hot report

Καταβολές έτους 2014 ανά προμηθευτή άνω των 30.000 € (καθαρά),
όπως προκύπτουν από το πόρισμα για το ΚΕΕΛΠΝΟ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ /
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΡΙΠΛ-ΕΣ ΕΠΕ

CITYGUARD κοσμάς ε. &
ςια εε

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1.270.540,23

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1.133.632,95

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η/Υ-ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΟΣ ΕΞOΠΛ.
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΛΠ

Ελευθέριος Κοσμάς

ΕΥΑΓ. ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ

856.892,84

ΠΡΟΙΟΣ Γ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

691.012,93

ΕΛΚΕ ΕΣΔΥ

445.620,44

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΟΔΡΟΚΑΤ

412.428,99

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

SIEMENS

407.757,53

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

ΚΩΝ. Σ. ΡΟΥΤΖΟΥΝΗΣ

404.916,00

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

KAΠA RESEARCH

CREAM

399.309,27

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βασιλική Κορνελάτου

ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ

277.415,23

ΣΚΗΝHΚΑ

234.021,33

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χαρίλαος Παδουβάς

RASCAL

233.724,08

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σωτήρης Παγώνας

ΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

215.394,75

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βασίλειος Γιώτης

ΔΕΗ

212.774,00

ΠΑΓΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ε. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

210.430,83

ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΜΙΚΟΥ

200.293,13

ΠΑΡΑ ΕΝΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Ευάγγελος Μουργελάς
Δημήτριος Προιός

Γιώργος Δρόσης

Αναστάσιος Συκούτρης

Η/Υ-ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΟΣ ΕΞΟΠΛ.
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΛΠ

Χριστίνα Περιφάνου – Εμμανουήλ
Δασκαλάκης

190.946,80

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιωάννης Κουρτάκης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

188.669,49

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΒΟΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

187.688,86

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ειρήνη Καράογλου

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ

178.082,99

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιωάννης Αντύπας

ΗΕΑLTH PRO

177.252,44

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παναγιώτης Τζένος

ΑΛΑΤΙ & ΠΙΠΕΡΙ

177.238,11

ΕΛΚΕ ΑΠΘ.

157.454,39

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

ΕRGODROZIN

152.090,73

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Γιώργος Δρόσης

ΒΕL SOL

150.115,04

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διονύσης Παναγιωτάκης

ΕΛΚΕ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ

148.972,58

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
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ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

HELIT HOLIDAYS TRAVEL

Παναγιώτης Τζένος

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ /
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

TNC GROUP

148.926,76

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κώστας Αγγελάκης

SABD ΕΚΔΟΤΙΚΗ

147.600,00

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλέξης Σκαναβής – Δημήτρης Μπενέκος

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΡΕΖΑΝΗΣ

145.525,42

ΜΟΝΕΥ ΡRΟ

137.877,75

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΑΡ ΕΛΛ. ΡΑΔ/ΚΗ

137.760,00

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

SPORT TV

134.653,82

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

129.420,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Δημήτρης Προιός

ΝΚ ΜEDIA

120.135,00

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νίκος Καραμανλής

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

120.119,97

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νίκος Καραμανλής

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

120.066,92

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γιάννης Φιλιππάκης

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

118.754,04

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑPOSPASMA

118.183,25

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παναγιώτης Τζένος

Α & Β ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ

117.532,50

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλέξανδρος Καλλιγαρίδης

ΕΛΚΕ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

107.064,37

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΜΑΡ

105.970,07

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ)

Άννα Κολόζη

ΙΣΑΛΟΣ

104.938,11

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ)

Βασίλειος Μακρυγιάννης

ΜΡG ΕΛΛΑΣ

104.550,00

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελευθέριος Ψαρρός

VODAFONE

101.287,07

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΕGEAN DREAM

98.458,92

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελένη – Στεφανία Παππά

ΑDWEB

98.400,00

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σπύρος Παπαγεωργίου

ΠΛΟΗΓΟΣ

95.190,00

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλέξανδρος Καλλιγαρίδης

ΚΑΝGA

94.959,86

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Δημήτρης Σωτηρόπουλος

Γ. ΡΟΙΔΗΣ

92.360,70

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γιώργος Ροΐδης

FOCUS MEDIA

90.112,50

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νικόλαος Καραμανλής

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

90.112,50

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νικόλαος Καραμανλής

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

88.587,68

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κωνσταντούλα Σαμαρά

ΜΕΤΡΟΡΑΜΑ

86.648,07

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αιμίλιος Κοτσώνης

ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ

86.201,55

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ)

Μ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ

Ματθαίος Πρεζάνης
Παναγιώτης Τζένος
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ /
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΑΜΠΙΑΣ

83.732,98

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε PRODUCTION

80.688,00

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟTESAT - MARITEL

75.848,36

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΜUSE ΕΞΟΦΛΗΣΗ

75.187,23

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελένη – Έλλη Γλούτσου

ΜΕDIA PLANET

74.603,50

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευθύμιος Κτενίδης

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

74.099,40

ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

73.800,00

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Κ.

73.800,00

ΡΟΔΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

71.107,11

ΡLASIS

68.924,50

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Ι&Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

65.773,08

ΣΙΤΙΣΗ ΚΛΠ ΞΕΝΩΝΩΝ

ΜASTERMIND

64.939,37

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ

61.500,00

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

DNG ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

60.807,56

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Η/Υ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

59.880,86

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΤHERLAND

59.837,73

ΘΑΡΡΟΣ

59.778,00

ΜΠΑΤΑΓΚΙΩΝΗΣ

59.040,00

ΠΙΕΡΡΟΥΤΣΑΚΟΣ Ν.

Ευθυμία Κλουβιδάκη

Σαράντος Ευσταθόπουλος

Λοΐζος Λοΐζος

Ροδοθέα Στασινού

Παναγιώτης Κολιούσης

Νικόλαος Χατζής
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σταυρούλα Αποστολάκη

58.741,45

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ

Nικόλαος Πιερρουτσάκος

ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕDΙΑ

55.405,36

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηρακλής Κισσανδράκης

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΚΔΟΤ.

55.365,00

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεόδωρος Λουλούδης

JIP

55.350,00

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χάιδω Ρωμούδη

ΝΕW MEDIA

55.350,00

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χρήστος Ράπτης

RUN COMMUNICATIONS

53.808,40

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εμμανουήλ Σιφονιός

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΩ

51.649,50

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Μάρω Νικολάου

51.193,55

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

49.200,00

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

FORTHNET ΚΕΕΛΠΝΟ
ΘΕΣΣΑΛ.
Ι. ΒΟΥΤΣΑΣ

26 • HOTDOC • 26 MaΪου 2016

Ιωάννης Βουτσάς

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ /
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΤΑΣΙΝΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ

45.578,26

ΕΛΛ. ΙΝΣΤ. ΠΑΣΤΕΡ

45.067,50

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

F1 COMMUNICATION

41.127,00

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΑD TV

40.000,00

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΠΕΛΜΠΑ

39.800,00

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

39.680,00

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεοχάρης Φιλιππόπουλος

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ

39.404,28

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εpsilon tv

ΚΑΠΑ ΛΑΜΔΑ ΩΜΕΓΑ

39.359,92

ΤLIFE

39.080,66

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘ.

39.058,73

ΗLB ΕΛΛΑΣ

38.991,00

ΗΛΙΟΥ X.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

36.955,36

ΤΗΕ ΑΤΗΕΝS ΡΑΡER

36.944,40

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γιώργος Ανδρίτσος

Σ. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ

36.927,60

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σπυρίδων Ριζόπουλος

ΝEWSIT

36.900,00

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΡRIME APPLICATIONS

ΓΕΝ. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

36.900,00

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γεώργιος Γεωργακόπουλος

36.900,00

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

BLUE SKY

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

36.900,00

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

36.899,92

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΡΑΚΑΚΗ ΑΙΚ.

36.435,29

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ISO

ΝΕΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ

34.471,95

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μαρία Βουτσαδάκη

ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΕΥΑΓ. & ΣΙΑ

33.259,82

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Ευαγγελία Στασινού

ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗΣ

32.721,50

GLAXOSMITHKLINE

31.332,55

ΚΑΛΙΓΑΡΙΔΗΣ

31.046,50

ΠΛΑΙΣΙΟ

31.008,38

ΣΥΝΟΛΟ

15.158.234,35

Εμμανουήλ Σιφονιός

Tαρτσίζιο Βεντούρα
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αθανάσιος Αραμπατζής
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ελευθερία Μαυρομουστακάκη

Ιωάννης Κουκουτσάκης
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Αλέξανδρος Καλλιγαρίδης
Η/Υ-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
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CITYGUARD KΟΣΜΑΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.
(Υπηρεσίες Ασφαλείας)
Η εταιρία εμφανίζεται στο πόρισμα να έχει λάβει από το ΚΕΕΛΠΝΟ
1.133.632,95 ευρώ το 2014. Ωστόσο ο
ιδιοκτήτης της εταιρίας, απαντώντας
στο Hot Doc, δήλωσε ότι η εταιρία του
δεν έχει λάβει αυτό το ποσό. Ο κ. Κοσμάς
αναφέρει ότι συνεργάζεται με το ΚΕΕΛΠΝΟ, αλλά τα λεφτά για το 2014 δεν είναι τόσα πολλά.

ΙΣΑΛΟΣ
Η εταιρία ΙΣΑΛΟΣ φέρεται να έχει λάβει από το ΚΕΕΛΠΝΟ ποσό ύψους
104.938,11 ευρώ. Σύμφωνα με το ΦΕΚ
7699 του 2003, στην εταιρία παίρνει μερίδιο ο δημοσιογράφος Γιάννης Μακρυγιάννης. Το 2008, σύμφωνα με το ΦΕΚ
7974, ο Γιάννης Μακρυγιάννης μεταβιβάζει τις μετοχές του στον Βασίλειο Μακρυγιάννη, με τον οποίο έχουν το ίδιο
πατρώνυμο. Παρά τις τηλεφωνικές οχλήσεις μας προς την εταιρία, για να δοθεί
επίσημη απάντηση για το είδος της συναλλαγής με το ΚΕΕΛΠΝΟ, απάντηση
δεν πήραμε ποτέ. Έτσι, επικοινωνήσαμε
με τον δημοσιογράφο του Πρώτου Θέματος, Γιάννη Μακρυγιάννη, με σκοπό να
μας διευκρινίσει επίσης και την αναφορά
που γινόταν στη λίστα που είχε καταθέσει
ο Πάνος Καμμένος στην ΕΣΗΕΑ και στην
οποία σημειωνόταν: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
(ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ) και δίπλα το ποσό: 440.000 ευρώ.
Όταν ρωτήθηκε αν θυμάται περί τίνος
πρόκειται η συναλλαγή με το ΚΕΕΛΠΝΟ, απάντησε: «Όχι, δεν θυμάμαι».
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Για το αν ήταν μέτοχος στην εταιρία μέχρι το 2008, είπε αρχικά: «Δεν μπορώ
να σας πω τίποτα. Αφού κάνετε έρευνα
θα έπρεπε να τα ξέρετε. Δεν έχω καμία
σχέση με αυτά που με ρωτάτε», ενώ στη
συνέχεια πρόσθεσε: «Μπορεί να ήμουνα, μπορεί και να μην ήμουνα. Κοιτάξτε
καλά τι γράφετε για να μην μπερδέψετε ονόματα και καταστάσεις». Όσον
αφορά το αν γνωρίζει την εταιρία ή
την ακούει πρώτη φορά, είπε: «Πολλές
εταιρίες ξέρω».
Έπειτα, διερωτήθηκε: «Γιατί να μπω σε
συζήτηση μαζί σας; Επειδή ήμουνα μέχρι το 2008, εγώ και άλλοι;» Στην ερώτηση για το αν ο διαχειριστής της εταιρίας
ΙΣΑΛΟΣ, Βασίλειος Μακρυγιάννης, είναι
αδερφός του, είπε: «Κάντε ό,τι ερωτήσεις θέλετε, όπου θέλετε. Αν θέλει απαντάει ο άλλος, έτσι;»
Όταν ρωτήθηκε για την αναφορά που γινόταν στη λίστα, που είχε καταθέσει στην
ΕΣΗΕΑ ο υπουργός Άμυνας, απάντησε:
«Τι να σας πω, ρωτήστε τον κ. Καμμένο.
Κάνετε ρεπορτάζ σ΄ εμένα;»

Νικόλαος Καραμανλής
Ο εκδότης Νικόλαος Καραμανλής, στον
οποίο ανήκει μεταξύ άλλων και η εφημερίδα Παρασκήνιο, φέρεται να έχει λάβει
συνολικά το ποσό των 494.579 ευρώ. Στη
λίστα αναφέρονται, εκτός από τον ίδιο
ονομαστικά, και τέσσερις ακόμα εταιρίες, με τις οποίες το 2014 είχε σαφή σχέση. Συγκεκριμένα, στη λίστα υπάρχουν
οι επωνυμίες: NK MEDIA, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ, FOCUS MEDIA, ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, αλλά και το ονοματεπώνυμό του, δίπλα στο οποίο σημειώνεται
το ποσό των 74.099 ευρώ. «Εννοείται
πως αυτές ήταν διαφημιστικές συναλλαγές με κανονικά τιμολόγια. Όλες οι
συναλλαγές ήταν νόμιμες, με κανονικές
διαφημίσεις και κανονικά τιμολόγια»,
απάντησε ο κ. Καραμανλής όταν ρωτήθηκε για το είδος των συναλλαγών που είχαν
οι εταιρίες του το 2014 με το ΚΕΕΛΠΝΟ.

DNG ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Σεραφείμ Κοτρώτσος
Ο γνωστός δημοσιογράφος Σεραφείμ
Κοτρώτσος, που στη λίστα παρουσιάζεται να έχει λάβει το ποσό των 61.500
ευρώ, απάντησε: «Το ποσό αυτό αφορούσε διαφημιστικές δαπάνες για τα
site anatropinews.gr και fortune.gr.
Δεν είναι όμως μόνο για τα site, αλλά
και για τη ραδιοφωνική μου εκπομπή
στα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ». Αξιοσημείωτο
είναι πως, στις 24/5, το anatropinews.
gr κατατάσσεται στη θέση 37.837 στην
Ελλάδα, σύμφωνα με τη σελίδα μέτρησης αναγνωσιμότητας alexa.com, ενώ το
fortune.gr δεν υπάρχει καν στο συγκεκριμένο μετρητή.

MEDIA PLANET
Η εταιρία MEDIA PLANET, που παρουσιάζεται στη λίστα να έχει πάρει ποσό
ύψους 74.603 ευρώ, ανήκει στον Ευθύμιο Κτενίδη, ο οποίος είναι εκδότης της
εφημερίδας και του site με την επωνυμία HealthDay. Ο κ. Κτενίδης απάντησε για τις συναλλαγές με το ΚΕΕΛΠΝΟ:
«Κάναμε διάφορες δημοσιεύσεις, ανάλογα με όσα είχαμε συμφωνήσει με το ΚΕΕΛΠΝΟ, πληρώνοντας παράλληλα όλες
τις υποχρεώσεις απέναντι στην εφορία
και τον ΦΠΑ. Αλλά έχω μείνει απλήρωτος, κι αυτό γιατί δεν μου έχουν δώσει τίποτα από αυτό το ποσό». Αξιοσημείωτο
ότι, σύμφωνα με το alexa.com, το site
HealthDay.gr δεν υπάρχει πουθενά στις
μετρήσεις αναφορικά με την Ελλάδα.

Η DNG ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ φέρεται να
έχει πάρει από το ΚΕΕΛΠΝΟ ποσό της
τάξεως των 60.807,56 ευρώ. Η εταιρία ανήκει στον Παναγιώτη Κολιούση
και δραστηριοποιείται στις προηγμένες
λύσεις πληροφορικής, συμβουλευτικές
υπηρεσίες ηλεκτρονικών και πληροφοριακών συστημάτων. Στο Hot Doc απάντησε ο αδερφός του Παναγιώτη Κολιούση,
Δημήτρης, που εργάζεται στη συγκεκριμένη εταιρία. «Αναλάβαμε να διεκπεραιώσουμε συστήματα ποιότητας για το
ΚΕΕΛΠΝΟ και συγκεκριμένα ISO. Εμείς
κάναμε τις ανάλογες μελέτες για να εξασφαλιστεί η πιστοποίηση που χρειαζόταν ο οργανισμός», δήλωσε ο Δημήτρης
Κολιούσης.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΡΙΔΗΣ
Οι εταιρίες συμφερόντων Αλέξανδρου
Καλλιγαρίδη, σύμφωνα με τη λίστα του
ΚΕΕΛΠΝΟ, φέρονται να έχουν προβεί
σε συναλλαγές με το Κέντρο Ελέγχου
και Πρόληψης Νοσημάτων συνολικού
ύψους 243.769 ευρώ. Ειδικότερα, στη
λίστα αναγράφονται οι A & B ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ, ΠΛΟΗΓΟΣ και ΚΑΛΛΙΓΑΡΙΔΗΣ - ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε., εταιρίες
με τις οποίες ο Αλέξανδρος Καλλιγαρίδης
έχει άμεση σχέση.
Ο κ. Καλλιγαρίδης απάντησε στο Hot
Doc για τις συγκεκριμένες συναλλαγές: «Υπάρχουν συμβάσεις και οι ανάλογες αναθέσεις από το ΚΕΕΛΠΝΟ, που
εξηγούν τις συναλλαγές και οι οποίες
αφορούσαν – απ’ όσο θυμάμαι – διαφημιστικούς λόγους».

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
(vipmedia)
Η εταιρία Αδέσμευτη Ενημέρωση, σύμφωνα με το πόρισμα, έχει λάβει
36.899,92 ευρώ. Διαχειρίστρια της εταιρίας εμφανίζεται η κ. Μαυρομουστάκη
Ελευθερία, ωστόσο συμμετέχει και ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον κ. Κουσουλό,
μας είπε ότι δεν θυμάται αν το ποσό ήταν
36.899 ευρώ και διευκρίνισε ότι η εταιρία έχει κόψει τιμολόγια στο ΚΕΕΛΠΝΟ
χωρίς να έχει εισπράξει ακόμα τα χρήματα, τα οποία αφορούσαν διαφήμιση. Ο
κ. Κουσουλός διευκρίνισε ότι στην εταιρία Αδέσμευτη Ενημέρωση ανήκει το site e-reportaz.gr. Το e-reportaz.
gr, στη σελίδα μέτρησης αναγνωσιμότητας alexa.com με σημερινή ημερομηνία
(24/5/2016) βρίσκεται στη θέση 515. Η
επίσημη απάντηση της διαχειρίστριας
της εταιρίας Ελευθερίας Μαυρομουστακάκη είναι η εξής: «Ως καλώς γνωρίζετε,
η εταιρία Αδέσμευτη Ενημέρωση
παρέχει από ετών έγκυρη και ανεξάρτητη
ενημέρωση και στελεχώνεται από επαγγελματίες δημοσιογράφους. Κάθε καταχώρηση ή προβολή η οποία έχει λάβει
χώρα εις την εταιρεία τόσο υπό του ΚΕΕΛΠΝΟ όσο και υπό οιουδήποτε άλλου
νομικού ή φυσικού προσώπου, φορέα ή
οργανισμού βασίζεται σε νόμιμες συναλλαγές και συνοδεύεται από κάθε νόμιμο
παραστατικό, έχουν δε καταβληθεί πλήρως άπαντες οι αναλογούντες φόροι».
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hot report

Ιωάννα Σαμίκου

ΜASTERMIND

Η Ιωάννα Σαμίκου εμφανίζεται στο πόρισμα να λαμβάνει από το ΚΕΕΛΠΝΟ
200.293,13 ευρώ για ταξιδιωτικές δαπάνες. Ο Ηλίας Σαμίκος, απαντώντας στο
Hot Doc, είπε: «Το ΚΕΕΛΠΝΟ είναι ένας
πελάτης όπως έχουμε και άλλους πελάτες… δεν νομίζω, κάποια λίγα εισιτήρια
βγάζει, είναι υπέρογκο αυτό το ποσό».

Η εταιρία ΜASTERMIND φέρεται να
έχει λάβει από το ΚΕΕΛΠΝΟ 64.939,37
ευρώ. Διαχειρίστρια της εταιρίας είναι
η Ροδοθέα Στασινού, η οποία απάντησε στη σχετική ερώτηση: «Τα χρήματα
που εισπράξαμε από το ΚΕΕΛΠΝΟ είναι χρήματα που πήραμε για την οργάνωση συνεδρίων, στις οποίες συμμετείχε
ως χορηγός το ΚΕΕΛΠΝΟ. Σύμβαση με το
ΚΕΕΛΠΝΟ δεν υπήρχε. Η σύμβαση που
υπήρχε ήταν μεταξύ της εταιρίας μας και
των επιστημονικών φορέων, που ήθελαν
να διεξαγάγουν τις ανάλογες εκδηλώσεις.
Άρα, βάσει νομοθεσίας λαμβάνουμε τις
χορηγίες για να πραγματοποιήσουμε τις
εκδηλώσεις».

ΤΡΙΠΛ ΕΣ (Υπηρεσίες Ασφάλειας)

Σαράντος ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Η εταιρείας ΤΡΙΠΛ ΕΣ εμφανίζεται στο
πόρισμα να έχει λάβει από το ΚΕΕΛΠΝΟ
1.270.540,23 ευρώ. Ο εκπρόσωπος της
εταιρίας, κ. Δημητρίου, μας απάντησε ότι το ποσό 1.270,540 ευρώ αφορά
στη φύλαξη του ΚΕΕΛΠΝΟ και τη φύλαξη του Υπουργείου Υγείας, βάσει συμβάσεων οι οποίες είναι κατατεθειμένες
στην Εφορία. Όπως διευκρίνισε, η φύλαξη του Υπουργείου Υγείας έχει ξεκινήσει
από το 2012. Επίσης, η συγκεκριμένη εταιρία είχε αναλάβει τη φύλαξη του
ΚΕΔΥ της Βάρης και για τον ξενώνα των
οροθετικών.

Ο Σαράντος Ευσταθόπουλος είναι εκδότης του site piraeuspress.gr και το
2014 είχε συνάψει συναλλαγές με το ΚΕΕΛΠΝΟ ύψους 73.800 ευρώ. Ο κ. Ευσταθόπουλος δήλωσε πως το ΚΕΕΛΠΝΟ
του χρωστάει αρκετά χρήματα από τη
συμφωνία που είχαν συνάψει το 2014.
«Η συναλλαγή αφορούσε διαφημίσεις,
banner και άρθρα σχετικά με το ΚΕΕΛΠΝΟ», λέει ο ίδιος και συμπληρώνει πως
έχει πληρωθεί μόνο ένα ποσό απ’ όσα είχαν συμφωνηθεί το 2014. Το alexa.com
τοποθετεί στη θέση 167 το site του Σαράντου Ευσταθόπουλου.
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Γ. ΡΟΪΔΗΣ
Η εταιρία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΪΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε. εμφανίζεται στη λίστα να έχει λάβει το ποσό των 92.360,70 ευρώ. Η εταιρία αυτή εκδίδει την τοπική εφημερίδα
του Αγρινίου Γεγονός, ενώ διατηρεί τα
δικαιώματα των sites: agriniopress.gr
και agrinionews.gr, στα οποία εταίρος
το 2014 ήταν και η Κωνσταντούλα Σαμαρά, που εκδίδει την τοπική εφημερίδα Συνείδηση.
Το Hot Doc επικοινώνησε με τον εκδότη,
Γιώργο Ροΐδη, ο οποίος απάντησε πως
υπήρξαν κάποιες συμβάσεις με το ΚΕΕΛΠΝΟ για προβολή του έργου και των δράσεών του. «Οι συμβάσεις αφορούσαν όλα
τα Μέσα της εταιρίας», είπε αναφερόμενος στο ποια Μέσα της εταιρίας του συμμετείχαν στην προβολή του ΚΕΕΛΠΝΟ.
To agriniopress.gr βρίσκεται στη θέση
706 του alexa.com, ενώ το agrinionews.gr στις 24/5 βρίσκεται στη θέση 1.017
της συγκεκριμένης ιστοσελίδας μέτρησης
αναγνωσιμότητας.

ΤΕΧΝΟΔΡΟΚΑΤ - ΕRGODROZIN
Οι δύο εταιρίες εμφανίζονται στο πόρισμα να έχουν λάβει 412.428,99 και
152.090,73 ευρώ αντίστοιχα. Ο ιδιοκτήτης των δυο εταιριών, κ. Γιώργος Δρόσης, είπε στο Hot Doc ότι έλαβε αυτά τα
χρήματα για τη συντήρηση κτιρίων κυρίως στο ΚΕΔΥ, με κάλυψη 24 ώρες το
24ωρο. Όπως επεσήμανε, τα συγκεκριμένα χρήματα το πιθανότερο είναι μαζί
με το ΦΠΑ.

AMUSE
Στην Ελένη-Έλλη Γλύτσου ανήκει η εταιρία AMUSE, που έλαβε από το ΚΕΕΛΠΝΟ 75.187,23 ευρώ για να εκπονήσει
συγκεκριμένες μελέτες, όπως η ίδια ανέφερε. Ο συνεργάτης της Ελένης Γλύτσου,
κ. Μιχέλης, απάντησε στο Hot Doc ότι
η AMUSE ανέλαβε την εκπόνηση τεσσάρων μελετών. «Η μία αφορούσε τον τρόπο λειτουργίας των αντίστοιχων κέντρων
Σπύρος Παπαγεωργίου (ADWEB) – όπως το ΚΕΕΛΠΝΟ – στο εξωτερικό. Η
άλλη ήταν μελέτη για τις ελλείψεις και
Διαχειριστής της εταιρίας ADWEB, που
τα μειονεκτήματα της ιστοσελίδας του
έλαβε από το ΚΕΕΛΠΝΟ 98.400 ευρώ,
οργανισμού, γιατί χρειαζόταν φτιάξιείναι ο Σπύρος Παπαγεωργίου. Σχετικά
μο η ιστοσελίδα. Η τρίτη αφορούσε την
με το τι αφορούσαν οι συναλλαγές της
εικόνα του οργανισμού όπως αυτή σχηεταιρίας του με το Κέντρο Ελέγχου και
ματίζεται από τα δημοσιεύματα που
Πρόληψης Νοσημάτων, ο κ. Παπαγεωραναρτώνται στο διαδίκτυο, κι αυτό είχε
γίου απάντησε: «Αφορούσαν προβολή,
γίνει σε συνεργασία με αρκετές εταιρίες
διαφημίσεις και περιεχόμενο σε sites.
του εξωτερικού. Και η τελευταία είχε σχέΕίμαστε ένα μεγάλο δίκτυο και παρείση με το στρατηγικό σχεδιασμό, δηλαδή
χαμε την προβολή, ενώ κάποιες φορές
ήταν συνέχεια των προηγούμενων τριών
δημιουργούσαμε και περιεχόμενο».
και ουσιαστικά ήταν οι προτάσεις μας για
να βελτιωθεί η εικόνα του ΚΕΕΛΠΝΟ»,
απάντησε ο συνεργάτης της κ. Γλύτσου.

ΡΟΔΟΣ KOΣΜΟΣ
Η εταιρία ΡΟΔΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ανήκει στον
Λοΐζο Λοΐζο, με τη λίστα του ΚΕΕΛΠΝΟ
να σημειώνει πως είχε συμφωνηθεί το
ποσό των 71.107,11 ευρώ. Ο κ. Λοΐζος ανέφερε στο Hot Doc ότι η προβολή
δεν αφορούσε μόνο τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό, αλλά «ήταν τρία Μέσα,
στα οποία έγινε η προβολή», όπως λέει
ο ίδιος. «Αν δεν κάνω λάθος, ήταν ραδιοφωνική προβολή από δύο σταθμούς
και τηλεοπτική προβολή από το κανάλι.
Και οι προβολές είχαν να κάνουν με καμπάνιες εμβολιασμού κ.ο.κ.», εξήγησε.

Νικόλαος Πιερρουτσάκος

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Η εταιρία ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, που είχε συμφωνήσει με το ΚΕΕΛΠΝΟ το 2014 στο ποσό
της τάξεως των 88.587,68 ευρώ, είναι η
εκδοτική εταιρία που εκδίδει την τοπική
εφημερίδα Συνείδηση και το site sinidisi.
gr. Η εταιρία ανήκει στην Κωνσταντούλα Σαμαρά, η οποία απάντησε στο περιοδικό ότι έχει λάβει ένα πολύ μικρότερο
ποσό απ’ όσα είχαν αρχικά συμφωνηθεί
με το ΚΕΕΛΠΝΟ, καθώς την ενημέρωσαν
πως υπήρχε αδυναμία πληρωμής. «Λάβαμε μόνο τα 30.000 ευρώ, συν το ΦΠΑ,
ενώ για τα υπόλοιπα κόπηκαν πιστωτικά
τιμολόγια», μας είπε η ίδια.

Στη λίστα σημειώνεται το όνομα Πιερρουτσάκος Ν., και δίπλα αναγράφεται
το ποσό ύψους 58.741,45. Το ΑΦΜ που
εμπεριέχεται στη λίστα ανήκει στον Νικόλαο Πιερρουτσάκο, ο οποίος είναι γιος
του πρώην προέδρου του ΚΕΕΛΠΝΟ τη
διετία 2007-2009, Γιάννη Πιερρουτσάκου. Ο Νικόλαος Πιερρουτσάκος, σύμφωνα με όσα απάντησε στο Hot Doc,
αναλαμβάνει εργασίες συντήρησης υπολογιστών στις μονάδες λοιμώξεων από το
2004 και αμείβεται από το ΚΕΕΛΠΝΟ ως
εξωτερικός συνεργάτης. «Όποτε με φωνάζουν, κάνω την ανάλογη δουλειά και
κόβω τα αντίστοιχα τιμολόγια», τονίζει.
Εκτός από αυτή τη δραστηριότητα, ο κ.
Πιερρουτσάκος είναι διαχειριστής της
εταιρίας AQUA NET, η οποία δραστηριοποιείται στη διανομή εμφιαλωμένου
νερού. Η εταιρία αυτή, σύμφωνα και με
όσα είπε ο ίδιος, έχει συναλλαγές με το
ΚΕΕΛΠΝΟ, προμηθεύοντας εμφιαλωμένο νερό.

ΒΟΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Α.Ε.
Η πρόεδρος της εταιρίας Βόρεια Ενημερωτική Α.Ε., κ. Ειρήνη Καράογλου, είπε
στο Hot Doc: «Δεν έχω κάποιο λόγο να
απαντήσω». Η συγκεκριμένη εταιρία έχει
το οικονομικό site voria.gr και εμφανίζεται, σύμφωνα με το πόρισμα, να λαμβάνει από το ΚΕΕΛΠΝΟ 187.688,86 ευρώ.
Να σημειωθεί ότι στη σελίδα μέτρησης
αναγνωσιμότητας alexa.com το voria.
gr με σημερινή ημερομηνία (24/5/2016)
βρίσκεται στη θέση 686 .
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