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Αζήλα 8 Μαΐνπ 2021 

Αξ. πξση.113 

 

Πξνο  

 

θ. Θνδσξή Ληβάλην, Τθππνπξγφ παξά ησ Πξσζππνπξγψ ζηνλ Τπνπξγφ 

Δπηθξαηείαο. 

θ. Αλ. Γατηάλε, Δθπξφζσπν Σχπνπ ηεο Ν.Γ. 

θ. Αλαζηαζία Γθαξά, Βνπιεπηή ΤΡΗΕΑ Ν. Έβξνπ, Αλαπιεξψηξηα Σν-

κεάξρε Ψεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο Δλεκέξσζεο & Δπηθνηλσλίαο. 

θ. Βαζίιε Κεγθέξνγινπ, Γξακκαηέα ηεο Κ.Ο. Κηλ. Αιι. θαη Βνπιεπηή 

Ζξαθιείνπ. 

θ. Μαλψιε πληπράθε, βνπιεπηή Ζξαθιείνπ ηνπ ΚΚΔ. 

θ. Κψζηα Μπηηζάλε, πληνληζηή ηεο Κ.Δ. ηνπ ΜΔΡΑ25. 

 

Κνηλνπνίεζε:  

  

Έλσζε Ηδηνθηεηψλ Δπαξρηαθνχ Σχπνπ (ΔΗΔΣ) 

Έλσζε Γεκνζηνγξάθσλ Ηδηνθηεηψλ Σχπνπ (ΔΓΗΠΣ) 

Έλσζε Ηδηνθηεηψλ Ζκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ Αζελψλ (ΔΗΖΔΑ) 

Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δλψζεσλ πληαθηψλ (ΠΟΔΤ) 

Οξγαληζκφ πιινγηθήο Γηαρείξηζεο Έξγσλ ηνπ Λφγνπ (ΟΓΔΛ) 

 

Πξόηαζε ηνπ πλδέζκνπ Ηκεξεζίωλ Πεξηθεξεηαθώλ Δθεκεξίδωλ (ΗΠΔ) γηα 

ηελ ζύζηαζε εληαίνπ Μεηξώνπ ελεκεξωηηθώλ ΜΜΔ 

 

Ζ πξφηαζή καο γηα ηελ ζπγθξφηεζε εληαίνπ Μεηξψνπ ελεκεξσηηθψλ ΜΜΔ εδξάδεηαη 

ζε δπν ππιψλεο, ηξία θξηηήξηα θαη κηα επνπηεχνπζα Αξρή.  

Καη' αξράο αλαγλσξίδεηαη σο ζεηηθή θαη ελ πνιινίο σο ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηψλ 

ηφηε θαη ηνπ ΖΠΔ, ε αθεηεξία απηνχ ηνπ καθξχ δηαιφγνπ, πνπ είρε σο απνηέιεζκα 

ηε ζέζπηζε ηνπ 3548/2007 επί ππνπξγίαο Θ. Ρνπζφπνπινπ θαη παξήγαγε ην νηθείν 

Μεηξψν.  

Ζ ηνπιάρηζηνλ πιεκκειήο εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηνπ, ν πεξηνξηζκφο ηνπ ζηε δηαρεί-

ξηζε ησλ θαηαρσξίζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ν ηξφπνο πνπ έθζαζε αλαζεσξνχκελνο επί 
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ηα ρείξσκέρξη ηηο κέξεο καο, αθχξσζαλ ηε δπλακηθή ηνπ, αθπδάησζαλ ην πλεχκα ηνπ 

λνκνζέηε.  

ε θάζε πεξίπησζε, ε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ επηβάιιεη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαη-

ζίνπ, ζπκθψλσο πξνο ην επξσπατθφ θαη δηεζλέο ππφδεηγκα, θπξίσο ιφγσ ησλ λέσλ 

εθαξκνγψλ ζηε καδηθή επηθνηλσλία θαη ηελ εκθάληζε ησλ λέσλ Μέζσλ. 

 

Ζ ζχληαμε Μεηξψνπ ελεκεξσηηθψλ ΜΜΔ πξνυπνζέηεη θαη' αξρήλ ηελ πεξηγξαθή 

ηνπ ελεκεξωηηθνύ ηνπο ραξαθηήξα, ηδηόηεηα πνπ αλαγλωξίδεηαη από ηελ ύιε ωο 

ην πξνϊόλ ηεο εξγαζίαο ηωλ δεκνζηνγξάθωλ. Ο ιφγνο γίλεηαη γηα ηελ παξαγσγή 

πξωηόηππνπ πεξηερνκέλνπ, πνπ λα απνδεηθλχεηαη σο ηέηνην, άιισο πσο πξφθεηηαη 

γηα πξντφλ ινγνθινπήο. Ζ επηζήκαλζε έρεη ζεκειηψδε αμία δηφηη ζηελ αληίζεηε πεξί-

πησζε έηζη πεξηγξάθεηαη ε γελεζηνπξγφο αηηία ηνπ ππεξπιεζπζκνχ ησλ ειιεληθψλ 

ΜΜΔ θαη ησλ εθδφζεσλ «κατκνχ». 

 

ήκεξα πθίζηαληαη ην Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ On Line Media (δηαδηθηπαθά ελεκεξσ-

ηηθά Μέζα) ηνπ Ν4339/15 (άξζξα 52,53,54) θαη ην Μεηξψν Πεξηθεξεηαθνχ θαη Σνπη-

θνχ Σχπνπ ηνπ Ν4487/17, κε ηνλ νπνίν αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 2 ηνπ Ν3548/07.  

 

Ζ αλαγθαηφηεηα εληαίνπ Μεηξψνπ ελεκεξσηηθψλ ΜΜΔ εδξάδεηαη ζηε δηαπίζησζε 

ηεο αληαγσληζηηθήο πιένλ ζπλάληεζεο όιωλ, ζην πεδίν ηωλ παξαγώγωλ, ελεκεξω-

ηηθώλ ηζηνζειίδωλ, θαη ηνύην αλεμαξηήηωο ηεο αξρηθήο ππόζηαζεο ηνπ κεηξηθνύ 

ΜΜΔ. Αλ δει. πξφθεηηαη γηα έληππν, ξαδηφθσλν ή ηειεφξαζε ή κηα θαηλνχξηα ηζην-

ζειίδα. Οη ζηνηρεηψδεηο πξνυπνζέζεηο παξαγσγήο πξσηφηππνπ, ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ 

είλαη θνηλέο. Κνηλά σο εθ ηνχηνπ θαη ηα βαζηθά θξηηήξηα ζπκπεξίιεςεο ζην εληαίν 

Μεηξών. 

 

Απηφ ινγίδεηαη σο απηόλνκνο κεραληζκόο, ζεζκηθά θαηνρπξωκέλνο, πνπ λα παξά-

γεη δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο, παξέρνληαο ζαθή εηθόλα γηα ην θαζεζηώο, ηηο 

δπλαηόηεηεο θαη ηα δεδνκέλα ηωλ ΜΜΔ. Να αθνξά ζην ζύλνιν ηωλ αζθνύκελωλ 

δεκόζηωλ πνιηηηθώλ γηα απηά, από ηελ θξαηηθή δηαθήκηζε, ηελ γεληθόηεξε πη-

ζηνπνίεζε, έωο ηηο πνιηηηθέο νηθνλνκηθήο θαη ζεζκηθήο ζηήξημεο ηνπο. 

 

Σν δηεζλέο ππφδεηγκα 
i
γηα ηα θξηηήξηα έληαμεο ζην Μεηξψν ελεκεξσηηθψλ ΜΜΔ α-

λαιχεηαη ζε ηξία πεδία. Σελ αληαπόθξηζε ηεο αγνξάο επί ηε βάζεη έγθπξσλ κεηξή-

ζεσλ θπθινθνξίαο, ζέαζεο, αθξφαζεο, επηζθεςηκφηεηαο. Σελ ηζηνξηθόηεηα θαη ηελ 

απαζρόιεζε.  

 

' απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο, νπζηψδεο παξάκεηξνο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο θαζηέξσ-

ζεο νξίνπ βηωζηκόηεηαο (ζε θπθινθνξία θαη κε θάζε άιιε πξφζθνξε φζν θαη εγγπ-

εκέλε κέηξεζε), πνπ λα ζπλαξηάηαη θαη λα ζπγθξίλεηαη κε ηηο ζηνηρεηψδεηο ζηαζεξέο 

ηνπ πξνβιεπφκελνπ θφζηνπο ζε εξγαζία θαη ππνδνκέο, ζχκθσλα κε ηηο επηβεβιεκέλεο 

απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο άξα θαη ζπκπεξίιεςεο ζην Μεηξψν. Αξρήο γελνκέλεο απφ 

ηνλ κνλαδηαίν εθδφηε-δεκνζηνγξάθν ελφο πιεζπζκηαθά κηθξνχ ηφπνπ, ηνπ νπνίνπ ε 



ηδηφηεηα απνδεηθλχεηαη απφ ηελ θχξηα πεγή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηελ αζθάιηζή ηνπ, 

έσο ηηο κεγάιεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο Σχπνπ κε ζπληαθηηθή νκάδα θαη πξνζσπηθφ. 

Ζ ηθαλνπνίεζε απηψλ ζεσξείηαη ζεκειηψδεο ψζηε λα ππνζηεξίδεηαη ε αλεμαξηεζία 

ησλ ΜΜΔ. 

 

Ζ δηεζλήο θαη ε δηθή καο εκπεηξία παξαπέκπεη ζηελ αλάγθε ζέζπηζεο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο δνκεκέλεο ζε εζληθφ επίπεδν, δηαξζξσκέλεο αλά Πεξηθέξεηα, γηα ηελ εθαξκν-

γή ησλ θαλφλσλ ηνπ Μεηξψνπ θαη ηνλ ιεηηνπξγηθφ έιεγρν ηεο. Αλεμάξηεηε Αξρή θαη 

εληαίν Μεηξψν θαζίζηαληαη νη ζεκειηψδεηο εγγπήζεηο ηεο αλεμαξηεζίαο, ηνπ δεκν-

θξαηηθνχ ξφινπ θαη ηεο δενληνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ΜΜΔ γεληθψο. 

Μάιηζηα ν ΖΠΔ, ε ΔΗΔΣ θαη ε ΔΓΗΠΣ έρνπλ απφ θαηξφ πξνηείλεη ηελ ίδξπζε Δπη-

κειεηεξίνπ Σύπνπ πνπ ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα έρεη ηνλ ξφιν ηεο επνπηεχνπζαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο, απνδίδνληαο, εθηφο ησλ άιισλ, θαη ζηελ ηδηφηεηα ηνπ Δθδφηε ην 

ζχγρξνλν πεξηερφκελν ηεο, απνθαζηζηψληαο ηελ ζρέζε ησλ ελλνηψλ θαη ησλ φξσλ 

ζπκθψλσο πξνο ην δηεζλέο ππφδεηγκα, ζπκβάιινληαο ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ ειιεληθψλ 

ΜΜΔ κε ην ζεζκηθφ, ζπιινγηθφ, δηεζλέο γίγλεζζαη. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

 

Ο Πξφεδξνο     O Αληηπξφεδξνο      H  Γ. Γξακκαηέαο        Ζ Σακίαο          Ο Κνζκήησξ 

        Γ. Καηζαΐηεο    Μ. Υαιθηαδάθεο      Ν. Βαθεηάδνπ             Υ. Υηώηε         Δ. Λέκαο 
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