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ΘΕΜΑ:  Στήριξη του Περιοδικού Τύπου στην δυσμενή συγκυρία του κορονοϊού 

 

Αγαπητοί κύριοι Υπουργοί,  

Η Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ) είναι η δεύτερη 

αρχαιότερη δημοσιογραφική-εκδοτική οργάνωση στην Ελλάδα, που εκπροσωπεί  220 

περίπου Εκδοτικές-Δημοσιογραφικές Επιχειρήσεις, με αναγνωστικό κοινό που υπερβαίνει 

τους 2.000.000 αναγνώστες και πολλούς εργαζομένους, οι οποίες εκδίδουν: 

1) Περιφερειακές - Τοπικές Εφημερίδες (Εβδομαδιαίες, 15νθήμερες & μηνιαίες), που 

είναι στην πρώτη γραμμή της τοπικής ενημέρωσης 

2) Κλαδικά - Επαγγελματικά Έντυπα, που καλύπτουν τους μεγαλύτερους κλάδους 

της Ελληνικής Οικονομίας. 

Η κρίση που έχει ξεσπάσει λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού θα 

αποβεί καταστροφική  για πολλές Περιφερειακές και Τοπικές εφημερίδες, αλλά και αρκετά 

κλαδικά έντυπα, που με πολύ κόπο τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να επιβιώσουν για να 

στηρίξουν τον τόπο ή τον κλάδο τους.  

Οι εκδοτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο του Περιοδικού Τύπου, 

έχουν ξεκινήσει, ήδη, να αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα ρευστότητας, καθώς αν και 

συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, απασχολώντας σημαντικό αριθμό εργαζομένων και 

δραστηριοποιούμενες και στο πεδίο της online ενημέρωσης (sites),  βλέπουν τα έσοδα τους 

από την διαφήμιση και τις πωλήσεις των εντύπων τους να είναι πλέον μηδενικά, εξαιτίας 

της πανδημίας του Covid-19. Ειδικά, μάλιστα, στην περίπτωση των επιχειρηματικών-κλαδικών 

εντύπων η κατάσταση είναι δραματική καθώς, στην ουσία, οι επιχειρήσεις της ελληνικής 

αγοράς, που αποτελούν τους αναγνώστες/συνδρομητές τους, αλλά και τους διαφημιζόμενούς 



τους, στην ουσία υπολειτουργούν, έχοντας αναστείλει κάθε διαφημιστική δραστηριότητα μαζί 

με οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική κίνηση.  

Παράλληλα, όμως, η έκδοση και διανομή εφημερίδων και περιοδικών σε πολλές 

περιπτώσεις καθίσταται ανέφικτη, λόγω αναστολής λειτουργίας ή υπολειτουργίας συναφών 

επαγγελμάτων που σχετίζονται με τον κλάδο, π.χ. πρακτορεία ειδήσεων, φωτογραφικά 

πρακτορεία, τυπογραφεία, ΕΛΤΑ κ.α. Ήδη αρκετά έντυπα ανέστειλαν την έκδοσή τους, με 

ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις περαιτέρω υποχρεώσεις των. 

Όλα αυτά όμως συντελούνται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Περιοδικός και 

Περιφερειακός Τύπος, που εκπροσωπεί η ΕΔΙΠΤ, δέχθηκε και συνεχίζει να δέχεται απανωτά 

πλήγματα, τόσο με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, τον άδικο αποκλεισμό από το 

Μητρώο Περιφερειακού Τύπου, την κατάργηση της μικρής επιδότησης για την ταχυδρομική 

διακίνηση, την αλματώδη αύξηση των  τιμών των ΕΛΤΑ, που φτάνει το 67%, αλλά και την 

άδικη επιβολή της ειδικής εισφοράς του 2% επί του ετήσιου κύκλου των εργασιών των 

επιχειρήσεών μας υπέρ ΕΔΟΕΑΠ, χωρίς ωστόσο να ληφθεί καμία μέριμνα για μέτρα 

αντιστάθμισης των απωλειών των δικών μας εκδοτικών επιχειρήσεων, όπως συνέβη για τους 

ιδιοκτήτες άλλων Μ.Μ.Ε.. Είναι ενδεικτικό ότι πρόσφατα ψηφίσατε στη Βουλή μέτρα 

οικονομικής στήριξης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων μέσω ειδικά σχεδιασμένων 

προγραμμάτων χρηματοδότησης, αποκλείοντας  παντελώς τις 15νθήμερες & μηνιαίες 

περιφερειακές εφημερίδες, καθώς και το σύνολο του Περιοδικού Τύπου της χώρας. 

Δεδομένης, λοιπόν, της υφιστάμενης κατάστασης εύκολα καταλαβαίνει κανείς το 

τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας, που, ήδη, αντιμετωπίζει ο κλάδος του Περιοδικού Τύπου 

και το οποίο αναμένεται να οξυνθεί στο επόμενο διάστημα. 

Ως εκ τούτου, καλούμε τους υπευθύνους να εντάξουν τους παρακάτω ΚΑΔ στη λίστα 

των κατηγοριών που βρίσκονται σε καθεστώς αργίας και που πλήττονται και αυτοί από το 

κλείσιμο τους και είναι ΚΑΔ: 58.13 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ, 58.14 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ και 58.19 ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. 

Παράλληλα, προτείνουμε να εγκρίνετε άμεσα μια οικονομική ενίσχυση μέσω 

κρατικής διαφήμισης για τα μέλη της ΕΔΙΠΤ (δεκαπενθήμερες και μηνιαίες περιφερειακές 

εφημερίδες και κλαδικά περιοδικά), τα οποία σημειωτέον τα τελευταία χρόνια 

αποκλείονται εντελώς από την ενγένει κρατική διαφήμιση. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους σας ζητάμε να μεριμνήσετε άμεσα, καθώς, εάν 

δεν υπάρξει ταχεία αντίδραση, η επιβίωση του κλάδου αναμένεται να απειληθεί σοβαρά 

με εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις για πλήθος επιχειρήσεων με μακρά διαδρομή, οι 

οποίες απασχολούν πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Επίσης, αναμφίβολα, το πλήγμα 

για την πολυφωνία και τον πλουραλισμό στην ενημέρωση θα είναι μη αναστρέψιμο.  
 
 

Για το Δ.Σ. 

             Ο Πρόεδρος                  Η Γεν. Γραμματέας 
                                       Μιχάλης Σαββάκης    Πέννυ Καλύβα 


