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Ακινα, 4 Αυγοφςτου 2014 

Κφριοι Υπουργοί, 

Θζμα: Αίτθμα απόςυρςθσ τροπολογίασ 1688/135/1-8-2014 «Τρόποσ τιμολόγθςθσ των οριηόμενων 

ςτθν κείμενθ νομοκεςία πράξεων διαφιμιςθσ. Ρυκμίηονται ειδικά κζματα ςχετικά με τθ 

λειτουργία των θλεκτρονικών Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ». 

 

Η επιςτολι αυτι τθσ Ζνωςισ μασ, που αποτελεί το κεςμικό φορζα που εκπροςωπεί τισ εταιρίεσ 

Διαφιμιςθσ και Επικοινωνίασ ςτθ χϊρα και τουσ 2.500 εργαηόμενουσ ςε αυτζσ, γράφεται με 

αφορμι τθν αιφνίδια  -και μάλιςτα εκπρόκεςμθ, κατά το άρκρο 87 παρ. 1 του Κανονιςμοφ τθσ 

Βουλισ- κατάκεςθ, τθν Παραςκευι 1θ Αυγοφςτου 2014, ϊρα 19:45, τθσ ωσ άνω τροπολογίασ.  

Η τροπολογία ςυνοδεφεται από τθν υπ’αρ. 220/6/2014  Ζκκεςθ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του 

Κράτουσ, με θμερομθνία 1θ Αυγοφςτου επίςθσ, όπου αναφζρεται επί λζξει: «Τα αςφυκτικά χρονικά 

περικϊρια εντόσ των οποίων ηθτικθκε θ ςφνταξθ τθσ Έκκεςθσ, δεν επζτρεψαν τθν ολοκλθρωμζνθ 

επεξεργαςία τθσ τροπολογίασ και τθν εκτίμθςθ των οικονομικϊν αποτελεςμάτων». 

Οι προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ καταλαμβάνουν πεντζμιςι ςελίδεσ τυπογραφικοφ κειμζνου και 

αναφζρονται ςε πολλαπλζσ πλιρεισ αντικαταςτάςεισ και ουςιϊδεισ τροποποιιςεισ δζκα (10) 

διαφορετικϊν άρκρων ςε τρεισ (3) διαφορετικοφσ νόμουσ ςυν ζνα Προεδρικό Διάταγμα! 

Σε αυτι τθν κατϋεπίφαςθ «τροπολογία» περιζχεται ςτθν πραγματικότθτα ζνα ςυνολικά νζο 

νομοκζτθμα, το οποίο επιχειρεί να ρυκμίςει μια ςειρά κεμάτων, που αφοροφν τα ΜΜΕ ωσ 

επιχειριςεισ. 

Εν προκειμζνω, το άρκρο 1 τθσ τροπολογίασ και ειδικότερα οι παράγραφοι που επιβάλλουν 

υποχρεωτικά τθν απευκείασ τιμολόγθςθ των διαφθμιηόμενων, αφοροφν άμεςα τον κλάδο τον οποίο 

εκπροςωποφμε και δθμιουργοφν ςοβαρότατο κίνδυνο για τθ βιωςιμότθτα των διαφθμιςτικϊν 

εταιριϊν και των κζςεων εργαςίασ ςε αυτζσ.  

Είναι προφανζσ, ότι θ εν λόγω ρφκμιςθ αποτελεί υπαγορευμζνθ νομοκετικι αποτφπωςθ μιασ 

ζμμονθσ αντίλθψθσ οριςμζνων ιδιοκτθτϊν ΜΜΕ, οι οποίοι νομίηουν ότι κα αποκομίςουν 

μεγαλφτερο διαφθμιςτικό ζςοδο, αν αποκλείςουν τισ διαφθμιςτικζσ εταιρίεσ και ςυναλλάςςονται 

απευκείασ με τουσ διαφθμιηόμενουσ. Παραγνωρίηουν, δυςτυχϊσ, ότι τα προβλιματα βιωςιμότθτασ 

των επιχειριςεων ΜΜΕ προζρχονται από τισ ίδιεσ τισ επιχειριςεισ αυτζσ και όχι από τουσ πελάτεσ 

τουσ, όπωσ επίςθσ παραγνωρίηουν βαςικά δεδομζνα τθσ αγοράσ: 

 Πρϊτα απ’όλα, ότι θ διαμεςολάβθςθ των διαφθμιςτικών εταιριών ςυνιςτά και πρζπει να 

ςυνιςτά ελεφκερθ επιλογι των διαφθμιηόμενων και ςυμβαίνει ςτθ ςυντριπτικι 
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πλειονότθτα των διαφθμίςεων. Μζχρι ςιμερα, αν ο «καταναλωτισ» - διαφθμιηόμενοσ 

κζλει να αγοράςει χϊρο και χρόνο απευκείασ από τον «παραγωγό» - ΜΜΕ, είναι απολφτωσ 

ελεφκεροσ να το κάνει. Το γεγονόσ ότι προτιμά να ανακζτει τθ διαχείριςθ των κονδυλίων 

του ςτθ διαφθμιςτικι του εταιρία αυτομάτωσ αναιρεί τυχόν ςτρεβλζσ αντιλιψεισ περί 

«μεςαηόντων», γιατί αποδεικνφει ότι οι διαφθμιςτικζσ εταιρίεσ φροντίηουν καλφτερα για 

τθν ποιότθτα και το τελικό κόςτοσ τθσ διαφιμιςθσ των επιχειριςεων. 

 Κατ’αυτόν τον τρόπο, οι διαφθμιςτικζσ εταιρίεσ, παρά τα προβλιματα τραπεηικισ 

χρθματοδότθςθσ, ςυνεχίηουν να διαςφαλίηουν τθν ταμειακι ρευςτότθτα των ΜΜΕ, 

απορροφϊντασ κακυςτεριςεισ και επιςφάλειεσ δεκάδων μικρότερων ι μεγαλφτερων 

διαφθμιηομζνων. Με τθν προτεινόμενθ τροπολογία, είναι βζβαιο ότι λόγω του 

χρθματοδοτικοφ κενοφ των διαφθμιςτικϊν εταιριϊν κα ανατραπεί αμζςωσ θ ομαλι ροι 

χρθματοδότθςθσ των επιχειριςεων που χρθματοδοτοφνται από τθ διαφιμιςθ, δθλαδι 

όχι μόνο των ΜΜΕ, αλλά και των εταιριών παραγωγισ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ, των 

εταιριών ερευνών, των τυπογράφων και άλλων πολλών. Αυτό κα προκαλζςει ζνα ντόμινο 

κατάρρευςθσ ςε μια αγορά που ιδθ κινείται επί ξυροφ ακμισ. 

 Ο αποκλειςμόσ των διαφθμιςτικών εταιριών από τθ αγορά χώρου και χρόνου ςτα ΜΜΕ 

καταργεί δια νόμου τθν ελευκερία τουσ να ςυναλλάςςονται ελεφκερα με τα Μζςα. Μια 

τζτοια ρφκμιςθ όμωσ είναι όχι μόνο κατάφωρα αντιςυνταγματικι, αλλά παραβιάηει και 

κατοχυρωμζνεσ δικαιϊκζσ αρχζσ ςτθν Ενωμζνθ Ευρϊπθ τθσ ελεφκερθσ αγοράσ, μεταξφ των 

οποίων και τθν ελευκερία του ανταγωνιςμοφ  διαφθμιςτικϊν εταιρειϊν άλλων 

προερχόμενων από άλλα κράτθ-μζλθ τθσ Ε.Ε. που δραςτθριοποιοφνται ιδθ ι κα ικελαν να 

δραςτθριοποιθκοφν  ςτθν Ελλάδα. 

 Αυτό που δεν κζλουν να κατανοιςουν όςοι ευαγγελίηονται μεγαλφτερο ζςοδο για τα ΜΜΕ, 

με τον αποκλειςμό των διαφθμιςτικϊν εταιριϊν, είναι ότι θ νόμιμθ επιβράβευςθ  

ςυμπλθρώνει τισ ιδιαίτερα χαμθλζσ αμοιβζσ που λαμβάνουν οι διαφθμιςτικζσ εταιρίεσ 

για τισ υπθρεςίεσ τουσ προσ τουσ διαφθμιηόμενουσ. Οπωςδιποτε, με δεδομζνο ότι τα 

κονδφλια των διαφθμιηόμενων είναι ανελαςτικά και προδιαγεγραμμζνα, αν θ αμοιβι των 

διαφθμιςτικϊν εταιριϊν γίνεται εφεξισ αποκλειςτικά από το διαφθμιηόμενο, είναι 

προφανζσ ότι το αντίςτοιχο ποςό, μεςοπρόκεςμα, κα εκλείψει από το ζςοδο των ΜΜΕ. 

Βραχυπρόκεςμα, ωςτόςο, κα ζχουν κλείςει πολλζσ διαφθμιςτικζσ εταιρίεσ και κα ζχουν 

απολυκεί εκατοντάδεσ ικανότατα ςτελζχθ του ιδιωτικοφ τομζα, με ό,τι αυτό ςυνεπάγεται 

για τα ταμεία (ΙΚΑ) ςτα οποία αυτοί είναι αςφαλιςμζνοι. 

 Τζλοσ, μζςω τθσ διαμεςολάβθςθσ, οι διαφθμιςτικζσ εταιρίεσ ζχουν λειτουργιςει εισ όφελοσ 

των ταμείων τφπου, ωσ δωρεάν φοροειςπρακτικόσ μθχανιςμόσ για το αγγελιόςθμο 

διαςφαλίηοντασ τθν απρόςκοπτθ ροι του απευκείασ ςτουσ τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ 

του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και του ΕΔΟΕΑΠ. Είτε θ απόδοςθ μεταφερκεί ςτα ΜΜΕ είτε ςτουσ 

διαφθμιηόμενουσ, τα ταμεία κα χάςουν. Στθ μεν πρϊτθ περίπτωςθ για λόγουσ που είναι 

ιςτορικά γνωςτοί (προ του 1996) και ςτθ δεφτερθ επειδι δεν διακζτουν τουσ ελεγκτικοφσ 

μθχανιςμοφσ για να παρακολουκιςουν εφεξισ χιλιάδεσ διαφθμιηόμενουσ, ζναντι ολίγων 

δεκάδων διαφθμιςτικϊν εταιριϊν, ζωσ ςιμερα. Αυτό κα δθμιουργιςει περαιτζρω 

ςυνδικαλιςτικζσ τριβζσ και αναταράξεισ ςτθν ευρφτερθ αγορά. 
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Ωσ κλάδοσ, γνωρίηουμε ότι ο περίφθμοσ Νόμοσ 2328/1995 τθ κζςπιςθ του οποίου - και τότε, όπωσ 

και τϊρα - επζβαλαν οριςμζνοι ιδιοκτιτεσ ΜΜΕ, ζχει δθμιουργιςει πλείςτεσ ςτρεβλϊςεισ και 

δυςλειτουργίεσ ςτθν αγορά τθσ διαφιμιςθσ. Για το λόγο αυτό, είμαςτε αναφανδόν υπζρ τθσ 

ανακεϊρθςισ του, κατόπιν διαβοφλευςθσ, όμωσ, όλων των παραγόντων τθσ αγοράσ - όχι 

μονομερϊσ και όχι δθμιουργϊντασ νζα, μεγαλφτερα προβλιματα. 

Κφριοι Υπουργοί,  

Επειδι θ προτεινόμενθ τροπολογία:  

Είναι πρόχειρθ, ατεκμθρίωτθ, αποςπαςματικι και ζκδθλα μονομερισ. 

Είναι παντελϊσ άςχετθ με το ςχζδιο νόμου ςτο οποίο υποβάλλεται, ςε ρθτι αντίκεςθ με το 

Σφνταγμα και τον Κανονιςμό τθσ Βουλισ και ςυνιςτά μείηονα αυτοτελι νομοκετικι ρφκμιςθ και όχι 

τροπολογία. 

Υποβάλλεται εκπρόκεςμα, ωσ δικεν επείγουςα, χωρίσ όμωσ να ςυνδζεται με εκνικό ςυμφζρον ι 

άλλο γενικότερο ηιτθμα τθσ κοινωνίασ ι τθσ οικονομίασ. 

Ζχει κατάφωρα αντιςυνταγματικό χαρακτιρα, ςτο βακμό που περιορίηεται θ οικονομικι ελευκερία 

ενόσ επαγγελματικοφ κλάδου να ςυναλλάςςεται, κατόπιν ςυμφωνίασ με τον διαφθμιηόμενο πελάτθ 

του, και με τισ επιχειριςεισ των ΜΜΕ, ζναντι ανταλλάγματοσ, επιτελϊντασ μια από τισ κφριεσ 

λειτουργίεσ για τισ οποίεσ ο κλάδοσ ακριβϊσ υφίςταται, ανά τον κόςμο. 

Είναι αντίκετθ με το ευρωπαϊκό δίκαιο, με τθν ζννοια ότι περιορίηει τθν ελευκερία του επιχειρείν 

ςτθν Ελλάδα για οποιαδιποτε διαφθμιςτικι επιχείρθςθ προερχόμενθ από οποιαδιποτε  χϊρα-

μζλοσ τθσ Ε.Ε, θ οποία κα τυγχάνει διαφορετικισ μεταχείριςθσ από αυτιν που κα ίςχυε ςτισ άλλεσ 

χϊρεσ-μζλθ. 

Επιχειρεί να  επιβάλει «κλειςτοφ» τφπου ρυκμίςεισ ςε μια περίοδο, όπου υποτίκεται ότι θ 

Κυβζρνθςθ και θ χϊρα ζχουν δεςμευκεί ςε διαρκρωτικζσ αλλαγζσ για άνοιγμα τθσ οικονομίασ. 

Και κυρίωσ, προκαλεί, με αιφνιδιαςτικό τρόπο, άμεςο και εκτεταμζνο κίνδυνο ςε ζνα κλάδο τθσ 

ελεφκερθσ οικονομίασ και τουσ εργαηόμενοφσ του, χωρίσ να του αναγνωρίηει καν το κεμελιώδεσ 

ςυνταγματικό δικαίωμα τθσ ζκφραςθσ γνώμθσ. 

 

Αιτοφμεκα, όπωσ: 

α) αποςφρετε πάραυτα τθν τροπολογία αυτι, τουλάχιςτον κατά τα άρκρα που αφοροφν τθν 

απευκείασ τιμολόγθςθ από τα ΜΜΕ ςτουσ διαφθμιηόμενουσ και 

β) καλζςετε ςε διαβοφλευςθ τα τρία εμπλεκόμενα μζρθ, ΜΜΕ, Διαφθμιςτικζσ Εταιρίεσ και 

Διαφθμιηόμενουσ, όπωσ εκφράηονται από τουσ κεςμικοφσ τουσ φορείσ, προκειμζνου να 

ανακεωρθκεί το άρκρο 12 του Νόμου 2328/1995 ςε ςωςτι και δίκαιθ κατεφκυνςθ για όλουσ. 
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Όντασ πεπειςμζνοι ότι ζχετε απόλυτθ ςυναίςκθςθ τθσ κριςιμότθτασ τθσ αποςτολισ ςασ ςε μια τόςο 

δφςκολθ ςυγκυρία, ευελπιςτοφμε ότι δεν κα ςυμπράξετε ςτον «ξαφνικό κάνατο» ενόσ 

δθμιουργικοφ και παραγωγικοφ κλάδου τθσ οικονομίασ και των εργαηομζνων ςε αυτόν. 

Η επιςτολι αυτι κοινοποιείται ςτον Πρόεδρο τθσ Βουλισ, ςε όλουσ τουσ Βουλευτζσ του ΒϋΘερινοφ 

Τμιματοσ, ςτα Μζλθ τθσ ΕΔΕΕ και ςτον τφπο. 

 

Με τιμι, 

 

 

Για τθν ΕΔΕΕ 

 

 

 

 

Μανόλθσ Παπαπολφηοσ                                                                  Μαρία Βελθβαςάκθ 

Πρόεδροσ ΔΣ                                                                                     Ταμίασ ΔΣ 

 

 

 

 

 

 


