
Για το αγγελιόςθμο ςτα διαδικτυακά ΜΜΕ 

Η παρανομία ςυνεχίηεται, με εκπομπζσ ρφπων 
 

Ακινα, 16.10.2009 
 

Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, 
 

χεδόν ζνα χρόνο από τότε που θ Δθμοςιογραφικι Ενότθτα (τθσ ΕΗΕΑ) και θ Ενωτικι 
Κίνθςθ Δθμοςιογράφων (τθσ ΕΠΗΣ) ανάδειξαν τθν ανάγκθ να τθρθκεί θ νομιμότθτα 
περί απόδοςθσ αγγελιοςιμου και για τισ διαφθμίςεισ των ΜΜΕ διαδικτυακισ διανομισ, 
εκδθλϊνεται και πάλι νζοσ γφροσ αμφιςβθτιςεων, ςε μια περίεργθ ςφμπτωςθ με τισ 
αντίςτοιχεσ προκλιςεισ των διαφθμιςτϊν. 
 

Προςφάτωσ, διαφθμιςτζσ, εκδότεσ, επαγγελματίεσ ςυνδικαλιςτζσ και ζνα διοριςμζνο 
μζλοσ ςτο Δ.. του ΕΣΑΠ-ΜΜΕ, ςυντονιςμζνα επιτζκθκαν με ςφοδρότθτα ςτθν ΠΟΕΤ και 
τον ΕΔΟΕΑΠ επειδι πρωτοςτατοφν ϊςτε να ςταματιςει θ απϊλεια εςόδων από τθν 
επιλεκτικι εφαρμογι των νόμων που διζπουν τθ λειτουργία των ΜΜΕ και το 
αςφαλιςτικό ςφςτθμα, αλλά και για να αςφαλιςτοφν οι εργαηόμενοι ςτα διαδικτυακά 
ΜΜΕ. Οι δε εκπρόςωποι των δφο παρατάξεων, Γιάννθσ Πλαχοφρθσ (ΕΠΗΣ) και Βαςίλθσ 
Βαςιλόπουλοσ (ΕΗΕΑ), «καταγγζλλονται» ότι «ηθμίωςαν» ακόμθ και τον 
δθμοςιογραφικό κλάδο διότι υποςτιριξαν ότι θ διοίκθςθ του αςφαλιςτικοφ μασ 
οργανιςμοφ ΕΣΑΠ-ΜΜΕ παρανομεί, όταν δεν ειςπράττει το αγγελιόςθμο για τισ 
διαφθμίςεισ ςτισ ενθμερωτικζσ ιςτοςελίδεσ που διατθροφν τα παραδοςιακά ΜΜΕ, κακϊσ 
και ςτα (κατά διλωςθ) ειδθςεογραφικά διαδραςτικά μζςα ενθμζρωςθσ, ςτα οποία θ 
ειςφοροδιαφυγι προςζλαβε τεράςτιεσ διαςτάςεισ ι δεν αςφαλίηει τουσ ςυναδζλφουσ 
μασ που εργάηονται ςε ΜΜΕ διαδικτυακισ διανομισ. 
 

θμειϊνουμε ότι οι διαφθμιςτζσ, οι εκδότεσ, οι επαγγελματίεσ ςυνδικαλιςτζσ και οι 
«διαβιβαςτζσ» τουσ ςτα Δ τθσ Ομοςπονδίασ, τθσ ΕΗΕΑ και τθσ ΕΠΗΣ, κακϊσ και οι 
διοριςμζνοι από τθν προθγοφμενθ κυβζρνθςθ ςτο Δ.. του Σαμείου μασ, ζχουν τισ 
νομικζσ υπθρεςίεσ που χρειάηεται για να απαντθκεί θ προςζγγιςθ των παρατάξεϊν μασ. 
Αν δεν το ζπραξαν, είναι γιατί δεν ζχουν ςοβαρά αντεπιχειριματα. 
 

Εν προκειμζνω, τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ και επιχειριματα, φαίνεται ότι για τθν ϊρα ζχει 
μόνον ο νομικόσ ςφμβουλοσ τθσ ΠΟΕΤ Σάςοσ Πετρόπουλοσ, του οποίου τθ 
γνωμοδότθςθ (βλ. ςχετικι παραπομπι) για το κζμα, ακόμθ και ςιμερα δεν ζχει 
καταφζρει να αντικροφςει οφτε το πολυπρόςωπο think tank τθσ ζκπτωτθσ δυαρχίασ ςτθν 
ΕΗΕΑ, με τα παρακλάδια τουσ ςτθν ΕΠΗΣ. Σθσ ίδιασ δυαρχίασ και του ίδιου think tank 
που δεν μποροφν να χωνζψουν ότι ζχαςαν τθ δίκθ κατά τθσ απόφαςθσ των 
δθμοςιογράφων ςτισ εκλογζσ τθσ ΠΟΕΤ και τυφλωμζνοι από εγωιςμοφσ κατακζτουν, 
εξϊδικα επιχειρϊντασ να διακόψουν βιαίωσ ακόμθ και τθ μιςκοδοςία των ολίγων 
υπαλλιλων τθσ ΠΟΕΤ.  
 

Ασ πάρουμε όμωσ τα πράγματα με τθ ςειρά:  
ε ςυνάντθςθ του προεδρείου τθσ ΠΟΕΤ με το προθγοφμενο προεδρείο του ΕΔΟΕΑΠ, το 
2008, θ τότε πρόεδροσ ΣΤΠ και ςιμερα πρόεδροσ του Οργανιςμοφ, Ελζνθ πανοποφλου 

http://www.poesy.gr/images/stories/anakoinwseis/2009/gnomodotisi%20Petropoulou%20gia%20ageliosimo.pdf


ενθμζρωςε όλουσ ότι ζχει λάβει διαςτάςεισ θ ειςφοροαποφυγι για το αγγελιόςθμο, με 
ευκφνθ εκδοτϊν και διαφθμιςτϊν οι οποίοι εμφανίηουν λογιςτικϊσ μεγάλα διαφθμιςτικά 
πακζτα ςτισ ειδθςεογραφικζσ ιςτοςελίδεσ ϊςτε, εκμεταλλευόμενοι νομοκετικά κενά, να 
αποςτεροφν τον πόρο από τα Σαμεία μασ.  
Η μόνθ τοποκζτθςθ του ςτελζχουσ τθσ προθγοφμενθσ κυβζρνθςθσ ςτο ΕΣΑΠ-ΜΜΕ, ιταν 
«να ηθτθκεί από τθν κυρία Φάνθ Πετραλιά να νομοκετιςει για το ποια new media 
κεωροφνται μζςα ενθμζρωςθσ». Ήταν μια τοποκζτθςθ που δίνει ςυγχωροχάρτι ςτισ 
εγκλθματικζσ αμζλειεσ, ςτερεί από τα Σαμεία τθ δυνατότθτα να διεκδικιςουν οφειλζσ και 
ανοίγει κερκόπορτεσ για μια διαφορετικι κατανομι που εξυπθρετεί διαφθμιςτζσ και 
φανεροφσ ι κρυφοφσ ςυνεργοφσ τουσ. 
 

Όπωσ ζχουμε τεκμθριϊςει, τθ διαδικτυακι διανομι τθν αναγνωρίηει μια ςειρά νόμων. 
Κατά ςυνζπεια, το Σαμείο μασ ζπρεπε ιδθ να ειςπράττει αγγελιόςθμο και να επιβάλλει 
τςουχτερά πρόςτιμα ςτουσ ειςφοροδιαφεφγοντεσ. Οι μζχρι πρότινοσ διοικοφντεσ τθν 
ΕΗΕΑ και οι διοριςμζνοι υφιςτάμενοί τουσ ςτο ΕΣΑΠ-ΜΜΕ, παπαγαλίηοντασ ότι 
χρειάηεται ζνασ νζοσ νόμοσ για τθ διαδικτυακι διανομι και γενικότερα… νόμοσ για κάκε 
μορφι διανομισ, επιχειροφν να καλφψουν εργοδότεσ και διαφθμιςτζσ, ϊςτε να μθν 
καταβλθκεί το οφειλόμενο αγγελιόςθμο.  
 

Ουδείσ ςοβαρόσ ςυνομιλθτισ  ζχει διαφωνιςει ότι είναι μζςον ενθμζρωςθσ κάκε 
ειδθςεογραφικό site που ανικει ςε κάκετθ μονάδα ΜΜΕ. ε ό,τι αφορά ςτο υπόλοιπο 
άναρχο και αυκαίρετο περιβάλλον του Internet, είναι ςαφζσ ότι πζραν των προςωπικϊν 
ιςτολογίων, κάκε επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςτο διαδίκτυο με τθ μορφι ΜΜΕ 
εμπίπτει ςτθν περίπτωςι μασ, διότι με τζτοια μορφι δθλϊνεται ςτθν Εφορία (εάν κζλει 
να δθμοςιεφει νομίμωσ διαφθμίςεισ). Είναι αυτονόθτο λοιπόν ότι ζχουν τα δικαιϊματα 
και τισ υποχρεϊςεισ που περιλαμβάνει θ ζνταξι τουσ ςτον κόςμο των ΜΜΕ (φόροι, 
ειςφορζσ κ.λπ.). Σόςο απλά.  
 

Προσ επίρρωςθ τθσ βαςικισ μασ αναφοράσ ότι θ διαδικτυακι διανομι αναγνωρίηεται 
ιδθ από τθν ελλθνικι νομοκεςία, παραπζμπουμε (μεταξφ άλλων, ο Ν.3414/2005 ΦΕΚ 
279 Α’/2005 και το Π.Δ. 100/2000 ΦΕΚ 98 Α’/17.3.2000, αλλά και παλαιότεροι νόμοι) . Η 
νομοκεςία αυτι ςυμπλθρϊνεται και από τθ νομοκεςία περί ακζμιτου ανταγωνιςμοφ, 
όπωσ ςαφζςτατα περιγράφει ςτθ γνωμοδότθςθ του ο κ. Σάςοσ Πετρόπουλοσ. 
 

Σο κζμα μασ όμωσ, ξεκακαρίηει ακόμα περιςςότερο, όταν τα δικαςτιρια τθσ χϊρασ, με 
πρϊτο το Πρωτοδικείο Ροδόπθσ, άρχιςαν να δικάηουν υποκζςεισ ςυκοφαντικισ 
δυςφιμιςθσ με εναγόμενουσ κατόχουσ ιςτολογίων (blogs), με βάςθ το Νόμο περί Σφπου.  
Οι ςχετικζσ δίκεσ που αντιμετωπίηουν όλα τα New Media ωσ ΜΜΕ, διεφρυναν εφιαλτικά 
το νομικό περιβάλλον, εντόσ του οποίου θ απερχόμενθ διοίκθςθ του ΕΣΑΠ-ΜΜΕ κα 
ζπρεπε εδϊ και καιρό να επιλαμβάνεται. Ειδικότερα, θ απόφαςθ του Πρωτοδικείου 
Ροδόπθσ, αναγνωρίηει τθν αναλογικι εφαρμογι του Νόμου περί Σφπου και χαρακτθρίηει 
τα προςωπικά ιςτολόγια, ωσ «θλεκτρονικό τφπο».  
 

αφϊσ, οφτε ο Γ. Πλαχοφρθσ αλλά οφτε και ο Β. Βαςιλόπουλοσ ςυμμερίηονται τθν 
προςζγγιςθ για τα προςωπικά ιςτολόγια, οφτε δζχονται διϊξεισ με τυποκτόνουσ νόμουσ. 
Επιςθμαίνουν όμωσ το γεγονόσ, για να δείξουν ότι για τον δικαςτι επαγωγικά δεν τίκεται 



πλζον ηιτθμα για το τι ακριβϊσ είναι οι διαδικτυακζσ εκδόςεισ των ΜΜΕ που  διατθροφν 
οι περιςςότεροι παραδοςιακοί εκδότεσ. ε αυτιν τθν προςζγγιςθ ςυμφϊνθςε και το Δ.. 
του ΕΔΟΕΑΠ, ςε πρόςφατθ ςυνεδρίαςθ. Όλα αυτά είναι αυτονόθτα για κάκε νοιμονα 
ςυμπολίτθ μασ, χωρίσ να απαιτοφνται ιδιαίτερεσ νομικζσ γνϊςεισ. Επιμζνουν μόνον να 
μθν το καταλαβαίνουν τα διοριςμζνα από τθν προθγοφμενθ κυβζρνθςθ ςτελζχθ του Δ.. 
ςτο ΕΣΑΠ-ΜΜΕ, αρνοφμενοι να καταλογίςουν αγγελιόςθμο και να αςφαλίςουν 
ςυναδζλφουσ. 
 

Δεν μασ προβλθματίηει μόνο θ φπαρξθ ψθφιακά αναλφάβθτων ςυνδικαλιςτϊν, αλλά και 
το γεγονόσ ότι διαφθμιςτζσ, εκδότεσ και οριςμζνοι επαγγελματίεσ ςυνδικαλιςτζσ, 
ςυγχρονίηουν πλζον το βθματιςμό τουσ για αυτά τα ηθτιματα. Πρόςφατα, διοριςμζνο 
μζλοσ του Δ του ΕΣΑΠ-ΜΜΕ και εκλεγμζνο με το κοινό ψθφοδζλτιο όμπολου - 
Σςαλαπάτθ μζλοσ του Δ τθσ ΠΟΕΤ, ςυκοφάντθςε ςυναδζλφουσ του, υποςτθρίηοντασ 
ότι παραποίθςαν τα παραςτατικά εταιρείασ, θ οποία φζρεται να ειςζπραξε από τον 
διαφθμιηόμενο και απζδωςε ςτο ΕΣΑΠ-ΜΜΕ αγγελιόςθμο για διαφιμιςθ ςε ενθμερωτικό 
site. 
 

Ιςχυρίηεται δε, ότι δεν πρόκειται για «portal» αλλά για… εβδομαδιαίο περιοδικό.  
 

Επειδι είναι αδιανόθτο να μθν μποροφν «να 
διαβάςουν» ζνα τιμολόγιο, εμείσ το 
επιςυνάπτουμε για να διαπιςτϊςετε τα 
αυτονόθτα. Σο τιμολόγιο, όπωσ φαίνεται ςτθ 
φωτογραφία, αναφζρει με κάκε λεπτομζρεια τα 
ςτοιχεία τθσ διαφιμιςθσ. Σο τιμολόγιο τθσ 
εταιρείασ που ζχει και το εβδομαδιαίο περιοδικό, 
αναφζρεται ςαφζςτατα ςε «κόςτοσ καταχϊρθςθσ 
και προβολισ με wide skyscraper 160x160, για τθν 
περίοδο 20-26/4/2009, ςτο PORTAL www.***.gr» 
που θ ίδια ζχει. Σο γεγονόσ ότι μια εταιρεία που 
εκδίδει ζνα εβδομαδιαίο περιοδικό μπορεί να ζχει 
ςτθν κατοχι τθσ και ζνα ΜΜΕ διαδικτυακισ 
διανομισ, ςτο οποίο μάλιςτα καταχωρεί και 
διαφθμίςεισ, είναι αδιανόθτο ςτουσ αδζξιουσ 
διαχειριςτζσ των αςφαλιςτικϊν μασ κεφαλαίων.  
 

Από τθν πλευρά μασ επιφυλαςςόμαςτε να αςκιςουμε κάκε νόμιμο δικαίωμα απζναντι 
ςε τόςο χονδροειδι ψζματα για τθ νομιμότθτα του τιμολογίου, ενϊ επιςθμαίνουμε και 
τθν αδζξια προςπάκεια διαρροισ πινακίων του ΕΣΑΠ-ΜΜΕ (καταφανϊσ παράνομθ), από 
το μθτρϊο τθσ ςυγκεκριμζνθσ εταιρείασ, όταν τθν ίδια ςτιγμι κεωροφν ωσ  απόρρθτα τα 
αντίςτοιχα ςτοιχεία των μεγαλοεκδοτϊν και μεγαλοοφειλετϊν. Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ 
κα ζπρεπε να λογοδοτιςουν δθμοςίωσ για τθν επιλεκτικι διαρροι τζτοιων 
εμπιςτευτικϊν δεδομζνων (με ςτόχο τθ ςυκοφάντθςθ τθσ εταιρείασ). 
 



Χριςιμο είναι επίςθσ να 
κυμθκοφμε ότι τα ίδια 
πρόςωπα, πριν από ζνα 
χρόνο, επιχείρθςαν να 
μασ πείςουν ότι είναι 
προσ το ςυμφζρον μασ 
να διεκδικιςουμε… τθν 
παρακράτθςθ 
ποςοςτοφ του 
αγγελιοςιμου για τισ 
διαφθμίςεισ ςτο 
internet (ανοίγοντασ 
κερκόπορτεσ 
περιοριςμοφ αυτοφ του 
ποςοςτοφ).  
Σα αποςπάςματα από 
τθν επιςτολι τουσ, είναι 
διαφωτιςτικά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Απόςπαςμα από την 
επιςτολή που έςτειλαν τα 
μέλη του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-
ΜΜΕ (Γ. Στεφανήσ και Γ. 
Γάτοσ), ςτισ 15.12.2008 
προσ το Δ.Σ. τησ ΕΣΗΕΑ) 

 
Είναι γνωςτό ςε όλουσ τουσ δθμοςιογράφουσ μζλθ τθσ ΕΗΕΑ, ότι εδϊ και χρόνια τόςο ο 
Δθμιτρθσ Κουμπιάσ, όςο και οι εκπρόςωποι τθσ Δθμοςιογραφικισ Ενότθτασ (ΕΗΕΑ) και 
τθσ Ενωτικισ Κίνθςθσ Δθμοςιογράφων (ΕΠΗΣ), βρίςκονται ςε ανοιχτό διάλογο με τουσ 
ςυναδζλφουσ εργαηόμενουσ ςτα διαδικτυακά ΜΜΕ και αγωνίηονται μαηί τουσ για τθ 
δικαίωςι τουσ, θ οποία περνάει μζςα από τθν ζνταξι τουσ ςτο ΕΣΑΠ-ΜΜΕ, το οποίο 
ωςτόςο αρνείται πειςματικά να τουσ αςφαλίςει.  
 

Τπάρχουν βεβαίωσ και κραςείσ ςυνδικαλιςτζσ που ενϊ δεν γνωρίηουν οφτε ζναν 
εργαηόμενο ςυντάκτθ ςε new media, εκτόσ ίςωσ κάποιων ανωνφμων υβριςτϊν, 
κατθγοροφν τουσ πάντεσ «πλθν Λακεδαιμονίων» ότι… φταίνε γιατί οι ςυνάδελφοί μασ 
ςτα site ζχουν μείνει αναςφάλιςτοι! Οποία υποκριςία… 
 

Οι παρατάξεισ μασ (Δ.Ε. και Ε.Κ.Δ) είχαν ηθτιςει και από τα πολιτικά κόμματα να 
πλθρϊςουν αγγελιόςθμο για τισ διαφθμίςεισ τουσ ςτο διαδίκτυο κατά τισ προεκλογικζσ 
περιόδουσ των ευρωεκλογϊν και των εκνικϊν εκλογϊν. Σότε είχαν ςιωπιςει ταυτόχρονα 



οι διαφθμιςτζσ, οι εκδότεσ και οι επαγγελματίεσ ςυνδικαλιςτζσ. ιμερα, μετά τθν 
πολιτικι αλλαγι ςτθ χϊρα, όλοι αυτοί βγαίνουν από το παραπζταςμα κι 
επανεμφανίηονται  ςτθ δθμόςια ηωι.   
 

Η αντίλθψι τουσ είναι ακριβϊσ θ νοςθρι κατάςταςθ που βυκίηει τον κλάδο ςτθν 
ανυπολθψία. Φοβίηουν τουσ ςυναδζλφουσ με τισ «κομμϊτριεσ» και τουσ «ξυλουργοφσ», 
ομιλοφν για 25 χιλιάδεσ μζλθ του Σαμείου και φροντίηουν, φουςκϊνοντασ τα νοφμερα 
του τρόμου, να μειϊνουν τον κλάδο, να καταρρακϊνουν τθν αξιοπρζπεια των 
δθμοςιογράφων και τελικά να ςτεγνϊνουν από ζςοδα το αςφαλιςτικό μασ Σαμείο ακόμθ 
και με …δομθμζνα ομόλογα (ςτο πρϊθν ΣΠΕΑΘ), ι ακόμθ χειρότερα, με ανεπίςθμα 
βιβλία ςτθν είςπραξθ του αγγελιοςιμου! 
 

ΑΠΟΡΙΕ: ε κάκε περίπτωςθ οι παρατάξεισ μασ δεν πρόκειται να επανζλκουν ςτθν 
ανοφςια ςυηιτθςθ κωφϊν, με τουσ ίδιουσ ανκρϊπουσ – που αντί να ςωπαίνουν 
πνιγμζνοι ςε ενοχζσ, υποκρίνονται τουσ εκπροςϊπουσ τθσ ΕΗΕΑ ςτο ΕΣΑΠ-ΜΜΕ – , εάν 
πρϊτα δεν απαντιςουν ςτα εξισ ερωτιματα: 
 

1. Γιατί δεν ζχουν ςτείλει ελεγκτζσ ςτον ΟΠΑΠ να διαπιςτϊςουν το φψοσ τθσ οφειλισ ςε 
αγγελιόςθμο (και τισ τυχόν προςαυξιςεισ - πρόςτιμα), που ο ίδιοσ ο Οργανιςμόσ ζχει 
μονομερϊσ προχπολογίςει ςτα 11,4 εκατομμφρια ευρϊ και γιατί δεν ζχουν απαντιςει 
ακόμθ ςτθ ςχετικι επιςτολι Χατηθεμμανουιλ διεκδικϊντασ τα οφειλόμενα; 
 

2. Σι κρφβουν όταν δεν δίνουν οικονομικά ςτοιχεία του ΕΣΑΠ-ΜΜΕ ςτθν ΠΟΕΤ, 
απαντϊντασ ςτο ςχετικό εξϊδικο; 
 

3. Σι ακριβϊσ εννοοφν όταν αναφζρονται ςε «νομοκετικι ρφκμιςθ που κα επιβάλλει τθν 
παρακράτθςθ ποςοςτοφ του αγγελιοςιμου ςτισ διαφθμιςτικζσ καταχωριςεισ ςτισ 
ιςτοςελίδεσ»; Πρόκειται για εκπτϊςεισ- ςυνδρομζσ ι αντιπαροχζσ; 
 

4. Γιατί επιμζνουν να καλφπτουν τθν βαρφτατθ παρανομία τθσ εξωλογιςτικισ 
διαχείριςθσ των ειςπράξεων του αγγελιοςιμου, διακινδυνεφοντασ να βρεκοφν 
κατθγοροφμενοι;  
 

Περιμζνουμε τισ απαντιςεισ! 
 

 Δθμοςιογραφικι Ενότθτα Ενωτικι Κίνθςθ Δθμοςιογράφων 
 (ΕΗΕΑ) (ΕΠΗΣ) 
 

 http://www.dimenotita.gr http://ekinisi.wordpress.com 
 
 

 
 
* το ιςτολόγιο http://newmediagr.wordpress.com καταγράφεται θ απαραίτθτθ 
τεκμθρίωςθ για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν τα New Media, τθν αςφάλιςθ των 
ςυντακτϊν τουσ ςτο ΕΣΑΠ-ΜΜΕ και τθν απόδοςθ αγγελιοςιμου για τισ διαφθμίςεισ τουσ. 
Σεκμθρίωςθ για  το ΕΣΑΠ-ΜΜΕ δθμοςιεφεται ςτο http://etapmme.wordpress.com 
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