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Σε λίγες εβδομάδες λήγει η προθεσμία εγγραφής των επιχειρήσεων στο Μητρώο Ηλεκτρονικών Μέσων 
Ενημέρωσης. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε με την ψήφιση του Ν. 4339 
τον περασμένο Οκτώβριο και που αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως μέχρι το τέλος του χρόνου. 

Στην Ελλάδα, η ρύθμιση του τοπίου των μέσων ενημέρωσης σταμάτησε στα έντυπα. Ό,τι ακολούθησε 
από εκεί και πέρα, αναπτύχθηκε άναρχα, χωρίς να υπακούει σε καμία ρύθμιση παρά μόνο προσωρινής 
φύσης. Η ανάδυση των νέων τεχνολογιών, αντί να απλοποιήσει τα πράγματα τα περιέπλεξε ακόμα 
περισσότερο.  

Βέβαια, όποιος υποστηρίξει ότι το διαδίκτυο είναι δυνατόν να ελεγχθεί, μάλλον δεν ξέρει για τι μιλάει. 
Όμως, άλλο ελέγχεται και άλλο ρυθμίζεται. Και στην δική μας περίπτωση, όπως θα εξηγήσω παρακάτω 
η ρύθμιση δεν είναι τιμωρητική αλλά με επιβράβευση.  
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Θα ήθελα, ωστόσο, να τονίσω ότι η προσπάθεια αυτή δεν είναι μεμονωμένη αλλά εντάσσεται σ’ ένα 
ευρύτερο σχέδιο για τα μέσα ενημέρωσης, το οποίο περιλαμβάνει την επαναλειτουργία της δημόσιας 
ραδιοτηλεόρασης, την αδειοδότηση των παρόχων περιεχομένου τηλεοπτικής ευρυεκπομπής εθνικής 
εμβέλειας, την ίδρυση του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης, τη δρομολόγηση 
της αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών, τη διαφάνεια στη χορήγηση κρατικής διαφήμισης με τη 
δρομολόγηση του «Ηλεκτρονικού Συστήματος Διάθεσης Διαφημιστικού Χρόνου», τη σύσταση του 
Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και την σύσταση του Συμβουλίου Εθνικής 
Επικοινωνιακής Πολιτικής. 

  



Με τη δημιουργία του «Emedia» -όπως ονομάζεται σύντομα το Μητρώο- στόχος είναι να δοθεί  στο 
Διαδίκτυο ή ίδια σημασία με την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τον έντυπο Τύπο. Στη χώρα μας το 
64,8% του πληθυσμού (δηλαδή περισσότεροι από επτά εκατομμύρια άνθρωποι) χρησιμοποιούν το 
Διαδίκτυο. Δε γίνεται, συνεπώς, να παραγνωρίσουμε το ποσοστό των ανθρώπων που ενημερώνονται 
από αυτό. 
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Μια πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου Reuters (Digital News Report 2016)1, που δημοσιεύτηκε τον 
περασμένο Ιούνιο έδειξε ότι πολλοί –και κυρίως οι νέοι– εξασφαλίζουν την ενημέρωσή τους μέσω 
εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες, σε κάποιες περιπτώσεις, έχουν ξεπεράσει την τηλεόραση 
ως κύρια πηγή ειδησεογραφικής ενημέρωσης,. Μεταξύ των νέων 18 έως 24 ετών, ποσοστό 28% 
χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως κύρια πηγή ενημέρωσης, ενώ η τηλεόραση ακολουθεί 
με 24%. Και η τάση αυτή δεν μπορεί παρά να είναι ανοδική. Στην Ελλάδα δε ακόμα περισσότερο αφού 
η μελέτη δείχνει ότι η αγορά των μήντια χαρακτηρίζεται από χαμηλή εμπιστοσύνη και μικρή χρήση των 
παραδοσιακών μέσων (συμπεριλαμβανομένης μιας αδύναμης αγοράς εφημερίδων) ταυτόχρονα με 
πολύ υψηλή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και αποκλειστικά διαδικτυακών μέσων 
ενημέρωσης. 

  
Ας κάνουμε εδώ μια στάση για να μελετήσουμε τα στοιχεία της αξιοπιστίας και ας γυρίσουμε στο 2013 
και μία μελέτη της Palmos Analysis2. Στη μελέτη αυτή, οι πολίτες χαρακτηρίζουν αναξιόπιστα τα 
τηλεοπτικά κανάλια, αλλά σε μεγάλο βαθμό και τις εφημερίδες. Αντίθετα ως περισσότερο αξιόπιστες 
αναγνωρίζουν οι πολίτες τις ενημερωτικές – ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, τις οποίες εμπιστεύονται 
και περισσότερο για την ενημέρωσή τους. 

                                                           
1 http://www.digitalnewsreport.org/survey/2016/greece-2016/ 
2 http://tvxs.gr/news/internet-mme/dimoskopisi-tvxs-kamia-empistosyni-sta-tileoptika-kanalia 

http://www.digitalnewsreport.org/survey/2016/greece-2016/


Συγκεκριμένα το 51% δήλωνε πως τα τηλεοπτικά κανάλια είναι απολύτως αναξιόπιστα και 31% πως τα 
εμπιστεύεται λίγο για την ενημέρωσή του. Αντίθετα μόλις το 3% υποστήριζε πως τα εμπιστεύεται πολύ, 
1% απόλυτα και 14% αρκετά. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις εφημερίδες ήταν 29% (καθόλου), 27% 
(λίγο) και από την άλλη πλευρά 7% (πολύ), 2% (απόλυτα), 22% (αρκετά). 

Γενικότερα σε μια κλίμακα από το 1 (καθόλου) έως το 5 (απόλυτα) στην ερώτηση «πόσο εμπιστεύεστε 
για την ενημέρωση σας τα παρακάτω μέσα», οι συμμετέχοντες απάντησαν: Ενημερωτικές – 
ειδησεογραφικές ιστοσελίδες 2,8, Blogs 2,6, Εφημερίδες / περιοδικά 2,2 και τηλεοπτικά κανάλια 1,7. 
Ωστόσο ενδεικτικό του κλίματος είναι πως κανένα μέσο δεν περνάει το 3. 
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Σε μια αντίστοιχη έρευνα της MRB3, επίσης του 2013, για την αξιοπιστία γενικότερα των θεσμών και 
ιδιαίτερα των μέσων ενημέρωσης, τα ευρήματα είναι παρόμοια: τα μέσα ενημέρωσης βρίσκονται στην 
15η και 16η θέση ανάμεσα σε 22 συνολικά θεσμούς σε επίπεδο εμπιστοσύνης. 
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3 http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=305271&catID=7 



 
Ας επιστρέψουμε όμως στην μελέτη του Reuter’s η οποία μας δείχνει ότι το ποσοστό διάχυσης των 
διαδικτυακών μέσων, δηλαδή το πόσους αναγνώστες/χρήστες καταφέρνουν να προσελκύσουν 
διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του μέσου. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, η τηλεόραση έχει ποσοστό 
55%,  
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οι εφημερίδες 70% (στοιχεία που συμφωνούν αναλογικά και με τις μελέτες αξιοπιστίας που μόλις 
είδαμε) 
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ενώ τα αποκλειστικά διαδικτυακά μέσα, φτάνουν το 91%, ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά στην 
Ευρώπη. 

(Slide 12) 



 
Τα αποκλειστικά διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης όπως το newsbomb.gr και news247.gr είναι συνήθως 
τα πρώτα που ανοίγουν οι χρήστες του διαδικτύου. Επίσης αμφιβόλου ποιότητας blogs –το Reuter’s 
αναφέρει το tro-ma-ktiko.blogspot.com προσελκύουν σημαντικά ακροατήρια. Παρ’ όλο που το γεγονός 
αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ως αναδιοργάνωση του χώρου των μέσων, θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη 
ότι πολλοί από αυτούς τους δικτυακούς τόπους συντηρούνται από δημοσιογράφους των 
παραδοσιακών μέσων, οι οποίοι έγιναν γνωστοί την επιτυχημένη εποχή της ιδιωτικής τηλεόρασης (ως 
τέτοια παραδείγματα το Reuter’s αναφέρει τα zougla.gr, enikos.gr και newsit.gr). Επίσης, ένα 
«παραδοσιακά» διαδικτυακό μέσο όπως το In.gr, το οποίο για χρόνια υπήρξε το μεγαλύτερο στην 
ελληνική αγορά, παραμένει ακόμα αρκετά επιτυχημένο. Τέλος οι ιστοσελίδες κάποιων οικονομικών 
εφημερίδων όπως οι capital.gr και naftemporiki.gr προσελκύουν ακροατήριο, πιθανόν, όπως σημειώνει 
η μελέτη ως αποτέλεσμα της σημασίας του οικονομικού ρεπορτάζ στη χώρα. 

Η σημαντική πτώση της κυκλοφορίας των εφημερίδων, οι χαμηλοί αριθμοί πληρωμής συνδρομών για 
τα μέσα ενημέρωσης στο δίκτυο αλλά και το υψηλότατο μπλοκάρισμα των διαφημίσεων (το δεύτερο 
υψηλότερο της έρευνας) σχεδιάζουν ένα ζοφερό πορτραίτο για το μέλλον των εκδοτών στην Ελλάδα. 
Και όπως ήδη σημειώσαμε, όλα τα παραπάνω συνδυάζονται με την χαμηλή αξιοπιστία των 
δημοσιογράφων και των εκδοτικών συγκροτημάτων. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι πολλοί Έλληνες 
πιστεύουν ότι οι ειδήσεις δεν είναι κάτι που πρέπει να πληρώνεις γι’ αυτό κι έτσι διαβάζουν ειδήσεις 
κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε πολύ υψηλότερα ποσοστά από άλλες χώρες. 
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Η πρακτική αυτή συντηρείται από το γεγονός ότι η συμμετοχικότητα (διαμοιρασμός και σχολιασμός) 
ειδήσεων των Ελλήνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ιδιαίτερα υψηλή. Τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης θεωρούνται ως εργαλείο έκφρασης γνώμης και συναισθημάτων κατά την διάρκεια των 
πολιτικών και οικονομικών γεγονότων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, γίνεται φανερό, ότι όπως όλα τα μέσα ενημέρωσης, έτσι και τα διαδικτυακά, τα 
επαγγελματικά διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης οφείλουν να λειτουργούν στη βάση αρχών και 
ρυθμιστικού πλαισίου που να διασφαλίζουν τη διαφάνειά τους. Δυστυχώς τα φαινόμενα αδιαφάνειας 
δεν λείπουν από τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης στη χώρα μας. Χαρακτηριστικό της κατάστασης που 
επικρατεί αποτελεί το γεγονός ότι αρκετές φορές αγνοούμε πλήρως ποιος βρίσκεται πίσω από ένα 
δημοσίευμα σε μια ιστοσελίδα, ποιος γράφει σ’ ένα ενημερωτικό μπλογκ, ή ποια είναι η μετοχική 
σύνθεση μιας εταιρίας που δραστηριοποιείται στο χώρο της ψηφιακής ενημέρωσης. Τους τελευταίους 
μήνες παρακολουθήσαμε μάλιστα φαινόμενα εγκληματικής δράσης, εκβιασμών και σκοτεινών 
συναλλαγών στο χώρο, τα οποία καταδεικνύουν την ανάγκη της θέσπισης κανόνων. 

Πώς θα μπορούσε, λοιπόν, η πολιτεία να ρυθμίσει τα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης. Δεν υπάρχει 
«σφραγίδα» αξιοπιστίας περιεχομένου ή σφραγίδα δημοσιογραφικής δεοντολογίας και αν υπάρχει 
κάτι τέτοιο, τότε ανήκει στη σφαίρα της δικαιοδοσίας των ίδιων των λειτουργών της δημοσιογραφίας. 
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Υπάρχουν όμως, άλλα στοιχεία, τα οποία η πολιτεία οφείλει να ρυθμίζει, με πρώτο και κύριο το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς. Κάθε παραδοσιακό μέσο ενημέρωσης έχει μια «ταυτότητα» μεταφορικά και 
κυριολεκτικά. Γιατί τα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να εξαιρούνται από τον συγκεκριμένο 
κανόνα; 
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Ο Ν. 4339/2015 ορίζει, λοιπόν, ότι η εγγραφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων 
Ενημέρωσης και η δημοσιοποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος είναι μία δικλείδα ασφαλείας αλλά 
και ένας μηχανισμός διαφάνειας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την κρατική διαφήμιση. Πλέον δικαίωμα 
σε αυτήν θα έχουν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο. Το Μητρώο διασφαλίζει πως η κρατική 
διαφήμιση θα διατίθεται σε ιστοσελίδες κατά τρόπο τέτοιο ώστε οι πολίτες να είναι σε θέση να 
γνωρίζουν ποιος έλαβε τα χρήματα της κρατικής διαφήμισης, του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου 
τομέα, και στη βάση ποιων κριτηρίων. Και αυτό αποτελεί το πρώτο σημαντικό κίνητρο εγγραφής, αφού 
το μητρώο λειτουργεί σε εθελοντική βάση.  

Τα δύο επόμενα σημαντικά κίνητρα είναι: 

Κατ’ αρχήν το λογισμικό λογοκλοπής, μια υπηρεσία που θα παρέχεται δωρεάν στα εγγεγραμμένα μέλη. 
Το λογισμικό θα ενημερώνει τους υπεύθυνους των μελών του Μητρώου ότι το πνευματικό τους προϊόν 
εκλάπη από τρίτους, αφήνοντας  στη διακριτική τους ευχέρεια το πώς θα αντιμετωπίσουν το 
περιστατικό. Κεντρικός και βασικός στόχος της Υπηρεσίας Εντοπισμού Λογοκλοπής είναι να υπάρχει 
παντού η πηγή προέλευσης της αρχικής είδησης ώστε να αποφεύγονται τέτοια φαινόμενα, 
ανεξαρτήτως εάν υπάρχει η πρόθεση ή όχι. Αυτή τη στιγμή το λογισμικό είναι στη φάση δημιουργίας 
και ελπίζουμε ότι σύντομα θα είναι σε λειτουργία. 
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Κατά δεύτερο η πρόσβαση στα ιστορικά αρχεία οπτικοακουστικών μέσων, τα οποία τηρούνται στη 
ΓΓΕΕ. Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης διαθέτει ένα πλούσιο οπτικοακουστικό αρχείο το οποίο έμεινε 
ανεκμετάλλευτο για πάρα πολλά χρόνια. Πρόσφατα χάρη στο αρχείο της, φτιάχτηκε ένα ντοκιμαντέρ 7 
λεπτών με πλούσιο φωτογραφικό υλικό για τα γεγονότα του Σεπτεμβρίου του 1955 στην 
Κωνσταντινούπολη. Για όσους θέλουν να το δουν, υπάρχει στο δίκτυο. 
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To emedia βρίσκεται στον «αέρα» του διαδικτύου από τον Ιούνιο του 2016, και είναι προσβάσιμο σε 
κάθε ενδιαφερόμενο στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Μέχρι 
στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 350 εγγραφές.  

Η διαδικασία εγγραφής είναι απλή ενώ οι προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο είναι οι απολύτως 
στοιχειώδεις. Κατ’ ουσίαν, η υποχρέωση των Επιχειρήσεων εξαντλείται στην απλή δήλωση της νομικής 
τους μορφής, των μετόχων τους, του διευθυντή ή εκδότη της ιστοσελίδας και του αριθμού των 
εργαζομένων δημοσιογράφων.  

Μιλώντας για τους εργαζόμενους, θα ήθελα εδώ, να εκφράσω την πεποίθησή μου πως η δημιουργία 
του Μητρώου θα δώσει το έναυσμα να γίνουν μεταβολές προς μια ευνοϊκότερη κατεύθυνση για τους 
εργαζόμενους στο διαδίκτυο. Γιατί οι δημοσιογράφοι του διαδικτύου πολλές φορές, αν δεν είναι οι 
περισσότερες, αναγκάζονται να απασχοληθούν σε συνθήκες εργασιακής γαλέρας. Η επισφαλής ή και 
απλήρωτη εργασία έχει μετατραπεί σε κανονικότητα. Αυτό δεν προάγει ούτε τη σωστή ενημέρωση, 
ούτε τον πολιτισμό και την ελευθεροτυπία. Έχουμε την πεποίθηση ότι η λειτουργία του Μητρώου θ’ 
ανοίξει τη συζήτηση για τους εργαζόμενους στις ιστοσελίδες, για τους επαγγελματίες δημοσιογράφους 
που δεν είναι σήμερα αναγνωρισμένοι από κανένα επαγγελματικό σωματείο. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω την ανάγκη να αντιληφθούμε ότι έχουμε μπροστά μας μια πρώτης 
τάξεως ευκαιρία να διορθωθούν τα κακώς κείμενα. Την εποχή της ψηφιοποίησης και της ελεύθερης 



αγοράς, τα μέσα ενημέρωσης, παραδοσιακά και νέα, αλλά και η διαφημιστική αγορά θα μπορέσουν να 
λειτουργήσουν καλύτερα σ’ ένα κανονιστικό πλαίσιο. Ήδη, το Μητρώο αντιμετωπίζεται θετικά.  

Από την άλλη και η Πολιτεία οφείλει ν’ αποδείξει ότι μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος του πολίτη 
και του εργαζόμενου και να πάρει πρωτοβουλίες, οι οποίες δεν θα είναι επ’ ουδενί περιοριστικές για τα 
μέσα ενημέρωσης και την ελευθερία του Τύπου, αλλά ρυθμιστικές για τη λειτουργία ενός υγιούς 
περιβάλλοντος. 
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