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ΠΡΟΣ: 
1. Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

2.Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη 
3. Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ & Κυβερνητικό Εκπρόσωπο 

κ. Στυλιανό Πέτσα 
ΚΟΙΝ: 

Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 

Η κρίσιμη περίοδος που διανύει η χώρα μας, λόγω της επέλασης του κορονοϊού COVID -19, έχει 
προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζημιές στις ήδη βαριά πληττόμενες επιχειρήσεις του Περιοδικού Τύ-
που, καθώς πολλές εφημερίδες και περιοδικά προχώρησαν σε αναστολή των εκδόσεών τους, εξαι-
τίας των μηδενικών εσόδων τους από τη διαφήμιση, αλλά και του γεγονότος ότι σε πολλές περιπ-
τώσεις η έκδοση και η διανομή τους κατέστη ανέφικτη, λόγω αναστολής λειτουργίας ή υπολειτουρ-
γίας συναφών επαγγελμάτων π.χ. τυπογραφεία, κακή διανομή ΕΛΤΑ. 

Πλην όμως, όλα αυτά συντελούνται σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως σας έχουμε επισημάνει 
και σε παλαιότερες επιστολές μας, ο Περιοδικός και Περιφερειακός Τύπος, που εκπροσωπεί η Ε-
ΔΙΠΤ, δέχθηκε και συνεχίζει να δέχεται απανωτά πλήγματα. Αρχικά, με την αύξηση των ασφαλισ-
τικών εισφορών, τον άδικο αποκλεισμό από το Μητρώο Περιφερειακού Τύπου, την κατάργηση της 
μικρής επιδότησης για την ταχυδρομική διακίνηση, αλλά και την αλματώδη αύξηση των  τιμών των 
ΕΛΤΑ. Το κυριότερο όμως ήταν η άδικη επιβολή της ειδικής εισφοράς του 2 % επί του ετήσιου κύκ-
λου 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 άλλες κατηγορίες των Μέσων Ενημέρωσης (π.χ. τηλεόραση). 

Μάλιστα, όλος ο Περιοδικός Τύπος της χώρας, αλλά και μεγάλη μερίδα του Περιφερειακού Τύ-
που (15νθήμερες & μηνιαίες εφημερίδες), αποκλείστηκαν εντελώς και από τα Προγράμματα Ε-
νίσχυσης του Τύπου, που ψηφίστηκαν αρχές Μαρτίου στη Βουλή, καθώς σε αυτά συμπεριλαμβά-
νονται μόνο οι εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας, ενώ από τις Περιφερειακές εφημερίδες, 
μόνο οι ημερήσιες και οι εβδομαδιαίες. Το οξύμωρο, όμως, είναι ότι συνεχίζουν να λογίζονται ως 
«Τύπος», όταν πρόκειται για φορολογικές επιβαρύνσεις, αλλά και για τον ΕΔΟΕΑΠ! 

Ενδεικτικό, όμως, αυτού του διαχωρισμού των Μ.Μ.Ε. και του Τύπου σε «προνομιούχος και μη» 
είναι και το γεγονός ότι η Ένωσή μας αποκλείστηκε εντελώς και από  το θεσμικό διάλογο με τις 
Ενώσεις του Τύπου από το αρμόδιο Υπουργείο. 

Όμως, ειδικά τώρα, λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχει επιφέρει η παγκόσμια υγειονομική κρί-
ση, σας παρακαλούμε  να αναθεωρήσετε τον αρχικό σας σχεδιασμό και να εισάγετε άμεσα σχετική 



τροπολογία, προκειμένου να ενσωματώσετε ολόκληρο τον Τύπο της χώρας στα Προγράμματα Οι-
κονομικής στήριξης του Τύπου, εάν δεν θέλετε η κρίση αυτή να αποβεί καταστροφική για πολλές 
Περιφερειακές και Τοπικές εφημερίδες, αλλά και αρκετά κλαδικά έντυπα, με περίπου 2.000.000 
αναγνώστες, αλλά και πολλούς εργαζομένους, τα οποία με πολύ κόπο τα τελευταία χρόνια προσ-
παθούν να επιβιώσουν για να στηρίξουν τον τόπο ή τον κλάδο τους. 

Παράλληλα, να επισημάνουμε ότι για μια ακόμα φορά τα έντυπά της ΕΔΙΠΤ αποκλείστηκαν εντε-
λώς και από την κατανομή της έκτακτης κρατικής διαφημιστικής δαπάνης ύψους 11.000.000€ για 
τον COVID – 19. Για αυτό και σας ζητούμε να συμπεριλάβετε τα έντυπά μας στη δεύτερη φάση της 
κατανομής που θα υλοποιηθεί έως τις 31 Μαΐου, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι ο Περιοδικός και 
ο Περιφερειακός Τύπος υπερέχει σε αναγνωσιμότητα, με κυκλοφορίες πολλαπλάσιες από τα πε-
ρισσότερα ημερήσια έντυπα της χώρας, με αποτέλεσμα η διαφημιστική καταχώρηση σε αυτά να 
έχει πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και απήχηση. 

Ως εκ τούτου, σας ζητάμε να μεριμνήσετε άμεσα, καθώς, εάν δεν υπάρξει ταχεία αντίδραση, η 
επιβίωση του κλάδου, πρωτίστως για τον έντυπο τύπο, αναμένεται να απειληθεί σοβαρά με εξα-
ιρετικά αρνητικές επιπτώσεις για πλήθος επιχειρήσεων με μακρά διαδρομή, οι οποίες απασχο-
λούν πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Επίσης, αναμφίβολα, το πλήγμα για την πολυφωνία και 
τον πλουραλισμό στην ενημέρωση θα είναι μη αναστρέψιμο. 

Αναμένοντας άμεσα ανταπόκριση. 

 

                                                                  Με εκτίμηση, 
                                                                    Για το Δ.Σ.  
                                             Ο Πρόεδρος                         Η Γεν. Γραμματέας  
                                      Μιχάλης Σαββάκης                         Πέννυ Καλύβα  

 

                           


