
                                                                                                 

 
Αθήνα, 06/10/2020 

 

Υπόμνημα θζςεων ΣΗΠΕ 
για την πραγματοποίηςη των αναγκαίων τομών ςτον χώρο του περιφερειακοφ Τφπου 

 
 

Με το υπόμνθμα αυτό, κα κζλαμε να επικοινωνιςουμε μαηί ςασ και να ςασ 
παρουςιάςουμε τισ προτάςεισ μασ για τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ και ψθφιακι μετεξζλιξθ 
των εκδοτικϊν επιχειριςεων που Περιφερειακοφ Τφπου. Αυτζσ παρότι διατθροφν μεγάλο 
τμιμα τθσ παραγωγισ πρωτογενοφσ υλικοφ δθμοςιογραφικοφ ζργου και διακζτουν βακιά 
κατανόθςθ των ιδιαιτεροτιτων των τοπικϊν κοινωνιϊν τθσ ελλθνικισ Περιφζρειασ, 
αναγκάηονται να αναπτφςςουν τθ δραςτθριότθτά τουσ κάτω από ζνα απαρχαιωμζνο και 
δυςλειτουργικό (εν τοισ πράγμαςι ανεφάρμοςτο) κεςμικό πλαίςιο. 
Οι κζςεισ και οι προτάςεισ μασ βαςίηονται ςε υποδείγματα τθσ διεκνοφσ και ευρωπαϊκισ 
εμπειρίασ, και εκπθγάηουν από τθν ςτρατθγικι προςζγγιςθ τθσ διαμόρφωςθσ ενόσ 
εξελιγμζνου, ςφγχρονου και ακθδεμόνευτου περιφερειακοφ Τφπου ςτθ Χϊρα.  
 
Ο Σφνδεςμοσ Ημεριςιων Περιφερειακϊν Εφθμερίδων είναι ο εκπρόςωποσ των 
μεγαλφτερων και ςθμαντικότερων επιχειριςεων περιφερειακοφ Τφπου (εφθμερίδεσ και 
ενθμερωτικζσ ιςτοςελίδεσ). Αρικμεί 46 μζλθ, ςχεδόν ςε όλεσ τισ περιφερειακζσ ενότθτεσ τθσ 
ελλθνικισ Επικράτειασ. 
Η νζα διοίκθςθ, που αναδείχκθκε από τθν εκλογοαπολογιςτικι ςυνζλευςθ των μελϊν του 
(12.7.20), απθχεί τθν αποφαςιςτικότθτα όλων για τθν πραγματοποίθςθ των αναγκαίων 
τομϊν ςτον χϊρο, ιχνθλατϊντασ διαρκϊσ και υιοκετϊντασ καινοτόμεσ αλλαγζσ, που 
ςυντελοφνται παγκοςμίωσ ςτον δθμόςιο λόγο και τθ μαηικι επικοινωνία. 
 
1. Εν πρϊτοισ, είναι αδιριτθ θ αναγκαιότθτα ςυγκρότθςθσ νζου και ενιαίου Μθτρϊου 
περιφερειακϊν επιχειριςεων Τφπου ςε αντικατάςταςθ του υφιςτάμενου, 
ςυμπεριλαμβάνοντασ και τθν ψθφιακι μορφι των εφθμερίδων κακϊσ και το ςφνολο των 
ενθμερωτικϊν ιςτοςελίδων ςτθν ελλθνικι περιφζρεια, με τθν εφαρμογι ςφγχρονων 
κριτθρίων και τθν παράλλθλθ λειτουργία εποπτικοφ μθχανιςμοφ (πχ Ανεξάρτθτθ Αρχι ι 
αντιπροςωπευτικι Επιτροπι εποπτείασ). Ο κεντρικόσ άξονασ των κριτθρίων προτείνουμε να 
βαςίηεται ςτο τρίπτυχο ιςτορικότθτα-αναγνωςιμότθτα-απαςχόλθςθ και ςτθ βάςθ τθσ 
εφαρμογισ του να εντάςςεται το ςφνολο των ςχζςεων, που διζπουν τον περιφερειακό 
Τφπο με τουσ φορείσ του Δθμοςίου (ενίςχυςθ, καταχωρίςεισ, κρατικι διαφιμιςθ κλπ). 
2. Η ίδρυςθ επιμελθτθριακοφ κεςμοφ για τον περιφερειακό Τφπο, με ςκοπό τθν 
οργανωτικι αναςυγκρότθςθ του χϊρου και τθν αναβάκμιςθ τθσ ιδιότθτασ του Εκδότθ και 
τθσ ζγκυρθσ δθμοςιογραφίασ. 
3. Το Πρόγραμμα μακράσ πνοισ για τθν ενίςχυςθ του περιφερειακοφ Τφπου πρζπει να 
ενεργοποιθκεί, ιδιαιτζρωσ τϊρα που θ πανδθμικι ςυγκυρία δυςκόλεψε και τισ επιχειριςεισ 
Τφπου, που παρζμειναν βεβαίωσ ςτισ επάλξεισ τθσ ενθμζρωςθσ, μθ φειδόμενεσ κόςτουσ, 
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περιοριςμϊν, κόπων και βαςάνων. Δικαιοφχοι των πόρων του Προγράμματοσ ενίςχυςθσ 
ηθτείται να είναι επίςθσ ο ΣΗΠΕ και οι άλλεσ Ενϊςεισ Τφπου κακϊσ και το Ινςτιτοφτο 
Επαρχιακοφ Τφπου ςτα Χανιά. 
Υπενκυμίηεται ότι τα τελευταία χρόνια, θ μια μετά τθν άλλθ, αφαιρζκθκαν όλεσ οι πρόνοιεσ 
για τθν υποςτιριξθ του περιφερειακοφ Τφπου με τθν επίκλθςθ μνθμονιακϊν δεςμεφςεων, 
και παρά το πζρασ τθσ οδυνθρισ αυτισ περιόδου ουδζποτε επανιλκαν ι 
αντικαταςτάκθκαν με ςφγχρονεσ άλλεσ. 
4. Σφςταςθ Ταμείου για τον Τφπο μζςω του οποίου κα μποροφςαν να 
χρθματοδοτθκοφν ποικίλεσ δράςεισ, όπωσ θ ενίςχυςθ τθσ φιλαναγνωςίασ, ζρευνεσ τθσ 
κοινισ γνϊμθσ κ.π.α.  
5. Ενςωμάτωςθ ςτο εκνικό δίκαιο του άρκρου 15 τθσ ευρωπαϊκισ Οδθγίασ 790/2019 
για τα πνευματικά δικαιϊματα, που μπορεί να αποτρζψει τθ λεθλαςία τθσ 
δθμοςιογραφικισ παραγωγισ και να αποκαταςτιςει τα δικαιϊματα ςυνακολοφκωσ και τα 
ζςοδα των πλθττόμενων από τθν αυκαιρεςία επιχειριςεων Τφπου. 
6. Τζλοσ, είναι εξαίρετθσ ςθμαςίασ θ διατιρθςθ τθσ υποχρζωςθσ του Δθμοςίου να 
προβαίνει ςε ανακοινϊςεισ και καταχωρίςεισ μζςω των περιφερειακϊν εφθμερίδων, 
πρωτίςτωσ για λόγουσ διαφάνειασ και ενθμζρωςθσ. Ζθτάμε θ ιςχφσ τθσ υποχρζωςθσ να 
παρατακεί επ' αόριςτον και πάντωσ θ όποια επ' αυτοφ εξζλιξθ να ςυνεκτιμθκεί κατά τθν 
εκπόνθςθ νζου πλαιςίου υποςτιριξθσ του περιφερειακοφ Τφπου και όχι πριν από τθν 
κακιζρωςι του. 
 

Ιεράρχηςη άμεςων προτεραιοτήτων (και) λόγω περιοριςμών πανδημίασ 
 
1.- Η διατιρθςθ τθσ υποχρζωςθσ των επιχειριςεων περιφερειακοφ Τφπου να καταβάλουν 

ετθςίωσ, πζραν των αςφαλιςτικϊν, το 2% επί του τηίρου τουσ υπζρ του ΕΔΟΕΑΠ, απειλεί 

τθν επιβίωςθ των μικρότερων και αςκενζςτερων εφθμερίδων. Σθμειωτζον ότι με τθν 

αςφαλιςτικι μεταρρφκμιςθ Κατροφγκαλου ιρκθςαν όλεσ οι αςφαλιςτικζσ και φορολογικζσ 

πρόνοιεσ υπζρ του Τφπου, εξακοντίηοντασ τισ υποχρεϊςεισ αυτζσ, δίχωσ ποτζ ζκτοτε να 

υπάρξει κάποια αντιςτακμιςτικι πρόνοια. 

Η υποχρζωςθ αυτι κα ιςοςκελιηόταν με τουσ πόρουσ του πολυετοφσ προγράμματοσ 

ενίςχυςθσ των επιχειριςεων Τφπου δια τθσ επιδότθςθσ τθσ εργαςίασ, το οποίο 

καταργικθκε και ουδζποτε αντικαταςτάκθκε. 

Ζητείται εκτόσ τησ ςφνταξησ και εφαρμογήσ προγράμματοσ ενίςχυςησ, η ζκτακτη και 

ειδική ρφθμιςη των οφειλών ςτον ΕΔΟΕΑΠ με πρόγραμμα τουλάχιςτον 120 δόςεων. 

2.- Η υποχρζωςθ των δθμόςιων Φορζων να δθμοςιεφουν ςτισ εφθμερίδεσ τερματίηεται ςτισ 

31/12/20. Το τζλοσ των καταχωρίςεων εκτόσ του ότι περιορίηει τθν πρόςβαςθ του κακενόσ 

ςτισ ανακοινϊςεισ, προκθρφξεισ, καταχωριςεισ, ςτερεί από τον περιφερειακό Τφπο και τθν 

τελευταία εναπομείναςα πρόνοια υποςτιριξθσ. Ο υπουργόσ Ανάπτυξθσ ανακοίνωςε ςτθ 

Βουλι τθν πρόκεςι του να παρατείνει το υφιςτάμενο κακεςτϊσ για ζναν ακόμα χρόνο. 

Ζητείται η επ’ αόριςτον παράταςη τησ υποχρζωςησ των δημόςιων Φορζων να 

ανακοινώνουν ςτον Τφπο και πάντωσ τθσ οποιαδιποτε αλλαγισ των δεδομζνων να 

προθγθκεί κεςμικόσ διάλογοσ για τθν αντικατάςταςθ του ερειπωμζνου πλαιςίου που 

διζπει τα του περιφερειακοφ Τφπου, με άλλο αρτιμελζσ, ςφγχρονο λειτουργικό και δίκαιο 

υπόδειγμα.  



3.- Σχεδόν όλα τα αιτιματα του ΣΗΠΕ κατατείνουν ςτθν ανάγκη ςυγκρότηςησ Μητρώου 

ενημερωτικών ΜΜΕ ςτη ΓΓΕ&Ε είτε αναφζρεται ςε ζντυπα, ανεξαρτήτωσ περιοδικότητασ, 

είτε ςε ενημερωτικζσ ιςτοςελίδεσ με κριτήρια την απαςχόληςη, την αναγνωςιμότητα και 

την ιςτορικότητα τουσ. Σε ό, τι κι αν αναφερόμαςτε είτε για πρόγραμμα ενίςχυςθσ 

πρόκειται είτε για το δικαίωμα ςτισ καταχωριςεισ είτε ακόμα και ςτουσ δικαιοφχουσ τθσ 

οψζποτε κρατικισ διαφιμιςθσ, θ αναφορά ςτο Μθτρϊο κεωρείται επιβεβλθμζνθ. 

 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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