ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Ννκίδσ φηη ην πιένλ θιέγνλ δήηεκα – εάλ δειαδή κπνξεί θάπνηνο λα βξεη
θαη δεηήκαηα κε θιέγνληα– είλαη ε εθαξκνγή ηνπ θφξνπ ηειενπηηθψλ
δηαθεκίζεσλ, ν νπνίνο θαίλεηαη φηη ήδε έρεη επηβαξχλεη ηελ αγνξά θαη ηε
δηαθεκηζηηθή δαπάλε ζηελ ηειεφξαζε. Θα ήζεια έλα ζρφιην γηα ηελ
θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγείηαη θαη γηα ην πψο βιέπεηε λα εμειίζζεηαη. Καη ελ
ηέιεη, ηη πξνηείλεηε εζείο σο ΣΔΕ σο ηελ ηδαληθφηεξε ιχζε.
Ο Σχλδεζκνο Δηαθεκηδνκέλσλ Ειιάδνο, ν νπνίνο εθπξνζσπεί ηε ζπληξηπηηθή
πιεηνλφηεηα ησλ εηαηξηψλ πνπ πηζηεχνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
δηαθήκηζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο θαη επελδχνπλ κε ζπλέπεηα ζ’ απηέο, έρεη
ηνλίζεη επαλεηιεκκέλσο ηελ αλαπηπμηαθή δηάζηαζε ηεο δηαθήκηζεο αιιά θαη
ηελ αλαγθαηφηεηά ηεο γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ θεξδνθφξν εμέιημε ησλ
επψλπκσλ πξντφλησλ. Όκσο ε πνιηηεία, κέζα απφ ηηο επηινγέο ηεο ησλ
ηειεπηαίσλ εηψλ, δελ δείρλεη λα ζπκκεξίδεηαη απηή ηελ άπνςε.
Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη θαη ε πξφζθαηε επηβνιή θφξνπ 20% ζηελ
ηειενπηηθή δηαθήκηζε, ν νπνίνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο άιιεο επηβαξχλζεηο,
απνξξνθά πιένλ ηνπ 40% ησλ δηαθεκηζηηθψλ θνλδπιίσλ. Με δεδνκέλε ηελ
αδπλακία, εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, αλαπξνζαξκνγήο ησλ
δηαθεκηζηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ δηαθεκηδνκέλσλ, ν λένο απηφο θφξνο
έξρεηαη λα κεηψζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ην έζνδν ησλ Μέζσλ, ζε κηα ηδηαίηεξα
θξίζηκε ρξνληά γηα ηε κειινληηθή πνξεία ηνπ θιάδνπ.
2. Υπάξρνπλ ζε εμέιημε θάπνηεο ζεζκηθέο πξσηνβνπιίεο, νη νπνίεο λα
αθνξνχλ ζηηο επηπηψζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ;
Ναη, αιιά δελ είκαζηε ηδηαίηεξα αηζηφδνμνη γηα ηελ έθβαζή ηνπο. Μαθάξη
θπζηθά λα δηαςεπζηνχκε… Εκείο, ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηνπο άιινπο
ζεζκηθνχο θνξείο ηεο αγνξάο επηθνηλσλίαο, ζα ζπλερίζνπκε ηελ πξνζπάζεηα
ψζηε λα θαηαδείμνπ κε ηελ αληηαλαπηπμηαθή δηάζηαζε ησλ επηβαξχλζεσλ
απηψλ, αιιά θαη λα αλαδείμνπκε ηηο ζηξεβιψζεηο ηηο νπνίεο επηθέξνπλ ζηελ
αγνξά θφξνη θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο ηέηνηνπ κεγέζνπο.
3. Σε θάζε πεξίπησζε, ην κεγάιν «αγθάζη» ηεο αγνξάο είλαη ε ηξνπνινγία
ηνπ πεξαζκέλνπ Απγνχζηνπ (λ. 4279/2014), ε νπνία επηθέξεη ζεκαληηθέο
αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΜΕ θαη ηεο δηαθεκηζηηθήο αγνξάο. Οη
πιεξνθνξίεο αλαθέξνπλ φηη παξαζθεληαθά ππάξρνπλ δπκψζεηο απφ φιεο ηηο
εκπιεθφκελεο πιεπξέο θαη επαθέο κε ηελ θπβέξλεζε, ψζηε είηε ε ηξνπνινγία
απηή λα κελ εθαξκνζηεί, είηε λα αιιάμνπλ θάπνηεο βαζηθέο παξάκεηξνί ηεο.
Πνηα είλαη ε εηθφλα απηή ηε ζηηγκή ινηπφλ;
Πξνρσξνχκε ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο παξεκβάζεηο πξνο ηελ πνιηηεία, ζην
πιαίζην πάληνηε ηνπ ζεζκηθνχ ξφινπ καο θαη δηαηεξψληαο αλνηθηνχο δίαπινπο
ζπλεξγαζίαο θαη ζπλελλφεζεο κε ηνπο άιινπο θνξείο ηεο αγνξάο
επηθνηλσλίαο. Δεδνκέλσλ ησλ επηπηψζεσλ ζηελ αγνξά, ηεο γξαθεηνθξαηίαο
αιιά θαη ηνπ θφζηνπο πνπ ζα επηθέξεη ε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ λ.4279/2014,
ζεσξνχκε επηηεχμηκν ζηφρν ηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζ’ απηφλ – αλ φρη ηελ
θαηάξγεζή ηνπ.

4. Σε πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνινγία απηή εθαξκνζηεί, κπνξείηε λα
θαληαζηείηε πψο ζα επεξεάζεη ηελ αγνξά; Με άιια ιφγηα, πνηεο επηπηψζεηο
ζα έρεη;
Καηαξράο, φπσο ζπκβαίλεη κε θάζε δηνηθεηηθή παξέκβαζε ζηελ αγνξά, έηζη
θαη απηή δελ απνηειεί ηε βέιηηζηε ιχζε πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη σο
απνηέιεζκα δηαιφγνπ. Όζνλ αθνξά ζηηο επηπηψζεηο ηνπ λένπ λφκνπ ζηηο
ζρέζεηο κεηαμχ δηαθεκηδφκελσλ, δηαθεκηζηηθψλ εηαηξηψλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ mediaagencies) θαη ΜΜΕ, είλαη πηζαλά ηα
αθφινπζα:
1) Γηα ηνπο κεγάινπο θαη ζπρλά πνιχπινθνπο ινγαξηαζκνχο νη
δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο ζα εμαθνινπζήζνπλ λα απνηεινχλ ηνπο
ζηξαηεγηθνχο εηαίξνπο ησλ καξθψλ, γηα ηε ράξαμε ηεο επηθνηλσληαθήο
ζηξαηεγηθήο, ηελ επηινγή ησλ κέζσλ θαη ηε δεκηνπξγία θαη εθηέιεζε ησλ
δηαθεκηζηηθψλ πιάλσλ.
2) Οη δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο ζα εμαθνινπζήζνπλ λα δηαρεηξίδνληαη ην
γξαθεηνθξαηηθφ/δηαδηθαζηηθφ κέξνο ηεο ηηκνιφγεζεο, κφλν πνπ πιένλ ζα
ηηκνινγείηαη απεπζείαο ν δηαθεκηδφκελνο. Είλαη ηδηαίηεξα πεξίπινθν θαη
θνζηνβφξν ην λα δηαρεηξηζηνχλ νη δηαθεκηδφκελνη δεθάδεο -αλ φρη
εθαηνληάδεο- λένπο πξνκεζεπηέο (Μ.Μ.Ε.). Καη εδψ ν ξφινο ηεο
δηαθεκηζηηθήο εηαηξίαο ζα παξακείλεη ζεκαληηθφο.
3) Υπνζέησ φηη ην ίδην ζα ζπκβεί θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ ΜΜΕ, δεδνκέλνπ
φηη κε ηελ απεπζείαο ηηκνιφγεζε ζα θιεζνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ έλα
ζεκαληηθφ αξηζκφ κηθξψλ πειαηψλ, αλαιακβάλνληαο βέβαηα θαη ην φπνην
ξίζθν θεξεγγπφηεηάο ηνπο.
4) Η δηαρείξηζε ησλ λέσλ πξνκεζεπηψλ (Μ.Μ.Ε.) απφ ηνπο
δηαθεκηδφκελνπο, κε δεδνκέλε θαη ηελ πνιππινθφηεηά ηεο, ζα κπνξνχζε
λα έρεη επίδξαζε ζηνλ αξηζκφ ησλ Μέζσλ κε ηα νπνία ζπλεξγάδεηαη
ζήκεξα θάζε δηαθεκηδφκελνο – θπξίσο ησλ κηθξφηεξσλ θαη ησλ
πεξηθεξεηαθψλ.
5) Η απεπζείαο ηηκνιφγεζε πξνο ηνπο δηαθεκηδφκελνπο ζα κπνξνχζε λα
δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ζε θάπνηεο –κηθξνχ κεγέζνπο
θπξίσο- δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο θαη mediaagencies.
5. Η δηαθεκηζηηθή αγνξά έθιεηζε ην 2014 κε κηα ζρεηηθή αλάθακςε, ε νπνία
θπκαίλεηαη απφ 4-6%, ηνπιάρηζηνλ φπσο αλαθέξνπλ νη δηάθνξεο πεγέο. Με
δεδνκέλν φηη ην 2015 μεθίλεζε κε ζεκαληηθή αβεβαηφηεηα, πνπ πεγάδεη
θπξίσο απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο, πψο βιέπεηε λα
εμειίζζεηαη ε ρξνληά απηή; Φπζηθά, ζην βαζκφ πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε
εθηηκήζεηο, δεδνκέλεο ηεο επξχηεξεο αζηάζεηαο.
Όπσο φινη γλσξίδνπκε, ε δηαθεκηζηηθή επέλδπζε είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηε ζε
πεξηφδνπο αβεβαηφηεηνο. Η παξαηεηακέλε πεξίνδνο ηεο αξλεηηθήο ζπγθπξίαο
θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2015, δεκηνπξγεί ζπλζήθεο αλάζρεζεο θαη
αλαβιεηηθφηεηαο σο πξνο ηε δηαθεκηζηηθή επέλδπζε. Ο θφξνο 20% επί ηεο
ηειενπηηθήο δηαθήκηζεο επηβαξχλεη ζεκαληηθφηαηα ηα θνλδχιηα θαη αθαηξεί
έζνδα φρη κφλν απφ ηα θαλάιηα αιιά θαη απφ ηα αιιά Μέζα, δεδνκέλνπ φηη

πνιιά θνλδχιηα κεηαθέξνληαη ζηελ ηειεφξαζε, πξνθεηκέλνπ λα
αληηζηαζκίζνπλ κεξηθψο ην επηπιένλ θφζηνο ηνπ θφξνπ.
6. Τηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο αθνχγεηαη θαη πάιη σο θήκε βέβαηα, ε ζθέςε
επηβνιήο αγγειηνζήκνπ ζην δηαδίθηπν, αιιά θαη θφξνπ ζηηο online
δηαθεκίζεηο, ν νπνίνο κάιηζηα αλαθέξεηαη φηη κπνξεί λα αλέξρεηαη έσο θαη
ζην 10% επί ηνπ ηηκνθαηαιφγνπ. Η απιή ινγηθή αλαθέξεη φηη έλα ηέηνην
ελδερφκελν ζα επηβαξχλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ αγνξά, αθνχ νη
δηαθεκηδφκελνη – φπσο θαη εζείο ν ίδηνο έρεηε δειψζεη – δελ κπνξνχλ ζηελ
παξνχζα ζπγθπξία λα απμήζνπλ ηα θνλδχιηα δηαθήκηζεο. Πσο ζρνιηάδεηε έλα
ηέηνην ελδερφκελν θαη πνηα ζηάζε ζα θξαηήζεηε σο ΣΔΕ;
Θα πξνηηκνχζακε εηιηθξηλά, ν δηάινγνο ζηελ αγνξά λα έρεη δεκηνπξγηθφ
πεξηερφκελν θαη λα κε δηαθξίλεηαη απφ απηή ηελ απειπηζηηθή κνλνηνλία ηεο
ζπδήηεζεο πεξί λέσλ θφξσλ. Είκαζηε αληίζεηνη ζε κηα ηέηνηα πξννπηηθή θαη
έρνπκε εθθξάζεη θαη’ επαλάιεςε ηελ ζέζε καο απηή πξνο θάζε θαηεχζπλζε.
Άιισζηε πηζηεχνπκε φηη, εηδηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν Μέζν, ε εθαξκνγή ελφο
ηέηνηνπ θφξνπ ζα είλαη πνιχ δχζθνιε θαη δελ ζα νδεγήζεη ζην επηδησθφκελν
απνηέιεζκα απφ πιεπξάο εζφδσλ.
7. Σην πξφζθαην PublishingConference 2015, ν Πξφεδξνο ηεο ΕΝΕΔ, Θσκάο
Σησδφπνπινο, απαληψληαο νπζηαζηηθά ζην δεηνχκελν πνπ ζέηνπλ νη
δηαθεκηδφκελνη φζνλ αθνξά ζηελ πξνβνιή ηνπο κέζα απφ ην δηαδίθηπν θαη ην
νπνίν έρεη λα θάλεη κε αμηφπηζηεο κεηξήζεηο, πνηνηηθφ πεξηερφκελν, αιιά θαη
πνηνηηθφ δηαθεκηζηηθφ πεξηβάιινλ, ηφληζε φηη φια απηά έρνπλ θφζηνο θαη δελ
είλαη θαζφινπ ζίγνπξνο φηη νη δηαθεκηδφκελνη ζέινπλ λα ην επσκηζηνχλ. Θα
ζέιακε ηελ δηθή ζαο άπνςε επί ηνπ ζέκαηνο απηνχ.
Δηθφ καο κέιεκα είλαη ε αλάδεημε ηεο αμίαο ηεο πξντνληηθήο θαη εηαηξηθήο
επηθνηλσλίαο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ κέζα ζε έλα πιαίζην
νξζψλ αμηψλ θαη πξαθηηθψλ.Επηδηψμεηο καο είλαη:
 Η δεκηνπξγία θαη ε δηαηήξεζε ελφο πγηνχο πεξηβάιινληνο, φπνπ ε

επηθνηλσλία ιεηηνπξγεί ειεχζεξα, κε απηνδέζκεπζε θαη εζηθέο πξαθηηθέο
 Η πξναγσγή ηεο πνηφηεηαο ζηελ επηθνηλσλία
 Η πξνάζπηζεηεο κέγηζηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηθνηλσληαθήο
επέλδπζεο
 Η ζηήξημε ηεο δηαθάλεηαο ζηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ
κεξψλ
 Η αλάδεημε ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ
Σε απηφ ην πιαίζην θαη εηδηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά ζηελ επηθνηλσλία ζην
δηαδίθηπν, έρνπκε εθθξάζεη ηελ επηζπκία καο λα έρνπκε ζπλεξγάηεο, ηα
ζηνηρεία απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ νπνίσλ φρη κφλν λα κεηξνχληαη, θάηη πνπ
ηζρχεη ζην δηαδίθηπν, αιιά λα ππάξρεη θαη πηζηνπνίεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ
κεηξήζεσλ απηψλ. Θεσξνχκεινηπφλ φηη ε πξσηνβνπιία ηεο ΕΝΕΔ, θαζψο θαη
θάζε άιιε αληίζηνηρε πνπ ζα αλαιεθζεί απφ παξφρνπο πεξηερνκέλνπ ζην
δηαδίθηπν, καο βξίζθεη ζχκθσλνπο θαη ηελ ππνζηεξίδνπκε.

8. Πξφζθαηα ε ΕΔΕΕ θαη ν ΣΔΕ παξνπζίαζαλ ην GoodAdvertising, έλα online
πξφγξακκα κειέηεο θαη εθαξκνγήο ηνπ Δηαθεκηζηηθνχ Κψδηθα Δενληνινγίαο.
Πνηα ήηαλ ε αλάγθε πνπ νδήγεζε ζηελ εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο
θαη ζε πνην ζηάδην βξηζθφκαζηε ζήκεξα;
Τν online πξφγξακκα κειέηεο θαη εθαξκνγήο ηνπ ΕΚΔ-Ε GoodAdvertising
ζρεδηάζηεθε γηα λα πξνζθέξεη ζηα ζηειέρε πνπ αζρνινχληαη κε ηελ
επηθνηλσλία, κεγαιχηεξε εμνηθείσζε κε ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο θαη
πηζηνπνίεζε ηεο γλψζεο ηνπο. Είλαη πξνθαλέο φηη ε ηήξεζε ηνπ ΕΚΔ-Ε φρη
κφλν ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ελφο πγηνχο πεξηβάιινληνο, φπνπ ε
επηθνηλσλία ιεηηνπξγεί ειεχζεξα θαη ππεχζπλα, αιιά δηαζθαιίδεη θαη δηαηεξεί
ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θαηαλαισηή ζηε δηαθήκηζε, ζηηο εηαηξείεο θαη ζηηο
κάξθεο. Εκβαζχλνληαο ινηπφλ ζηνλ Κψδηθα Δενληνινγίαο, πνπ απηνβνχισο
εδψ θαη ρξφληα ζέζπηζε θαη εθαξκφδεη ε αγνξά, ηα ζηειέρε πνπ αζρνινχληαη
κε ηελ επηθνηλσλία, δηαθεκηδφκελνη θαη δηαθεκηζηέο, απνθηνχλ κεγαιχηεξε
γλψζε θαη εκπεηξία, ελψ παξάιιεια είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάζνπλ θαη λα
πινπνηήζνπλ θαιχηεξα ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο ελέξγεηεο.
Ειπίδνπκε φηη φιεο νη εηαηξείεο ζα δψζνπλ ζηα ζηειέρε ηνπο ηελ επθαηξία λα
ζπκκεηάζρνπλ θαη λα πηζηνπνηεζνχλ.
9. Η πξσηνβνπιία OpenDoors ηνπ ΣΔΕ είλαη κηα αθφκα ελδηαθέξνπζα θίλεζε
πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηάρπζεο γλψζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ
ζηνλ θιάδν. Πψο πξνέθπςε ε δεκηνπξγία ηεο θαη ζε πνην ζηάδην βξηζθφκαζηε
ζήκεξα; Πνηεο πξσηνβνπιίεο έρεηε ιάβεη θαη πνηεο άιιεο έρνπκε λα
πεξηκέλνπκε κπξνζηά καο;
Πξάγκαηη, ε πξσηνβνπιία ΣΔΕ OpenDoors έρεη ζθνπφ ηε δηάρπζε γλψζεσλ,
ηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ, ηελ παξνρή έκπξαθηεο ππνζηήξημεο θαη ηελ
πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αιιειεγγχεο, ηφζν πξνο ηα κέιε καο,
φζν θαη πξνο ηελ επξχηεξε αγνξά ηεο επηθνηλσλίαο, ηελ εθπαηδεπηηθή
θνηλφηεηα θαη ηνπο λένπο. Πεξηιακβάλεη δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν ΣΔΕ
πέξα θαη πάλσ απφ ην ζεζκηθφ ξφιν ηνπ θαη βαζίδεηαη θαηαξρήλ ζην γεγνλφο
φηη νη πφξηεο ηνπ ΣΔΕ είλαη, θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά, αλνηρηέο γηα φινπο
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, αιιά θαη ζην γεγνλφο φηη ν ΣΔΕ ιεηηνπξγεί σο
facilitator, ψζηε λα αλνίμνπλ πφξηεο ηξίησλ γηα ζθνπνχο πνπ ζπλάδνπλ κε ην
φξακα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ.
Οη δξάζεηο πνπ έρνπλ εληαρζεί κέρξη ζηηγκήο ζηελ πξσηνβνπιία είλαη νη
αθφινπζεο:
1. One-on-One Career Coaching. Πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο θαζνδήγεζεο
πηπρηνχρσλ απφ ζηειέρε εηαηξεηψλ-κειψλ ηνπ ΣΔΕ.
2. Υπνζηήξημε ηνπ ReGeneration, ηνπ πξσηνπνξηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
Πξαθηηθήο Άζθεζεο γηα λένπο πηπρηνχρνπο, πνπ απνηειεί πξσηνβνπιία ηνπ
WorldEconomicForumGlobalShapers Athens Hub.
3. Υπνζηήξημε ησλ FieldStudyProjects ηνπ ΟΠΑ (κέζσ ησλ
FieldStudyProjects ηνπ ΟΠΑ, κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο γίλνληαη δεθηνί ζε
εηαηξείεο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ έλα πξαγκαηηθφ project ζην
πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο ηνπο εξγαζίαο)
4. Δσξεάλ ζπκκεηνρή θνηηεηψλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΣΔΕ θαη
άιισλ ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ (φηαλ απηφ είλαη εθηθηφ).

5. Εθπξφζσπνη θαη αλαπιεξσηέο εθπξφζσπνη εηαηξεηψλ-κειψλ ηνπ ΣΔΕ
κπνξνχλ, ζε πεξίπησζε ιχζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηελ εηαηξεία-κέινο,
λα ζπκκεηέρνπλ ζε νκάδεο εξγαζίαο ηνπ ΣΔΕ κε αληηθείκελν πνπ άπηεηαη ησλ
γλψζεσλ θαη ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. Αθφκα, κπνξνχλ, εάλ ην επηζπκνχλ, λα
ζπλαληήζνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηειέρε ζεκαληηθψλ εηαηξεηψλ
ExecutiveSearch&Recruitment γηα ηε δηελέξγεηα ζπλέληεπμεο θαηά
πξνηεξαηφηεηα.
6. Ο ΣΔΕ είλαη αλνηθηφο λα αθνχζεη ηηο αλάγθεο ΜΚΟ θαη λα βνεζήζεη κέζσ
ησλ κειψλ ηνπ ή κέζσ δηθψλ ηνπ πξσηνβνπιηψλ.
7. Σηελ ελφηεηα Επηθνηλσλία ηνπ site ηνπ ΣΔΕ www.sde.gr νπνηνζδήπνηε
ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη επψλπκα πξνο ηνλ ΣΔΕ εξψηεζε
ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε ζέκα επηθνηλσλίαο ηνλ απαζρνιεί.
8. Εθπξφζσπνη θαη αλαπιεξσηέο εθπξφζσπνη ησλ εηαηξεηψλ κειψλ ηνπ ΣΔΕ
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπο.
Σθνπφο καο, απηή ηε ζηηγκή, δελ είλαη λα απμήζνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ
δξάζεσλ, αιιά λα ππεξεηήζνπκε κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηηο ήδε
δξνκνινγεκέλεο ελέξγεηεο, ψζηε λα επηηεπρζεί ην κέγηζην φθεινο γηα φινπο
ηνπο stakeholders.
10. Ννκίδσ φινη ζπκθσλνχκε ζην γεγνλφο φηη ε δηθή ζαο πξνεδξία ζηνλ ΣΔΕ
είλαη εθείλε κε ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ. Έρεηε ηελ
αηπρία (ή ηελ ηχρε;) λα δηαρεηξίδεζηε ην ζεζκηθφ φξγαλν ησλ δηαθεκηδφκελσλ
ζε πεξηφδνπο αζθπθηηθήο πίεζεο απφ παληνχ. Πνηα είλαη ε δηθή ζαο αίζζεζε
θαη πψο αληηιακβάλεζηε εζείο ηελ πίεζε απηή;
Ο πξαγκαηηθφο δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θάζε Σπλδέζκνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θπζηθά θαη ηνπ ΣΔΕ, είλαη ε αληαπφθξηζε θαη ε
δηαδξαζηηθφηεηά ηνπ κε ηα θχηηαξα ηνπ, πνπ δελ είλαη άιια απφ ηα κέιε ηνπ.
Είκαζηε ηδηαηηέξα επηπρείο θαζψο βιέπνπκε ηα ηειεπηαία ρξφληα ηε
ζπζπείξσζε ησλ κειψλ καο γχξσ απφ ην Σχλδεζκν λα απμάλεηαη, ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο πξσηνβνπιίεο καο λα είλαη καδηθή θαη ηελ θαζεκεξηλή
επαθή ηνπο κε ηα ζηειέρε καο γηα ηα ηεθηαηλφκελα ζηνλ θιάδν λα είλαη πνιχ
ζπρλφηεξε απφ ην παξειζφλ.
Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηελ αγνξά επηθνηλσλίαο θαηά ην παξειζφλ αιιά θαη
φζεο κέιινπλ λα έιζνπλ-θαη δελ ζα είλαη ιίγεο-δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο
καδηθφηεηαο ζην ρψξν ησλ δηαθεκηδνκέλσλ. Δελ ζα πξέπεη άιισζηε λα
δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο καο φηη, γηα πνιινχο απφ απηνχο, ην θνλδχιη ηεο
επηθνηλσλίαο απνηειεί απφ ηα κεγαιχηεξα ζηνηρεία θφζηνπο ηεο επηρείξεζήο
ηνπο θαη, ζπλεπψο, είλαη δίθαην θαη εχινγν ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζή ηνπ
λα εληάζζεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζην θέληξν ελδηαθέξνληνο ησλ
δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ κειψλ καο.
Τέινο, είκαη πξαγκαηηθά πνιχ ηπρεξφο γηα ην γεγνλφο φηη, ζην Δηνηθεηηθφ
Σπκβνχιην, πεξηζηνηρίδνκαη απφ εμαηξεηηθνχο ζπλαδέιθνπο-αλψηαηα ζηειέρε
ηεο αγνξάο, νη νπνίνη κνηξάδνληαη καδί κνπ, θαζψο θαη κε ηελ Δηεπζχληξηα ηνπ
Σπλδέζκνπ καο, ηηο ίδηεο αμίεο ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία. Όινη καδί, κε ην
ίδην πάζνο θαη ηελ ίδηα αθνζίσζε, ππεξεηνχκε ην φξακα θαη ηνπο ζθνπνχο
ηνπ ΣΔΕ.

