
31

κοινωνιαΕρευνα στις εταιρείες

Realnewswww.real.grκυριακη 11 aπριλιου 2021

a.kandili@realnews.gr

Της ΑννΑς ΚΑνδύλη

Π
ερισσότερα από 60.000 ευρώ για διά-
στημα δύο μηνών (Αύγουστος και Σε-
πτέμβριος του 2020) κατάφεραν να 

αποσπάσουν μέσω του προγράμματος ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ ο τηλεπαρουσιαστής Μένιος Φουρ-
θιώτης και δύο συνεργάτες του. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, από 
τον φάκελο με τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν 
στον εισαγγελέα από τον υπουργό Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδά-
κη προκύπτει ότι ο Μ. Φουρθιώτης και οι δύο 
συνεργάτες του επιδοτήθηκαν από τον μηχανι-
σμό του ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, μέσω των εταιρειών με 
την επωνυμία Ρroduction Μονοπρόσωπη ΙΚΕ 
και Ρarty fm Ανώνυμη Ραδιοφωνική Εταιρεία. 

Καλά ενημερωμένες πηγές αναφέρουν στην 
«R»: «Ο Μένιος Φουρθιώτης τον Αύγουστο και 
τον Σεπτέμβριο εμφανίστηκε στο σύστημα "Ερ-
γάνη" με μεικτό ονομαστικό μισθό 56.000 ευ-
ρώ σε καθένα από τα δύο μέσα ενημέρωσης, 
με αποτέλεσμα οι αποδοχές του για τους δύο 
μήνες να ανέλθουν συνολικά στα 224.000 ευ-
ρώ. Από τον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για κάθε 
του απασχόληση έλαβε 7.800 ευρώ και συνο-
λικά για το δίμηνο 31.200 ευρώ. Παράλληλα, 
οι άλλοι δύο συνεργάτες του εντάχθηκαν στο 
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ μόνο για την εργασία τους στην 

Στο μικροσκόπιο 
οι ασφαλιστικές 

εισφορές του 
Φουρθιώτη

Τι δείχνει ο φάκελος 
του υπουργείου 

Εργασίας για τον 
τηλεπαρουσιαστή, 

που ερευνά 
η Δικαιοσύνη

τηλεόραση, με ονομαστικό μισθό επίσης 56.000 
ευρώ, λαμβάνοντας ο καθένας από 7.800 ευ-
ρώ για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο. 
Συνολικά άλλα 31.200 ευρώ». Σημειώνεται ότι 
ο μισθός των συγκεκριμένων εργαζομένων τον 
προηγούμενο μήνα ήταν 1.300 ευρώ μεικτά! 

«Εκτόξευση» αποδοχών
Υπενθυμίζεται ότι η εκάστοτε επιχείρηση-εργο-
δότης μπορεί να εντάξει τον εργαζόμενο στον 
μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ μειώνοντας τον χρόνο 
απασχόλησης και τον μισθό του έως 50%, με το 
κράτος να επιδοτεί έως και το 60% του υπολει-
πόμενου μισθού, καλύπτοντας και τις υπόλοι-
πες ασφαλιστικές εισφορές. «Μετά την πλη-
ρωμή των δύο μηνών, σύμφωνα με το υπό-
μνημα που κατατέθηκε στον εισαγγελέα, οι 
μισθοί των συγκεκριμένων ‘‘εκτοξεύτηκαν’’, 
φτάνοντας τα 85.000 ευρώ μεικτά τον Νο-

έμβριο για τον κ. Φουρθιώτη», αναφέρουν οι 
ίδιες πηγές στην «R». 

Σημειώνεται ότι για κάθε μισθό 56.000 ευ-
ρώ μεικτά, το καθαρό ποσό για τον εργα-

ζόμενο είναι περίπου 34.000 ευ-
ρώ, καθώς τα υπόλοιπα είναι φό-
ροι και μηνιαίες ασφαλιστικές ει-
σφορές. Σύμφωνα με το υπό-
μνημα, για κάθε καταβολή έχει 
αποπληρωθεί στο Δημόσιο 
το σύνολο των ασφαλιστι-
κών εισφορών και των φό-

ρων, ποσό που προσεγγί-
ζει τα 176.000 ευρώ, όταν 
οι συγκεκριμένοι εργα-
ζόμενοι μέσω του ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ έλαβαν από το 

κράτος συνολικά 62.400 
ευρώ. Οι ίδιες πηγές αναφέ-

ρουν  στην «R» ότι «η Εισαγ-
γελία θα διερευνήσει αν οι εται-

ρείες είναι φορολογικά και ασφαλι-

στικά ενήμερες και τι άλλο μπορεί να κρύβε-
ται πίσω από την ένταξή τους στον μηχανισμό 
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». 

Τρεις έρευνες
Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά τρεις εισαγγελικές 
προκαταρκτικές έρευνες με ελεγχόμενο τον Μ. 
Φουρθιώτη διετάχθησαν από τη Δικαιοσύνη μέ-
σα σε λίγα εικοσιτετράωρα. Ο ασκός του Αιό-
λου για τον εκδότη-παρουσιαστή άνοιξε μετά 
τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για «στρα-
τιά» αστυνομικών που του είχαν παρασχεθεί 
προς φύλαξη του ιδίου, της οικίας του και του 
τηλεοπτικού σταθμού όπου εργάζεται. Ο συνο-
λικός αριθμός των 14 αστυνομικών στη «δού-
λεψή» του προκάλεσε αντιδράσεις, στις οποί-
ες ήρθαν να προστεθούν οι αποκαλύψεις πε-
ρί είσπραξης μεγάλων ποσών μέσω του προ-
γράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Οι αποκαλύψεις αυ-
τές οδήγησαν στην παρέμβαση του οικονομι-
κού εισαγγελέα Χρήστου Μπαρδάκη, ο οποί-
ος έδωσε εντολή στις αρμόδιες Αρχές να ελέγ-
ξουν τις οικονομικές δραστηριότητες του πα-
ρουσιαστή, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο 
εμφανίζεται να εισέπραττε χρήματα μέσω του 
προγράμματος. Τα διερευνώμενα αδικήματα, 
στο πλαίσιο αυτής της προκαταρκτικής, είναι 
απάτη ή απόπειρα απάτης. 

Λίγες ώρες μετά τον κ. Μπαρδάκη, η προϊ-
σταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, 
Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου, διέταξε τη δι-
ενέργεια άλλης προκαταρκτικής έρευνας, προ-
κειμένου να εξακριβωθεί αν τελέστηκαν τα αδι-
κήματα της διατάραξης δημόσιας υπηρεσίας 

και της απόπειρας εκβίασης. Αφορμή για αυτή 
την παρέμβαση αποτέλεσαν οι καταγγελίες του 
πρώην υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση 
περί εισβολής του Φουρθιώτη μαζί με μπρά-
βους στο υπουργικό του γραφείο και εκτόξευ-
ση απειλών του παρουσιαστή προς τον ίδιο και 
υπηρεσιακούς παράγοντες.

Στα παραπάνω ήρθε να προστεθεί και η κα-
ταγγελία του μέλους της ΕΣΗΕΑ Γιώργου Βό-
τσκαρη ότι ο παρουσιαστής κατείχε πλαστή 
ταυτότητα της Ενωσης Συντακτών, αλλά και 
πλαστό δελτίο διαπίστευσης που του επέτρε-
πε να μπαίνει ανενόχλητος σε όλα τα υπουρ-
γεία. Το ότι δεν είναι μέλος της το επιβεβαίωσε 
και η ΕΣΗΕΑ με σχετική αναφορά της και έτσι 
άνοιξε και τρίτη εισαγγελική έρευνα, στο πλαί-
σιο της οποίας θα διερευνηθεί αν έχει τελεστεί 
το αδίκημα της πλαστογραφίας μετά χρήσεως 
κατ’ εξακολούθηση.

Την ίδια ώρα, ο «πολυσχιδής» παρουσιαστής 
κατηγορείται για απάτη με εικονικές πωλήσεις 
κινητών τηλεφώνων μέσω ανύπαρκτων εταιρει-
ών, μια έρευνα που πραγματοποίησε η Υποδι-
εύθυνση Ασφάλειας Λάρισας, με τη σχετική δι-
κογραφία να έχει υποβληθεί στην οικεία Εισαγ-
γελία από τον Ιανουάριο του 2021. Πλην αυ-
τού, εμπλεκόμενες στην υπόθεση φέρεται να εί-
ναι και δύο γυναίκες από τη Γεωργία, οι οποίες 
εμφανίζονται ως διαχειρίστριες στις εταιρείες-
κελύφη που φέρονται να μετείχαν στην απάτη. 
Ο Μ. Φουρθιώτης αρνείται όσα του αποδίδο-
νται και κάνει λόγο για έναν «ανηλεή πόλεμο», 
που έχει εξαπολυθεί σε βάρος του με πληθώ-
ρα δημοσιευμάτων και αναρτήσεων.


