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Ενώσεις Συντακτών ή Ενώσεις 

Παραγοντίσκων και Επιχειρηματιών; 
 

Μετά την δημοσιοποίηση της διαφημιστικής δαπάνης των τραπεζών (2015 και α’ 
τρίμηνο 2016) και του ΚΕΕΛΠΝΟ περιμέναμε να ασχοληθούν οι συνδικαλιστικές ηγεσίες 
μας, τουλάχιστον με τα ποσά που έλαβαν οι εκδότες - δημοσιογράφοι, αλλά και όσοι 
«παραδοσιακοί» εκδότες και καναλάρχες χρωστούν σε απολυμένους και εργαζόμενους, 
απασχολούν «μαύρους» κ.λπ.  

Επειδή αυτό δεν έγινε, προχωρήσαμε σε μια πρώτη συγκέντρωση και επεξεργασία των 

συγκεντρωτικών στοιχείων*, τα οποία δημοσιοποιούμε και τα θέτουμε στην κρίση όλων, 

μαζί με ορισμένες «απορίες» μας, που ζητούν απάντηση.  

Συγκεκριμένα:  

1.  Παραμένουν μέλη της ΕΣΗΕΑ απολαμβάνοντας τις παροχές τού προς χρεοκοπία 
ΕΔΟΕΑΠ, οι κ.κ. Γ. Κουρτάκης (2.466.626 ευρώ), Ν. Ευαγγελάτος (625.442 ευρώ),  
Α. Δελατόλας (477.825 ευρώ), Μ. Τριανταφυλλόπουλος (456.118 ευρώ), Χρ. Ράπτης 
(452.124 ευρώ), Α. Πίκουλας (414.462 ευρώ), Γρ. Νικολόπουλος (341.397 ευρώ),  
Π. Δημητριάδης (290.957 ευρώ), Π. Λεωτσάκος (283.215 ευρώ), Ν. Φελέκης (269.600 
ευρώ), Γ. Κύρτσος (239.915 ευρώ), Τ. Χατζής (228.131 ευρώ), Γ. Μακρυγιάννης 
(108.839 ευρώ) κ.ά.; Θεωρούμε αυτονόητο φυσικά πως όσοι εξ αυτών είναι 
εγγεγραμμένοι στις Ενώσεις - μέλη της ΠΟΕΣΥ υποβάλλουν κανονικά κάθε χρόνο 
δήλωση «Πόθεν Έσχες», όπως έχουμε όλοι μας υποχρέωση.  

2. Τα γνωστά «σενάρια» για έναν υγιή ΕΔΟΕΑΠ (πέρα από τη διεκδίκηση του όποιου 
«νέου πόρου» αποκλειστικά προς νομή για το συγκεκριμένο ΝΠΙΔ) περιλαμβάνουν 
όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ και το διαδίκτυο ή εξαντλούνται 
στην απαλλαγή των επιχειρηματιών των ΜΜΕ (παραδοσιακών και νέων) από την 
υποχρέωσή τους να πληρώνουν εισφορές;  

3. Απασχολούνται στις έντυπες και διαδικτυακές δραστηριότητες των κατ’ ευφημισμό 
«συναδέλφων» μας μέλη Ενώσεων με ΔΠΥ, ανασφάλιστοι με αποδείξεις δαπάνης, 
με «μαύρα» ή (και πόσοι) ασφαλισμένοι ως μισθωτοί, στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ ή στο ΙΚΑ; 
Έχουν ζητήσει οι Ενώσεις μας σχετικούς ελέγχους από την Επιθεώρηση Εργασίας 
ή στοιχεία για τους μισθωτούς, από το πρόγραμμα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου 
Εργασίας;  

4. Αναρωτήθηκε κανείς αν οι ΔΠΥ, οι «μαύροι», αλλά και όσοι απόμειναν μισθωτοί 
είναι/μπορούν να είναι «συνάδελφοι» με όλους τους πρώην δημοσιογράφους, νυν 
ιδιοκτήτες ΜΜΕ, στα «επαγγελματικά» σωματεία τους;  

5. Ακόμα αναρωτήθηκε κανείς για τη σκοπιμότητα που εξυπηρετεί η λογική ότι ο μόνος 
τρόπος για να προστατευθεί ο πλουραλισμός στα ΜΜΕ είναι να απαλλάσσονται από 
τις εισφορές οι εργοδότες μας και να ελέγχουν τον (όποιο) νέο πόρο, οι (ολίγον) 
συνδικαλιστές - (πολύ) νταραβεριτζήδες, με την ίδια λογική που αυτό γινόταν 
έως τώρα και οδήγησε σε κατάρρευση τον ΕΔΟΕΑΠ;  
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Ζητάμε αμέσως απαντήσεις και συγκεκριμένες ενέργειες, ώστε να αποκλειστεί κάθε 
πιθανότητα δουλεμπορίου των ΔΠΥ και των «μαύρων» απελπισμένων και απολυμένων 
συναδέλφων, προς συγκεκριμένες επιχειρήσεις, με «συνδικαλιστικές» συστάσεις, 
πολλών κλαδικών «λαοπρόβλητων παραγόντων και προέδρων», με ποικίλα ψηφοθηρικά 
ανταλλάγματα.  

 

* ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ: 

             

1. Το άθροισμα των εσόδων από ΚΕΕΛΠΝΟ (2014) και τράπεζες (2015 & Α' τρίμηνο 2016) 
για το σύνολο των ΜΜΕ (με ελάχιστο ποσό τα 20.000 ευρώ) 

https://daekd.files.wordpress.com/2016/06/mediainc20k.pdf 

2. Το άθροισμα των εσόδων από ΚΕΕΛΠΝΟ και τράπεζες (2015 & Α' τρίμηνο 2016) ΜΟΝΟ 
για τους αμιγώς internet-ικούς εκδότες 

https://daekd.files.wordpress.com/2016/06/site20152016q1.pdf 

3. Τα έσοδα από το ΚΕΕΛΠΝΟ που εισέπραξαν τα ΜΜΕ 

https://daekd.files.wordpress.com/2016/06/keelpno2014.pdf 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ & ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 

 

 

 

* Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του συνόλου των στοιχείων, με απλή αναφορά  

στις πηγές (http://daekd.wordpress.com & http://etapmme.wordpress.com) 
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