταςία δεν ζχει αγγελιόςθμο.  
8 Πρωτοφανζσ να πλαςάρεται ο εκβιαςμόσ ςαν επακόλουκο τθσ τιρθςθσ των νόμων και πρωτοφανζσ 
να μθ γνωρίηει ο ςυντάκτθσ τθσ ανακοίνωςθσ ότι ουςία ζχει θ ζδρα τθσ ςυντακτικισ ομάδασ, θ 
γλϊςςα κακϊσ και το κοινό ςτο οποίο απευκφνεται θ διαφιμιςθ (βλ. Π.Δ. 100/2000). 
9 Όταν ςκεφτοφν και άλλα, κα επανζλκουν. Τουλάχιςτον ζτςι λζνε 2 χρόνια τϊρα.  
10 Με άλλα λόγια λζνε ςτθν κυβζρνθςθ: «Συγχαρθτιρια για τα δείγματα. Μθν προχωριςετε όμωσ και 
ςτθν πράξθ». 
11 Επειδι ουδείσ δεν μπορεί να μονοπωλεί το ενδιαφζρον για τθν ανάπτυξθ των διαδικτυακϊν μζςων 
ενθμζρωςθσ, απλϊσ υπενκυμίηουμε ότι οι δθμοςιογράφοι ζχουμε, όχι μόνον εξοικειωκεί με το μζςο, 
αλλά ελπίηουμε ςτθν πρόοδό του και εργαηόμαςτε για τθν ανάπτυξι του, ζςτω και υπό ςυνκικεσ που 
χριηουν διερεφνθςθσ από το εργατικό δίκαιο. Ασ δθλϊςουν όλα τα New Media ςτθν εφορία ότι είναι 
μζςα ενθμζρωςθσ και ζχουν φυςικό πρόςωπο κατά νόμο υπεφκυνο, και τότε κα δείτε ανάπτυξθ!  



Μερικζσ ακόμθ απαντιςεισ, επί τθσ ουςίασ 
 
Α. Στθν Ευρϊπθ, θ Γαλλία  πρωτοςτατεί για τθ φορολόγθςθ των κερδϊν τθσ Google και άλλων ξζνων 
διαδικτυακϊν διαφθμίςεων, γενικϊσ που αφοροφν γαλλικζσ εταιρείεσ, ι διαβάηονται από γάλλουσ. Το 
ίδιο επιχειροφν να κάνουν και οι Τοφρκοι. Εμείσ «ωσ επαρχιϊτεσ», είμεκα υπεράνω; 
Αυτζσ οι δφο χϊρεσ είναι ςτο G20 κι εμείσ μείναμε μεταξφ Δφςθσ και Ανατολισ.  
 
Τι ζγινε ςτθ Γαλλία; Όπωσ διαβάηουμε (Σμυρναίοσ):  
 

“ Στισ  7 Ιανουαρίου κατατζκθκε ςτον γάλλο υπουργό πολιτιςμοφ Frédéric Mitterand ζκκεςθ με κζμα τθν 
ανάπτυξθ τθσ νόμιμθσ προςφοράσ μουςικισ ςτο διαδίκτυο. Μεταξφ 22 μζτρων, θ επιτροπι Zelnik πρότεινε 
και τθν φορολόγθςθ των μεγάλων παικτϊν του διαδικτφου, όπωσ θ Google, με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ 
πνευματικισ δθμιουργίασ. Η πρόταςθ προκάλεςε ειρωνικά ςχόλια ςτον αγγλοςαξονικό τφπο.  
Μερικά από τα μζτρα που προτείνει θ ζκκεςθ είναι τα εξισ: 
- Δημιουργία μιασ κάρτασ αγοράσ μουςικισ ςτο διαδίκτυο για τουσ νζουσ τθσ οποίασ το μιςό κόςτοσ κα 
πλθρωκεί από το κράτοσ. 
- Διαφημιςτική καμπάνια υπζρ τθσ αγοράσ μουςικισ κόςτουσ πζντε εκατομμυρίων ευρϊ 
- Αφξηςη των φοροαπαλλαγών για τισ διςκογραφικζσ εταιρείεσ 
- Δημιουργία μιασ κοινήσ άδειασ χριςθσ από διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ για τουσ καταλόγουσ όλων των 
εταιρειϊν 
- Αναδιαπραγμάτευςη των ςχζςεων μεταξφ δθμιουργϊν και εταιρειϊν προσ όφελοσ των πρϊτων 
- Φορολόγηςη των πάροχων αλλά και των μεγάλων παικτϊν του διαδικτφου για τθ χρθματοδότθςθ ενόσ 
ταμείου υπζρ τθσ πνευματικισ δθμιουργίασ. 
Η τελευταία πρόταςθ και κυρίωσ θ ιδζα φορολόγθςθσ τθσ Google, τθν οποία υποςτιριξε και δθμόςια ο ίδιοσ 
ο Σαρκοηφ, που προκάλεςε ειρωνικά ςχόλια από τον αγγλικό και αμερικανικό τφπο. 
Όμωσ  δεν δόθηκαν ξεκάκαρεσ απαντιςεισ ςτο γιατί μια τζτοια φορολόγθςθ είναι αςτεία ι αδφνατθ.  
Άςχετα αν η ςυγκεκριμζνη ιδζα εντάςςεται ςε μια πολιτικι ςτρατθγικι, ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ αυτι 
του Σαρκοηφ, το πραγματικό ερϊτθμα είναι εάν και κατά πόςο μπορεί και πρζπει θ Google να 
χρθματοδοτιςει τθν πνευματικι δθμιουργία. 
Στη ςημερινή διάρθρωςη του διαδικτφου, θ ςυγκεκριμζνθ εταιρεία εκμεταλλεφεται προσ όφελοσ τθσ τθν 
κετικι εξωτερικότθτα που ςυνιςτά το ελεφκερα διακζςιμο περιεχόμενο, είτε αυτό είναι ιδιοκτθςία τθσ 
πολιτιςμικισ βιομθχανίασ, είτε δθμιοφργθμα εραςιτεχνϊν. 
Τα περιεχόμενα όπωσ τα κείμενα, οι εικόνεσ, τα βίντεο και οι ιχοι προσ τουσ οποίουσ κατευκφνει το κοινό θ 
μθχανι αναηιτθςθσ τθσ Google αποτελοφν και το κυριότερο κίνθτρο χριςθσ τθσ τελευταίασ. Όμωσ παρόλα 
αυτά θ Google αρνείται ςυςτθματικά να χρθματοδοτιςει τθν πνευματικι δθμιουργία ενϊ θ ίδια διανζμει 
κζρδθ ςτουσ μετόχουσ τθσ τάξθσ των πζντε διςεκατομμυρίων δολαρίων. 
Όχι μόνο αυτό αλλά η Google, όπωσ όλεσ οι πολυεκνικζσ όχι μόνο του διαδικτφου, φοροδιαφεφγει 
ςυςτθματικά ςτισ χϊρεσ που δραςτθριοποιείται και δθ ςτθν Ευρϊπθ. Για παράδειγμα ςτθ Γαλλία δθλϊνει 
τηίρο 40 εκατομμυρίων δολαρίων ενϊ ςτθν πραγματικότθτα αυτόσ ξεπερνάει τα 800. Στθν Μεγάλθ Βρετανία 
θ φοροδιαφυγι ςφμφωνα με τθν Guardian φτάνει τα  450 εκατομμφρια λίρεσ ! 
Είναι ςίγουρο ότι η προςπάθεια φορολόγθςθσ τθσ Google και άλλων πολυεκνικϊν του διαδικτφου υπζρ τθσ 
πνευματικισ δθμιουργίασ είναι δφςκολθ από τεχνικι, πολιτικι και νομικι άποψθ. Ωςτόςο κεωρϊ ότι 
μεςοπρόκεςμα είναι ζνασ από τουσ τρόπουσ εξιςορρόπθςθσ του διαδικτυακοφ οικοςυςτιματοσ προσ όφελοσ 
των δθμιουργϊν και του πλουραλιςμοφ. ” 

 
Επιςτρζφοντασ ςτα δικά μασ, να πάμε λίγο παρακάτω: Το Συμβοφλιο Ελζγχου Επικοινωνίασ (Σ.Ε.Ε.), 
κοινό όργανο εκδοτϊν και διαφθμιςτϊν, δεν φαίνεται να μοιράηεται τισ ίδιεσ ανθςυχίεσ με τθν IAB. 
Υπενκυμίηουμε ότι με το Ν. 3801/2009 κακιερϊκθκε πρόςκετο «αγγελιόςθμο» 0,02% ςε όλεσ τισ 
διαφθμίςεισ (και ςτο διαδίκτυο) και τα προβλιματα που επικαλείται το IAB, ζχουν επιλυκεί.  
 
Με επιςτολι του (http://newmediagr.files.wordpress.com/2009/11/091022see2.pdf) το Συμβοφλιο 
Ελζγχου Επικοινωνίασ διευκρινίηει ότι ςτο Τζλοσ υπζρ ΣΕΕ (0,02%) υπόκεινται όλεσ οι διαφθμίςεισ (ςε 

http://news.google.com/news?q=google+tax&oe=utf-8&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&hl=en&ei=8UVMS9FD0p7hBpizxPAN&sa=X&oi=news_group&ct=title&resnum=1&ved=0CBIQsQQwAA
http://news.google.com/news?q=google+tax&oe=utf-8&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&hl=en&ei=8UVMS9FD0p7hBpizxPAN&sa=X&oi=news_group&ct=title&resnum=1&ved=0CBIQsQQwAA
http://www.reuters.com/article/idUSLDE60622920100107
http://www.reuters.com/article/idUSLDE60622920100107
http://paidcontent.org/article/419-google-stops-hosting-new-ap-content/
http://www.guardian.co.uk/business/2009/dec/20/google-avoids-450m-corporation-tax
http://newmediagr.files.wordpress.com/2009/11/091022see2.pdf


ζντυπα, ςε ραδιοτθλεοπτικά ΜΜΕ, ςτο διαδίκτυο, ςτισ αφίςεσ, ςτον κινθματογράφο κ.λπ.) που 
γίνονται ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια ανεξάρτθτα από τον διαφθμιηόμενο, ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ: 
 

 εκδίδεται τιμολόγιο και μποροφν να αποτελζςουν αντικείμενο κρίςθσ από τισ Επιτροπζσ του 
Ελλθνικοφ Κϊδικα ∆ιαφιμιςθσ-Επικοινωνίασ. 

 Ζλλθνασ ∆ιαφθμιηόμενοσ που διαφθμίηεται ςε διεκνι ιςτοςελίδα υπόκειται ςτο Σζλοσ υπζρ ΕΕ 
ανεξάρτθτα από τθν ζδρα του Μζςου. 

 Διαφθμιηόμενοσ με ζδρα εκτόσ Ελλάδοσ που διαφθμίηεται ςτθν Ελλάδα είναι υπόχρεοσ ςε Σζλοσ 
υπζρ ΕΕ. 

 Ζλλθνασ Διαφθμιηόμενοσ για το κόςτοσ τθσ διαφιμιςθσ του εκτόσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ δεν 
υπόκειται ςε Τζλοσ υπζρ ΣΕΕ. 

 
Ασ ςοβαρευτοφμε: Για να μθν υπάρχουν παρεξθγιςεισ (π.χ. πωσ κα κακορίςουμε ποιζσ επιχειριςεισ 
μπαίνουν ςτθ διαδικαςία του αγγελιοςιμου, π.χ. αν φιλοξενοφνται ςε ξζνο server), ςτθν παράγραφο 
4 του άρκρου 2 του ιςχφοντοσ νόμου για το Βαςικό Μζτοχο, υπάρχει ςαφισ περιγραφι που μπορεί να 
δϊςει λφςεισ: «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 Α’ 98/17.3.2000), για τθ δικαιοδοςία του Ελλθνικοφ Κράτουσ (άρκρο 2 τθσ 
οδθγίασ 89/552/Ε0Κ όπωσ αυτι τροποποιικθκε από τθν οδθγία 97/36/ΕΚ).  
 

Δθλαδι, θ επιχείρθςθ που είναι εγκατεςτθμζνθ ςτθν ελλθνικι επικράτεια, ι ζχει τα κεντρικά 
γραφεία ςτθν Ελλάδα, ι οι ςυντακτικζσ αποφάςεισ λαμβάνονται εντόσ τθσ χώρασ, ι ςτθν ελλθνικι 
επικράτεια εργάηεται ζνα ςθμαντικό τμιμα του προςωπικοφ, κ.λπ. 
 
Σε ότι αφορά τισ αναφορζσ ςε «ςυνκικεσ αςφυξίασ», πρζπει να παρατθριςουμε ότι ο 
διαφθμιηόμενοσ ζχει ιςχυρι επιχειρθματολογία για να ηθτιςει μειωμζνα τιμολόγια ςε ςχζςθ με τα 
παραδοςιακά ΜΜΕ - και αυτό κα πρζπει να κάνει.  
 
Εκτόσ εάν το τιμολόγιο που δζχεται να πλθρϊςει είναι εικονικό διότι αφορά ςε διαφιμιςθ ςε 
περιςςότερα παραδοςιακά ΜΜΕ που ενϊ ζχουν τθν υποχρζωςθ απόδοςθσ αγγελιοςιμου, δεν 
καταβάλουν ευρϊ με το πρόςχθμα τθσ αυκαιρεςίασ ςτο διαδίκτυο… 
 
Ασ δοφμε, τελικά, πώσ βλζπει το Τπουργείο Οικονομικών τισ ιςτοςελίδεσ περιεχομζνου: 
 
Β. ΠΟΛ.1144/2003 (τα λζει όλα) …Σφμφωνα με τισ ςυνδυαςμζνεσ διατάξεισ των παραγράφων 1, 3 
περιπτϊςεισ ιϋ και ιαϋ και 5 περίπτωςθ θϋ του άρκρου 14, οι ραδιοφωνικζσ και τθλεοπτικζσ υπθρεςίεσ 
και οριςμζνεσ υπθρεςίεσ που παρζχονται θλεκτρονικά: 
 
Μεταξφ Ελλάδασ και άλλου κράτουσ μζλουσ τθσ Κοινότθτασ  
α. φορολογοφνται ςτθν Ελλάδα όταν:  
- παρζχονται από εγκατεςτθμζνο ςε άλλο κράτοσ μζλοσ ςε λιπτθ υποκείμενο ςτο φόρο 
εγκατεςτθμζνο ςτθν Ελλάδα. 
- παρζχονται από υποκείμενο ςτο φόρο εγκατεςτθμζνο ςτθν Ελλάδα ςε λιπτθ μθ υποκείμενο ςτο 
φόρο πρόςωπο εγκατεςτθμζνο ςε άλλο κράτοσ μζλοσ 
β. δε φορολογοφνται ςτθν Ελλάδα όταν:  
- παρζχονται από υποκείμενο ςτο, φόρο εγκατεςτθμζνο ςτθν Ελλάδα ςε λιπτθ υποκείμενο ςτο φόρο 
ςε άλλο κράτοσ μζλοσ 
παρζχονται από υποκείμενο ςτο φόρο εγκατεςτθμζνο ςε άλλο κράτοσ μζλοσ ςε μθ υποκείμενα ςτο 
φόρο πρόςωπα εγκατεςτθμζνο ςτθν Ελλάδα. 
 



Μεταξφ Ελλάδασ και τρίτθσ χϊρασ  
α. φορολογοφνται ςτθν Ελλάδα όταν:  
- παρζχονται από υποκείμενο εγκατεςτθμζνο ςε τρίτθ χϊρα ςε οποιοδιποτε λιπτθ (υποκείμενο ι μθ ) 
εγκατεςτθμζνο ςτθν Ελλάδα 
β. δε φορολογοφνται ςτθν Ελλάδα όταν:  
- παρζχονται από υποκείμενο ςτο φόρο εγκατεςτθμζνο ςτθν Ελλάδα προσ οποιοδιποτε λιπτθ 
εγκατεςτθμζνο ςε τρίτθ χϊρα. 
 
Ραδιοφωνικζσ και τθλεοπτικζσ υπθρεςίεσ  
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. 
 
Ηλεκτρονικά παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ  
Για τθν εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ περίπτωςθσ ιαϋ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 14 ωσ υπθρεςίεσ 
που παρζχονται θλεκτρονικά κεωροφνται: 
1. Η δθμιουργία και θ φιλοξενία ιςτοςελίδων, θ εξ αποςτάςεωσ ςυντιρθςθ προγραμμάτων και 
εξοπλιςμοφ 
2. Η παροχι λογιςμικοφ και θ ενθμζρωςι του 
3. Η παροχι εικόνων, κειμζνων, πλθροφοριϊν και θ διάκεςθ βάςεων δεδομζνων 
4. Η παροχι μουςικισ, ταινιϊν και παιχνιδιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων και κάκε είδουσ τυχερϊν 
παιχνιδιϊν, πολιτικϊν, πολιτιςτικϊν, καλλιτεχνικϊν, ακλθτικϊν, επιςτθμονικϊν ι ψυχαγωγικϊν 
εκπομπϊν ι εκδθλϊςεων 
 
Διευκρινίηεται ότι, 
α) Η χριςθ του internet ι άλλων θλεκτρονικϊν δικτφων με ςκοπό τθν επικοινωνία ςε ότι αφορά 
ςυναλλαγζσ ι τθ διευκόλυνςθ ςυναλλαγϊν δεν επθρεάηει τθ φφςθ των ςυναλλαγϊν ϊςτε αυτζσ να 
κεωρθκοφν θλεκτρονικά παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ, Επομζνωσ όταν οι ςυναλλαςςόμενoι 
χρθςιμοποιοφν το internet για να διαβιβάςουν μεταξφ τουσ πλθροφορίεσ κατά τθ διάρκεια εμπορικισ 
ςυναλλαγισ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ που ο παρζχων τθν υπθρεςία και ο πελάτθσ του επικοινωνοφν 
μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, το γεγονόσ ότι χρθςιμοποιοφν ζνα θλεκτρονικό δίκτυο, από μόνο 
του δε ςθμαίνει ότι θ παρεχόμενθ υπθρεςία είναι θλεκτρονικι. 
 
β) Οι τθλεπικοινωνίεσ και οι ραδιοφωνικζσ και τθλεοπτικζσ υπθρεςίεσ των περιπτ. κϋ και ιϋ τθσ 
παραγράφου 3 του άρκρου 14 του κϊδικα Φ.Π.Α. (Σθμ. Ε.Ο. Ε7 Κωδικοποιθμζνοσ Ν. 2859/00) δε 
κεωροφνται ωσ θλεκτρονικά παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. 
 
Επομζνωσ θ μετάδοςθ τθλεοπτικοφ ι ραδιοφωνικοφ προγράμματοσ μζςω του internet ι 
παρόμοιου θλεκτρονικοφ δικτφου, με παράλλθλθ μετάδοςι του και από παραδοςιακό 
ραδιοτθλεοπτικό δίκτυο (ενςφρματο ι αςφρματο, μεταξφ άλλων δορυφόρου) αποτελεί 
ραδιοτθλεοπτικι υπθρεςία τθσ περιπτ. ι΄ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 14. 
 
Αντίκετα, θ μετάδοςθ ενόσ προγράμματοσ μζςω του internet ι παρόμοιου θλεκτρονικοφ δικτφου 
ςυνιςτά θλεκτρονικά παρεχόμενθ υπθρεςία. 
 

Στθν εγκφκλιο επιςυνάπτονται πίνακεσ που διευκρινίηουν επαρκώσ τθν κατάταξθ των παρεχόμενων 
θλεκτρονικά υπθρεςιϊν: 



ΠΙΝΑΚΑ 1  
Παραδείγματα ςυναλλαγισ κεωροφμενθσ ωσ «παροχι θλεκτρονικά παρεχόμενθσ υπθρεςίασ»: 
 

Δθμιουργία και 
φιλοξενία ιςτοςελίδων, 
θ εξ αποςτάςεωσ 
ςυντιρθςθ 
προγραμμάτων και 
εξοπλιςμοφ. 

Α. Παροχι ςτον 
ιςτότοπο, φιλοξενία ςτον 
ιςτό και εξ αποςτάςεωσ 
ςυντιρθςθ 
προγραμμάτων και 
εξοπλιςμοφ 

• Φιλοξενία ιςτότοπων και φιλοξενία ιςτοςελίδων 
• Αυτοματοποιθμζνθ, θλεκτρονικά αμφίδρομθ υπθρεςία (on line) 
ςυντιρθςθσ προγραμμάτων 
• Εξ αποςτάςεωσ διαχείριςθ ςυςτθμάτων 
• Ηλεκτρονικά αμφίδρομθ υπθρεςία αποκικευςθσ δεδομζνων (όπωσ 
ςτθν περίπτωςθ θλεκτρονικισ αποκικευςθσ και ανάκτθςθσ 
ςυγκεκριμζνων δεδομζνων) 
• Ηλεκτρονικά αμφίδρομθ υπθρεςία παροχισ χϊρου ςτο δίκτυο κατϋ 
αίτθςθ 

Παροχι λογιςμικοφ και 
θ ενθμζρωςι του 

Α. Λογιςμικό και 
ενθμζρωςι του 
(updating) 

• Πρόςβαςθ ι αντιγραφι από το διαδίκτυο λογιςμικοφ (π.χ. 
προγράμματα ςφναψθσ ςυμβάςεων/λογιςτικισ, λογιςμικό κατά ιϊν) 
και θ ενθμζρωςθ αυτϊν 
• Φραγμοί διαφθμιςτικϊν μθνυμάτων (banner blockers), (λογιςμικό 
φραγισ τθσ εμφάνιςθσ διαφθμιςτικϊν μθνυμάτων) 
• Οδθγοί αντιγραφισ αρχείου από το διαδίκτυο (download drivers), 
όπωσ λογιςμικό που διαςυνδζει Η/Υ με περιφερειακά (π.χ. 
εκτυπωτζσ) 
• Ηλεκτρονικά αμφίδρομθ υπθρεςία αυτοματοποιθμζνθσ 
εγκατάςταςθσ ςτεγανϊν 

Παροχι εικόνων 
κειμζνων, 
πλθροφοριϊν και θ 
διάκεςθ βάςεων 
δεδομζνων 

Α. Εικόνεσ 
Β. Κείμενο και 
πλθροφορία 
Γ. Διάκεςθ βάςεων 
δεδομζνων 

• Πρόςβαςθ ι αντιγραφι αρχείων από το διαδίκτυο ςχετικϊν με 
θλεκτρονικζσ εκδόςεισ 
• Πρόςβαςθ ι αντιγραφι από το διαδίκτυο αρχείων φωτογραφικϊν 
ι γραφικϊν εικόνων ι προγραμμάτων προςταςίασ οκόνθσ 
• Το ψθφιοποιθμζνο περιεχόμενο βιβλίων και άλλων θλεκτρονικϊν 
εκδόςεων 
• Συνδρομι ςε διαδικτυακζσ (on line) εφθμερίδεσ και τφπο 
• Καταγραφι ςτον ιςτό (Weblogs) και ςτατιςτικζσ ςτον ιςτότοπο 
• Διαδικτυακζσ (on line) ειδιςεισ, πλθροφορίεσ για το κυκλοφοριακό 
και δελτία καιροφ 
• Διαδικτυακι (on line) πλθροφόρθςθ παραγόμενθ αυτόματα από 
λογιςμικό, με ειςαγωγι ςυγκεκριμζνων δεδομζνων από τον πελάτθ, 
όπωσ νομικά και οικονομικά δεδομζνα (π.χ. ςυνεχϊσ ενθμερωνόμενα 
δεδομζνα χρθματιςτθριακισ αγοράσ) 
• Διαφιμιςθ ςε θλεκτρονικά δίκτυα ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ 
Παροχισ διαφθμιςτικοφ χϊρου (π.χ. διαφθμιςτικά μθνφματα ςε 
ιςτότοπο ι ιςτοςελίδα) 
• Χριςθ μθχανϊν ζρευνασ και καταλόγων ςτο Internet 

Παροχι μουςικισ 
ταινιϊν και παιχνιδιϊν 
πολιτικϊν, 
πολιτιςτικϊν, 
καλλιτεχνικϊν, 
ακλθτικϊν, 
επιςτθμονικϊν ι 
ψυχαγωγικϊν 
εκπομπϊν ι 
εκδθλϊςεων 

Α. Μουςικι 
Β. Ταινίεσ 
Γ. Εκπομπζσ και γεγονότα 
– πολιτικά, πολιτιςτικά, 
καλλιτεχνικά, ακλθτικά, 
επιςτθμονικά και 
αναψυχισ 
Δ. Παιχνίδια, 
περιλαμβανομζνων των 
τυχερϊν παιχνιδιϊν 

• Πρόςβαςθ ι αντιγραφι από το διαδίκτυο μουςικισ ςε Η/Υ, κινθτά 
τθλζφωνα, κλπ. 
• Πρόςβαςθ ι αντιγραφι από το διαδίκτυο θχθτικϊν μθνυμάτων 
(jingles), αποςπαςμάτων, τόνων κωδωνιςμοφ ι άλλων ιχων 
• Πρόςβαςθ ι αντιγραφι από το διαδίκτυο ταινιϊν 
• Εκπομπζσ που παρζχονται μόνο μζςω του διαδικτφου ι παρόμοιου 
θλεκτρονικοφ δικτφου και που δεν μεταδίδονται ταυτόχρονα μζςω 
του παραδοςιακοφ δικτφου ραδιοφωνίασ ι τθλεόραςθσ 
• Αντιγραφι από το διαδίκτυο παιχνιδιϊν ςε Η/Υ, κινθτά τθλζφωνα 
κλπ. 
• Πρόςβαςθ ςε θλεκτρονικά αμφίδρομα παρεχόμενα (on line) 
παιχνίδια που εξαρτϊνται από το διαδίκτυο, ι άλλα παρόμοια 
θλεκτρονικά δίκτυα, όπου οι παίκτεσ βρίςκονται ςε απόςταςθ μεταξφ 
τουσ. 

Παροχι διδαςκαλίασ εξ 
αποςτάςεωσ 

Α. Εξ αποςτάςεωσ 
διδαςκαλία 

• Διδαςκαλία που είναι αυτοματοποιθμζνθ και εξαρτάται από το 
διαδίκτυο ι άλλο θλεκτρονικό δίκτυο για να λειτουργιςει με 
ςυμμετζχοντεσ, και θ οποία περιλαμβάνει εικονικζσ τάξεισ 
• Τετράδια εργαςίασ που ςυμπλθρϊνει ο μακθτισ ςε ανοικτι 
ςφνδεςθ και που διορκϊνονται αυτόματα, χωρίσ ανκρϊπινθ 
παρζμβαςθ 



Λοιπζσ υπθρεςίεσ που 
ςυμπεριλαμβάνονται 

Α. Αυτζσ που δεν 
αναφζρονται ρθτά ςτο 
κείμενο του νόμου 

• Υπθρεςίεσ δθμοπράτθςθσ ςε ανοικτι ςφνδεςθ (ςτο βακμό που δεν 
κεωροφνται ιδθ ωσ υπθρεςίεσ φιλοξενίασ ςτον ιςτό), οι οποίεσ 
εξαρτϊνται από αυτοματοποιθμζνεσ βάςεισ δεδομζνων και θ 
ειςαγωγι δεδομζνων από τον πελάτθ απαιτεί μικρι ι κακόλου 
ανκρϊπινθ παρζμβαςθ 
• Πακζτα Υπθρεςιϊν ςτο διαδίκτυο (ISP) ςτα οποία το 
τθλεπικοινωνιακό ςτοιχείο είναι δευτερεφον και εξαρτϊμενο μζροσ 
(π.χ. πακζτο που είναι κάτι περιςςότερο από απλι πρόςβαςθ ςτο 
διαδίκτυο και περιλαμβάνει διάφορα ςτοιχεία όπωσ ςελίδεσ 
περιεχομζνου με ειδιςεισ, δελτίου καιροφ, ταξιδιωτικζσ 
πλθροφορίεσ, fora για παιχνίδια, φιλοξενία ςτον ιςτό, πρόςβαςθ ςε 
γραμμζσ ςυνομιλίασ κλπ.) 

  

ΠΙΝΑΚΑ 2  
Παραδείγματα ςυναλλαγισ μθ κεωροφμενθσ ωσ «παροχι θλεκτρονικά παρεχόμενθσ υπθρεςίασ»: 
 

1) Διάκεςθ 
α) Αγακοφ, εφόςον θ παραγγελία και επεξεργαςία γίνεται θλεκτρονικά 
β) CD-ROM, διςκζτασ και παρόμοιου υλικοφ μζςου 
γ) Ζντυπου υλικοφ όπωσ βιβλίου, ειδθςεογραφικοφ δελτίου, εφθμερίδασ ι 
Περιοδικοφ 
δ) CD, καςζτασ ιχου 
ε) Βιντεοκαςζτασ, DVD 
ςτ) Παιχνιδιϊν ςε CD-ROM 

• Πρόκειται για διάκεςθ αγακϊν 

2) Παροχι 
α) Υπθρεςιϊν από νομικοφσ ι οικονομικοφσ ςυμβοφλουσ, κλπ., οι οποίοι 
παρζχουν ςυμβουλζσ ςε πελάτεσ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (όπωσ 
μζςω απομακρυςμζνου ςυνδζςμου) 
β) Υπθρεςίεσ διαδραςτικισ (interactive) διδαςκαλίασ κατά τισ οποίεσ το 
περιεχόμενο του μακιματοσ παραδίδεται από τον διδάςκοντα μζςω του 
διαδικτφου ι μζςω θλεκτρονικοφ δικτφου (όπωσ μζςω απομακρυςμζνου 
ςυνδζςμου) 

• Πρόκειται για παροχι υπθρεςίασ που 
βαςίηεται ςε ουςιαςτικι ανκρϊπινθ 
παρζμβαςθ, ενϊ το διαδίκτυο ι το 
θλεκτρονικό δίκτυο χρθςιμοποιείται μόνο 
ωσ μζςο επικοινωνίασ 

3) Παροχι 
α) επιςκευισ με φυςικι παρουςία εξοπλιςμοφ Η/Υ. 
β) χωρίσ ςφνδεςθ (of line) υπθρεςιϊν αποκικευςθσ δεδομζνων 
γ) διαφθμιςτικϊν υπθρεςιϊν, όπωσ ςε εφθμερίδεσ, ςε αφίςεσ και ςτθν 
τθλεόραςθ 
δ) τθλεφωνικϊν υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ 
ε) υπθρεςιϊν διδαςκαλίασ που ςυνεπάγονται μακιματα διϋ 
αλλθλογραφίασ 
ςτ) ςυμβατικϊν υπθρεςιϊν δθμοπράτθςθσ που βαςίηονται ςτθν ανκρϊπινθ 
παρζμβαςθ, ανεξαρτιτωσ του τρόπου υποβολισ των προςφορϊν (π.χ. 
αυτοπροςϊπωσ, μζςω διαδικτφου ι τθλεφωνικά) 

• Πρόκειται για παροχζσ υπθρεςιϊν που 
δεν παραδίδονται μζςω του διαδικτφου και 
βαςίηονται ςε ουςιαςτικι ανκρϊπινθ 
παρζμβαςθ 

4) Παροχι υπθρεςίασ ραδιοτθλεοπτικισ εκπομπισ παρεχόμενθσ μζςω του 
διαδικτφου ι παρόμοιου θλεκτρονικοφ δικτφου θ οποία παρζχεται και 
μζςω του παραδοςιακοφ ραδιοτθλεοπτικοφ δικτφου 

• Πρόκειται για παροχι υπθρεςίασ 
ραδιοτθλεοπτικισ εκπομπισ, θ οποία 
υπάγεται ςτθν περίπτωςθ ιϋ τθσ 
παραγράφου 3 του άρκρου 14. 

5) Παροχι 
α) υπθρεςιϊν εικονοφϊνου (π.χ. υπθρεςίεσ τθλεφωνίασ με ςυνιςτϊςα 
εικόνασ) 
β) πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο και ςτον Παγκόςμιο Ιςτό 
γ) Τθλεφωνίασ (π.χ. υπθρεςία τθλεφωνίασ παρεχόμενθ μζςω του 
διαδικτφου 

• Πρόκειται για παροχισ 
τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν 

 
θμειώνεται επίςθσ ότι ο εργατολόγοσ Σάςοσ Πετρόπουλοσ ζχει γνωμοδοτιςει με τζτοιο τρόπο 
ώςτε μζχρι τώρα, δυςτυχώσ για τθν iab και οποιονδιποτε άλλο φορζα, κανείσ δεν ζχει καταφζρει 
δθμόςια να αντικροφςει. 
 



Και μερικά ςχόλια για τα δφο τελευταία ςθμεία τθσ ανακοίνωςθσ του ΙΑΒ: 
 
Γ. Να δοφμε  tovima.gr και το newsit.gr να γράφουν ειδιςεισ ςτα γαλλικά για να ανταγωνιςτοφν τον 
Figaro - και τότε να το ξαναςυηθτιςουμε, εάν τουσ ανταγωνίηονται ακζμιτα οι γαλλικζσ ιςτοςελίδεσ. 
Δεν ζχει παρατθρθκεί ακζμιτοσ ανταγωνιςμόσ μεταξφ ιςτοςελίδων διαφορετικϊν χωρϊν, για 
προφανείσ λόγουσ: Αν κζλεισ να μάκεισ τα νζα τθσ Χρυςοκελλαριάσ (χωριό ζξω τθν Κορϊνθ - υπάρχει 
και ςτο GoogleMaps) δεν κα αναηθτιςεισ τθ ςχετικι είδθςθ ςτο CNN.com. Στοιχειϊδεσ. 
 
Είναι προφανζσ ότι θ ςυμμόρφωςθ των ΜΜΕ διαδικτυακισ διανομισ με τισ προβλζψεισ του 
αγγελιοςιμου κα βοθκιςει ςτθν παραγωγι ποιοτικϊν online υπθρεςιϊν ενθμζρωςθσ – οι οποίεσ 
παράγονται μόνο από επαγγελματίεσ δθμοςιογράφουσ (που αμείβονται με ΣΣΕ και αςφαλίηονται ςτο 
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ). Η ενθμζρωςθ δεν είναι εμπόρευμα. 
 
Δ. Ο πρωτοετισ φοιτθτισ Νομικισ οφείλει να γνωρίηει τισ προβλζψεισ του Π.Δ. 100/2000  
(βλ. παραπάνω).  
 
Εάν όλα τα αναφερόμενα επιχειριματα τθσ iab είναι «μόνο κάποια πρϊτα», αναρωτιζμαι αν 
υπάρχουν και άλλα. Η δικι μασ απάντθςθ πάντωσ αφορά μόνο αυτά τα «επιχειριματα». 
 
Για να τελειϊνουμε με αυτά τα κολπάκια, εμάσ τουσ δθμοςιογράφουσ, μασ ενδιαφζρει να πλθρϊνεται 
αγγελιόςθμο από διαφθμίςεισ που δθμοςιεφονται ςε ΜΜΕ κάκε μορφισ διανομισ (μεταξφ των 
οποίων και το διαδίκτυο), μασ ενδιαφζρει θ ανάπτυξθ αυτϊν των επιχειριςεων, μασ ενδιαφζρει θ 
αφξθςθ τθσ διαφθμιςτικισ πίτασ του διαδικτφου, αφοφ θ κάκετθ μείωςθ των τιμολογίων ςε ςχζςθ με 
τα παραδοςιακά ΜΜΕ είναι αυτονόθτθ, λόγω χαμθλότερων κοςτολογίων διανομισ._ 
 
Με εκτίμθςθ, ςτθ διάκεςθ κάκε ςοβαρά ενδιαφερόμενου. 
 
 Δθμοςιογραφικι Ενότθτα Ενωτικι Κίνθςθ Δθμοςιογράφων 
 (από τθν ΕΣΗΕΑ) (από τθν ΕΣΠΗΤ) 
 
 http://www.dimenotita.gr/ ekinisi.wordpress.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

newmediagr.wordpress.com 
 

Με τθν παράκλθςθ τθσ δθμοςίευςθσ 
 

Για διευκρινιςεισ ι πλθροφορίεσ επικοινωνιςτε: gr.mme.observer@gmail.com 
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