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Βαθαίνει n κόντρα 
µε την κυβέρνηση 
ΣΚΛΗΡΟ ΠΟΚΕΡ παίζεται µε 
ταξύ κυβέρνησης και ασψα\ιστι 
κών ταµείων (ΚΤΑΠ-ΜΜΕ και 
Ε∆ΟΕΑΠ) αναφορικά µε το ενδεχόµενο 

να ενταχθούν τα Ταµεία 
στον ΕΟΠΥΥ, ενώ παράλληλα; 

τηρείται σιγή ιχθύος, ουδείς 
τοποθετείται ανοιχτά την ώρα 
που ανοίγει το θέµα της επέκτασης 

του αγγελιοσήµου (20%) και 
στο ∆ιαδίκτυο. Στον κύκλο των 
συνοµιλητών εντάχθηκε και n 
ΕΣΗΕΑ προει&ποιώντας την 
κυβέρνηση να µη διανοηθεί να 
εντάξει το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και τον 
Ε∆ΟΕΑΠ στον ΕΟΠΥΥ. Με την 
προωθούµενη ένταξη θεωρείται 
ότι θα θυσιαστεί το αυτοδιοίκη 
το του Ε∆ΟΕΑΠ και θα διαλυθούν 

οι υγειονοµικές υπηρεσίες 
του, καθώς θα αποτελέσουν δύο 
ακόµα µονάδες στα δίκτυο i 

υγειονοµικών υπηρεσιών 
ΕΟΠΥΥ. Επίσης οι ασφαλισµένοι 

στον Ε∆ΟΕΑΠ, αλλά και στα 
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ θα υποστούν τις περικοπές 

του Ενιαίου Κανονισµού 
Παροχών Υπηρεσιών Υγείας του 
ΕΟΠΥΥ. Και, ταυτόχρονα, θα εξανεµιστούν 

τα -ελάχιστα και εναποµείναντα 
αποθεµατικά- καθώς 

θα χρησιµοποιηθούν για καλυ 
φθεί ένα µέρος των ελλειµµάτων 
του ΕΟΠΥΥ. 

Ανγετ)ιόσηµο 
Ετο τερέν του αγγελιοσήµου 
τοτέθηκε από τα Ταµεία διάταξη 

για ένταξη στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 
και τον Ε∆ΟΕΑΠ των δηµοσιογράφων 

και των διοικητικών 
υπαλλήλων που εργάζονται ως 
µισθωτοί σε ιντερνεπκές ειδησεογραφικές 

σελίδες, τις οποίες κατέχουν 
εφηµερίδες, τηλεοπτικοί ή 

ραδιοφωνικοί σταθµοί, καθώς και 
ανεξάρτητα ηδηαεονραφικά σοπ. 
Η διάταξη παραδόθηκε στους 
υπουργούς Εργασίας και Οικονοµικών 

και προβλέπει επέκταση 
του αγγελιοσήµου στις διαδι 

κτυακές ιστοσελίδες σε ποσοστό 
20%. Η κατανοµή του θα γίνει µε 
έκδοση Προεδρικού ∆ιατάγµατος. 
Αν, όπως όλα δείχνουν, n διάταξη 
γίνει δεκτή και υπερψηφιστεί, Οα 
προκαλέσει σοβαρές εξελίξεις στα 
διαδικτυο^ µισο ενηµέρωσης 
αλλά και αντιδράσεις, καθώς θα 
επιβαρύνει το κόστος της διαφήµισης 

στο ∆ιαδίκτυο. Παράλληλα, 
εκφράζεται π πεποίθηση ότι σε 
δεύεερο χρόνο υ κυβέρνηση θα 
επιχειρήσει να εντάξει το αγγελίέσηµο 

στόν Κρατικό Προϋπολογισµό. 
Κατά του αγγελιοσήµου 

τάσσονται µε ανακοινώσεις τους 
n 1ΑΒ He! Sas (ο φορέας των εταιριών 

που ασχολούνται µε όλες τις 
µορφές του digital και interactive 
marketing) και n ΕΑΕΕ (Ενωση 
Εταιριών ∆ιαφήµισης και Επικοινωνίας 

Ελλάδας), υποχρεώνοντας 
tgv υπουργό να αποσύρει eu διάταξη. 

Σε ανακοίνωσή ιου το ΙΑΒ 
Hellas, αφού διευκρινίζει πως επί 
του παρόντος δεν έχει θεσπιστεί 
καµία τέτοια διάταξη, υπενθυµίζει 

τις πάγιες θέσεις του πάνω 
στις σοβαρές συνέπειες που θα 
είχε πιθανή τέτοια εξέλιξη στην 
ανακοπή της ανάπτυξης της ελληνικής 

αγοράς της ψηφιακής 
διαφήµισης.· 
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