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Τπφκλεκα ηεο ΔΗΔΜ-Θ  
γηα ηνλ Τθππνπξγφ Δζσηεξηθψλ Κ. Γθηνπιέθα 
 
 

 
Κχξηε Τπνπξγέ,  
 
Η θεηηλή θαζηεξσκέλε ζπλάληεζή καο γίλεηαη ππφ ην βάξνο κηαο 
γεληθεπκέλεο θξίζεο πνπ έρεη πηα νξαηέο θη εμεηδηθεπκέλεο ζπλέπεηεο ζηνλ 
ρψξν ηεο Δλεκέξσζεο. Γπζηπρψο, αξθεηέο απφ απηέο δελ εθπνξεχνληαη 
απφ γλήζηεο παξακέηξνπο ηεο θξίζεο, αιιά είλαη απνηέιεζκα 
πξνζρεκαηηθήο επίθιεζήο ηεο απφ εξγνδφηεο. Ο δεκνζηνγξαθηθφο θφζκνο 
ηεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο ζεσξεί φηη ε νπζηαζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο 
απαηηεί αλαπηπμηαθέο θηλήζεηο κε καθξφπλνν νξίδνληα θαη εληαηηθή 
πξνζπάζεηα ηφζν γηα ηελ αξηζκεηηθή θαη ειηθηαθή ελίζρπζε ηνπ θνηλνχ ζην 
νπνίν απεπζχλνληαη ηα Μέζα Δλεκέξσζεο φζν θαη ηελ αλαλέσζε ηεο 
ζρέζεο ηνπ κε απηά.  

ε απηή ηε ινγηθή ππαθνχνπλ νη πξνηάζεηο πνπ ζαο θαηαζέηνπκε γηα 
επηκέξνπο πεδία ζην παξφλ Τπφκλεκα, δεηψληαο ηε δηθή ζαο νπζηαζηηθή θαη 
απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε ζηελ πξνψζεζή ηνπο.  
 
 
1. ΓΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ ΣΟΝ ΣΤΠΟ 
Η άπνςε ηεο ΔΗΔΜ-Θ, φηη απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε λα αξρίζεη ην 
ζπληνκφηεξν δπλαηφλ επξχο δηάινγνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο πνπ 
εθδειψλεηαη ζηνλ Σχπν, επηβεβαηψζεθε σο νξζή θαη απφ πξφζθαηε 
πνιηηηθή πξσηνβνπιία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο, Γ. ηνχθα, θαη δηθή ζαο,  
λα ζπγθξνηεζεί δηαθνκκαηηθή επηηξνπή γηα ην δήηεκα. Δλφςεη θαη απηήο ηεο 
εμέιημεο, ζεσξνχκε ζθφπηκν λα επαλαιάβνπκε πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη 
λα ζπληξέρνπλ γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφο έλα ηέηνηνο δηάινγνο:  
 

 Να αξρίζεη ακέζσο, λα δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλν θαη κηθξφ νξίδνληα 
νινθιήξσζεο θαη λα είλαη εηιηθξηλήο, απξνθαηάιεπηνο θαη 
απαιιαγκέλνο απφ ζηεξεφηππα θαη θάζε είδνπο δεζκεχζεηο.  

 Να ζπκκεηάζρνπλ ζε απηφλ, πέξα απφ ηνλ δεκνζηνγξαθηθφ θφζκν θαη 
νη Δλψζεηο Ιδηνθηεηψλ, αιιά θαη αξκφδηα φξγαλα ηεο πνιηηείαο, ψζηε 



νη πξνηάζεηο πνπ ζα θαηαξηηζηνχλ λα δηαζέηνπλ εμαξρήο ην ειάρηζην 
κέηξν θνηλήο απνδνρήο πνπ ζα ηηο θαηαζηήζεη εθαξκφζηκεο. 

 Η δηεμαγσγή ηνπ λα πξνζιάβεη θαη δεκφζην ραξαθηήξα, ψζηε ην 
θνηλσληθφ ζχλνιν, θπζηθφο απνδέθηεο ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ έξγνπ, 
αθελφο λα έρεη ζπλείδεζε ησλ ππφ ζπδήηεζε πξνβιεκάησλ θαη ηνπ 
κεγέζνπο ηνπο, αθεηέξνπ λα κελ έρεη ηελ αίζζεζε φηη ν δηάινγνο 
απηφο δηαζέηεη ζπληερληαθφ ραξαθηήξα θαη γη’ απηφ γίλεηαη εξήκελ ηνπ. 

 Να θνκίζεη σο απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλα κέηξα ζηήξημεο ηεο 
Δλεκέξσζεο πνπ δελ ζα έρνπλ επθαηξηαθφ ραξαθηήξα, αιιά ζα 
απνζθνπνχλ ζηελ νπζηαζηηθή, καθξνπξφζεζκε θαη δηαθαλή 
δηακφξθσζε ηνπ ηνπίνπ πνπ ζα ππνδερζεί ηηο εμειίμεηο ζηα Μέζα 
Δλεκέξσζεο θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αζθείηαη ε δεκνζηνγξαθία. 

 
Η πξνεηνηκαζία θαη ε δηεμαγσγή ηνπ δηαιφγνπ απηνχ δελ αλαηξεί πάλησο ηελ 
ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο λα αληηδξάζεη άκεζα ζε θαηλφκελα πνπ πξφζθαηα 
έδεημαλ ην πξαγκαηηθφ κέγεζφο ηνπο κε ζπλέπεηεο ηελ απψιεηα εθαηνληάδσλ 
ζέζεσλ δεκνζηνγξαθηθήο εξγαζίαο. Έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εθαξκφζεη 
απζηεξνχο θαη νξζνινγηθνχο θαλφλεο ζηνλ ηξφπν πνπ θαηαλέκεη ηελ θξαηηθή 
δηαθήκηζε, ψζηε λα κε δεκηνπξγνχληαη θξαηηθνδίαηηεο εθεκεξίδεο πνπ 
ιεηηνπξγνχλ εηο βάξνο εθδνηηθψλ πξνζπαζεηψλ νη νπνίεο δελ είλαη αξεζηέο 
ζηελ εθάζηνηε εμνπζία. ηα θξηηήξηα ηεο θαηαλνκήο απηνλνήησο πξέπεη λα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη: ην εχξνο θαη ην βάζνο ηεο επέλδπζεο θάζε εθδνηηθνχ 
ζρήκαηνο, ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνιεί, ε ηήξεζε 
αζθαιηζηηθψλ θαη εξγνδνηηθψλ ππνρξεψζεσλ.  

ε έλα ηέηνην πεδίν είλαη μεθάζαξν πσο δελ έρνπλ ζέζε κέζα πνπ δελ 
απαζρνινχλ ηθαλφ αξηζκφ δεκνζηνγξάθσλ θαη θάζε επηρεηξεκαηηθή 
πξνζπάζεηα πνπ δελ δηαζέηεη ζαθή ερέγγπα βησζηκφηεηαο.  
 
 
2. ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΡΑΓΙΟΣΗΛΔΟΠΣΙΚΑ ΜΔΑ  
 
Υαξαθηεξηζηηθφ πεδίν φπνπ ππάξρεη αλάγθε άκεζεο παξέκβαζεο είλαη νη 
ηδησηηθνί ξαδηνηειενπηηθνί ζηαζκνί εζληθήο εκβέιεηαο, νη ππνρξεψζεηο ησλ 
νπνίσλ απνξξένπλ απφ ηελ θαηά παξαρψξεζε ρξήζε ελφο δεκνζίνπ 
αγαζνχ: ησλ ζπρλνηήησλ. Μεηαμχ ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ, 
πεξηιακβάλεηαη ε απηνλφεηε αλάγθε λα απαζρνινχλ αξηζκφ ζπληαθηψλ 
ηθαλφ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο Δλεκέξσζεο ζην ζχλνιν ηεο 
πεξηνρήο πνπ θαιχπηνπλ ηα πξνγξάκκαηά ηνπο.  

Αλη’ απηνχ, εξγνδφηεο δηαθηλνχλ εθ λένπ ζρέδηα ζπξξίθλσζεο ηνπ 
δεκνζηνγξαθηθνχ δπλακηθνχ, δελ αλαπιεξψλνπλ ζέζεηο εξγαζίαο 
ζπλαδέιθσλ ηνπο νπνίνπο απνκάθξπλαλ, ή δηαηείλνληαη φηη δηαηεξνχλ 
αληαπνθξηηηθφ γξαθείν ζηε Θεζζαινλίθε επεηδή απαζρνινχλ –κε ηξφπν 
πνπ θαηαζηξαηεγεί θαηάθσξα ηηο πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο– έλαλ θαη 
κφλν δεκνζηνγξάθν. Η Πνιηηεία, σο ζεζκηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ δεκφζηνπ 
αγαζνχ ησλ ζπρλνηήησλ, πξέπεη λα πάςεη λα παξαθνινπζεί ακέηνρε απηή 
ηε ζηξέβισζε. Δίλαη ππνρξέσζή ηεο λα δηαζθαιίζεη φηη νη ξαδηνηειενπηηθνί 
ζηαζκνί εζληθήο εκβέιεηαο ζα ιεηηνπξγνχλ κε φξνπο πνπ αληαπνθξίλνληαη 
ζηνλ ξφιν ηνπο. Η ελίζρπζε ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ έξγνπ, θαη κάιηζηα ζηελ 
πεξηθέξεηα, απνηειεί ξεαιηζηηθή πξφηαζε αλάπηπμεο ησλ ελ ιφγσ Μέζσλ.  

ην πιαίζην απηφ ε  ΔΗΔΜ-Θ δεηά λα ηξνπνπνηεζεί ν λ.3592/2007, 
θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε νη αδεηνχρνη ζηαζκνί παλειιαδηθήο εκβέιεηαο λα 



απαζρνινχλ έλαλ ειάρηζην αξηζκφ δεκνζηνγξάθσλ αλά γεσγξαθηθφ 
δηακέξηζκα. Έηζη δηαζθαιίδεηαη ν ελεκεξσηηθφο ραξαθηήξαο ηνπο ζε ζέκαηα 
πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο θαη φρη κφλν ηεο Πξσηεχνπζαο ηεο 
Διιάδαο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ έρνπκε ήδε ζπληάμεη λνκνζεηηθή πξφηαζε, 
πνπ έρεη σο εμήο:  

 
Σν πξψην εδάθην ηνπ ζηνηρείνπ β’ ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ 
άξζξνπ 6 ηνπ λ.3592/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
«β) Τν πξνζωπηθό ηωλ αδεηνύρωλ εζληθήο εκβέιεηαο 
ελεκεξωηηθνύ ραξαθηήξα πξέπεη λα απαξηίδεηαη, θαηά κέζν όξν 
εηεζίωο, ηνπιάρηζηνλ από δηαθόζηα (200) άηνκα, εθ ηωλ νπνίωλ 
ηα ………………    είλαη δεκνζηνγξάθνη. 
Οη αδεηνύρνη εζληθήο εκβέιεηαο ελεκεξωηηθνύ ραξαθηήξα 
πξέπεη ππνρξεωηηθά λα απαζρνινύλ κε ζπκβάζεηο 
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο πιήξνπο απαζρόιεζεο, θαηά κέζν όξν 
εηεζίωο, ζπγθεθξηκέλν αξηζκό δεκνζηνγξάθωλ ζε 
αληαπνθξηηηθά γξαθεία ζηε ……………………. 
[ζπκπιεξώλνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο γεωγξαθηθέο πεξηνρέο] . Ο 
αξηζκόο ηωλ απαζρνινύκελωλ δεκνζηνγξάθωλ είλαη 
ηνπιάρηζηνλ ……………………………………… [Σπκπιεξώλεηαη 
ν ειάρηζηνο αξηζκόο απαζρνινύκελωλ δεκνζηνγξάθωλ αλά 
γεωγξαθηθή πεξηνρή]».  
Σν ηξίην εδάθην ηνπ ζηνηρείνπ β’ ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ 
άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3592/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
«Τν πξνζωπηθό ηωλ αδεηνύρωλ πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο 
ελεκεξωηηθνύ ραξαθηήξα πξέπεη λα απαξηίδεηαη θαηά κέζν όξν 
εηεζίωο, ηνπιάρηζηνλ από  δέθα πέληε (15) άηνκα, εθ ηωλ 
νπνίωλ νη ………….. είλαη δεκνζηνγξάθνη. Οη αδεηνύρνη 
πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο ελεκεξωηηθνύ ραξαθηήξα πξέπεη 
ππνρξεωηηθά λα απαζρνινύλ κε ζπκβάζεηο εμαξηεκέλεο 
εξγαζίαο πιήξνπο απαζρόιεζεο, θαηά κέζν όξν εηεζίωο, 
ηνπιάρηζηνλ ……………. δεκνζηνγξάθνπο  εθηόο ηνπ ηόπνπ ηεο 
έδξαο ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ». 
 

 
3. ΔΡΣ 3 
Η λέα πεξίνδνο ππνρξεσηηθήο δηαθνπήο ησλ ζπκβάζεσλ έξγνπ 
δεκνζηνγξάθσλ πνπ απαζρνινχληαη ζηελ ΔΡΣ3 θαζηζηά εμαηξεηηθά επίθαηξε 
ηε δεδεισκέλε (απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008) βνχιεζε ηνπ ππνπξγνχ 
Δζσηεξηθψλ Πξ. Παπιφπνπινπ λα δνζεί νξηζηηθή ιχζε ζην πξφβιεκα 
ζπζηήλνληαο νξγαληθέο ζέζεηο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη 
πξνθεξχζζνληαο δηαγσληζκφ ζηνλ νπνίν ζα πξνβιέπεηαη ηζρπξή 
κνξηνδφηεζε φζσλ ζπλαδέιθσλ απαζρνινχληαη ζηελ ΔΡΣ κε ζπκβάζεηο 
έξγνπ.  

Η ΔΗΔΜ-Θ επαλαιακβάλεη ηελ πάγηα ζέζε ηεο φηη ε απνθαηάζηαζε 
φισλ ησλ ζπκβαζηνχρσλ δεκνζηνγξάθσλ δελ είλαη κφλν δήηεκα 
λνκηκφηεηαο θαη εξγαζηαθήο ηάμεο αιιά απνηειεί θξίζηκν φξν γηα λα 
αλαπηχμεη ην ηξίην θαλάιη ηεο δεκφζηαο ξαδηνηειεφξαζεο ην ελεκεξσηηθφ 
πξφγξακκά ηνπ. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, δεηά:   



 Γηα φινπο ηνπο δεκνζηνγξάθνπο πνπ απαζρνινχληαη ζηα 
πξνγξάκκαηα ηεο ΔΡΣ 3 θαιχπηνληαο πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο λα 
θαηαξηίδνληαη απνθιεηζηηθψο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ. 

 Να ζπζηαζνχλ άκεζα νη νξγαληθέο ζέζεηο ζηηο νπνίεο ζα 
απνξξνθεζνχλ νη δεκνζηνγξάθνη πνπ απαζρνινχληαη ζηελ ΔΡΣ3 κε 
ζπκβάζεηο έξγνπ νη νπνίεο ππνθξχπηνπλ ζρέζε εμαξηεκέλεο 
εξγαζίαο.  

 Να ιεθζεί άκεζα κέξηκλα γηα λα βειηησζνχλ νη ζπλζήθεο εξγαζίαο 
ησλ ζπλαδέιθσλ ζηε ΔΡΣ 3, νη νπνίνη θαινχληαη λα επηηειέζνπλ ην 
έξγν ηνπο ρσξίο ηνπο ζηνηρεηψδεηο, πνιιέο θνξέο, φξνπο πγηεηλήο θαη 
αζθάιεηαο. 

 Να ζεζκνζεηεζεί ε εθπξνζψπεζε ηεο ΔΗΔΜ-Θ ζηε Γηνηθνχζα 
Δπηηξνπή ηεο ΔΡΣ3. 

 Να ζσξαθηζηεί θαη λα εληζρπζεί ε απηνλνκία ηεο ΔΡΣ 3 ζε φια ηα 
επίπεδα, ψζηε λα αληαπνθξηζεί ν δεκφζηνο ξαδηνηειενπηηθφο θνξέαο 
ηεο Βφξεηαο Διιάδαο κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηηο 
απαηηήζεηο πνπ εγείξεη ην γεσγξαθηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. 

 
 
 

4. ΓΗΜΟΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΔΝΗΜΔΡΩΗ 

ε πξφζθαηε ζπλάληεζε πνπ πξνθαιέζαηε ζρεηηθά κε ην θαζεζηψο 
ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ  
δηαπηζηψζεθε φηη ην ζχλνιν ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ  θφζκνπ απνδέρεηαη  ηε 
λνκνζεηηθή πξφηαζε πνπ έρεη ππνβάιεη ζε εζάο ην Γ ηεο ΚΔΓΚΔ, θαζψο 
κε ηελ εθαξκνγή ηεο απνηξέπεηαη ν πεξηνξηζκφο ησλ θεθηεκέλσλ 
εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ησλ δεκνζηνγξάθσλ πνπ απαζρνινχληαη ζηα ελ 
ιφγσ Μέζα Δλεκέξσζεο.  

Η ΔΗΔΜ-Θ ζεσξεί αλαγθαίν λα θέξεηε ην ζπληνκφηεξν πξνο ςήθηζε 
ζηε Βνπιή ηε ζπγθεθξηκέλε ηξνπνινγία, ε νπνία ζπλ ηνηο άιινηο κπνξεί λα 
απνηειέζεη εθαιηήξην γηα λα αλαπηχμνπλ ηα δεκνηηθά ΜΜΔ πεξαηηέξσ ηα 
πξνγξάκκαηά ηνπο κε πεξηερφκελν πνπ αλαινγεί ζηελ απμεκέλε επζχλε 
ηνπο ζην πεδίν ηεο ηνπηθήο ελεκέξσζεο.  

   
 
5. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΣΤΠΟ 
 

Ωο Έλσζε πληαθηψλ κε πεδίν επζχλεο εμαηξεηηθά εθηεηακέλν ζηελ 
πεξηθέξεηα, ζεσξνχκε θξίζηκν δήηεκα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαιφγνπ κε αληηθείκελν «ελδερφκελεο βειηηψζεηο ζην Ν. 
3548/2007 πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα απαζρφιεζεο πξνζσπηθνχ θαη ηξφπσλ 
ελίζρπζεο ησλ εκεξήζησλ θαη εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθψλ θαη ηνπηθψλ 
εθεκεξίδσλ», ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε δηθή ζαο πξσηνβνπιία.  

Η ΔΗΔΜ-Θ επηκέλεη ζηελ πάγηα ζέζε ηεο φηη θάζε εθδνηηθφ 
εγρείξεκα ζηνλ ρψξν ηεο Δλεκέξσζεο, εηδηθά ζηελ πεξηθέξεηα, πξέπεη:  

 λα ζπλνδεχεηαη απφ ερέγγπα βησζηκφηεηαο  

 λα δηέπεηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο θαη αδηαπξαγκάηεπηνπο θαλφλεο 
φζνλ αθνξά ζηνλ ειάρηζην αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ 
δεκνζηνγξάθσλ κε ζπκβάζεηο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ανξίζηνπ 
ρξφλνπ 



 λα πξνβιέπεη αζθάιηζε φισλ ησλ ζπληαθηψλ απνθιεηζηηθψο ζην 
ΔΣΑΠ ΜΜΔ.  

ην πιαίζην απηφ δεηνχκε λα πηνζεηεζνχλ ζην αθέξαην νη πξνηάζεηο πνπ έρεη 
ππνβάιεη ε ΔΗΔΜ-Θ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο άιιεο Δλψζεηο πληαθηψλ ζην 
πιαίζην ηνπ πξναλαθεξζέληνο δηαιφγνπ θαη λα εληαζεί ν έιεγρνο ηεο 
εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο, ψζηε λα εληζρπζνχλ νη πεξηθεξεηαθέο 
πξνζπάζεηεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνυπνζέζεηο νπζηαζηηθήο 
πξνζθνξάο ζηνλ ρψξν ηεο Δλεκέξσζεο. 
 
6. ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ 
O λένο αζθαιηζηηθφο λφκνο δελ πιήηηεη απιψο ηνπο δεκνζηνγξάθνπο σο  
εξγαδφκελνπο, αιιά εθ ηνπ απνηειέζκαηνο ηελ ίδηα ηελ Δλεκέξσζε. Οη 
δεκνζηνγξαθηθέο Δλψζεηο είλαη απνθαζηζκέλεο λα κε λνκηκνπνηήζνπλ ηα 
φξγαλα πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο θαη δεηνχλ:  

 Να θαηαξγεζνχλ φινη νη αληηαζθαιηζηηθνί λφκνη ηεο ηειεπηαίαο 
δεθαπεληαεηίαο.  

 Να δηαηεξεζεί ε απηνηέιεηα, ε απηνλνκία, ε απηνδηνίθεζε θαη ε 
απηνδηαρείξηζε ηνπ ΔΓΟΔΑΠ. 

 Να απνηξαπεί ε δήκεπζε ησλ πφξσλ θαη ησλ απνζεκαηηθψλ ησλ 
Σακείσλ, ηα νπνία δελ επηβαξχλνπλ νχηε κε έλα επξψ ηνλ Κξαηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ. 

 
 

7.  ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΔΩΝ 
ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΩΝ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΩΝ  

Οη εμειίμεηο ζηηο επηρεηξήζεηο Δλεκέξσζεο ππφ ην βάξνο (ή κε ηελ επίθιεζε 
ηεο θξίζεο θαζηζηνχλ εμαηξεηηθά επίθαηξεο ηηο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο ηεο 
ΔΗΔΜ-Θ γηα λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηηο 
απαηηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ:  

I. Ννκνζεηηθή ππνρξέσζε θαηάζεζεο εγγπεηηθήο ξήηξαο απφ φιεο ηηο 
εθδνηηθέο επηρεηξήζεηο, ε νπνία ζα θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε κε 
θαηαβνιήο δεδνπιεπκέλσλ απνδνρψλ, δηαγλσζκέλεο απφ 
ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε. Αλάινγε ππνρξέσζε έρεη 
θαζηεξσζεί γηα φιεο ηηο αλψλπκεο πνδνζθαηξηθέο ή 
θαιαζνζθαηξηθέο εηαηξίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα εζληθά 
πξσηαζιήκαηα, ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη νη απαηηήζεηο ησλ 
επαγγεικαηηψλ αζιεηψλ, θαη γηα  φια ηα πξαθηνξεία ηνπξηζκνχ, γηα 
λα δηαζθαιίδνληαη νη απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 
ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Δλαιιαθηηθά ζα κπνξνχζε λα θαζηεξσζεί 
ππνρξέσζε ησλ εθδνηηθψλ επηρεηξήζεσλ λα κεηαηξαπνχλ φιεο ζε 
αλψλπκεο εηαηξίεο θαη λα θαηαζέηνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν Σξαπεδηθφ 
Λνγαξηαζκφ ην θεθάιαηφ ηνπο, απφ ην νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα 
ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

II. χζηαζε ελφο Σακείνπ, κε ηε κνξθή ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ 
Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ, θαηά ηα πξφηππα ηνπ Δπηθνπξηθνχ Κεθαιαίνπ 
ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ αζηηθήο επζχλεο απφ αηπρήκαηα 
απηνθηλήησλ (λ.489/1976). Μέιε ηνπ ζα είλαη βάζεη λφκνπ 
ππνρξεσηηθά φιεο νη εθδνηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ εθδίδνπλ εκεξήζηεο 
ή εβδνκαδηαίεο εθεκεξίδεο. Σν Σακείν απηφ ζα θαιχπηεη ηηο 



απαηηήζεηο εξγαδνκέλσλ εθδνηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε πεξηπηψζεηο 
πνπ απηνί απνδεδεηγκέλα αδπλαηνχλ λα εηζπξάμνπλ ηηο δηθαζηηθά 
βεβαησκέλεο απαηηήζεηο ηνπο, είηε ιφγσ έιιεηςεο πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ, είηε ιφγσ πηψρεπζεο, είηε ιφγσ ιχζεο ηεο εξγνδφηξηαο 
εηαηξίαο. Σα Σακείν απηφ ζα κπνξνχζε λα επηρνξεγεζεί είηε απφ ηα 
ίδηα θεθάιαηα ησλ κειψλ ηνπ (φισλ ησλ εθδνηηθψλ επηρεηξήζεσλ), 
είηε απφ έλα κέξνο ηεο ακνηβήο ηνπο απφ ηηο θαηαρσξήζεηο πνπ 
ιακβάλνπλ απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα. 

III. Δλαιιαθηηθά ζα κπνξνχζε λα πξνβιεθζεί ε ζχζηαζε ελφο 
«Λνγαξηαζκνχ» πξνζηαζίαο εξγαδνκέλσλ δεκνζηνγξάθσλ απφ ηελ 
αθεξεγγπφηεηα ησλ εθδνηηθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ λα ππάγεηαη ζηε 
Γεληθή Γξακκαηεία Σχπνπ, ν νπνίνο ζα ηξνθνδνηείηαη απφ εηζθνξέο 
εξγνδνηψλ θαη θξαηηθέο εληζρχζεηο ζηα πξφηππα ησλ ξπζκίζεσλ ηεο 
Οδεγίαο ηεο Δ.Δ 80/987 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο νδεγίεο 
87/164, 2002/74) θαη ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε ην 
άξζξν 16 ηνπ λ.1836/1982, ην άξζξν 3 ηνπ π.δ 1/1990, ην άξζξν 44 
ηνπ λ.2648/1998 θαη ην άξζξν 1 παξ. 2 π.δ 151/1999), πνπ 
αθνξνχλ ηε δηαζθάιηζε γεληθά αλεμφθιεησλ απαηηήζεσλ ησλ 
κηζζσηψλ ζε πεξίπησζε αθεξεγγπφηεηαο ηνπ εξγνδφηε. 

IV. Ωο πξφζζεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ 
δεκνζίνπ ηνκέα είηε ζηηο λνκαξρηαθέο θαη ηνπηθέο εθεκεξίδεο είηε 
ζηηο εθεκεξίδεο παλειιήληαο εκβέιεηαο, ζα κπνξνχζε λα 
θαζηεξσζεί ε έιιεηςε νπνηαζδήπνηε εθθξεκνχο νθεηιήο απέλαληη ζε 
νπνηνλδήπνηε εξγαδφκελν, ε νπνία ζα δηαπηζηψλεηαη κε ηελ 
πξνζθφκηζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ θαη ε 
ηήξεζε ησλ νηθείσλ Δ κε βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ θαηά ηφπν 
ΔΠΔ. Καηά ηνλ ηξφπν απηφ ζα κπνξνχζε λα απνηξαπεί ε 
απνθφκηζε θεξδψλ ησλ εθδνηηθψλ επηρεηξήζεσλ εηο βάξνο ηνπ 
κφρζνπ θαη ηεο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο.            

 
 

 
8. ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΓΩΓΩΝ 
Ο ηππνθηφλνο –φπσο έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ ην ζχλνιν ηνπ 
δεκνζηνγξαθηθνχ θφζκνπ– Νφκνο 1178/81 απνηειεί θξαπγαιέν παξάδεηγκα 
ζηξέβισζεο ηεο έλλνηαο ηνπ Γηθαίνπ. Γηφηη ελψ ππνηίζεηαη πσο απνζηνιή 
ηνπ είλαη λα πξνζηαηεχεη ηελ ηηκή θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα πνιηηψλ θαη 
δεκνζίσλ πξνζψπσλ, ε πξάμε δείρλεη πσο βάζεη απηνχ επηρεηξείηαη απφ 
πνηθίινπο «ζηγφκελνπο» ε θίκσζε ησλ δεκνζηνγξάθσλ θαη κάιηζηα κε 
θφβεηξν ηελ εζηθή θαη νηθνλνκηθή εμφλησζή ηνπο.  

Δίλαη ζαθέο φηη παξφκνηεο πξαθηηθέο ζηξέθνληαη επζέσο ελαληίνλ ηεο 
ίδηαο ηεο ειεπζεξνηππίαο επηρεηξψληαο λα επηβάινπλ έλα είδνο πξνιεπηηθήο 
ινγνθξηζίαο ζηνπο ιεηηνπξγνχο ηνπ Σχπνπ θαη λα ηνπο ζηεξήζνπλ κηα 
δπλαηφηεηα ζχκθπηε κε ην δεκνζηνγξαθηθφ έξγν: ηελ άζθεζε θξηηηθήο.  

Η ΔΗΔΜ-Θ έρεη εδψ θαη ρξφληα θαηαγγείιεη ην δήηεκα θαη έρεη 
επηζεκάλεη ηελ επείγνπζα αλάγθε λα αιιάμεη ην ζρεηηθφ λνκηθφ πιαίζην – 
αλάγθε ηελ νπνία αλαγλσξίδνπλ αθφκε θαη πξψελ ππνζηεξηθηέο ην λφκνπ. 
Πάγηα ζέζε ηεο είλαη φηη επηβάιιεηαη ε εγθαηάιεηςε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ 
θαηψηαηνπ νξίνπ απνδεκηψζεσο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν 1178/81, εηδηθά 
πξνθεηκέλνπ πεξί ηνπ γξαπηνχ Σχπνπ. Καη απηφ επεηδή ην ζχζηεκα έρεη 
παξεθθιίλεη ηνπ ζθνπνχ ηνπ, θαζψο θαηαδεηθλχεηαη απφ ην επξείαο έθηαζεο 



θαηλφκελν πξνζρεκαηηθψλ/θαηαρξεζηηθψλ αγσγψλ, πνπ αζθνχληαη αθξηβψο 
γηα λα ππνρξεψζνπλ ζε εμψδηθν ζπκβηβαζκφ ηηο εθεκεξίδεο ή ηνπο 
ζπληάθηεο κε ηελ απεηιή ηεο απνδεκηψζεσο.  

ε ζπλεξγαζία κάιηζηα κε ηηο άιιεο δεκνζηνγξαθηθέο Δλψζεηο, έρεη 
πξνεηνηκαζηεί απνιχησο ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε, βάζεη ηεο νπνίαο ε δηάηαμε 
ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ κφλνπ ηνπ Ν 1178 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη ζήκεξα ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:  

 
«Σηηο πεξηπηώζεηο παξάλνκεο πξνζβνιήο ηεο ηηκήο ή ηεο 
ηδηωηηθήο ή άιιωλ εθθάλζεωλ ηεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ αηόκνπ 
από ην Μ.Μ.Ε., δηαηάζζεηαη από ην δηθαζηήξην πνπ δηαπηζηώλεη 
ηελ παξάλνκε πξνζβνιή, εθόζνλ έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθό 
αίηεκα κε ηελ αγωγή κε ηελ νπνία δεηείηαη ε αλαγλώξηζε ηεο 
παξάλνκεο πξνζβνιήο, ε απηνύζηα ηθαλνπνίεζε ηνπ 
πξνζβιεζέληνο κε ηελ κνξθή ηεο επαλόξζωζεο θαηά ηνλ 
πξνζήθνληα θαη αλάινγν, ηεο πξνζβνιήο, ηξόπν. Πεξαηηέξω 
αμίωζε θαηαβνιήο απνδεκίωζεο (ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο), 
γηα ηελ παξάλνκε πξνζβνιή θξίλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ ηνπ Α.Κ. θαηαξγνπκέλνπ ηνπ ειαρίζηνπ πνζνύ 
ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 2, άξζ. 9 κε 
ηνλ λ. 1178/81 όπωο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 5, άξζξν 
κόλνπ λ. 2243/95. 
Με ππνπξγηθή απόθαζε πνπ ζα εθδνζεί εληόο ηξηώλ κελώλ 
από ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο ζα θαζνξηζζνύλ νη ηξόπνη 
θαη πξνϋπνζέζεηο ηεο απηνύζηαο ηθαλνπνίεζεο ηνπ 
πξνζβιεζέληνο θαη ε κνξθή ηεο επαλόξζωζεο. 
Εάλ ν ππόρξενο πξνο επαλόξζωζε δελ πξνβεί εηο απηή ή δελ 
πξνβεί πξνζεθόληωο εηο απηήλ, ζύκθωλα κε όζα ζηελ 
ππνπξγηθή απόθαζε ζα νξίδνληαη, ν ζηγείο θαη ληθήζαο δηάδηθνο 
δηθαηνύηαη λα θαηαρωξήζεη ηελ επαλόξζωζε ζε δύν 
ειεθηξνληθά ή έληππα ΜΜΕ ηεο επηινγήο ηνπ. Η ζρεηηθή 
δαπάλε βαξύλεη ην ΜΜΕ ην νπνίν δηαηάρζεθε λα πξνβεί ζηελ 
επαλόξζωζε». 

 
 
 
9. ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΣΟ 
Σν δηθαίσκα ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ απνξξήηνπ θαηνρπξψλεηαη κφλν ζηνλ 
θψδηθα δενληνινγίαο ησλ ειιήλσλ δεκνζηνγξάθσλ, πνπ ςεθίζηεθε 
νκφθσλα ζην Β’ πλέδξην ηεο ΠΟΔΤ ηνλ Ινχλην ηνπ 1998, θαη ζπλεπψο 
αλαπηχζζεη ηελ ηζρχ ηνπ κφλν κεηαμχ ησλ ηδίσλ σο θαλφλαο 
απηνδέζκεπζεο, θαζψο θαη απέλαληη ζηνπο εξγνδφηεο ησλ έληππσλ θαη 
ειεθηξνληθψλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο, δεδνκέλνπ φηη έρεη ελζσκαησζεί θαη ζηηο 
Δ κεηαμχ ΔΙΗΔΑ – ΔΗΔΑ, ΔΗΔΑ – ΔΡΣ Α.Δ θαη ΔΗΔΑ – ΔΙΣΗΔΔ. 

Σν δηθαίσκα φκσο απηφ δελ ελεξγεί απέλαληη ζε δεκφζηνπο θνξείο θαη 
αξρέο (αλαθξηηηθέο αξρέο, εηζαγγειηθέο ππεξεζίεο, δηθαζηήξηα, αζηπλνκηθέο 
αξρέο θ.ά.), δηφηη δελ έρεη θαηνρπξσζεί λνκνζεηηθά, φπσο ζε άιια 
επαγγέικαηα (ηαηξηθφ θαη δηθεγνξηθφ απφξξεην) θαη φπσο ζπκβαίλεη ζε  
άιιεο ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ν 
δεκνζηνγξάθνο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπ γηα ηελ 
απνθάιπςε ηεο αιήζεηαο θαη ηελ νξζή ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ λα βξίζθεηαη 



εθηεζεηκέλνο απέλαληη ζηηο δησθηηθέο αξρέο ή θαη ζε νπνηνλδήπνηε ζίγεηαη 
απφ ηε δεκνζηνπνίεζε γεγνλφησλ. 
 Η ΔΗΔΜ-Θ δεηά λα πξνρσξήζεη άκεζα ε επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο 
κε ζθνπφ ηελ θαηάζεζε ζρεηηθνχ ζρεδίνπ λφκνπ θαη ζαο θαηαζέηεη 
ζπλεκκέλν, σο αθεηεξία πξνβιεκαηηζκνχ, ην ζρεηηθφ άξζξν κε ην νπνίν 
θαηνρπξψλεηαη ην δεκνζηνγξαθηθφ απφξξεην κε λφκν ηνπ βειγηθνχ θξάηνπο.  

 

Κχξηε πθππνπξγέ,  

 

Έρνληαο ζέζεη ηε κεηαμχ καο ζπλεξγαζία ζε βάζε θνηλψλ –έζησ θαη απφ 
δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο– επηδηψμεσλ, επηκείλακε θαη ζε απηή ηε ζπλάληεζή 
καο ζηελ νδφ ησλ γφληκσλ πξνηάζεσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφλ πηζηεχνπκε 
άιισζηε φηη απνηππψλνπκε θαιχηεξα ηε δηαξθή αγσλία ηνπ 
δεκνζηνγξαθηθνχ δπλακηθνχ ηεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
αγαζνχ ηεο Δλεκέξσζεο απφ θάζε είδνπο επηζέζεηο, αγσλία ηελ νπνία 
είκαζηε βέβαηνη φηη ζπκκεξίδεζηε.  

 
 

Δληνιή Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
 
Ο Πξφεδξνο 
 
 
 
Μφζρνο Βντηζίδεο 

              Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο 
 
 
 

         Αλαζηάζηνο Φσθηαλίδεο 

 


