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Ο Περιφερειακός Τύ-
πος της χώρας απειλείται. 
Η αύξηση της φορολο-
γίας και των ασφαλιστι-
κών εισφορών στον εκ-
δοτικό κλάδο, πνίγουν τις 
εφημερίδες, υποθηκεύουν 
την αναγκαία μετάβαση 
των επιχειρήσεων Τύπου 
στη νέα εποχή, και σε 
συνδυασμό με τη διαρκή 
κατάργηση, τα τελευταία 
χρόνια, όποιων ρυθμίσεων 
υπήρξαν υπέρ του, απει-
λούν την υπόσταση όλων 
των επιχειρήσεων περιφε-
ρειακού Τύπου και την ερ-
γασία σ’ αυτές.

Εξοντωτικά νέα βάρη
Οι εφημερίδες της Ε-

παρχίας, οι οποίες στην 
συντριπτική τους πλειο-
ψηφία αποτελούν με ευ-
θύνη, επαγγελματισμό και 
συνέπεια, βήμα έγκυρης 
ενημέρωσης και δημόσιου 
διαλόγου για τις τοπικές 
κοινωνίες, πέρα από τις 
υποχρεώσεις που έχουν ό-
λες οι ελληνικές επιχειρή-
σεις, καλούνται να αντε-
πεξέλθουν στα εξής:

α) εισφορά 2% επί του 
ετήσιου τζίρου τους υ-
πέρ του ΕΔΟΕΑΠ, ενός Τα-
μείου το οποίο ουδέποτε 
αφορούσε τον Επαρχιακό 
Τύπο. 

β) αύξηση εργοδοτικών 
εισφορών σε διψήφιο πο-
σοστό για τους εργαζόμε-
νους και υποχρεωτική υ-
παγωγή όλου του προσω-
πικού στον ΕΔΟΕΑΠ. 

Οι αυξήσεις αυτές δη-
μιουργούν οικονομικά 
βάρη τα οποία αδυνατούν 
να σηκώσουν ακόμα και 
οι πιο υγιείς επιχειρήσεις 
του κλάδου μας, γεγονός 
που πλήττει και την α-
γορά εργασίας, κάνοντας 
μονόδρομο τις περικοπές 
και απολύσεις. Την ίδια 
ώρα, η υποχρεωτική υπα-
γωγή όλων των εργαζο-
μένων μας στον ΕΔΟΕΑΠ, 
δημιουργεί σοβαρό πρό-
βλημα στην ιατροφαρμα-
κευτική τους περίθαλψη, 
καθώς στις πόλεις της Πε-
ριφέρειας δεν υπάρχουν 
(ή είναι ελάχιστοι) συμβε-
βλημένοι γιατροί και δια-
γνωστικά κέντρα.

Απουσιάζει ο διάλο-
γος-καθυστερούν τα μέ-
τρα

Ο Σύνδεσμος Ημερή-
σιων Περιφερειακών Εφη-
μερίδων (ΣΗΠΕ) σε συνερ-
γασία με την Ένωση Ιδιο-
κτητών Επαρχιακού Τύπου 
(ΕΙΕΤ) και την Ένωση Δη-
μοσιογράφων Ιδιοκτητών 
Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ) 
έχει επανειλημμένα και 
μέχρι και πρόσφατα κα-
ταθέσει σειρά προτάσεων 
για την υποστήριξη του 
Τύπου και την εργασία σ’ 
αυτόν στην ελληνική πε-
ριφέρεια. 

Το υπουργείο Οικονομι-
κών με την από 23/1/2019 
ανακοίνωσή του, υποσχέ-
θηκε μέτρα σε εθνικό και 
τοπικό επίπεδο και συ-
νάμα διαβούλευση με τους 
ενδιαφερόμενους για την 
τελική τους μορφή.

Όλο αυτό το διάστημα, 
ο ΣΗΠΕ και οι συνεργα-
ζόμενες μ’ αυτόν Ενώσεις, 
επέμειναν εις μάτην στην 
ανάγκη να συναντηθούν 
με τα συναρμόδια υπουρ-
γεία για τη διαμόρφωση 
αυτών των μέτρων.

Μόλις στις 17/4/2019 κα-
τατέθηκε και ψηφίστηκε 
εμβόλιμη σε αλλότριο νο-
μοσχέδιο τροπολογία, που 
αφορά στη μελλοντική κα-
τάρτιση προγραμμάτων 
ενίσχυσης των επιχειρή-
σεων έκδοσης εφημερί-
δων. Ο γενικός της χαρα-
κτήρας, η κοινοβουλευτική 
μέθοδος που επιλέχθηκε 
για την προώθησή της και 
κυρίως η έλλειψη διαλό-
γου, που τουλάχιστον θα 
μπορούσε να αποσαφηνί-
σει τις κυβερνητικές προ-
θέσεις, σε συνδυασμό με 
την επίμονη διατήρηση ό-
λων εκείνων των επαχθών 
ρυθμίσεων που απειλούν 
τον Τύπο, προκαλούν ανα-
πόφευκτα την αντίδραση 
μας.

Διεκδικούμε το μέλλον 
του Περιφερειακού Τύπου

Αγωνιούμε γιατί την 
ώρα που εμείς λαμβά-
νουμε άλλη μία υπόσχεση 
για το μέλλον με καθυστέ-
ρηση μηνών, η κυβέρνηση 
ευνοεί νομοθετικά και πα-
ρέχει διευκολύνσεις, όπως 
στην περίπτωση των ιδιο-
κτητών τηλεοπτικών κανα-
λιών (εξάμηνη παράταση 
αποπληρωμής της δόσης 
για την άδεια εκπομπής, 
μείωση  του ειδικού φό-
ρου επί των διαφημίσεων 
που θα προβάλλονται σε 
τηλεοπτικούς σταθμούς, 
από 20% σε 5% κλπ), απο-
δεικνύοντας περίτρανα ότι 
εκεί που θέλει να παρέχει 
συνδρομή το κάνει. 

Διεκδικούμε γιατί οι ε-
νέργειες της ελληνικής 
κυβέρνησης απειλούν τον 
κλάδο μας με κλείσιμο ή 
συρρίκνωση σε βάρος της 
ενημέρωσης των τοπικών 
κοινωνιών και της τοπικής 
οικονομίας. 

Υπερασπιζόμαστε την 
επιβίωση και την προο-
πτική του περιφερειακού 
και τοπικού Τύπου, με ο-
δηγό την αποκατάσταση 
της ισονομίας και της δι-
καιοσύνης.

Προτάσσουμε τα αιτή-
ματά μας για το μέλλον 
του περιφερειακού και το-
πικού Τύπου, την αναγνώ-
ριση της διαφορετικότη-
τάς του έναντι του πα-
νελλαδικού και τη λήψη 
μέτρων ενίσχυσης στο 

πλαίσιο των πρακτικών 
που τηρούνται στις χώρες 
της Ευρώπης και όχι στην 
κρατικοδίαιτη λογική που 
δημιουργεί εξαρτήσεις και 
ελεγχόμενη ενημέρωση.

Καλούμε τις τοπικές 
κοινωνίες και τους θε-
σμούς της Πολιτείας, να 
συνδράμουν στην υπο-
στήριξη των τοπικών επι-
χειρήσεων Τύπου, που εί-
ναι σάρκα από την σάρκα 
τους, ο κύριος και βασικός 
φορέας μαζικής επικοινω-
νίας και διαλόγου στην 
ελληνική περιφέρεια.

Όχι στα αντιαναπτυξι-
ακά μέτρα 

Ο Σύνδεσμος Ημερή-
σιων Περιφερειακών Εφη-
μερίδων (ΣΗΠΕ), εκπροσω-
πώντας τις μεγαλύτερες 
εφημερίδες της Περιφέ-
ρειας με εκατοντάδες ερ-
γαζόμενους και εκατοντά-
δες χιλιάδες καθημερινούς 
αναγνώστες , ζητά άμεσες 
και ουσιαστικές ενέργειες 
που να ικανοποιούν τα ε-
ξής αιτήματα: 

• Άμεση απεμπλοκή ό-
λων των μελών μας από 
τον ΕΔΟΕΑΠ: Κατάργηση 
του μέτρου που αλλάζει 
το καθεστώς ασφάλισης 
των εργαζομένων μας και 
υποχρεώνει σε υπαγωγή 
στον ΕΔΟΕΠ, χωρίς αντί-
στοιχη αναβάθμιση των 
παροχών ιατροφαρμακευ-
τικής περίθαλψης.

• Κατάργηση της απα-
ράδεκτης, αντιαναπτυξια-
κής εισφοράς του 2% επί 
του τζίρου των επιχειρή-
σεών μας υπέρ ΕΔΟΕΑΠ. 

• Άμεση εκκίνηση δι-
αλόγου για την ενίσχυση 
του κλάδου. 

Οι προτάσεις μας για 
την ενίσχυση του κλάδου

Είμαστε έτοιμοι να 

παρουσιάσουμε ρεαλι-
στικές και τεκμηριωμέ-
νες προτάσεις για τον 
κλάδο μας, εμμένοντας 
στις βασικές θέσεις των 
έξι σημείων, που έχουμε 
καταθέσει σε κυβέρνηση 
και κοινοβουλευτικά 
κόμματα

1.Λειτουργία του Μη-Λειτουργία του Μη-
τρώου, του οποίου η ε-
φαρμογή μόλις ξεκίνησε, 
με μέριμνα για την δια-
σφάλιση της εργασίας, 
των πνευματικών δικαι-
ωμάτων και την προστα-
σία της επιχειρηματικό-
τητας έναντι του αθέ-
μιτου ανταγωνισμού και 
της αυθαιρεσίας.

2.Σύσταση κεφαλαίου 
(f�n�) για τον περιφε-f�n�) για τον περιφε-) για τον περιφε-
ρειακό, τοπικό και κλα-
δικό Τύπο στα πρότυπα 
καλών πρακτικών της ΕΕ

3.�δρυση επιμελητη-�δρυση επιμελητη-
ρίου Τύπου για την ποι-
οτική αναβάθμιση του 
κλάδου και την οχύρωση 
της δεοντολογίας

4.Διατήρηση του υ-Διατήρηση του υ-
ποχρεωτικού χαρακτήρα 
δημοσίευση των κρατι-
κών καταχωρίσεων και 
μετά το 2021, ως τεκ-
μήριο διαφάνειας και ε-
νημέρωσης της αγοράς 
και της κοινωνίας

5.Εφαρμογή της θρυ-Εφαρμογή της θρυ-
λούμενης διαχρονικά 
κατανομής της κρατικής 
διαφήμισης στην πράξη, 
συμπεριλαμβανομένων 
των Τραπεζών. Θέσπιση 
μηχανισμού εποπτείας 
και ελέγχου

6.Όχι στην εξοντω-Όχι στην εξοντω-
τική φορολόγηση και α-
σφαλιστική επιβάρυνση, 
που απειλεί τις σχέσεις 
μας με τη μισθωτή ερ-
γασία

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗ-
ΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Ε-
ΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Ο Περιφερειακός Τύπος της χώρας απειλείται

Η εξοντωτική φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση πνίγει τις εφημερίδες

Η επέτειος της Μάχης της Κριτσάς 
Την Κυριακή 12 Μαΐου θα εορτασθεί η επέτειος της Μάχης 

της Κριτσάς, στο μνημείο που έχει στηθεί  στην Κουτάραντο. 
Το πρόγραμμα που εξέδωσε η Περιφερειακή Ενότητα Λασι-
θίου προβλέπει:

Ώρα 11:00 π.μ.  έναρξη εορτασμού, έπαρση Σημαίας με την 
ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου και Επιμνημόσυνη Δέηση. 

Στο ιστορικό  της επετείου θα αναφερθεί ο Διευθυντής 
του Γυμνασίου Κριτσάς κ. Μιχαήλ Τσακιράκης.

Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων από τους εκπροσώ-
πους των Πολιτικών και Στρατιωτικών Αρχών και  Σωμάτων 
Ασφαλείας και η τελετή θα λήξει με τήρηση ενός λεπτού σι-
γής και την ανάκρουση του Εθνικού  Ύμνου.

Τέλος θα δοθεί δεξίωση με προσφορά παραδοσιακών ε-
δεσμάτων από την Δημοτική Κοινότητα Κριτσάς. Συμμετέχει 
ο  Μορφωτικός- Πολιτιστικός-Αναπτυξιακός Σύλλογος Κρι-
τσάς «ΛΑΤΩ».



Ψαλμός λειτουργικός και μεσσιακός ο
οποίος καταφαίνεται εκ του ενακτηρίου
στίχου. Προλέγει την επιστροφήν πάντων
των εθνών η οποία συνετελέσθη δια της
ενανθρωπήσεως του Ιησού Χριστού. Θα
ηδύνατο να φέρη την επιγραφήν: «Δέη-
σις πρός επέκτασιν της βασιλείας του
Θεού πρός πάντας τούς λαούς.» Εκ του
ημιστιχίου: «γη έδωκε τόν καρπόν
αυτής» ωρισμένοι ερμηνευταί υπέθεσαν
ότι η σύνθεσις του ψαλμού αυτού εγέ-
νετο εν καιρώ θέρους. Η δε ιδιαιτέρα
προς τον Ισραήλ εύνοια του Θεού η διή-
κουσα τον ψαλμόν αυτόν την υπέρ του
σύμπαντος κόσμου εύνοιαν δηλοί.
Διότι ο επευλογών τον Ισραήλ αρχιερεύς
δια του «Ευλογήσαι σε Κύριος καί φυλά-
ξαι σε, επιφάναι τό πρόσωπον αυτού καί
ελεήσαι σε..»1 Αριθ.6,24 επευλογεί τον
νέον Ισραήλ της χάριτος ο οποίος δια του
Μεσσίου Χριστού εγνώρισε το αληθινόν
Φως της Διδασκαλίας του και ωδηγήθη
εκ της πλάνης του σκότους και της αμαρ-
τίας εις τον θαυμαστόν Του Φως.
Ο Ζωντανός Λόγος του Θεανθρώπου
επρόκειτο να φθάση έως των εσχάτων
σημείων της γης ίνα ως όμβρος ευεργε-
τικός αρδεύση τας εκ της αμαρτίας ανύ-
δρους ψυχάς αι οποίαι
κατεδειναστεύοντο εκ των πονηρών
πνευμάτων και των διαφόρων αγυρτειών
του αλάστωρος δαίμονος.
Όθεν το ημιστίχιον η γη έδωκε τόν καρ-
πόν αυτής εν πλουσίω αμήτω αναβιβά-
ζουν τον νουν ημών εις πνευματικήν
συγκομιδήν γενομένη εις τον νέον Ισ-
ραήλ της χάριτος. Ο ψαλμός αποτελείται
εκ τριών στροφών. Η πρώτη(2-3) αποτε-
λεί ευχή προς τον Θεόν δια πλουσίας ευ-
λογίας. Η Δευτέρα (4-5)αποτελεί
ευχή προς επιστροφήν πάντων των
εθνών υπό το σκήπτρον του Αρχιποιμέ-
νος Χριστού. Η δε τρίτη(6-8)αποτελεί
ανακεφαλαίωσιν του ψαλμού.«2 Ο Θεός
οικτειρήσαι ημάς καί ευλογήσαι ημάς,
επιφάναι τό πρόσωπον αυτού εφʼημάς καί
ευλογήσαι ημάς.3 του γνώναι εν τη γη
τήν οδόν σου, εν πάσιν έθνεσι τό σωτή-
ριόν σου.4 εξομολογησάσθωσάν σοι

λαοί, ο Θεός, εξομολογησάσθωσάν σου
λαοί πάντες.5 ευφρανθήτωσαν καί αγαλ-
λιάσθωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευ-
θύτητι καί έθνη εν τη γη οδηγήσεις.6
εξομολογησάσθωσάν σοι λαοί, ο Θεός,
εξομολογησάσθωσάν σοι λαοί πάντες.7
γη έδωκε τόν καρπόν αυτής. ευλογήσαι
ημάς ο Θεός, ο Θεός ημών.8 ευλογήσαι
ημάς ο Θεός, καί φοβηθήτωσαν αυτόν
πάντα τά έθνη τά πέρατα της γης». Δη-
λαδή είθε ο Κύριος να δειχθή εύσπλα-
χνος και ελεήμων προς ημάς ευλογήση
δε πάντα τον λαόν του Ισραήλ.
Να εμφανίση το πλήρες εξʼευμενείας
πρόσωπόν του και να μας ελεήση. Το ημι-
στίχιον «επιφάναι τό πρόσωπον αυτού
εφʼημάς» αλληγορικώς ερμηνευόμενον
υπό του Κυρίλλου το απέδωσεν εις την
ενανθρώπησιν του Μεσσίου Χριστού
όστις δια της επιφανείας του εφώτησε
πάντας «τους εν σκότει καί σκιά θανάτου
καθημένους»
Π.ρ.β.λ:Λουκά1,79. Και η επιφανεία του

Θεού δεν επρόκειτο να ήτο παροδική και
φευγαλέα αλλά ακτινοβολία διηνεκής
διότι «της βασιλείας αυτού ουκ έσται
τέλος».
Εις τον τρίτον δε στίχον ο Ισραήλ επρο-
ωρίζετο δια των υπό του Θεού προς
αυτόν ραινομένων θείων ευλογιών να
ευοδωθή, ίνα πληρωθή διʼαυτού το
καθʼόλου σχέδιον της εν Χριστώ θείας
Οικονομίας εν πάσι τοις έθνεσι. «Του
γνώναι εν τη γη τήν οδόν σου, εν πάσιν
έθνεσι τό σωτήριόν σου». Όθεν τα έθνη
ώφειλον κατά πάντα να αποδώσουν εις
τον Θεόν δόξαν και τιμήν διότι διʼαυτού
θα εδράζοντο αι σχέσεις των «επί των
αρχών της δικαιοσύνης καί της ευθύτη-
τος»ο ίδιος δε ως Ποιμήν θα ωδήγει τα
ποίμνιά του εις νομάς σωτηρίας δια του
Λόγου του ο φθόγγος του οποίου εξήλ-
θεν έως των περάτων της γης κατά το
Γραφικόν: «εις πάσαν τήν γην εξήλθεν ο
φθόγγος αυτού καί εις τά πέρατα της οι-
κουμένης τά ρήματα αυτού». Ρω. 10,18.
Ο δε θείος Παύλος δια του:«χάριτί εστε
σεσωσμένοι...» έδωκεν ετέραν διάστασιν
εις την σωτηρίαν του ανθρώπου διότι δια

της ελεύσεως του Θεανθρώπου συνετε-
λέσθη ως προελέχθη η επιστροφή πάν-
των των εθνών εις τους κόλπους της
Εκκλησίας ίνα διʼαυτής πάντες γίνουν μέ-
τοχοι της σωστικής θείας του Θεού Χά-
ριτος. Εντεύθεν και το «η γη έδωκεν τόν
καρπόν αυτής» δηλαδή τους πλουσίους
καρπούς της θείας ευλογίας. Εν κατα-
κλείδι πάντες ώφειλον να χαίρουν και να
έχουν μερίδιον εις την ανεκλάλητον

χαράν της ευαγγελικής θείας ευφροσύ-
νης να ευφραίνωνται αι καρδίαι των και
να σκιρτούν εξ αγαλλιάσεως υμνούντες
και δοξολογούντες τον Κύριον δια την
επιστροφήν των εθνών. Ας τον εγκωμιά-
ζουν και ας τον δοξολογούν πάντα τα
έθνη διότι ένεκα της αγάπης και της μα-
κροθυμίας του η ανθρωπότης απολαμβά-
νει τας αφθόνους δωρεάς και πλουσίας
του ευλογίας.

Ψαλμός 66ος:Του Γεωργίου Λιάκου

Πινδάρου 104, 2ος όροφος
ΘΗΒΑ 322 00
Εναντι Παλαιού Νοσοκοµείου
Τηλ.: 22620 21666
Fax: 22620 89299

Κιν.: 6945 135958
www.gyni.org
dedoulis@gyni.gr
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Η εξοντωτική φορολογική και ασφαλι-
στική επιβάρυνση πνίγει τις εφημερίδες

Νομοθετήθηκε με καθυστέρηση
μηνών η ανάγκη λήψης μέτρων ενί-
σχυσης του Τύπου. Ζητούμε διάλογο
και ουσιαστική υποστήριξη του επαρ-
χιακού Τύπου για την επιβίωση και τη
μετεξέλιξή του

Ο Περιφερειακός Τύπος της χώρας
απειλείται. Η αύξηση της φορολογίας
και των ασφαλιστικών εισφορών στον
εκδοτικό κλάδο, πνίγουν τις εφημερί-
δες, υποθηκεύουν την αναγκαία μετά-
βαση των επιχειρήσεων Τύπου στη νέα
εποχή, και σε συνδυασμό με τη διαρκή
κατάργηση, τα τελευταία χρόνια,
όποιων ρυθμίσεων υπήρξαν υπέρ του,
απειλούν την υπόσταση όλων των επι-
χειρήσεων περιφερειακού Τύπου και
την εργασία σ' αυτές.
Οι Ενώσεις του περιφερειακού και κλα-
δικού Τύπου (ΣΗΠΕ-ΕΙΕΤ-ΕΔΙΠΤ) έχουν
επανειλημμένα και μέχρι και πρόσφατα
καταθέσει σειρά προτάσεων για την
υποστήριξη του Τύπου και την εργασία
σ' αυτόν στην ελληνική περιφέρεια.
Το υπουργείο Οικονομικών με την από
23/1/2019 ανακοίνωσή του, υποσχέ-
θηκε μέτρα σε εθνικό και τοπικό επί-
πεδο και συνάμα διαβούλευση με τους
ενδιαφερόμενους για την τελική τους
μορφή.
Όλο αυτό το διάστημα, ο ΣΗΠΕ και οι
συνεργαζόμενες μ' αυτόν Ενώσεις,
επέμειναν εις μάτην στην ανάγκη να
συναντηθούν με τα συναρμόδια
υπουργεία για τη διαμόρφωση αυτών
των μέτρων.
Μόλις στις 17/4/2019 κατατέθηκε και
ψηφίστηκε εμβόλιμη σε αλλότριο νο-
μοσχέδιο τροπολογία, που αφορά στη
μελλοντική κατάρτιση προγραμμάτων
ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης
εφημερίδων. Ο γενικός της χαρακτή-

ρας, η κοινοβουλευτική μέθοδος που
επιλέχθηκε για την προώθησή της και
κυρίως η έλλειψη διαλόγου, που του-
λάχιστον θα μπορούσε να αποσαφηνί-
σει τις κυβερνητικές προθέσεις, σε
συνδυασμό με την επίμονη διατήρηση
όλων εκείνων των επαχθών ρυθμίσεων
που απειλούν τον Τύπο, προκαλούν
αναπόφευκτα την αντίδραση μας.
• Διεκδικούμε γιατί οι ενέργειες της ελ-
ληνικής κυβέρνησης απειλούν τον κλάδο
μας με κλείσιμο ή συρρίκνωση σε βάρος
της ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών
και της τοπικής οικονομίας.
• Υπερασπιζόμαστε την επιβίωση και
την προοπτική του περιφερειακού και
τοπικού Τύπου, με οδηγό την αποκα-
τάσταση της ισονομίας και της δικαιο-
σύνης.
• Προτάσσουμε τα αιτήματά μας για το
μέλλον του περιφερειακού και τοπικού
Τύπου, την αναγνώριση της διαφορε-
τικότητάς του έναντι του πανελλαδι-
κού και τη λήψη μέτρων ενίσχυσης στο
πλαίσιο των πρακτικών που τηρούνται
στις χώρες της Ευρώπης και όχι στην
κρατικοδίαιτη λογική που δημιουργεί
εξαρτήσεις και ελεγχόμενη ενημέ-
ρωση.
• Καλούμε τις τοπικές κοινωνίες και
τους θεσμούς της Πολιτείας, να συν-
δράμουν στην υποστήριξη των τοπι-
κών επιχειρήσεων Τύπου, που είναι
σάρκα από την σάρκα τους, ο κύριος
και βασικός φορέας μαζικής επικοινω-
νίας και διαλόγου στην ελληνική περι-
φέρεια.
Είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε ρε-
αλιστικές και τεκμηριωμένες προτά-
σεις για τον κλάδο μας, με βαθιά
πεποίθηση ότι οι συνθήκες επιβάλλουν
να διεκδικήσουμε δυναμικά την προ-
σοχή της Πολιτείας και το διάλογο για
τη διαμόρφωση ουσιαστικών μέτρων
για το μέλλον του Περιφερειακού, Το-
πικού και Κλαδικού Τύπου.

Ο Περιφερειακός Τύπος της χώρας απειλείται
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* Η εξοντωτική φορολογική και
ασφαλιστική επιβάρυνση πνίγει τις
εφημερίδες
*Νομοθετήθηκε με καθυστέρηση
μηνών η ανάγκη λήψης μέτρων ενί-
σχυσης του Τύπου, ζητάμε διάλογο
και ουσιαστική υποστήριξη του επαρ-
χιακού Τύπου για την επιβίωση και τη
μετεξέλιξή του

Ο Περιφερειακός Τύπος της χώρας απειλείται. Η αύξηση της
φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών στον εκδοτικό
κλάδο, πνίγουν τις εφημερίδες, υποθηκεύουν την αναγκαία
μετάβαση των επιχειρήσεων Τύπου στη νέα εποχή, και σε
συνδυασμό με τη διαρκή κατάργηση, τα τελευταία χρόνια,
όποιων ρυθμίσεων υπήρξαν υπέρ του, απειλούν την
υπόσταση όλων των επιχειρήσεων περιφερειακού Τύπου και
την εργασία σ’ αυτές.
Οι Ενώσεις του περιφερειακού και κλαδικού Τύπου (ΣΗΠΕ-
ΕΙΕΤ-ΕΔΙΠΤ) έχουν επανειλημμένα και μέχρι και πρόσφατα
καταθέσει σειρά προτάσεων για την υποστήριξη του

Τύπου και την εργασία σ’ αυτόν στην ελληνική περι-
φέρεια. 
Το υπουργείο Οικονομικών με την από 23/1/2019 ανακοί-
νωσή του, υποσχέθηκε μέτρα σε εθνικό και τοπικό επί-
πεδο και συνάμα διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους

για την τελική τους μορφή.
Όλο αυτό το διάστημα, ο
ΣΗΠΕ και οι συνεργαζόμενες
Ενώσεις, επέμειναν εις
μάτην στην ανάγκη να συ-
ναντηθούν με τα συναρμό-
δια υπουργεία για τη
διαμόρφωση αυτών των
μέτρων.
Μόλις στις 17/4/2019 κατατέ-
θηκε και ψηφίστηκε εμβόλιμη
σε αλλότριο νομοσχέδιο τρο-
πολογία, που αφορά στη
μελλοντική κατάρτιση προ-
γραμμάτων ενίσχυσης των
επιχειρήσεων έκδοσης εφημε-

ρίδων. Ο γενικός της χαρακτήρας, η κοινοβουλευτική μέ-
θοδος που επιλέχθηκε για την προώθησή της και κυρίως η
έλλειψη διαλόγου, που τουλάχιστον θα μπορούσε να απο-
σαφηνίσει τις κυβερνητικές προθέσεις, σε συνδυασμό με την
επίμονη διατήρηση όλων εκείνων των επαχθών ρυθμίσεων

που απειλούν τον Τύπο, προκαλούν αναπόφευκτα την αν-
τίδραση του περιφερειακού Τύπου.
Διεκδικούμε γιατί οι ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης
απειλούν τον κλάδο μας με κλείσιμο ή συρρίκνωση σε βάρος
της ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών και της τοπικής οι-
κονομίας. 
Υπερασπιζόμαστε την επιβίωση και την προοπτική του
περιφερειακού και τοπικού Τύπου, με οδηγό την αποκατά-
σταση της ισονομίας και της δικαιοσύνης.
Προτάσσουμε τα αιτήματά μας για το μέλλον του περι-
φερειακού και τοπικού Τύπου, την αναγνώριση της
διαφορετικότητάς του έναντι του πανελλαδικού και τη
λήψη μέτρων ενίσχυσης στο πλαίσιο των πρακτικών που
τηρούνται στις χώρες της Ευρώπης και όχι στην κρατικοδί-
αιτη λογική που δημιουργεί εξαρτήσεις και ελεγχόμενη ενη-
μέρωση.
Καλούμε τις τοπικές κοινωνίες και τους θεσμούς της
Πολιτείας, να συνδράμουν στην υποστήριξη των τοπικών
επιχειρήσεων Τύπου, που είναι σάρκα από την σάρκα τους,
ο κύριος και βασικός φορέας μαζικής επικοινωνίας και δια-
λόγου στην ελληνική περιφέρεια.
Είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε ρεαλιστικές και τεκμη-
ριωμένες προτάσεις, με βαθιά πεποίθηση ότι οι συνθήκες
επιβάλλουν να διεκδικήσουμε δυναμικά την προσοχή της
Πολιτείας και το διάλογο για τη διαμόρφωση ουσιαστικών
μέτρων για το μέλλον του κλάδου μας.

Οι Ενώσεις του κλαδικού & περιφερειακού τύπου αντιδρούν 

Ο Περιφερειακός Τύπος της χώρας απειλείται

Με το «Νήσος Ρόδος»

Πολύωρη ταλαιπωρία
επιβατών 

Λόγω σοβαρής ηλεκτρικής βλάβης
στον κύριο καταπέλτη 

του πλοίου

Στις 5 χθες το απόγευμα έφτασε τελικά στο
λιμάνι της Μυτιλήνης, μετά από πολύωρη
καθυστέρηση και απίστευτη ταλαιπωρία εκα-
τοντάδων επιβατών, το πλοίο Νήσος Ρόδος,
που εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομο-
λόγιο Χίο – Μυτιλήνη.
Συγκεκριμένα, το πλοίο της εταιρείας Hel-
lenic Sea Ways, στο οποίο επέβαιναν 1.331
επιβάτες, 129 Ι.Χ. αυτοκίνητα, 32 φορτηγά
και 23 δίκυκλα, επρόκειτο να αναχωρήσει
από το λιμάνι του Πειραιά την Κυριακή στις
8 το απόγευμα. Λόγω όμως του απαγορευτι-
κού απόπλου που ίσχυε, οι επιβάτες ενημε-
ρώθηκαν ότι η νέα ώρα αναχώρησης
ορίστηκε στις 10 το βράδυ.
Κατά τον απόπλου όμως, διαπιστώθηκε ότι
υπήρχε σοβαρή ηλεκτρική βλάβη στον κύριο
καταπέλτη του πλοίου, σύμφωνα με την επί-
σημη ενημέρωση του Λιμεναρχείου, με απο-
τέλεσμα να απαγορευτεί η αναχώρησή του,
από  το Α’ Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λι-
μεναρχείου Πειραιά.
Σύμφωνα με καταγγελίες επιβατών, εντός
του πλοίου, επικράτησε αρκετά μεγάλη σύγ-
χυση, ενώ κανένας υπεύθυνος της εταιρείας,
δεν ενημέρωσε τους επιβάτες, που μάταια
περίμεναν επί ώρες, χωρίς να γνωρίζουν τον
λόγο της νέας καθυστέρησης. 
Αναφέρεται δε, ότι εντός του πλοίου, τα
μπαρ και τα εστιατόρια αδυνατούσαν να εξυ-
πηρετήσουν τους επιβάτες, ενώ σε πολλές
περιπτώσεις δήλωναν ότι δεν υπήρχαν δια-
θέσιμα προϊόντα ακόμη και καφές. Αλλά και
όταν αυτό επετεύχθη, οι επιβάτες χρειάστηκε
να περιμένουν αρκετή ώρα για να εξυπηρε-
τηθούν, αφού υπήρχε μόνο ένας διαθέσιμος
πάγκος προσφοράς. 
Αργά τη νύχτα, μετά από αρκετές ώρες ανα-
μονής, οι επιβάτες ενημερώθηκαν για την
βλάβη και την εξέλιξη των εργασιών αποκα-
τάστασης. 
Τελικά, τα ξημερώματα μετά την προσκόμι-
σης βεβαιωτικού διατήρησης κλάσης από τον
παρακολουθούντα νηογνώμονα, επετράπη ο
απόπλους του πλοίου στις 6 το πρωί για το
προγραμματισμένο δρομολόγιό του. 

Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη επισήμως στο Δήμο Λέ-
σβου και στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τα στοιχεία
εκείνα που αφορούν στον αριθμό των δημοτικών, κοινοτι-
κών και περιφερειακών συμβούλων που μπορούν να επι-
λέξουν με σταυρό την ημέρα των εκλογών, οι πολίτες κατά
τη διάρκεια της ψηφοφορίας. 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις τροποποιήσεις που
έγιναν με το νομοσχέδιο του Κλεισθένη στους δήμους που απο-
τελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες δηλαδή δη-
μοτικές ενότητες, όπως ο Δήμος Μυτιλήνης και ο Δήμος Δυτικής
Λέσβου,  ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του ως
εξής: 
-σε 1 υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, όταν η εκλογική του
περιφέρεια είναι μονοεδρική, διεδρική ή τριεδρική. 
Για παράδειγμα στο Δήμο Δυτικής Λέσβου έως και έναν
σταυρό προτίμησης μπορούν να βάλουν οι πολίτες των Δημο-
τικών Ενοτήτων Αγίας Παρασκευής, Μανταμάδου και Μή-
θυμνας. 
Στο Δήμο Μυτιλήνης αντίστοιχα ένα σταυρό προτίμησης
μπορούν να βάλουν οι κάτοικοι των δημοτικών ενοτήτων,
Γέρας, Πλωμαρίου, Λ. Θερμής, Ευεργέτουλα και Αγιάσου. 
- σε 1 ή 2 ή 3 υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους όταν η
εκλογική του περιφέρεια έχει περισσότερες από τρεις έδρες. 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν από το Δήμο Δυτικής Λέσβου,
οι Δημοτικές ενότητες Καλλονής, Ερεσού, Πολιχνίτου και
Πέτρας. Στο Δήμο Μυτιλήνης αντίστοιχα, μόνο οι κάτοικοι
της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης έχουν το δικαίωμα να
βάλουν περισσότερους από 1 σταυρό έως και 3. 
-Επιπλέον οι δημότες των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέ-
σβου έχουν το δικαίωμα να βάλουν σταυρό προτίμησης
σε έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από όλες τις
άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου.
∆ηλαδή, ο εκλογέας μπορεί να θέσει έναν ή περισσότερους
σταυρούς προτίμησης, ανάλογα με τις έδρες της εκλογικής του
περιφέρειας, σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο της εκλογικής
περιφέρειας, στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγ-
γεγραμμένος, και έναν σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημο-
τικό σύμβουλο όλων των άλλων εκλογικών περιφερειών.
Για παράδειγμα ο δημότης της Μυτιλήνης, έχει δικαίωμα να
βάλει τρεις σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους από τη Δημο-
τική Ενότητα Μυτιλήνης και έναν ακόμη σταυρό σε όποιο άλλο
υποψήφιο δημοτικής ενότητας επιθυμεί πλην της Μυτιλήνης. Το
ίδιο ισχύει και για τις Δημοτικές Ενότητες της Δυτικής Λέσβου
Καλλονή, Ερεσός, Πολιχνίτος και Πέτρα. 
Αντίστοιχα ο δημότης της Γέρας, του Πλωμαρίου, του Ευερ-
γέτουλα, της Λ. Θερμής και της Αγιάσου, έχει δικαίωμα να
βάλει 1 σταυρό προτίμησης στους υποψηφίους της δημο-
τικής του ενότητας, και 1 ακόμη σε οποιοδήποτε υποψή-
φιο άλλης Δημοτικής Ενότητας επιθυμεί. Το ίδιο ισχύει
για τη Δυτική Λέσβο και τους δημότες των Δ.Ε. Μανταμά-
δου, Μήθυμνας και Αγίας Παρασκευής. 

Αν σε ένα ψηφοδέλτιο σημειωθούν περισσότεροι από τους κατά
τα ανωτέρω προβλεπόμενους σταυροί προτίμησης, το ψηφο-
δέλτιο είναι έγκυρο και λογίζεται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς
να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης για τους
υποψήφιους του μέρους αυτού.
Στις Τοπικές Κοινότητες, όπου οι δημότες ψηφίζουν σε ξεχω-
ριστά ψηφοδέλτια και ξεχωριστές κάλπες, η διαδικασία είναι αρ-
κετά πιο απλή. Οι δημότες σε κοινότητες κάτω των 300
κατοίκων, βάζουν μόνο ένα σταυρό προτίμησης για τον

πρόεδρο του χωριού. Σε κοινότητες άνω των 300 κατοίκων
έχουν το δικαίωμα να βάλουν έως και 2 σταυρούς προτίμη-
σης σε δύο υποψήφιους κοινοτικούς συμβούλους. 
Στις Περιφερειακές εκλογές, ο αριθμός των υποψηφίων που
μπορεί να επιλέξει ο ψηφοφόρος είναι άμεσα συνδεδεμένος με
τον αριθμό των εδρών που έχει η κάθε Περιφερειακή Ενότητα. 
Στις Περιφερειακές Ενότητες που εκλέγουν από 1 έως 3 περι-
φερειακούς συμβούλους, όπως στην Π.Ε Λήμνου και στην Π.Ε.
Ικαρίας οι ψηφοφόροι μπορούν να επιλέξουν έναν υποψήφιο
περιφερειακό σύμβουλο. Στις Περιφερειακές Ενότητες που εκλέ-
γουν από 4 έως 7 Περιφερειακούς Συμβούλους, όπως στην Πε-
ριφερειακή Ενότητα Σάμου, οι ψηφοφόροι έχουν δικαίωμα να
βάλουν έως 2 σταυρούς. Στις Περιφερειακές Ενότητες που εκλέ-
γουν από 8 έως 12 συμβούλους όπως η Π.Ε. Χίου, οι ψηφοφό-
ροι έχουν δικαίωμα να βάλουν έως 3 σταυρούς. 
Στις Περιφερειακές Ενότητες που εκλέγουν πάνω από 12
Περιφερειακούς Συμβούλους, όπως η Λέσβος, που εκλέ-
γει 18, τότε οι ψηφοφόροι έχουν δικαίωμα να βάλουν έως 4
σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους της επιλογής τους. 
Στον επαναληπτικό γύρο των εκλογών, δεν απαιτείται η
επιλογή υποψηφίων συμβούλων με σταυρό παρά μόνο απλή
επιλογή δημοτικής ή περιφερειακής παράταξης. 

Εκλογική διαδικασία αυτοδιοικητικών εκλογών

Πόσους & πότε «σταυρώνουμε» ;
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Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΎΠΟΣ ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ 
ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ. Η αύξηση της φορολογίας 
και των ασφαλιστικών εισφορών στον 
εκδοτικό κλάδο, πνίγουν τις εφημερίδες, 
υποθηκεύουν την αναγκαία μετάβαση 
των επιχειρήσεων Τύπου στη νέα εποχή, 

και σε συνδυασμό με τη διαρκή κατάργηση, τα τελευταία 
χρόνια, όποιων ρυθμίσεων υπήρξαν υπέρ του, απειλούν την 
υπόσταση όλων των επιχειρήσεων περιφερειακού Τύπου 
και την εργασία σ’ αυτές.

Εξοντωτικά νέα βάρη

Οι εφημερίδες της Επαρχίας, οι οποίες στην συντριπτική 
τους πλειοψηφία αποτελούν με ευθύνη, επαγγελματισμό και 
συνέπεια, βήμα έγκυρης ενημέρωσης και δημόσιου διαλόγου 
για τις τοπικές κοινωνίες, πέρα από τις υποχρεώσεις 
που έχουν όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις, καλούνται να 
αντεπεξέλθουν στα εξής:

α) εισφορά 2% επί του ετήσιου τζίρου τους υπέρ του 
ΕΔΟΕΑΠ, ενός Ταμείου το οποίο ουδέποτε αφορούσε τον 
Επαρχιακό Τύπο. 

β) αύξηση εργοδοτικών εισφορών σε διψήφιο ποσοστό 
για τους εργαζόμενους και υποχρεωτική υπαγωγή όλου του 
προσωπικού στον ΕΔΟΕΑΠ. 

Οι αυξήσεις αυτές δημιουργούν οικονομικά βάρη τα 
οποία αδυνατούν να σηκώσουν ακόμα και οι πιο υγιείς 
επιχειρήσεις του κλάδου μας, γεγονός που πλήττει και την 
αγορά εργασίας, κάνοντας μονόδρομο τις περικοπές και 
απολύσεις. Την ίδια ώρα, η υποχρεωτική υπαγωγή όλων 
των εργαζομένων μας στον ΕΔΟΕΑΠ, δημιουργεί σοβαρό 
πρόβλημα στην ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, καθώς 
στις πόλεις της Περιφέρειας δεν υπάρχουν (ή είναι ελάχιστοι) 
συμβεβλημένοι γιατροί και διαγνωστικά κέντρα.

Απουσιάζει ο διάλογος-καθυστερούν τα μέτρα

Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων 
(ΣΗΠΕ) σε συνεργασία με την Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού 
Τύπου (ΕΙΕΤ) και την Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών 
Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ) έχει επανειλημμένα και μέχρι και 
πρόσφατα καταθέσει σειρά προτάσεων για την υποστήριξη 
του Τύπου και την εργασία σ’ αυτόν στην ελληνική 
περιφέρεια. 

Το υπουργείο Οικονομικών με την από 23/1/2019 
ανακοίνωσή του, υποσχέθηκε μέτρα σε εθνικό και τοπικό 

επίπεδο και συνάμα 
διαβούλευση με τους 
ενδιαφερόμενους για την 
τελική τους μορφή.

Όλο αυτό το διάστημα, ο 
ΣΗΠΕ και οι συνεργαζόμενες 
μ’ αυτόν Ενώσεις, επέμειναν 
εις μάτην στην ανάγκη 
να συναντηθούν με τα 
συναρμόδια υπουργεία για 
τη διαμόρφωση αυτών των 
μέτρων.

Μόλις στις 17/4/2019 
κατατέθηκε και ψηφίστηκε 
εμβόλιμη σε αλλότριο 
νομοσχέδιο τροπολογία, 
που αφορά στη μελλοντική 
κατάρτιση προγραμμάτων 
ενίσχυσης των επιχειρήσεων 
έκδοσης εφημερίδων. Ο 
γενικός της χαρακτήρας, η 
κοινοβουλευτική μέθοδος 
που επιλέχθηκε για την 
προώθησή της και κυρίως 
η έλλειψη διαλόγου, που 
τουλάχιστον θα μπορούσε 

να αποσαφηνίσει τις κυβερνητικές προθέσεις, σε συνδυασμό 
με την επίμονη διατήρηση όλων εκείνων των επαχθών 
ρυθμίσεων που απειλούν τον Τύπο, προκαλούν αναπόφευκτα 
την αντίδραση μας.

Διεκδικούμε το μέλλον του Περιφερειακού Τύπου

Αγωνιούμε γιατί την ώρα που εμείς λαμβάνουμε άλλη 
μία υπόσχεση για το μέλλον με καθυστέρηση μηνών, η 
κυβέρνηση ευνοεί νομοθετικά και παρέχει διευκολύνσεις, 
όπως στην περίπτωση των ιδιοκτητών τηλεοπτικών καναλιών 
(εξάμηνη παράταση αποπληρωμής της δόσης για την άδεια 
εκπομπής, μείωση  του ειδικού φόρου επί των διαφημίσεων 
που θα προβάλλονται σε τηλεοπτικούς σταθμούς, από 20% 
σε 5% κλπ), αποδεικνύοντας περίτρανα ότι εκεί που θέλει 
να παρέχει συνδρομή το κάνει. 

Διεκδικούμε γιατί οι ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης 
απειλούν τον κλάδο μας με κλείσιμο ή συρρίκνωση σε βάρος 
της ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών και της τοπικής 
οικονομίας. 

Υπερασπιζόμαστε την επιβίωση και την προοπτική 
του περιφερειακού και τοπικού Τύπου, με οδηγό την 
αποκατάσταση της ισονομίας και της δικαιοσύνης.

Προτάσσουμε τα αιτήματά μας για το μέλλον του 
περιφερειακού και τοπικού Τύπου, την αναγνώριση της 
διαφορετικότητάς του έναντι του πανελλαδικού και τη λήψη 
μέτρων ενίσχυσης στο πλαίσιο των πρακτικών που τηρούνται 
στις χώρες της Ευρώπης και όχι στην κρατικοδίαιτη λογική 
που δημιουργεί εξαρτήσεις και ελεγχόμενη ενημέρωση.

Καλούμε τις τοπικές κοινωνίες και τους θεσμούς της 
Πολιτείας, να συνδράμουν στην υποστήριξη των τοπικών 
επιχειρήσεων Τύπου, που είναι σάρκα από την σάρκα τους, 
ο κύριος και βασικός φορέας μαζικής επικοινωνίας και 
διαλόγου στην ελληνική περιφέρεια.

Όχι στα αντιαναπτυξιακά μέτρα 

Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων 
(ΣΗΠΕ), εκπροσωπώντας τις μεγαλύτερες εφημερίδες της 
Περιφέρειας με εκατοντάδες εργαζόμενους και εκατοντάδες 
χιλιάδες καθημερινούς αναγνώστες , ζητά άμεσες και 
ουσιαστικές ενέργειες που να ικανοποιούν τα εξής αιτήματα: 

• Άμεση απεμπλοκή όλων των μελών μας από τον 
ΕΔΟΕΑΠ: Κατάργηση του μέτρου που αλλάζει το καθεστώς 
ασφάλισης των εργαζομένων μας και υποχρεώνει σε 
υπαγωγή στον ΕΔΟΕΠ, χωρίς αντίστοιχη αναβάθμιση των 

παροχών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

• Κατάργηση της απαράδεκτης, αντιαναπτυξιακής 
εισφοράς του 2% επί του τζίρου των επιχειρήσεών 
μας υπέρ ΕΔΟΕΑΠ. 
• Άμεση εκκίνηση διαλόγου για την ενίσχυση του κλάδου. 

Οι προτάσεις μας για την ενίσχυση του κλάδου

Είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε ρεαλιστικές και 
τεκμηριωμένες προτάσεις για τον κλάδο μας, εμμένοντας 
στις βασικές θέσεις των έξι σημείων, που έχουμε καταθέσει 
σε κυβέρνηση και κοινοβουλευτικά κόμματα

1. Λειτουργία του Μητρώου, του οποίου η εφαρμογή 
μόλις ξεκίνησε, με μέριμνα για την διασφάλιση 
της εργασίας, των πνευματικών δικαιωμάτων 
και την προστασία της επιχειρηματικότητας 
έναντι του αθέμιτου ανταγωνισμού και της 
αυθαιρεσίας.

2. Σύσταση κεφαλαίου (fund) για τον περιφερειακό, 
τοπικό και κλαδικό Τύπο στα πρότυπα καλών 
πρακτικών της ΕΕ

3. Ίδρυση επιμελητηρίου Τύπου για την ποιοτική 
αναβάθμιση του κλάδου και την οχύρωση της 
δεοντολογίας

4. Διατήρηση του υποχρεωτικού χαρακτήρα 
δημοσίευση των κρατικών καταχωρίσεων και 
μετά το 2021, ως τεκμήριο διαφάνειας και 
ενημέρωσης της αγοράς και της κοινωνίας

5. Εφαρμογή της θρυλούμενης διαχρονικά 
κατανομής της κρατικής διαφήμισης στην πράξη, 
συμπεριλαμβανομένων των Τραπεζών. Θέσπιση 
μηχανισμού εποπτείας και ελέγχου

6. Όχι στην εξοντωτική φορολόγηση και 
ασφαλιστική επιβάρυνση, που απειλεί τις 
σχέσεις μας με τη μισθωτή εργασία

Η εξοντωτική φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση πνίγει τις εφημερίδες

Νομοθετήθηκε με καθυστέρηση μηνών η ανάγκη λήψης μέτρων ενίσχυσης του Τύπου. Ζητούμε διάλογο και ουσιαστική 
υποστήριξη του επαρχιακού Τύπου για την επιβίωση και τη μετεξέλιξή του

Ο Περιφερειακός Τύπος 
της χώρας απειλείται

[ Κοινωνία ]
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Ο
Περιφερειακός Τύπος της
χώρας απειλείται. Η αύξηση
της φορολογίας και των

ασφαλιστικών εισφορών στον εκδο-
τικό κλάδο, πνίγουν τις εφημερίδες,
υποθηκεύουν την αναγκαία μετά-
βαση των επιχειρήσεων Τύπου στη
νέα εποχή, και σε συνδυασμό με τη
διαρκή κατάργηση, τα τελευταία χρό-
νια, όποιων ρυθμίσεων υπήρξαν
υπέρ του, απειλούν την υπόσταση
όλων των επιχειρήσεων περιφερει-
ακού Τύπου και την εργασία σ' αυτές.

Εξοντωτικά νέα βάρη

Οι εφημερίδες της Επαρχίας, οι
οποίες στην συντριπτική τους πλει-
οψηφία αποτελούν με ευθύνη, επαγ-
γελματισμό και συνέπεια, βήμα
έγκυρης ενημέρωσης και δημόσιου
διαλόγου για τις τοπικές κοινωνίες,
πέρα από τις υποχρεώσεις που έχουν
όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις, κα-
λούνται να αντεπεξέλθουν στα εξής:

α) εισφορά 2% επί του ετήσιου τζί-
ρου τους υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ, ενός Τα-
μείου το οποίο ουδέποτε αφορούσε
τον Επαρχιακό Τύπο. 

β) αύξηση εργοδοτικών εισφορών
σε διψήφιο ποσοστό για τους εργα-
ζόμενους και υποχρεωτική υπαγωγή
όλου του προσωπικού στον ΕΔΟΕΑΠ. 

Οι αυξήσεις αυτές δημιουργούν οι-
κονομικά βάρη τα οποία αδυνατούν
να σηκώσουν ακόμα και οι πιο υγιείς
επιχειρήσεις του κλάδου μας, γεγο-
νός που πλήττει και την αγορά εργα-
σίας, κάνοντας μονόδρομο τις
περικοπές και απολύσεις. Την ίδια
ώρα, η υποχρεωτική υπαγωγή όλων
των εργαζομένων μας στον ΕΔΟΕΑΠ,
δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην
ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη,
καθώς στις πόλεις της Περιφέρειας
δεν υπάρχουν (ή είναι ελάχιστοι)
συμβεβλημένοι γιατροί και διαγνω-
στικά κέντρα.

Απουσιάζει ο διάλογος-
καθυστερούν τα μέτρα

Οι Ενώσεις του περιφερειακού και
κλαδικού Τύπου (ΣΗΠΕ-ΕΙΕΤ-ΕΔΙΠΤ)
έχουν επανειλημμένα και μέχρι και
πρόσφατα καταθέσει σειρά προτά-
σεων για την υποστήριξη του Τύπου
και την εργασία σ' αυτόν στην ελλη-
νική περιφέρεια. 

Το υπουργείο Οικονομικών με την
από 23/1/2019 ανακοίνωσή του,
υποσχέθηκε μέτρα σε εθνικό και το-
πικό επίπεδο και συνάμα διαβού-
λευση με τους ενδιαφερόμενους για
την τελική τους μορφή.

Όλο αυτό το διάστημα, ο ΣΗΠΕ και
οι συνεργαζόμενες Ενώσεις, επέμει-
ναν εις μάτην στην ανάγκη να συναν-
τηθούν με τα συναρμόδια υπουργεία
για τη διαμόρφωση αυτών των μέ-
τρων.

Μόλις στις 17/4/2019 κατατέθηκε
και ψηφίστηκε εμβόλιμη σε αλλότριο
νομοσχέδιο τροπολογία, που αφορά
στη μελλοντική κατάρτιση προγραμ-
μάτων ενίσχυσης των επιχειρήσεων
έκδοσης εφημερίδων. Ο γενικός της
χαρακτήρας, η κοινοβουλευτική μέ-
θοδος που επιλέχθηκε για την προ-
ώθησή της και κυρίως η έλλειψη
διαλόγου, που τουλάχιστον θα μπο-
ρούσε να αποσαφηνίσει τις κυβερνη-
τικές προθέσεις, σε συνδυασμό με
την επίμονη διατήρηση όλων εκείνων
των επαχθών ρυθμίσεων που απει-
λούν τον Τύπο, προκαλούν αναπό-
φευκτα την αντίδραση του
Περιφερειακού Τύπου.

Διεκδικούμε το μέλλον 
του Περιφερειακού Τύπου

Αγωνιούμε γιατί την ώρα που εμείς
λαμβάνουμε άλλη μία υπόσχεση για
το μέλλον με καθυστέρηση μηνών, η
κυβέρνηση ευνοεί νομοθετικά και

παρέχει διευκολύνσεις, όπως στην
περίπτωση των ιδιοκτητών τηλεοπτι-
κών καναλιών (εξάμηνη παράταση
αποπληρωμής της δόσης για την
άδεια εκπομπής, μείωση  του ειδικού
φόρου επί των διαφημίσεων που θα
προβάλλονται σε τηλεοπτικούς σταθ-
μούς, από 20% σε 5% κλπ), αποδει-
κνύοντας περίτρανα ότι εκεί που
θέλει να παρέχει συνδρομή το κάνει. 

Διεκδικούμε γιατί οι ενέργειες της
ελληνικής κυβέρνησης απειλούν τον
κλάδο μας με κλείσιμο ή συρρίκνωση
σε βάρος της ενημέρωσης των τοπι-
κών κοινωνιών και της τοπικής οικο-
νομίας. 

Υπερασπιζόμαστε την επιβίωση και
την προοπτική του περιφερειακού
και τοπικού Τύπου, με οδηγό την απο-
κατάσταση της ισονομίας και της δι-
καιοσύνης.

Προτάσσουμε τα αιτήματά μας για
το μέλλον του περιφερειακού και το-
πικού Τύπου, την αναγνώριση της
διαφορετικότητάς του έναντι του πα-
νελλαδικού και τη λήψη μέτρων ενί-
σχυσης στο πλαίσιο των πρακτικών
που τηρούνται στις χώρες της Ευρώ-
πης και όχι στην κρατικοδίαιτη λογική
που δημιουργεί εξαρτήσεις και ελεγ-
χόμενη ενημέρωση.

Καλούμε τις τοπικές κοινωνίες και
τους θεσμούς της Πολιτείας, να συν-
δράμουν στην υποστήριξη των τοπι-
κών επιχειρήσεων Τύπου, που είναι
σάρκα από την σάρκα τους, ο κύριος
και βασικός φορέας μαζικής επικοι-
νωνίας και διαλόγου στην ελληνική
περιφέρεια.

Όχι στα αντιαναπτυξιακά μέτρα

Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφε-
ρειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ), εκπρο-
σωπώντας τις μεγαλύτερες
εφημερίδες της Περιφέρειας με εκα-
τοντάδες εργαζόμενους και εκατον-
τάδες χιλιάδες καθημερινούς

αναγνώστες , ζητά άμεσες και ουσια-
στικές ενέργειες που να ικανοποιούν
τα εξής αιτήματα: 

• Άμεση απεμπλοκή όλων των
μελών μας από τον ΕΔΟΕΑΠ: Κατάρ-
γηση του μέτρου που αλλάζει το κα-
θεστώς ασφάλισης των εργαζομένων
μας και υποχρεώνει σε υπαγωγή
στον ΕΔΟΕΠ, χωρίς αντίστοιχη ανα-
βάθμιση των παροχών ιατροφαρμα-
κευτικής περίθαλψης.

• Κατάργηση της απαράδεκτης, αν-
τιαναπτυξιακής εισφοράς του 2% επί
του τζίρου των επιχειρήσεών μας
υπέρ ΕΔΟΕΑΠ. 

• Άμεση εκκίνηση διαλόγου για
την ενίσχυση του κλάδου. 

Οι προτάσεις μας για 
την ενίσχυση του κλάδου

Είμαστε έτοιμοι να παρουσιά-
σουμε ρεαλιστικές και τεκμηριωμέ-
νες προτάσεις για τον κλάδο μας,
εμμένοντας στις βασικές θέσεις των
έξι σημείων, που έχουμε καταθέσει
σε κυβέρνηση και κοινοβουλευτικά
κόμματα

1. Λειτουργία του Μητρώου, του
οποίου η εφαρμογή μόλις ξεκίνησε,
με μέριμνα για την διασφάλιση της
εργασίας, των πνευματικών δικαιω-
μάτων και την προστασία της επιχει-
ρηματικότητας έναντι του αθέμιτου
ανταγωνισμού και της αυθαιρεσίας.

2. Σύσταση κεφαλαίου (fund) για
τον περιφερειακό, τοπικό και κλα-

δικό Τύπο στα πρότυπα καλών πρα-
κτικών της ΕΕ

3. Ίδρυση επιμελητηρίου Τύπου
για την ποιοτική αναβάθμιση του
κλάδου και την οχύρωση της δεοντο-
λογίας

4. Διατήρηση του υποχρεωτικού
χαρακτήρα δημοσίευση των κρατι-
κών καταχωρίσεων και μετά το 2021,
ως τεκμήριο διαφάνειας και ενημέ-
ρωσης της αγοράς και της κοινωνίας

5. Εφαρμογή της θρυλούμενης
διαχρονικά κατανομής της κρατικής
διαφήμισης στην πράξη, συμπερι-
λαμβανομένων των Τραπεζών. Θέ-
σπιση μηχανισμού εποπτείας και
ελέγχου

6. Όχι στην εξοντωτική φορολό-
γηση και ασφαλιστική επιβάρυνση,
που απειλεί τις σχέσεις μας με τη μι-
σθωτή εργασία

Ο
σοβαρός τραυματισμός της 8χρονης από αδέ-
σποτη σφαίρα στη Θήβα την Κυριακή του Πάσχα
ανέδειξε με δραματικό τρόπο τους κινδύνους

που υπάρχουν από έθιμα που ουδείς λογικός άνθρωπος
σήμερα μπορεί να καταλάβει την σημασία και την σκο-
πιμότητα τους.

Ένα αντίστοιχο περιστατικό, ευτυχώς όχι ανάλογης
σοβαρότητας σημειώθηκε και στο νησί μας την Κυριακή
του Πάσχα: Ένας 78χρονος στο Καλλιπάδο, πυροβό-
λησε με περίστροφο στον αέρα, αλλά η σφαίρα κατέ-
ληξε σε γκαράζ σπιτιού, τρύπησε την στέγη από
λαμαρίνα και προκάλεσε ζημιά στο αυτοκίνητο που
ήταν παρκαρισμένο εκεί. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας
την περασμένη Παρασκευή, εξιχνίασαν την υπόθεση
και συνέλαβαν τον ηλικιωμένο  δράστη, ο οποίος μάλι-
στα κατείχε το όπλο χωρίς την νόμιμη άδεια.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο πυροβολισμός έγινε σε μια
απόσταση περίπου 300 μέτρων από το σημείο που κα-
τέληξε η σφαίρα και το περιστατικό στη Θήβα μας οδη-
γεί εύκολα σε δυσάρεστους συνειρμούς για το τι θα

μπορούσε να είχε συμβεί.
Εις βάρος του 78χρονου σχηματίστηκε δικογραφία

για παράνομη οπλοκατοχή και άσκοπο πυροβολισμό
ενώ κατασχέθηκαν  ένα περίστροφο και έντεκα φυσίγ-
για.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του
78χρονου διαβιβάστηκε  στον Εισαγγελέα Πλημμελει-
οδικών Ζακύνθου.

Μ.Π.

Ο Περιφερειακός Τύπος της χώρας απειλείται

Η εξοντωτική φορολογική
και ασφαλιστική 
επιβάρυνση πνίγει 
τις εφημερίδες
Νομοθετήθηκε με καθυστέρηση μηνών η ανάγκη λήψης μέτρων ενίσχυσης του Τύπου. 
Ζητούμε διάλογο και ουσιαστική υποστήριξη του επαρχιακού Τύπου για την επιβίωση και τη μετεξέλιξή του.

Δικογραφία εις βάρος 78χρονου που 
πυροβολούσε άσκοπα την Κυριακή του Πάσχα
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Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ

m Η εξοντωτική φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση πνίγει τις εφημερίδες
m  Νομοθετήθηκε με καθυστέρηση μηνών η ανάγκη λήψης μέτρων ενίσχυσης του Τύπου. 

m Ο κλάδος ζητά διάλογο και ουσιαστική υποστήριξη του επαρχιακού Τύπου για την επιβίωση και τη μετεξέλιξή του

Ο Περιφερειακός Τύπος της χώ-
ρας απειλείται. Η αύξηση της φο-
ρολογίας και των ασφαλιστικών 
εισφορών στον εκδοτικό κλάδο, 
πνίγουν τις εφημερίδες, υποθη-
κεύουν την αναγκαία μετάβαση 
των επιχειρήσεων Τύπου στη 
νέα εποχή, και σε συνδυασμό με 
τη διαρκή κατάργηση, τα τελευ-
ταία χρόνια, όποιων ρυθμίσεων 
υπήρξαν υπέρ του, απειλούν την 
υπόσταση όλων των επιχειρήσε-
ων περιφερειακού Τύπου και την 
εργασία σ' αυτές.

Ειδικότερα, οι εφημερίδες 
της Επαρχίας, οι οποίες στη 
συντριπτική τους πλειοψη-
φία αποτελούν με ευθύνη, 
επαγγελματισμό και συνέ-
πεια, βήμα έγκυρης ενημέ-
ρωσης και δημόσιου διαλόγου 
για τις τοπικές κοινωνίες, πέ-
ρα από τις υποχρεώσεις που 
έχουν όλες οι ελληνικές επι-
χειρήσεις, καλούνται να αντε-
πεξέλθουν στα εξής:

α) εισφορά 2% επί του ετή-
σιου τζίρου τους υπέρ του 
ΕΔΟΕΑΠ, ενός Ταμείου το 
οποίο ουδέποτε αφορούσε τον 
Επαρχιακό Τύπο.

β) αύξηση εργοδοτικών ει-
σφορών σε διψήφιο ποσοστό 
για τους εργαζόμενους και 
υποχρεωτική υπαγωγή όλου 
του προσωπικού στον ΕΔΟ-
ΕΑΠ.

Οι αυξήσεις αυτές δημι-
ουργούν οικονομικά βάρη τα 
οποία αδυνατούν να σηκώ-
σουν ακόμα και οι πιο υγιείς 
επιχειρήσεις του κλάδου μας, 
γεγονός που πλήττει και την 
αγορά εργασίας, κάνοντας 
μονόδρομο τις περικοπές και 
απολύσεις. Την ίδια ώρα, η 
υποχρεωτική υπαγωγή όλων 
των εργαζομένων μας στον 
ΕΔΟΕΑΠ, δημιουργεί σοβα-
ρό πρόβλημα στην ιατροφαρ-

μακευτική τους περίθαλψη, 
καθώς στις πόλεις της Περι-
φέρειας δεν υπάρχουν (ή εί-
ναι ελάχιστοι) συμβεβλημέ-
νοι γιατροί και διαγνωστικά 
κέντρα.

ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ Ο 
ΔΙΑΛΟΓΟΣ-ΚΑΘΥΣΤΕ-

ΡΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων 

Περιφερειακών Εφημερίδων 
(ΣΗΠΕ) σε συνεργασία με την 
Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχια-
κού Τύπου (ΕΙΕΤ) και την 
Ένωση Δημοσιογράφων Ιδι-
οκτητών Περιοδικού Τύπου 
(ΕΔΙΠΤ) έχει επανειλημμένα 
και μέχρι και πρόσφατα κα-
ταθέσει σειρά προτάσεων για 
την υποστήριξη του Τύπου 
και την εργασία σ' αυτόν στην 
ελληνική περιφέρεια.

Το υπουργείο Οικονομι-
κών με την από 23/1/2019 
ανακοίνωσή του, υποσχέθη-
κε μέτρα σε εθνικό και τοπικό 
επίπεδο και συνάμα διαβού-
λευση με τους ενδιαφερό-
μενους για την τελική τους 
μορφή.

Όλο αυτό το διάστημα, ο 
ΣΗΠΕ και οι συνεργαζόμενες 
μ' αυτόν Ενώσεις, επέμειναν 
εις μάτην στην ανάγκη να συ-
ναντηθούν με τα συναρμόδια 
υπουργεία για τη διαμόρφω-
ση αυτών των μέτρων.

Μόλις στις 17/4/2019 κα-
τατέθηκε και ψηφίστηκε εμ-
βόλιμη σε αλλότριο νομοσχέ-
διο τροπολογία, που αφορά 
στη μελλοντική κατάρτιση 
προγραμμάτων ενίσχυσης 
των επιχειρήσεων έκδοσης 
εφημερίδων. Ο γενικός της 
χαρακτήρας, η κοινοβουλευ-
τική μέθοδος που επιλέχθηκε 
για την προώθησή της και κυ-
ρίως η έλλειψη διαλόγου, που 

τουλάχιστον θα μπορούσε να 
αποσαφηνίσει τις κυβερνητι-
κές προθέσεις, σε συνδυασμό 
με την επίμονη διατήρηση 
όλων εκείνων των επαχθών 
ρυθμίσεων που απειλούν τον 
Τύπο, προκαλούν αναπόφευ-
κτα την αντίδραση μας.

 ΣΗΠΕ: ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕ-

ΡΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Ανακοίνωση του ΣΗΠΕ 

αναφέρει: "Αγωνιούμε για-
τί την ώρα που εμείς λαμβά-
νουμε άλλη μία υπόσχεση για 
το μέλλον με καθυστέρηση 
μηνών, η κυβέρνηση ευνο-
εί νομοθετικά και παρέχει 
διευκολύνσεις, όπως στην 
περίπτωση των ιδιοκτητών 
τηλεοπτικών καναλιών (εξά-
μηνη παράταση αποπληρω-
μής της δόσης για την άδεια 
εκπομπής, μείωση  του ειδι-
κού φόρου επί των διαφημί-
σεων που θα προβάλλονται σε 
τηλεοπτικούς σταθμούς, από 
20% σε 5% κλπ), αποδεικνύ-
οντας περίτρανα ότι εκεί που 
θέλει να παρέχει συνδρομή το 
κάνει.

Διεκδικούμε γιατί οι ενέρ-
γειες της ελληνικής κυβέρνη-
σης απειλούν τον κλάδο μας 
με κλείσιμο ή συρρίκνωση σε 
βάρος της ενημέρωσης των 
τοπικών κοινωνιών και της 
τοπικής οικονομίας.

Υπερασπιζόμαστε την επι-
βίωση και την προοπτική του 
περιφερειακού και τοπικού 
Τύπου, με οδηγό την αποκα-
τάσταση της ισονομίας και της 
δικαιοσύνης.

Προτάσσουμε τα αιτή-
ματά μας για το μέλλον του 
περιφερειακού και τοπικού 
Τύπου, την αναγνώριση της 
διαφορετικότητάς του ένα-

ντι του πανελλαδικού και τη 
λήψη μέτρων ενίσχυσης στο 
πλαίσιο των πρακτικών που 
τηρούνται στις χώρες της Ευ-
ρώπης και όχι στην κρατικο-
δίαιτη λογική που δημιουργεί 
εξαρτήσεις και ελεγχόμενη 
ενημέρωση.

Καλούμε τις τοπικές κοι-
νωνίες και τους θεσμούς της 
Πολιτείας, να συνδράμουν 
στην υποστήριξη των τοπι-
κών επιχειρήσεων Τύπου, 
που είναι σάρκα από την σάρ-
κα τους, ο κύριος και βασικός 
φορέας μαζικής επικοινωνίας 
και διαλόγου στην ελληνική 
περιφέρεια".

ΤΙ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων 
Περιφερειακών Εφημερίδων 
(ΣΗΠΕ), εκπροσωπώντας τις 
μεγαλύτερες εφημερίδες της 
Περιφέρειας με εκατοντάδες 
εργαζόμενους και εκατοντά-
δες χιλιάδες καθημερινούς 
αναγνώστες , ζητά άμεσες και 
ουσιαστικές ενέργειες που να 
ικανοποιούν τα εξής αιτήμα-
τα:

• Άμεση απεμπλοκή όλων 
των μελών μας από τον ΕΔΟ-
ΕΑΠ: Κατάργηση του μέτρου 
που αλλάζει το καθεστώς 
ασφάλισης των εργαζομένων 
μας και υποχρεώνει σε υπα-
γωγή στον ΕΔΟΕΠ, χωρίς 
αντίστοιχη αναβάθμιση των 
παροχών ιατροφαρμακευτι-
κής περίθαλψης.

• Κατάργηση της απαράδε-
κτης, αντιαναπτυξιακής ει-
σφοράς του 2% επί του τζίρου 
των επιχειρήσεών μας υπέρ 
ΕΔΟΕΑΠ.

• Άμεση εκκίνηση δια-
λόγου για την ενίσχυση του 
κλάδου.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Είμαστε έτοιμοι να παρου-

σιάσουμε ρεαλιστικές και τεκ-
μηριωμένες προτάσεις για τον 
κλάδο μας, εμμένοντας στις 
βασικές θέσεις των έξι σημεί-
ων, που έχουμε καταθέσει σε 
κυβέρνηση και κοινοβουλευ-
τικά κόμματα.

• Λειτουργία του Μητρώου, 
του οποίου η εφαρμογή μό-
λις ξεκίνησε, με μέριμνα για 
την διασφάλιση της εργασί-
ας, των πνευματικών δικαι-
ωμάτων και την προστασία 
της επιχειρηματικότητας 
έναντι του αθέμιτου αντα-
γωνισμού και της αυθαιρε-
σίας.

•     Σύσταση κεφαλαίου (fund) 
για τον περιφερειακό, τοπι-
κό και κλαδικό Τύπο στα 
πρότυπα καλών πρακτικών 
της ΕΕ

•     Ίδρυση επιμελητηρίου Τύ-
που για την ποιοτική ανα-
βάθμιση του κλάδου και την 
οχύρωση της δεοντολογίας

•     Διατήρηση του υποχρεωτι-
κού χαρακτήρα δημοσίευση 
των κρατικών καταχωρίσε-
ων και μετά το 2021, ως τεκ-
μήριο διαφάνειας και ενη-
μέρωσης της αγοράς και της 
κοινωνίας

•     Εφαρμογή της θρυλούμε-
νης διαχρονικά κατανομής 
της κρατικής διαφήμισης 
στην πράξη, συμπεριλαμ-
βανομένων των Τραπεζών. 
Θέσπιση μηχανισμού επο-
πτείας και ελέγχου

•     Όχι στην εξοντωτική φο-
ρολόγηση και ασφαλιστική 
επιβάρυνση, που απειλεί τις 
σχέσεις μας με τη μισθωτή 
εργασία
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Ο Περιφερειακός Τύπος
της χώρας απειλείται

ΟΠεριφερεια-
κός Τύπος της
χώρας απει-

λείται. Η αύξηση της
φορολογίας και των
ασφαλιστικών εισφο-
ρών στον εκδοτικό
κλάδο, πνίγουν τις εφη-
µερίδες, υποθηκεύουν
την αναγκαία µετάβαση
των επιχειρήσεων
Τύπου στη νέα εποχή,
και σε συνδυασµό µε τη
διαρκή κατάργηση, τα
τελευταία χρόνια,
όποιων ρυθµίσεων
υπήρξαν υπέρ του,
απειλούν την υπόσταση
όλων των επιχειρήσεων
περιφερειακού Τύπου
και την εργασία σ’
αυτές.

Οι Ενώσεις του περι-
φερειακού και κλαδικού
Τύπου (ΣΗΠΕ-ΕΙΕΤ-
Ε∆ΙΠΤ) έχουν επανει-
ληµµένα και µέχρι και
πρόσφατα καταθέσει
σειρά προτάσεων για
την υποστήριξη του

Τύπου και την εργασία
σ’ αυτόν στην ελληνική
περιφέρεια.

Το υπουργείο Οικο-
νοµικών µε την από
23/1/2019 ανακοίνωσή
του, υποσχέθηκε µέτρα
σε εθνικό και τοπικό
επίπεδο και συνάµα δια-
βούλευση µε τους εν-
διαφερόµενους για την
τελική τους µορφή.

Όλο αυτό το διά-
στηµα, ο ΣΗΠΕ και οι
συνεργαζόµενες µ’
αυτόν Ενώσεις, επέµει-
ναν εις µάτην στην
ανάγκη να συναντη-
θούν µε τα συναρµόδια
υπουργεία για τη δια-
µόρφωση αυτών των
µέτρων.

Μόλις στις
17/4/2019 κατατέθηκε
και ψηφίστηκε εµβό-
λιµη σε αλλότριο νοµο-
σχέδιο τροπολογία, που
αφορά στη µελλοντική
κατάρτιση προγραµµά-
των ενίσχυσης των επι-

χειρήσεων έκδοσης
εφηµερίδων. Ο γενικός
της χαρακτήρας, η κοι-
νοβουλευτική µέθοδος
που επιλέχθηκε για την
προώθησή της και κυ-
ρίως η έλλειψη διαλό-
γου, που τουλάχιστον
θα µπορούσε να αποσα-
φηνίσει τις κυβερνητι-
κές προθέσεις, σε
συνδυασµό µε την επί-
µονη διατήρηση όλων
εκείνων των επαχθών
ρυθµίσεων που απει-
λούν τον Τύπο, προκα-
λούν αναπόφευκτα την
αντίδραση µας.

∆ιεκδικούµε γιατί οι

ενέργειες της ελληνικής
κυβέρνησης απειλούν
τον κλάδο µας µε κλεί-
σιµο ή συρρίκνωση σε
βάρος της ενηµέρωσης
των τοπικών κοινωνιών
και της τοπικής οικονο-
µίας.

Υπερασπιζόµαστε
την επιβίωση και την
προοπτική του περιφε-
ρειακού και τοπικού
Τύπου, µε οδηγό την
αποκατάσταση της ισο-
νοµίας και της δικαιο-
σύνης.

Προτάσσουµε τα αι-
τήµατά µας για το µέλ-
λον του περιφερειακού
και τοπικού Τύπου, την
αναγνώριση της διαφο-
ρετικότητάς του έναντι
του πανελλαδικού και
τη λήψη µέτρων ενί-
σχυσης στο πλαίσιο των
πρακτικών που τηρούν-
ται στις χώρες της Ευ-
ρώπης και όχι στην
κρατικοδίαιτη λογική
που δηµιουργεί εξαρτή-

σεις και ελεγχόµενη
ενηµέρωση.

Καλούµε τις τοπικές
κοινωνίες και τους θε-
σµούς της Πολιτείας, να
συνδράµουν στην υπο-
στήριξη των τοπικών
επιχειρήσεων Τύπου,
που είναι σάρκα από
την σάρκα τους, ο κύ-
ριος και βασικός φορέας
µαζικής επικοινωνίας
και διαλόγου στην ελ-
ληνική περιφέρεια.

Είµαστε έτοιµοι να
παρουσιάσουµε ρεαλι-
στικές και τεκµηριωµέ-
νες προτάσεις για τον
κλάδο µας, µε βαθιά
πεποίθηση ότι οι συν-
θήκες επιβάλλουν να
διεκδικήσουµε δυνα-
µικά την προσοχή της
Πολιτείας και το διά-
λογο για τη διαµόρ-
φωση ουσιαστικών
µέτρων για το µέλλον
του Περιφερειακού, Το-
πικού και Κλαδικού
Τύπου.

Η εξοντωτική φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση πνίγει τις εφηµερίδες
Νοµοθετήθηκε µε καθυστέρηση µηνών η ανάγκη λήψης µέτρων ενίσχυσης του
Τύπου. Ζητούµε διάλογο και ουσιαστική υποστήριξη του επαρχιακού Τύπου για την
επιβίωση και τη µετεξέλιξή του

Προβληµατοκεντρική Μάθηση
σε Θετικές Επιστήµες

Tο Τµήµα Ηλε-
κ τ ρ ο λ ό γ ω ν
Μ η χ α ν ι κ ώ ν

και Μηχανικών Υπο-
λογιστών του Πανε-
πιστηµίου Θεσσαλίας
(ΤΗΜΜΥ) συνδιοργα-
νώνει εκδήλωση µε
θέµα «Προβληµατο-
κεντρική Μάθηση σε
Θετικές Επιστήµες».
Η εκδήλωση πραγµα-
τοποιείται υπό την
αιγίδα του Π.Ε.Κ.Ε.Σ
Θεσσαλίας σε συνερ-
γασία µε το Σ.Ε.Ε.
Θεσσαλίας κ. Κων-
σταντίνο Παναγιώτου

και την Ελληνική Μα-
θηµατική Εταιρεία,
Παράρτηµα Μαγνη-
σίας. Η εκδήλωση,
που απευθύνεται σε
εκπαιδευτικούς, θα
πραγµατοποιηθεί στις
9 Μαΐου 2019 στο Ξε-
νοδοχείο Ξενία
Βόλου, στην οδό
Πλαστήρα 1. Θα
διαρκέσει από τις
11.00 έως τις 13.30
ενώ η εγγραφή θα
ξεκινήσει στις 10.30.

Η προβληµατοκεν-
τρική µάθηση είναι
µια προσέγγιση εκ-

παίδευσης στην
οποία οι εκπαιδευό-
µενοι χτίζουν γνώση
ενεργά εστιάζοντας
σε συγκεκριµένες,
σύνθετες προκλήσεις

που συχνά έχουν
σύνδεση µε την
πραγµατική ζωή. Η
προσέγγιση, η οποία
έχει εφαρµογή σε
ποικίλους θεµατικούς
τοµείς, προσφέρει
σηµαντικά πλεονε-
κτήµατα. Επιτρέπει
στους εκπαιδευόµε-
νους να συνδυάσουν
γνώση από διαφορε-
τικά αντικείµενα προς
τη σύνθεση λύσεων,
προσοµοιώνει τον
τρόπο µε τον οποίο η
γνώση εφαρµόζεται
στην πραγµατική ζωή

διευκολύνοντας έτσι
τη µεταφορά της από
το ακαδηµαϊκό περι-
βάλλον σε επαγγελ-
µατικούς ρόλους, και
συµβάλλει στην οικο-
δόµηση, πέραν των
βασικών γνώσεων,
εγκάρσιων δεξιοτή-
των όπως τηςικανό-
τητας διερεύνησης,
της αναλυτικής σκέ-
ψης, της αξιολόγη-
σης πληροφορίας,
και της αποτελεσµα-
τικής επικοινωνίας σε
διεπιστηµονικές οµά-
δες.
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Από τις αρχές Μαΐου του 1944 η Βουλγαρική Κυβέρ-
νηση σχεδίαζε την εξόντωση των Ελληνικών Δυνά-
μεων της Ενώσεως Συμπολεμιστών Εθνικού Αγώ-

νος (ΕΣΕΑ) του Αντωνίου Φωστηρίδη (Αντών Τσαούς) στην
περιοχή της γέφυρας των Παπάδων, που βρίσκεται στο 25ο
χλμ.Δράμας-Σιδηρόνερου.

Ο Αρχηγός του Αρχηγείου Μποζ Νταγ Παντελής Παπαδά-
κης έλαβε διαταγή να φρουρεί την γέφυρα Παπάδων και από
τιςπρωινέςώρεςτης6ηςΜαΐου28άνδρεςυπότονοπλαρχηγό
ΗλίαΣελαλματζίδηκατέλαβανταγύρωυψώματα.

Καθ όλη την νύχτα 6 προς 7 Μαΐου οι Βουλγαρικές δυνά-
μεις κατήρχοντο μέσω Τουλουμπάρ και έλαβαν θέ-
σειςστηνδεξιάπλευράτηςγέφυρας.

Από τις 6:30 της 7 ης Μαΐου Βουλγαρικά τμήματα
διατάχθηκαν να βαδίσουν επί της γέφυρας μήκους
140 μέτρων και τότε ο Οπλαρχηγός Ηλίας Σελαλμα-
τζίδης έριξε δύο χειροβομβίδες και έδωσε το σύνθη-
μανααρχίσειτοπυρ.

17 πολυβόλα, 3 αυτόματα και 8 τουφέκια άνοι-
ξαν πυρ κατά των Βουλγάρων. Οι φωνές «Μάϊκα-
Μάϊκα» (Μάνα μου-Μάνα μου) ακουγόταν σε μεγά-
ληαπόστασηκαιοκρότοςτωνόπλωναντηχούσεστις
χαράδρες.

Κατέφθασαν στην περιοχή ο Οπλαρχηγός Ανα-
στάσιος Αναστασιάδης από το οροπέδιο, τμήματα α-
πότουςΠοταμούς,οΑρχηγόςτουΜπαϊράμΤεπέΘε-
όδωρος Μικρόπουλος και οι μάχες διήρκησαν μέχρι
τις15Μαΐου.

Οι μάχες αυτές από 6 έως 15 Μαΐου του 1944 αποτελούν
σταθμό στον αντιστασιακό αγώνα των Ελλήνων κατά των
Βουλγαρικών στρατευμάτων κατοχής καθώς οι απώλειεςήταν
για τους Βουλγάρους ιδιαίτερα βαριές. 42 αξιωματικοί και 702
στρατιώτες έπεσαν νεκροί έναντι 4 Ελλήνων. (Γεώργιος Κουφί-
δης, Ιωάννης Λαφτσίδης, Κωνσταντίνος Λαφτσίδης, Ιωάννης
Τσοπανίδης).

Οι Βούλγαροι φεύγοντας έσφαξαν 11 γυναίκες και παιδιά
πουείχαντηνατυχίαναβρεθούνμπροστάτους.

ΑπότιςΕλληνικέςΔυνάμειςσυντάχθηκεκαιστάλθηκεπρος
τις Βουλγαρικές αρχές επιστολή που άρχιζε ως εξής: «Κατά την
σημερινή εποχή ,δεν πιστεύαμε ότι θα υπήρχε λαός τόσο βάρ-
βαρος και άξεστος. Σας γνωρίζαμε από τα παλιά χρόνια, αλλά
πιστεύαμε ότι εξευγενιστήκατε. Δυστυχώς όμως ανήκετε

στους προ Χριστού αιώνες». Και
τελείωνε η επιστολή: «Γνωρίζετε
τις τοποθεσίες των λημεριών μας
καιαντίωςκράτοςοργανωμένονα
επιδιώξετε την εξόντωση μόνο
των Ενόπλων Δυνάμεών μας, συλ-
λαμβάνετε και εκτελείτε με τον
πλέον βάρβαρο τρόπο γυναίκες
καιπαιδιά».

Εν Πασχαλιά τη 14η Μαΐου
1944.ΟΓενικόςΑρχηγός».

Αυτά έκαναν στον υπερήφανο Ελληνικό Λαό οι σύμμαχοι
των Γερμανών, Βούλγαροι, οι απόγονοι του Κρούμου, την πε-
ρίοδο της κατοχής και έτσι τους τιμώρησαν οι άνδρες της ΕΣΕΑ
(ΈνωσηςΣυμπολεμιστώνΕθνικούΑγώνα)τουΑντών-Τσαούς.

Φέτος γιορτάζεται η 74η επέτειος της Μάχης της Γέφυρας
των Παπάδων για να τιμηθούν οι ήρωες Έλληνες που έκαναν
Αντίσταση,στονβάρβαροεχθρό.

«Δεν ξεχνώ» σημαίνει «σέβομαι την θυσία των προγόνων
μου, καυτηριάζω τις ενέργειες του τυράννου και αγωνίζομαι
γιαναμηνυπάρξουνεπαναλήψειςκαινέαθύματα».

Η «Λήθη» που επικαλούνται κάποιοι ανεγκέφαλοι και ανι-
στόρητοι είναι εκ του πονηρού. «Μνήμη» λοιπόν γιατί οι Λαοί
χωρίςμνήμηείναικαταδικασμένοισεαφανισμό.

Αιωνία σας η μνήμη άξια τέκνα της πατρίδος που πολεμή-
σατετονΒούλγαροκατακτητήστιςμάχεςστουςΠαπάδες.

6 - 15 Μαΐου 1944:
Μάχη της γέφυρας Πα�άδων

Ο Περιφερειακός Τύπος
της χώρας απειλείται!

-Ηεξοντωτικήφορολογική
καιασφαλιστικήεπιβάρυνση

πνίγειτιςεφημερίδες

Νομοθετήθηκε με καθυστέρηση μηνών η
ανάγκη λήψης μέτρων ενίσχυσης του
Τύπου.Ζητούμεδιάλογοκαιουσιαστική

υποστήριξη του επαρχιακού Τύπου για την επι-
βίωσηκαιτημετεξέλιξήτου

ΟΠεριφερειακόςΤύποςτηςχώραςαπειλείται.Η
αύξηση της φορολογίας και των ασφαλιστικών ει-
σφορώνστονεκδοτικόκλάδο,πνίγουντιςεφημερί-
δες, υποθηκεύουν την αναγκαία μετάβαση των ε-
πιχειρήσεων Τύπου στη νέα εποχή, και σε συνδυα-
σμό με τη διαρκή κατάργηση, τα τελευταία χρόνια,
όποιων ρυθμίσεων υπήρξαν υπέρ του, απειλούν
τηνυπόστασηόλωντωνεπιχειρήσεωνπεριφερεια-
κούΤύπουκαιτηνεργασίασ'αυτές.

ΟιΕνώσειςτουπεριφερειακούκαικλαδικούΤύ-
που (ΣΗΠΕ-ΕΙΕΤ-ΕΔΙΠΤ) έχουν επανειλημμένα και
μέχρι και πρόσφατα καταθέσει σειρά προτάσεων
για την υποστήριξη του Τύπου και την εργασία σ'
αυτόνστηνελληνικήπεριφέρεια.

Το υπουργείο Οικονομικών με την από
23/1/2019 ανακοίνωσή του, υποσχέθηκε μέτρα σε
εθνικό και τοπικό επίπεδο και συνάμα διαβούλευ-
ση με τους ενδιαφερόμενους για την τελική τους
μορφή.

Όλο αυτό το διάστημα, ο ΣΗΠΕ και οι συνεργα-
ζόμενεςμ'αυτόνΕνώσεις,επέμεινανειςμάτηνστην
ανάγκη να συναντηθούν με τα συναρμόδια υπουρ-
γείαγιατηδιαμόρφωσηαυτώντωνμέτρων.

Μόλιςστις17/4/2019κατατέθηκεκαιψηφίστη-
κε εμβόλιμη σε αλλότριο νομοσχέδιο τροπολογία,
που αφορά στη μελλοντική κατάρτιση προγραμμά-
των ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημε-
ρίδων. Ο γενικός της χαρακτήρας, η κοινοβουλευτι-
κή μέθοδος που επιλέχθηκε για την προώθησή της
και κυρίως η έλλειψη διαλόγου, που τουλάχιστον
θα μπορούσε να αποσαφηνίσει τις κυβερνητικές
προθέσεις, σε συνδυασμό με την επίμονη διατήρη-
ση όλων εκείνων των επαχθών ρυθμίσεων που α-
πειλούν τον Τύπο, προκαλούν αναπόφευκτα την α-
ντίδρασημας.

• Διεκδικούμε γιατί οι ενέργειες της ελληνικής
κυβέρνησης απειλούν τον κλάδο μας με κλείσιμο ή
συρρίκνωση σε βάρος της ενημέρωσης των τοπι-
κώνκοινωνιώνκαιτηςτοπικήςοικονομίας.

• Υπερασπιζόμαστε την επιβίωση και την προο-
πτική του περιφερειακού και τοπικού Τύπου, με ο-
δηγό την αποκατάσταση της ισονομίας και της δι-
καιοσύνης.

• Προτάσσουμε τα αιτήματά μας για το μέλλον
του περιφερειακού και τοπικού Τύπου, την ανα-
γνώριση της διαφορετικότητάς του έναντι του πα-
νελλαδικού και τη λήψη μέτρων ενίσχυσης στο
πλαίσιο των πρακτικών που τηρούνται στις χώρες
τηςΕυρώπηςκαιόχιστηνκρατικοδίαιτη λογικήπου
δημιουργεί εξαρτήσεις και ελεγχόμενη ενημέρω-
ση.

• Καλούμε τις τοπικές κοινωνίες και τους θε-
σμούς της Πολιτείας, να συνδράμουν στην υποστή-
ριξη των τοπικών επιχειρήσεων Τύπου, που είναι
σάρκα από την σάρκα τους, ο κύριος και βασικός
φορέας μαζικής επικοινωνίας και διαλόγου στην
ελληνικήπεριφέρεια.

Είμαστεέτοιμοιναπαρουσιάσουμερεαλιστικές
καιτεκμηριωμένεςπροτάσειςγιατονκλάδομας,με
βαθιά πεποίθηση ότι οι συνθήκες επιβάλλουν να
διεκδικήσουμε δυναμικά την προσοχή της Πολιτεί-
ας και το διάλογο για τη διαμόρφωση ουσιαστικών
μέτρων για το μέλλον του Περιφερειακού, Τοπικού
καιΚλαδικούΤύπου.

ΤουΝικόλαουΦωτιάδη
Αντιστράτηγουε.α.

Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης σχετικά
με την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη,
η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης θα συμμετά-

σχει και φέτος στην πανελλήνια επικοινωνιακή δράση
του ΥΠΠΟΑ «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές». Σκο-
πός της δράσης είναι η προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυ-
ξης με την εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα προστα-
σίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και του
πολιτιστικού πλούτου της χώρας. Η Εφορεία Αρχαιοτή-
των Ξάνθης, συμμετέχει στην ανωτέρω επικοινωνιακή
δράσητουΥΠΠΟΑ,ωςεξής:

Πέμπτη,9Μαΐου2019,ώρα9.30
Εκπαιδευτική ημερίδα με τίτλο «Μαθαίνοντας για το

αρχαίοθέατρο»
Η εκδήλωση απευθύνεται στο μαθητικό κοινό και συ-

γκεκριμένασεμαθητέςτηςΓ΄Γυμνασίου.Το πρώτο μέρος
της ημερίδας θα διεξαχθεί στο αρχαιολογικό μουσείο Α-
βδήρων.Θαπεριλαμβάνειδιαλέξειςκαιπαιχνίδιεμπέδω-
σης από αρχαιολόγους της Εφορείας καθώς και θεματική

ξενάγηση σε επιλεγμένα εκθέματα. Στο δεύτερο μέρος οι
μαθητές θα περιηγηθούν στον χώρο του αρχαίου θεά-
τρου των Αβδήρων, όπου θα ακολουθήσει ξενάγηση. Θα
διανεμηθείδωρεάν ενημερωτικόφυλλάδιο τηςΕφορείας
και υλικό σχετικό με τη δράση (δίγλωσσο ενημερωτικό έ-
ντυπο,αναμνηστικοίσελιδοδείκτες,μαγνήτεςκλπ.).

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Κωνσταντίνα Καλλιντζή, Μα-
ρία Χρυσάφη,ΚυριακήΧατζηπροκοπίου,αρχαιολόγοι της
ΕΦΑΞάνθης.

Ανοιχτοί για το κοινό, με ελεύθερη είσοδο, θα είναι οι
παρακάτωχώροι:

- Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων: Πέμπτη, 9-5-2019
καιΚυριακή,12-5-2019.Ωράριο:8.30–16.00.

- Αρχαιολογικός χώρος Αβδήρων: Πέμπτη, 9-5-2019
καιΚυριακή,12-5-2019.Ωράριο:8.30–16.00.

- Μακεδονικός τάφος Σταυρούπολης – Κομνηνών: Κυ-
ριακή,12-5-2019.Ωράριο:9.30–14.00.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 25410 51003 και 25410
51783.

Email:efaxan@culture.gr

Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης…
«Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές»

�Και εκπαιδευτική ημερίδα για μαθητές Γ’ Γυμνασίου
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 2298

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ: Από σταθερό 30€ • Παράδοση κατ' οίκον µε ταχυδροµείο 30€ 
• ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ, Ιδρύµατα, Τράπεζες 200€ • ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0,50€

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ:
 Τέτα Βαρλάµη (vart@koinignomi.gr )
Αεροδροµίου 22 Ερµούπολη  ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ:
841 00 Σύρος Άννα-Τερέζα ∆αλµυρά (adal@koinignomi.gr)
ΤΗΛ.: 22810 86900 Αντώνης Μπούµπας (amp@koinignomi.gr)
FAX: 22810 80349 Σταύρος Μαυράκης (smavr@koinignomi.gr)
www.typokykladiki.gr Ευαγγελία Κορωναίου (ekor@koinignomi.gr)
E-mail: info@koinignomi.gr 
www.koinignomi.gr ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
 Μαίρη Ρώτα
 ∆ηµήτρης Σιδερής
 Γιώργος Ξανθάκης
 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ:  ΣΚΙΤΣΟ:    
Βοκοτοπούλου 2Β  Τάκης Χάλαρης 
ΤΗΛ./FAX: 22810 84520

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ- ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  ΣΕΛΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:  
ΤΥΠΟΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε. Παντελής Βαρθαλίτης (εσωτ. 210)
 E-mail: pvar@koinignomi.gr

ΕΚ∆ΟΤΗΣ : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: 
Γιώργος Ιωσ. Βακόνδιος Πέννυ Συριανού (εσωτ. 202)
E-mail: gvacondios@typokykladiki.gr  E-mail: psyr@koinignomi.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ: 
Κατερίνα Βιδάλη (εσωτ. 201)  Μαρίνα Μιχαήλ (εσωτ. 302) 
E-mail: katerina@koinignomi.gr E-mail: marm@typokykladiki.gr

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη µε θέµα: "Εξοντωτικά βάρη"

«Να μην σου τύχει τέτοιος πολιτικός 
πολιτισμός...με κουτσομπολίστικη 

πειθώ και χτυπήματα κάτω 
από τη ζώνη»

Υπάρχει και φιλότιμο...

Το διάστηµα µέχρι το στή-

σιµο των καλπών έχει 

συρρικνωθεί τόσο, που 

µαζί του, ως φαίνεται, έχει παρα-

σύρει και αρκετούς εγκεφάλους 

υποψήφιων αιρετών. 

Αυτό µόνο µπορεί να είναι το 

συµπέρασµα, παρατηρώντας τις 

αντιδράσεις ορισµένων τύπων, 

που στην ιδέα, πως κάποιος 

ενδεχοµένως να επισηµαίνει 

αδυναµίες, λάθη ή παραλείψεις, 

ή συνήθεις προεκλογικές πρακτι-

κές, στις οποίες βλέπουν µέσα 

το είδωλό τους, αφηνιάζουν 

στα µέσα κοινωνικής δικτύω-

σης (αφού στην πραγµατικότητα, 

ίσως και να µην είχαν το θάρρος 

ή θράσσος να εκστοµίσουν τα 

όσα αποτυπώνονται στα λιβε-

λογραφήµατά τους).

Αυτό το κείµενο, ωστόσο, δεν 

θα επικεντρωθεί στους παρα-

πάνω, καθώς τις ιντερνετικές 

“παληκαριές” τους, θα κρίνει 

ο κόσµος, ο οποίος, φυσικά, 

δεν είναι χαζός, όπως ίσως να 

θέλουν να πιστεύουν και δεν 

χειραγωγείται από τέτοιου εί-

δους ξεσπάσµατα µικροπολιτικής 

ρητορικής, µε επένδυση βαθυ-

στόχαστης(;) ψευτοκουλτούρας.

Το κείµενο αυτό είναι αφιερω-

µένο στους ψύχραιµους, στους 

ώριµους, στους ντόµπρους, σε 

εκείνους, που δεν φοβούνται να 

παραδεχτούν τα λάθη τους, προ-

κειµένου να τα διορθώσουν, σε 

εκείνους που ακόµη και στην άδι-

κη κριτική έχουν την ικανότητα να 

απαντήσουν µε επιχειρήµατα και 

αποδείξεις και όχι µε αλαζονικά 

παραληρήµατα. Σε εκείνους, που 

στηρίζονται στο διάλογο, προκει-

µένου να εξάγουν συµπεράσµατα 

και δεν παρουσιάζουν προσω-

πικές τους απόψεις, ως απαρά-

βατα αξιώµατα, στην καλύτερη 

περίπτωση αγνοώντας πλήρως 

τις διαφορετικές απόψεις και τις 

διαφορετικές οπτικές γωνίες και 

στη χειρότερη αξιολογώντας τις, 

ηλιθιωδώς, ως casus belli. 

Ανάµεσα στην οµίχλη της 

µέχρι πρότινος ευρέως διαδεδο-

µένης, µέσα στους κύκλους των 

αιρετών, πρακτικής της λογικής 

“όποιος δεν είναι µαζί µας, εί-

ναι εναντίον µας”, η κοινωνία 

έχει ξεχωρίσει αρκετά πρόσω-

πα – από πολλές διαφορετικές 

πλευρές – τα οποία απέδειξαν, 

ότι έχουν τη δυνατότητα να “ανοί-

γουν” τα αυτιά και τα µάτια τους 

σε διαφορετικές φωνές, να επε-

ξεργάζονται ακόµη και αντίθετες 

απόψεις και να διαχειρίζονται αξι-

οπρεπώς, από καλοπροαίρετες 

παρατηρήσεις έως και κακοήθεις 

επιθέσεις, ότι έχουν φιλότιµο και 

όρεξη για δουλειά.

∆εδοµένου, ότι ο τόπος υπέ-

φερε, κατά τα τελευταία χρόνια, 

από αλαζονικές συµπεριφορές, 

από την κακοφωνία, που δηµι-

ουργούσαν διάφοροι επίδοξοι 

εγωκεντρικοί ηγεµονίσκοι, από 

συκοφαντικές “κορώνες”, που 

σηκώνονταν ως αντεπίθεση, 

ελλείψει αντεπιχειρηµάτων, σε 

επιχειρηµατολογηµένο αντίλογο, 

από φανφάρες και τυµπανοκρου-

σίες χωρίς κανένα αντίκρυσµα, οι 

πολίτες, ενόψει της επιλογής, που 

θα κληθούν σύντοµα να κάνουν, 

αναφορικά µε τους εκπροσώ-

πους τους, στη δηµόσια διοίκηση, 

έχουν στραφεί στις ψύχραιµες 

φωνές, στους ανθρώπους που 

µιλούν λίγο, αλλά δρουν ουσια-

στικά, σε όσους έχουν ευθιξία, 

σε όσους έχουν διατηρήσει το 

σεβασµό τους, σε όσους λειτουρ-

γούν µε ταπεινότητα, σε όσους 

µπορούν να κρατήσουν την αξι-

οπρέπειά τους και τον σεβασµό 

τους προς την απέναντι πλευρά, 

ακόµη και υπό συνθήκες πίεσης.

Και αυτοί οι άνθρωποι δεν βρί-

σκονται σε µία παράταξη, ούτε 

δραστηριοποιούνται σε ένα βαθ-

µό αυτοδιοίκησης, ούτε έχουν 

τις ίδιες αξίες, τα ίδια πιστεύω. 

Βρίσκονται “διάσπαρτοι”, αλλά 

ξεχωρίζουν στην εκτίµηση των 

πολιτών. 

Και αυτό, δίνει µία ρανίδα 

ελπίδας, πως ίσως, αν είµαστε 

τυχεροί, ο τόπος ενδεχοµένως 

να αξιοποιήσει τους ικανούς του 

εκπροσώπους και µε αυτό τον 

τρόπο, να προχωρήσει επιτέλους 

ουσιαστικά µπροστά.
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Νομοθετήθηκε με 
καθυστέρηση μηνών η 
ανάγκη λήψης μέτρων 
ενίσχυσης του Τύπου. 
Ζητούμε διάλογο και 
ουσιαστική υποστήριξη 
του επαρχιακού Τύπου 
για την επιβίωση και 
τη μετεξέλιξή του

Ο Περιφερειακός Τύπος 
της χώρας απειλείται. Η 
αύξηση της φορολογίας 

και των ασφαλιστικών εισφορών 
στον εκδοτικό κλάδο, πνίγουν τις 
εφηµερίδες, υποθηκεύουν την 
αναγκαία µετάβαση των επιχει-
ρήσεων Τύπου στη νέα εποχή, 
και σε συνδυασµό µε τη διαρκή 
κατάργηση, τα τελευταία χρόνια, 
όποιων ρυθµίσεων υπήρξαν 
υπέρ του, απειλούν την υπόσταση 
όλων των επιχειρήσεων περιφε-
ρειακού Τύπου και την εργασία 
σ’ αυτές.

Εξοντωτικά νέα βάρη
Οι εφηµερίδες της Επαρχίας, 

οι οποίες στην συντριπτική τους 
πλειοψηφία αποτελούν µε ευθύ-
νη, επαγγελµατισµό και συνέ-
πεια, βήµα έγκυρης ενηµέρωσης 
και δηµόσιου διαλόγου για τις 
τοπικές κοινωνίες, πέρα από τις 
υποχρεώσεις που έχουν όλες οι 
ελληνικές επιχειρήσεις, καλού-
νται να αντεπεξέλθουν στα εξής:

α) εισφορά 2% επί του ετήσι-
ου τζίρου τους υπέρ του Ε∆ΟΕΑΠ, 
ενός Ταµείου το οποίο ουδέποτε 
αφορούσε τον Επαρχιακό Τύπο. 

β) αύξηση εργοδοτικών ει-
σφορών σε διψήφιο ποσοστό 
για τους εργαζόµενους και υπο-
χρεωτική υπαγωγή όλου του 
προσωπικού στον Ε∆ΟΕΑΠ. 

Οι αυξήσεις αυτές δηµιουρ-
γούν οικονοµικά βάρη τα οποία 
αδυνατούν να σηκώσουν ακόµα 
και οι πιο υγιείς επιχειρήσεις του 
κλάδου µας, γεγονός που πλήττει 
και την αγορά εργασίας, κάνο-
ντας µονόδροµο τις περικοπές 
και απολύσεις. Την ίδια ώρα, η 
υποχρεωτική υπαγωγή όλων των 
εργαζοµένων µας στον Ε∆ΟΕΑΠ, 
δηµιουργεί σοβαρό πρόβληµα 
στην ιατροφαρµακευτική τους 

περίθαλψη, καθώς στις πόλεις 
της Περιφέρειας δεν υπάρχουν (ή 
είναι ελάχιστοι) συµβεβληµένοι 
γιατροί και διαγνωστικά κέντρα.

Απουσιάζει  
ο διάλογος- 
καθυστερούν τα µέτρα

Ο Σύνδεσµος Ηµερήσιων Πε-
ριφερειακών Εφηµερίδων (ΣΗ-
ΠΕ) σε συνεργασία µε την Ένωση 
Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου 
(ΕΙΕΤ) και την Ένωση ∆ηµοσιο-
γράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού 
Τύπου (Ε∆ΙΠΤ) έχει επανειληµµέ-
να και µέχρι και πρόσφατα κατα-
θέσει σειρά προτάσεων για την 
υποστήριξη του Τύπου και την 
εργασία σ’ αυτόν στην ελληνική 
περιφέρεια. 

Το υπουργείο Οικονοµικών 
µε την από 23/1/2019 ανακοί-
νωσή του, υποσχέθηκε µέτρα σε 
εθνικό και τοπικό επίπεδο και 
συνάµα διαβούλευση µε τους 
ενδιαφερόµενους για την τελική 
τους µορφή.

Όλο αυτό το διάστηµα, ο ΣΗΠΕ 
και οι συνεργαζόµενες µ’ αυτόν 
Ενώσεις, επέµειναν εις µάτην 
στην ανάγκη να συναντηθούν µε 
τα συναρµόδια υπουργεία για τη 
διαµόρφωση αυτών των µέτρων.

Μόλις στις 17/4/2019 κατα-
τέθηκε και ψηφίστηκε εµβόλιµη 
σε αλλότριο νοµοσχέδιο τροπο-
λογία, που αφορά στη µελλοντική 
κατάρτιση προγραµµάτων ενί-
σχυσης των επιχειρήσεων έκ-
δοσης εφηµερίδων. Ο γενικός 
της χαρακτήρας, η κοινοβουλευ-
τική µέθοδος που επιλέχθηκε 
για την προώθησή της και κυ-
ρίως η έλλειψη διαλόγου, που 
τουλάχιστον θα µπορούσε να 

αποσαφηνίσει τις κυβερνητικές 
προθέσεις, σε συνδυασµό µε την 
επίµονη διατήρηση όλων εκείνων 
των επαχθών ρυθµίσεων που 
απειλούν τον Τύπο, προκαλούν 
αναπόφευκτα την αντίδραση µας.

∆ιεκδικούµε  
το µέλλον  
του Περιφερειακού 
Τύπου

Αγωνιούµε γιατί την ώρα που 
εµείς λαµβάνουµε άλλη µία υπό-
σχεση για το µέλλον µε καθυστέ-
ρηση µηνών, η κυβέρνηση ευνοεί 
νοµοθετικά και παρέχει διευκο-
λύνσεις, όπως στην περίπτωση 
των ιδιοκτητών τηλεοπτικών 
καναλιών (εξάµηνη παράταση 
αποπληρωµής της δόσης για 
την άδεια εκποµπής, µείωση  
του ειδικού φόρου επί των δια-
φηµίσεων που θα προβάλλονται 
σε τηλεοπτικούς σταθµούς, από 
20% σε 5% κλπ), αποδεικνύο-
ντας περίτρανα ότι εκεί που θέλει 
να παρέχει συνδροµή το κάνει. 

∆ιεκδικούµε γιατί οι ενέργειες 
της ελληνικής κυβέρνησης απει-
λούν τον κλάδο µας µε κλείσιµο ή 
συρρίκνωση σε βάρος της ενηµέ-
ρωσης των τοπικών κοινωνιών 
και της τοπικής οικονοµίας. 

Υπερασπιζόµαστε την επιβί-
ωση και την προοπτική του πε-
ριφερειακού και τοπικού Τύπου, 
µε οδηγό την αποκατάσταση της 
ισονοµίας και της δικαιοσύνης.

Προτάσσουµε τα αιτήµατά µας 
για το µέλλον του περιφερειακού 
και τοπικού Τύπου, την αναγνώ-
ριση της διαφορετικότητάς του 
έναντι του πανελλαδικού και 
τη λήψη µέτρων ενίσχυσης στο 
πλαίσιο των πρακτικών που τη-
ρούνται στις χώρες της Ευρώπης 
και όχι στην κρατικοδίαιτη λογική 
που δηµιουργεί εξαρτήσεις και 
ελεγχόµενη ενηµέρωση.

Καλούµε τις τοπικές κοινωνίες 
και τους θεσµούς της Πολιτείας, 
να συνδράµουν στην υποστήριξη 
των τοπικών επιχειρήσεων Τύ-
που, που είναι σάρκα από την 
σάρκα τους, ο κύριος και βασικός 

φορέας µαζικής επικοινωνίας 
και διαλόγου στην ελληνική πε-
ριφέρεια.

Όχι στα  
αντιαναπτυξιακά 
µέτρα 

Ο Σύνδεσµος Ηµερήσιων 
Περιφερειακών Εφηµερίδων 
(ΣΗΠΕ), εκπροσωπώντας τις 
µεγαλύτερες εφηµερίδες της Πε-
ριφέρειας µε εκατοντάδες εργα-
ζόµενους και εκατοντάδες χιλιά-
δες καθηµερινούς αναγνώστες 
, ζητά άµεσες και ουσιαστικές 
ενέργειες που να ικανοποιούν 
τα εξής αιτήµατα: 

• Άµεση απεµπλοκή όλων των 
µελών µας από τον Ε∆ΟΕΑΠ: Κα-
τάργηση του µέτρου που αλλάζει 
το καθεστώς ασφάλισης των ερ-
γαζοµένων µας και υποχρεώνει 
σε υπαγωγή στον Ε∆ΟΕΠ, χω-
ρίς αντίστοιχη αναβάθµιση των 
παροχών ιατροφαρµακευτικής 
περίθαλψης.

• Κατάργηση της απαράδεκτης, 
αντιαναπτυξιακής εισφοράς του 

2% επί του τζίρου των επιχειρή-
σεών µας υπέρ Ε∆ΟΕΑΠ. 

• Άµεση εκκίνηση διαλόγου για 
την ενίσχυση του κλάδου. 

Οι προτάσεις µας  
για την ενίσχυση  
του κλάδου

Είµαστε έτοιµοι να παρουσιά-
σουµε ρεαλιστικές και τεκµηριω-
µένες προτάσεις για τον κλάδο 
µας, εµµένοντας στις βασικές 
θέσεις των έξι σηµείων, που 
έχουµε καταθέσει σε κυβέρνη-
ση και κοινοβουλευτικά κόµµατα

Λειτουργία του Μητρώου, 
του οποίου η εφαρµογή µόλις 
ξεκίνησε, µε µέριµνα για την 
διασφάλιση της εργασίας, των 
πνευµατικών δικαιωµάτων και 
την προστασία της επιχειρηµα-
τικότητας έναντι του αθέµιτου 
ανταγωνισµού και της αυθαι-
ρεσίας.

Σύσταση κεφαλαίου (fund) 
για τον περιφερειακό, τοπικό 
και κλαδικό Τύπο στα πρότυπα 
καλών πρακτικών της ΕΕ

Ίδρυση επιµελητηρίου Τύπου 
για την ποιοτική αναβάθµιση του 
κλάδου και την οχύρωση της δε-
οντολογίας

∆ιατήρηση του υποχρεωτικού 
χαρακτήρα δηµοσίευση των κρα-
τικών καταχωρίσεων και µετά το 
2021, ως τεκµήριο διαφάνειας 
και ενηµέρωσης της αγοράς και 
της κοινωνίας

Εφαρµογή της θρυλούµενης 
διαχρονικά κατανοµής της κρα-
τικής διαφήµισης στην πράξη, 
συµπεριλαµβανοµένων των 
Τραπεζών. Θέσπιση µηχανισµού 
εποπτείας και ελέγχου

Όχι στην εξοντωτική φορολό-
γηση και ασφαλιστική επιβάρυν-
ση, που απειλεί τις σχέσεις µας 
µε τη µισθωτή εργασία

ο
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Συνεργείο Αυτοκινήτων
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Η εξοντωτική φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση πνίγει τις εφημερίδες

Ο Περιφερειακός Τύπος  
της χώρας απειλείται



Ο Περιφερειακός Τύπος της χώρας απει-
λείται. Η αύξηση της φορολογίας και των α-
σφαλιστικών εισφορών στον εκδοτικό κλάδο, 
πνίγουν τις εφημερίδες, υποθηκεύουν την 
αναγκαία μετάβαση των επιχειρήσεων Τύπου 
στη νέα εποχή, και σε συνδυασμό με τη διαρ-
κή κατάργηση, τα τελευταία χρόνια, όποιων 
ρυθμίσεων υπήρξαν υπέρ του, απειλούν την 
υπόσταση όλων των επιχειρήσεων περιφε-
ρειακού Τύπου και την εργασία σ’ αυτές.

Εξοντωτικά νέα βάρη
Οι εφημερίδες της Επαρχίας, οι οποίες 

στην συντριπτική τους πλειοψηφία αποτε-
λούν με ευθύνη, επαγγελματισμό και συ-
νέπεια, βήμα έγκυρης ενημέρωσης και δη-
μόσιου διαλόγου για τις τοπικές κοινωνίες, 
πέρα από τις υποχρεώσεις που έχουν όλες οι 
ελληνικές επιχειρήσεις, καλούνται να αντεπε-
ξέλθουν στα εξής:

α) εισφορά 2% επί του ετήσιου τζίρου τους 
υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ, ενός Ταμείου το οποίο 
ουδέποτε αφορούσε τον Επαρχιακό Τύπο. 

β) αύξηση εργοδοτικών εισφορών σε δι-
ψήφιο ποσοστό για τους εργαζόμενους και υ-
ποχρεωτική υπαγωγή όλου του προσωπικού 
στον ΕΔΟΕΑΠ. 

Οι αυξήσεις αυτές δημιουργούν οικονομικά 
βάρη τα οποία αδυνατούν να σηκώσουν ακό-
μα και οι πιο υγιείς επιχειρήσεις του κλάδου 
μας, γεγονός που πλήττει και την αγορά ερ-
γασίας, κάνοντας μονόδρομο τις περικοπές 
και απολύσεις. Την ίδια ώρα, η υποχρεωτική 
υπαγωγή όλων των εργαζομένων μας στον 
ΕΔΟΕΑΠ, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα 
στην ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, 
καθώς στις πόλεις της Περιφέρειας δεν υ-

πάρχουν (ή είναι ελάχιστοι) συμβεβλημένοι 
γιατροί και διαγνωστικά κέντρα.

Απουσιάζει ο διάλογος-
καθυστερούν τα μέτρα

Οι Ενώσεις του περιφερειακού και κλαδι-
κού Τύπου (ΣΗΠΕ-ΕΙΕΤ-ΕΔΙΠΤ) έχουν επα-
νειλημμένα και μέχρι και πρόσφατα καταθέ-
σει σειρά προτάσεων για την υποστήριξη του 
Τύπου και την εργασία σ’ αυτόν στην ελληνι-
κή περιφέρεια. 

Το υπουργείο Οικονομικών με την από 
23/1/2019 ανακοίνωσή του, υποσχέθηκε μέ-
τρα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και συνάμα 
διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους για 
την τελική τους μορφή.

Όλο αυτό το διάστημα, ο ΣΗΠΕ και οι συ-
νεργαζόμενες Ενώσεις, επέμειναν εις μάτην 
στην ανάγκη να συναντηθούν με τα συναρ-
μόδια υπουργεία για τη διαμόρφωση αυτών 
των μέτρων.

Μόλις στις 17/4/2019 κατατέθηκε και ψη-
φίστηκε εμβόλιμη σε αλλότριο νομοσχέδιο 
τροπολογία, που αφορά στη μελλοντική κα-
τάρτιση προγραμμάτων ενίσχυσης των επι-
χειρήσεων έκδοσης εφημερίδων. Ο γενικός 
της χαρακτήρας, η κοινοβουλευτική μέθοδος 
που επιλέχθηκε για την προώθησή της και 
κυρίως η έλλειψη διαλόγου, που τουλάχιστον 
θα μπορούσε να αποσαφηνίσει τις κυβερνη-
τικές προθέσεις, σε συνδυασμό με την επί-
μονη διατήρηση όλων εκείνων των επαχθών 
ρυθμίσεων που απειλούν τον Τύπο, προκα-
λούν αναπόφευκτα την αντίδραση του Περι-
φερειακού Τύπου.

Διεκδικούμε το μέλλον 
του Περιφερειακού Τύπου

Αγωνιούμε γιατί την ώρα που 
εμείς λαμβάνουμε άλλη μία υπό-
σχεση για το μέλλον με καθυστέ-
ρηση μηνών, η κυβέρνηση ευνοεί 
νομοθετικά και παρέχει διευκολύν-
σεις, όπως στην περίπτωση των 
ιδιοκτητών τηλεοπτικών καναλιών 
(εξάμηνη παράταση αποπληρωμής 
της δόσης για την άδεια εκπομπής, 
μείωση  του ειδικού φόρου επί των 

διαφημίσεων που θα προβάλλονται σε τηλε-
οπτικούς σταθμούς, από 20% σε 5% κλπ), 
αποδεικνύοντας περίτρανα ότι εκεί που θέλει 
να παρέχει συνδρομή το κάνει. 

Διεκδικούμε γιατί οι ενέργειες της ελληνι-
κής κυβέρνησης απειλούν τον κλάδο μας με 
κλείσιμο ή συρρίκνωση σε βάρος της ενημέ-
ρωσης των τοπικών κοινωνιών και της τοπι-
κής οικονομίας. 

Υπερασπιζόμαστε την επιβίωση και την 
προοπτική του περιφερειακού και τοπικού 
Τύπου, με οδηγό την αποκατάσταση της ισο-
νομίας και της δικαιοσύνης.

Προτάσσουμε τα αιτήματά μας για το μέλ-
λον του περιφερειακού και τοπικού Τύπου, 
την αναγνώριση της διαφορετικότητάς του 
έναντι του πανελλαδικού και τη λήψη μέτρων 
ενίσχυσης στο πλαίσιο των πρακτικών που 
τηρούνται στις χώρες της Ευρώπης και όχι 
στην κρατικοδίαιτη λογική που δημιουργεί 
εξαρτήσεις και ελεγχόμενη ενημέρωση.

Καλούμε τις τοπικές κοινωνίες και τους 
θεσμούς της Πολιτείας, να συνδράμουν στην 
υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων Τύ-
που, που είναι σάρκα από την σάρκα τους, ο 
κύριος και βασικός φορέας μαζικής 
επικοινωνίας και διαλόγου στην ελ-
ληνική περιφέρεια.

Όχι στα αντιαναπτυξιακά 
μέτρα 

Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περι-
φερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ), 
εκπροσωπώντας τις μεγαλύτερες 
εφημερίδες της Περιφέρειας με 
εκατοντάδες εργαζόμενους και ε-
κατοντάδες χιλιάδες καθημερινούς 
αναγνώστες , ζητά άμεσες και ου-
σιαστικές ενέργειες που να ικανο-
ποιούν τα εξής αιτήματα: 

• Άμεση απεμπλοκή όλων των 
μελών μας από τον ΕΔΟΕΑΠ: Κα-
τάργηση του μέτρου που αλλάζει 
το καθεστώς ασφάλισης των ερ-
γαζομένων μας και υποχρεώνει 
σε υπαγωγή στον ΕΔΟΕΠ, χωρίς 
αντίστοιχη αναβάθμιση των πα-
ροχών ιατροφαρμακευτικής περί-

θαλψης.
• Κατάργηση της α-

παράδεκτης, αντιανα-
πτυξιακής εισφοράς 
του 2% επί του τζίρου 
των επιχειρήσεών μας 
υπέρ ΕΔΟΕΑΠ. 

• Άμεση εκκίνηση δι-
αλόγου για την ενίσχυ-
ση του κλάδου. 

Οι προτάσεις μας 
για την ενίσχυση του 

κλάδου
Είμαστε έτοιμοι να 

παρουσιάσουμε ρεαλι-
στικές και τεκμηριωμέ-
νες προτάσεις για τον 
κλάδο μας, εμμένοντας 
στις βασικές θέσεις 
των έξι σημείων, που 
έχουμε καταθέσει σε 
κυβέρνηση και κοινο-
βουλευτικά κόμματα

1. Λειτουργία του Μητρώου, του οποίου η 
εφαρμογή μόλις ξεκίνησε, με μέριμνα για την 
διασφάλιση της εργασίας, των πνευματικών 
δικαιωμάτων και την προστασία της επιχει-
ρηματικότητας έναντι του αθέμιτου ανταγωνι-
σμού και της αυθαιρεσίας.

2. Σύσταση κεφαλαίου (fund) για τον περι-
φερειακό, τοπικό και κλαδικό Τύπο στα πρό-
τυπα καλών πρακτικών της ΕΕ

3. Ίδρυση επιμελητηρίου Τύπου για την 
ποιοτική αναβάθμιση του κλάδου και την οχύ-
ρωση της δεοντολογίας

4. Διατήρηση του υποχρεωτικού χαρακτή-
ρα δημοσίευση των κρατικών καταχωρίσεων 
και μετά το 2021, ως τεκμήριο διαφάνειας και 
ενημέρωσης της αγοράς και της κοινωνίας

5. Εφαρμογή της θρυλούμενης διαχρονικά 
κατανομής της κρατικής διαφήμισης στην 
πράξη, συμπεριλαμβανομένων των Τραπε-
ζών. Θέσπιση μηχανισμού εποπτείας και 
ελέγχου

6. Όχι στην εξοντωτική φορολόγηση και 
ασφαλιστική επιβάρυνση, που απειλεί τις 
σχέσεις μας με τη μισθωτή εργασία
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας ευχαριστεί θερμά 

την Πολιτικό Μηχανικό Μυρτώ Μπέτζιου για την 
ευγενική χειρονομία και ανιδιοτελή προσφορά της 
στην πραγματοποίηση εργασιών εσωτερικής διαρ-
ρύθμισης των χώρων της Υπηρεσίας μας.

Με εκτίμηση
Ο Διοικητής

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι κού 
Κώδικα ό τι:

Ο KEΦΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 
Χρήστου και της Ελευθερίας, το 
γένος Τσιγγενοπούλου, που γεν-
νήθηκε και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του 
Κων/νου και της Λουκίας, το γέ-
νος Κιουπρουλού, που γεννήθη-

κε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευ-
τούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό 
Αγ. Αναργύρων Βέροιας.

Ο Περιφερειακός Τύπος της χώρας απειλείται
Η εξοντωτική φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση πνίγει τις εφημερίδες

Νομοθετήθηκε με καθυστέρηση μηνών η ανάγκη λήψης μέτρων ενίσχυσης του Τύπου. Ζητούμε 
διάλογο και ουσιαστική υποστήριξη του επαρχιακού Τύπου για την επιβίωση και τη μετεξέλιξή του
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Ο Περιφερειακός Τύπος
της χώρας απειλείται. Η
αύξηση της φορολογίας
και των ασφαλιστικών ει-
σφορών στον εκδοτικό
κλάδο, πνίγουν τις εφημε-
ρίδες, υποθηκεύουν την
αναγκαία μετάβαση των
επιχειρήσεων Τύπου στη
νέα εποχή, και σε συνδυα-
σμό με τη διαρκή κατάρ-
γηση, τα τελευταία χρόνια,
όποιων ρυθμίσεων υπήρξαν
υπέρ του, απειλούν την
υπόσταση όλων των επιχει-
ρήσεων περιφερειακού
Τύπου και την εργασία σ'
αυτές.

Εξοντωτικά νέα βάρη
Οι εφημερίδες της Επαρ-
χίας, οι οποίες στην συν-
τριπτική τους πλειοψηφία
αποτελούν με ευθύνη,
επαγγελματισμό και συνέ-
πεια, βήμα έγκυρης ενημέ-
ρωσης και δημόσιου
διαλόγου για τις τοπικές
κοινωνίες, πέρα από τις
υποχρεώσεις που έχουν
όλες οι ελληνικές επιχειρή-
σεις, καλούνται να αντεπε-
ξέλθουν στα εξής:
α) εισφορά 2% επί του ετή-
σιου τζίρου τους υπέρ του
ΕΔΟΕΑΠ, ενός Ταμείου το
οποίο ουδέποτε αφορούσε
τον Επαρχιακό Τύπο. 
β) αύξηση εργοδοτικών ει-
σφορών σε διψήφιο ποσο-
στό για τους
εργαζόμενους και υποχρε-
ωτική υπαγωγή όλου του
προσωπικού στον ΕΔΟΕΑΠ. 
Οι αυξήσεις αυτές δημι-
ουργούν οικονομικά βάρη
τα οποία αδυνατούν να ση-
κώσουν ακόμα και οι πιο
υγιείς επιχειρήσεις του
κλάδου μας, γεγονός που
πλήττει και την αγορά ερ-
γασίας, κάνοντας μονό-
δρομο τις περικοπές και
απολύσεις. Την ίδια ώρα, η
υποχρεωτική υπαγωγή
όλων των εργαζομένων
μας στον ΕΔΟΕΑΠ, δημι-
ουργεί σοβαρό πρόβλημα
στην ιατροφαρμακευτική
τους περίθαλψη, καθώς
στις πόλεις της Περιφέ-
ρειας δεν υπάρχουν (ή
είναι ελάχιστοι) συμβεβλη-

μένοι γιατροί και διαγνω-
στικά κέντρα.

Απουσιάζει ο διάλογος-κα-
θυστερούν τα μέτρα
Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων
Περιφερειακών Εφημερί-
δων (ΣΗΠΕ) σε συνεργασία
με την Ένωση Ιδιοκτητών
Επαρχιακού Τύπου (ΕΙΕΤ)
και την Ένωση Δημοσιο-
γράφων Ιδιοκτητών Περιο-
δικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ) έχει
επανειλημμένα και μέχρι
και πρόσφατα καταθέσει
σειρά προτάσεων για την
υποστήριξη του Τύπου και
την εργασία σ' αυτόν στην
ελληνική περιφέρεια. 
Το υπουργείο Οικονομικών
με την από 23/1/2019 ανα-
κοίνωσή του, υποσχέθηκε
μέτρα σε εθνικό και τοπικό
επίπεδο και συνάμα δια-
βούλευση με τους ενδια-
φερόμενους για την τελική
τους μορφή.
Όλο αυτό το διάστημα, ο
ΣΗΠΕ και οι συνεργαζόμε-
νες μ' αυτόν Ενώσεις, επέ-
μειναν εις μάτην στην
ανάγκη να συναντηθούν
με τα συναρμόδια υπουρ-
γεία για τη διαμόρφωση
αυτών των μέτρων.
Μόλις στις 17/4/2019 κατα-
τέθηκε και ψηφίστηκε εμ-
βόλιμη σε αλλότριο
νομοσχέδιο τροπολογία,
που αφορά στη μελλοντική
κατάρτιση προγραμμάτων
ενίσχυσης των επιχειρή-

σεων έκδοσης εφημερί-
δων. Ο γενικός της χαρα-
κτήρας, η κοινοβουλευτική
μέθοδος που επιλέχθηκε
για την προώθησή της και
κυρίως η έλλειψη διαλό-
γου, που τουλάχιστον θα
μπορούσε να αποσαφηνίσει
τις κυβερνητικές προθέ-
σεις, σε συνδυασμό με την
επίμονη διατήρηση όλων
εκείνων των επαχθών ρυθ-
μίσεων που απειλούν τον
Τύπο, προκαλούν αναπό-
φευκτα την αντίδραση
μας.

Διεκδικούμε το μέλλον του
Περιφερειακού Τύπου
Αγωνιούμε γιατί την ώρα
που εμείς λαμβάνουμε
άλλη μία υπόσχεση για το
μέλλον με καθυστέρηση
μηνών, η κυβέρνηση ευ-
νοεί νομοθετικά και παρέ-
χει διευκολύνσεις, όπως
στην περίπτωση των ιδιο-
κτητών τηλεοπτικών κανα-
λιών (εξάμηνη παράταση
αποπληρωμής της δόσης
για την άδεια εκπομπής,
μείωση  του ειδικού φόρου
επί των διαφημίσεων που
θα προβάλλονται σε τηλεο-
πτικούς σταθμούς, από
20% σε 5% κλπ), αποδει-
κνύοντας περίτρανα ότι
εκεί που θέλει να παρέχει
συνδρομή το κάνει. 
Διεκδικούμε γιατί οι ενέρ-
γειες της ελληνικής κυβέρ-
νησης απειλούν τον κλάδο

μας με κλείσιμο ή συρρί-
κνωση σε βάρος της ενη-
μέρωσης των τοπικών
κοινωνιών και της τοπικής
οικονομίας. 
Υπερασπιζόμαστε την επι-
βίωση και την προοπτική
του περιφερειακού και το-
πικού Τύπου, με οδηγό την
αποκατάσταση της ισονο-
μίας και της δικαιοσύνης.
Προτάσσουμε τα αιτήματά
μας για το μέλλον του πε-
ριφερειακού και τοπικού
Τύπου, την αναγνώριση
της διαφορετικότητάς του
έναντι του πανελλαδικού
και τη λήψη μέτρων ενί-
σχυσης στο πλαίσιο των
πρακτικών που τηρούνται
στις χώρες της Ευρώπης
και όχι στην κρατικοδίαιτη
λογική που δημιουργεί
εξαρτήσεις και ελεγχό-
μενη ενημέρωση.
Καλούμε τις τοπικές κοινω-
νίες και τους θεσμούς της
Πολιτείας, να συνδράμουν
στην υποστήριξη των τοπι-
κών επιχειρήσεων Τύπου,
που είναι σάρκα από την
σάρκα τους, ο κύριος και
βασικός φορέας μαζικής
επικοινωνίας και διαλόγου
στην ελληνική περιφέρεια.

Όχι στα αντιαναπτυξιακά
μέτρα 

Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων
Περιφερειακών Εφημερί-
δων (ΣΗΠΕ), εκπροσωπών-
τας τις μεγαλύτερες
εφημερίδες της Περιφέ-
ρειας με εκατοντάδες ερ-
γαζόμενους και
εκατοντάδες χιλιάδες κα-
θημερινούς αναγνώστες ,
ζητά άμεσες και ουσιαστι-
κές ενέργειες που να ικα-
νοποιούν τα εξής
αιτήματα: 
• Άμεση απεμπλοκή όλων
των μελών μας από τον
ΕΔΟΕΑΠ: Κατάργηση του
μέτρου που αλλάζει το κα-
θεστώς ασφάλισης των ερ-
γαζομένων μας και
υποχρεώνει σε υπαγωγή
στον ΕΔΟΕΠ, χωρίς αντί-
στοιχη αναβάθμιση των πα-
ροχών
ιατροφαρμακευτικής περί-

θαλψης.
• Κατάργηση της απαράδε-
κτης, αντιαναπτυξιακής ει-
σφοράς του 2% επί του
τζίρου των επιχειρήσεών
μας υπέρ ΕΔΟΕΑΠ. 
• Άμεση εκκίνηση διαλό-
γου για την ενίσχυση του
κλάδου. 

Οι προτάσεις μας για την
ενίσχυση του κλάδου
Είμαστε έτοιμοι να παρου-
σιάσουμε ρεαλιστικές και
τεκμηριωμένες προτάσεις
για τον κλάδο μας, εμμέ-
νοντας στις βασικές θέ-
σεις των έξι σημείων, που
έχουμε καταθέσει σε κυ-
βέρνηση και κοινοβουλευ-
τικά κόμματα
1. Λειτουργία του Μη-
τρώου, του οποίου η εφαρ-
μογή μόλις ξεκίνησε, με
μέριμνα για την διασφά-
λιση της εργασίας, των
πνευματικών δικαιωμάτων
και την προστασία της επι-
χειρηματικότητας έναντι
του αθέμιτου ανταγωνι-
σμού και της αυθαιρεσίας.
2. Σύσταση κεφα-
λαίου (fund) για τον περι-
φερειακό, τοπικό και
κλαδικό Τύπο στα πρότυπα
καλών πρακτικών της ΕΕ
3. Ίδρυση επιμελητη-
ρίου Τύπου για την ποι-
οτική αναβάθμιση του
κλάδου και την οχύρωση
της δεοντολογίας
4. Διατήρηση του
υποχρεωτικού χαρακτήρα
δημοσίευση των κρατικών
καταχωρίσεων και μετά το
2021, ως τεκμήριο διαφά-
νειας και ενημέρωσης της
αγοράς και της κοινωνίας
5. Εφαρμογή της θρυ-
λούμενης διαχρονικά κα-
τανομής της κρατικής
διαφήμισης στην πράξη,
συμπεριλαμβανομένων των
Τραπεζών. Θέσπιση μηχανι-
σμού εποπτείας και ελέγ-
χου
6. Όχι στην εξοντω-
τική φορολόγηση και
ασφαλιστική επιβάρυνση,
που απειλεί τις σχέσεις μας
με τη μισθωτή εργασία

Ο Περιφερειακός Τύπος
της χώρας απειλείται

Η εξοντωτική φορολογική και ασφαλιστική
επιβάρυνση πνίγει τις εφημερίδες
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Νομοθετήθηκε με καθυστέ-
ρηση μηνών η ανάγκη λή-
ψης μέτρων ενίσχυσης 

του Τύπου. Ζητούμε διάλογο και 
ουσιαστική υποστήριξη του 
επαρχιακού Τύπου για την επιβί-
ωση και τη μετεξέλιξή του

Ο Περιφερειακός Τύπος της χώ-
ρας απειλείται. Η αύξηση της φο-
ρολογίας και των ασφαλιστικών 
εισφορών στον εκδοτικό κλάδο, 
πνίγουν τις εφημερίδες, υποθη-
κεύουν την αναγκαία μετάβαση 
των επιχειρήσεων Τύπου στη νέα 
εποχή, και σε συνδυασμό με τη 
διαρκή κατάργηση, τα τελευταία 
χρόνια, όποιων ρυθμίσεων 
υπήρξαν υπέρ του, απειλούν την 
υπόσταση όλων των επιχειρήσε-
ων περιφερειακού Τύπου και την 
εργασία σ’ αυτές.

Εξοντωτικά νέα βάρη

Οι εφημερίδες της Επαρχίας, οι 
οποίες στην συντριπτική τους πλειοψηφία 
αποτελούν με ευθύνη, επαγγελματισμό 
και συνέπεια, βήμα έγκυρης ενημέρωσης 
και δημόσιου διαλόγου για τις τοπικές 
κοινωνίες, πέρα από τις υποχρεώσεις 
που έχουν όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις, 
καλούνται να αντεπεξέλθουν στα εξής:

α) εισφορά 2% επί του ετήσιου τζίρου 
τους υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ, ενός Ταμείου το 
οποίο ουδέποτε αφορούσε τον Επαρχια-
κό Τύπο. 
β) αύξηση εργοδοτικών εισφορών σε δι-
ψήφιο ποσοστό για τους εργαζόμενους 
και υποχρεωτική υπαγωγή όλου του 
προσωπικού στον ΕΔΟΕΑΠ. 

Οι αυξήσεις αυτές δημιουργούν οικονομι-
κά βάρη τα οποία αδυνατούν να σηκώ-
σουν ακόμα και οι πιο υγιείς επιχειρήσεις 
του κλάδου μας, γεγονός που πλήττει και 
την αγορά εργασίας, κάνοντας μονόδρο-
μο τις περικοπές και απολύσεις. Την ίδια 
ώρα, η υποχρεωτική υπαγωγή όλων των 
εργαζομένων μας στον ΕΔΟΕΑΠ, δημι-
ουργεί σοβαρό πρόβλημα στην ιατροφαρ-
μακευτική τους περίθαλψη, καθώς στις 
πόλεις της Περιφέρειας δεν υπάρχουν (ή 
είναι ελάχιστοι) συμβεβλημένοι γιατροί 
και διαγνωστικά κέντρα.

Απουσιάζει ο διάλογος-
καθυστερούν τα μέτρα

Οι Ενώσεις του περιφερειακού και κλαδι-
κού Τύπου (ΣΗΠΕ-ΕΙΕΤ-ΕΔΙΠΤ) έχουν 
επανειλημμένα και μέχρι και πρόσφατα 
καταθέσει σειρά προτάσεων για την υπο-
στήριξη του Τύπου και την εργασία σ’ αυ-
τόν στην ελληνική περιφέρεια. 

Το υπουργείο Οικονομικών με την από 
23/1/2019 ανακοίνωσή του, υποσχέθηκε 
μέτρα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και 
συνάμα διαβούλευση με τους ενδιαφερό-
μενους για την τελική τους μορφή.

Όλο αυτό το διάστημα, ο ΣΗΠΕ και οι συ-
νεργαζόμενες Ενώσεις, επέμειναν εις μά-
την στην ανάγκη να συναντηθούν με τα 

συναρμόδια υπουργεία για τη διαμόρφω-
ση αυτών των μέτρων.

Μόλις στις 17/4/2019 κατατέθηκε και ψη-
φίστηκε εμβόλιμη σε αλλότριο νομοσχέ-
διο τροπολογία, που αφορά στη μελλοντι-
κή κατάρτιση προγραμμάτων ενίσχυσης 
των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων. 
Ο γενικός της χαρακτήρας, η κοινοβου-
λευτική μέθοδος που επιλέχθηκε για την 
προώθησή της και κυρίως η έλλειψη δια-
λόγου, που τουλάχιστον θα μπορούσε να 
αποσαφηνίσει τις κυβερνητικές προθέ-
σεις, σε συνδυασμό με την επίμονη διατή-
ρηση όλων εκείνων των επαχθών ρυθμί-
σεων που απειλούν τον Τύπο, προκαλούν 
αναπόφευκτα την αντίδραση του Περιφε-
ρειακού Τύπου.

Διεκδικούμε το μέλλον του 
Περιφερειακού Τύπου

Αγωνιούμε γιατί την ώρα που εμείς λαμ-
βάνουμε άλλη μία υπόσχεση για το μέλ-
λον με καθυστέρηση μηνών, η κυβέρνη-
ση ευνοεί νομοθετικά και παρέχει διευκο-
λύνσεις, όπως στην περίπτωση των ιδιο-
κτητών τηλεοπτικών καναλιών (εξάμηνη 
παράταση αποπληρωμής της δόσης για 
την άδεια εκπομπής, μείωση του ειδικού 
φόρου επί των διαφημίσεων που θα προ-
βάλλονται σε τηλεοπτικούς σταθμούς, 
από 20% σε 5% κλπ), αποδεικνύοντας 
περίτρανα ότι εκεί που θέλει να παρέχει 
συνδρομή το κάνει. 

Διεκδικούμε γιατί οι ενέργειες της ελληνι-
κής κυβέρνησης απειλούν τον κλάδο μας 
με κλείσιμο ή συρρίκνωση σε βάρος της 
ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών και 
της τοπικής οικονομίας. 

Υπερασπιζόμαστε την επιβίωση και την 
προοπτική του περιφερειακού και τοπι-
κού Τύπου, με οδηγό την αποκατάσταση 
της ισονομίας και της δικαιοσύνης.

Προτάσσουμε τα αιτήματά μας για το μέλ-
λον του περιφερειακού και τοπικού Τύ-
που, την αναγνώριση της διαφορετικότη-
τάς του έναντι του πανελλαδικού και τη 
λήψη μέτρων ενίσχυσης στο πλαίσιο των 
πρακτικών που τηρούνται στις χώρες της 
Ευρώπης και όχι στην κρατικοδίαιτη λογι-

κή που δημιουργεί εξαρτήσεις 
και ελεγχόμενη ενημέρωση.

Καλούμε τις τοπικές κοινωνίες 
και τους θεσμούς της Πολιτείας, 
να συνδράμουν στην υποστήριξη 
των τοπικών επιχειρήσεων Τύ-
που, που είναι σάρκα από την 
σάρκα τους, ο κύριος και βασικός 
φορέας μαζικής επικοινωνίας και 
διαλόγου στην ελληνική περιφέ-
ρεια.

Όχι στα 
αντιαναπτυξιακά μέτρα 

Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περι-
φερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ), 
εκπροσωπώντας τις μεγαλύτε-
ρες εφημερίδες της Περιφέρειας 
με εκατοντάδες εργαζόμενους 
και εκατοντάδες χιλιάδες καθη-
μερινούς αναγνώστες , ζητά άμε-
σες και ουσιαστικές ενέργειες 
που να ικανοποιούν τα εξής αιτή-
ματα: 
• Άμεση απεμπλοκή όλων των 
μελών μας από τον ΕΔΟΕΑΠ: 

Κατάργηση του μέτρου που αλλάζει το 
καθεστώς ασφάλισης των 
εργαζομένων μας και υποχρεώνει σε 
υπαγωγή στον ΕΔΟΕΠ, χωρίς 
αντίστοιχη αναβάθμιση των παροχών 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

• Κατάργηση της απαράδεκτης, 
αντιαναπτυξιακής εισφοράς του 2% 
επί του τζίρου των επιχειρήσεών μας 
υπέρ ΕΔΟΕΑΠ. 

• Άμεση εκκίνηση διαλόγου για την 
ενίσχυση του κλάδου. 

Οι προτάσεις μας για την 
ενίσχυση του κλάδου

Είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε ρεαλι-
στικές και τεκμηριωμένες προτάσεις για 
τον κλάδο μας, εμμένοντας στις βασικές 
θέσεις των έξι σημείων, που έχουμε κα-
ταθέσει σε κυβέρνηση και κοινοβουλευ-
τικά κόμματα
1. Λειτουργία του Μητρώου, του οποίου 

η εφαρμογή μόλις ξεκίνησε, με 
μέριμνα για την διασφάλιση της 
εργασίας, των πνευματικών 
δικαιωμάτων και την προστασία της 
επιχειρηματικότητας έναντι του 
αθέμιτου ανταγωνισμού και της 
αυθαιρεσίας.

2. Σύσταση κεφαλαίου (fund) για τον 
περιφερειακό, τοπικό και κλαδικό 
Τύπο στα πρότυπα καλών πρακτικών 
της ΕΕ

3. Ίδρυση επιμελητηρίου Τύπου για την 
ποιοτική αναβάθμιση του κλάδου και 
την οχύρωση της δεοντολογίας

4. Διατήρηση του υποχρεωτικού 
χαρακτήρα δημοσίευση των κρατικών 
καταχωρίσεων και μετά το 2021, ως 
τεκμήριο διαφάνειας και ενημέρωσης 
της αγοράς και της κοινωνίας

5. Εφαρμογή της θρυλούμενης 
διαχρονικά κατανομής της κρατικής 
διαφήμισης στην πράξη, 
συμπεριλαμβανομένων των 
Τραπεζών. Θέσπιση μηχανισμού 
εποπτείας και ελέγχου

6. Όχι στην εξοντωτική φορολόγηση και 
ασφαλιστική επιβάρυνση, που απειλεί 
τις σχέσεις μας με τη μισθωτή εργασία

Ο Περιφερειακός Τύπος της χώρας 
απειλείται

Η εξοντωτική φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση 
πνίγει τις εφημερίδες

Την «Ευρωπαϊκή 
Συμμαχία Βάμβακος» 
σχημάτισαν ελληνικοί και 
ευρωπαϊκοί φορείς
Σκοπός η δημιουργία ενός 
Εμπορικού Σήματος Ευρωπαϊκού 
Βάμβακος

Ύστερα από προσπάθεια αρκετών ετών συστήθηκε ο 
Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού με την 

επωνυμία «Ευρωπαϊκή Συμμαχία Βάμβακος – ΕΟΟΣ» στην 
Αγγλική «European Cotton Alliance (ECA)» με έδρα τη Λά-
ρισα, στην οποία συμμετέχουν η Πανελλήνια Ένωση Εκ-
κοκκιστών και Εξαγωγέων Βάμβακος (ΠΕΕΕΒ), η Διεπαγ-
γελματική Οργάνωση Βάμβακος (ΔΟΒ), η Ένωση Ελλήνων 
Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών (ΣΕΒΚ), οι δύο Ενώ-
σεις Εκκοκκιστών της Ισπανίας (AEDA & ADESUR), η Διε-
παγγελματική Οργάνωση Βάμβακος της Ισπανίας και το 
Εθνικό Κέντρο Βάμβακος της Ισπανίας (CAN) ενώ επίκει-
ται και η ένταξη της EUROCOTON του φορέα των Ευρω-
παϊκών Κλωστοϋφαντουργικών Ενώσεων. 
 
Κύριος σκοπός της σύστασης του φορέα είναι η δημιουρ-
γία, κατοχύρωση και προώθηση ενός Εμπορικού Σήματος 
Ευρωπαϊκού Βάμβακος (EU COTTON) που να προσδίδει 
ταυτότητα στο προϊόν που παράγεται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Το σήμα θα συνοδεύει τα παραγόμενα δέματα 
βάμβακος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η χρήση του 
θα επεκτείνεται σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας μέχρι 
και τα τελικά προϊόντα ένδυσης με στόχο την πληρέστερη 
ενημέρωση του καταναλωτή. Απότερος στόχος του φορέα 
είναι η   αναγνώριση, διαφύλαξη και  προώθηση του ευ-
ρωπαϊκού βαμβακιού κυρίως εντός της Ε.Ε. αλλά και διε-
θνώς. 

Παράλληλοι στόχοι του νεοσύστατου 
οργανισμού είναι:

- Να διαμορφώνει και να εκφράζει τις απόψεις και θέσεις 
των μελών του στις στρατηγικές και πρακτικές που 
αναπτύσσονται στην παραγωγή και τη βιομηχανία 
βαμβακιού, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Να εκπροσωπεί τα μέλη του ενώπιον των οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών οργανισμών 
προκειμένου να στηρίξει και να προάγει τα οικονομικά, 
κοινωνικά και οποιαδήποτε άλλα συμφέροντα του 
φορέα. 

- Να συμβάλλει στην εναρμόνιση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών και πρακτικών σε σχέση με την παραγωγή 
βαμβακιού σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

- Να προωθεί την αύξηση και βελτίωση της παραγωγής 
βαμβακιού στην ΕΕ μέσω βιώσιμων και  φιλικών προς 
το περιβάλλον μεθόδων που να εξασφαλίζουν την 
ιχνηλασιμότητα της χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης 
σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας.

Η σύσταση του νέου φορέα έρχεται χρονικά τη στιγμή που 
κορυφώνονται οι προσπάθειες εντός της χώρας για την 
αναβάθμιση της ποιότητας της ελληνικής βαμβακοκαλλι-
έργειας και της πιστοποίησης ενός ανώτερου ποιοτικού 
προϊόντος.

Στη συνεδρίαση της 1ης Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκε 
εκτενώς η λειτουργία της Συμμαχίας, ο τρόπος παρουσία-
σης του νέου φορέα στις ευρωπαϊκές αρχές, η διαδικασία 
υιοθέτισης και αναγραφής του λογοτύπου «EU COTTON» 
σε όλες τις ελληνικές και ισπανικές παραγόμενες μπάλες 
εκκοκκισμένου βαμβακιού καθώς και άλλα θέματα ενώ 
εγκρίθηκε και ο εσωτερικός κανονισμός του οργανισμού.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την τετραετία 
2019-2023, έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Αντώνιος Σιάρκος (ΠΕΕΕΒ)
Αντιπρόεδρος: Dimas Rizzo (ΔΟΒ Ισπανίας)
Γενικός Γραμματέας: Ευριπίδης Δοντάς (ΣΕΒΚ)
Ταμίας: Manolo Cano (ADESUR)
Μέλος: Βασίλειος Μάρκου (ΔΟΒ)



Ο Περιφερειακός Τύπος της χώρας απειλείται.
Η αύξηση της φορολογίας και των ασφαλιστι-
κών εισφορών στον εκδοτικό κλάδο, πνίγουν τις
εφημερίδες, υποθηκεύουν την αναγκαία μετά-
βαση των επιχειρήσεων Τύπου στη νέα εποχή,
και σε συνδυασμό με τη διαρκή κατάργηση, τα
τελευταία χρόνια, όποιων ρυθμίσεων υπήρξαν
υπέρ του, απειλούν την υπόσταση όλων των
επιχειρήσεων περιφερειακού Τύπου και την
εργασία σ' αυτές.

Εξοντωτικά νέα βάρη
Οι εφημερίδες της Επαρχίας, οι οποίες στη

συντριπτική τους πλειονότητα αποτελούν με ευ-
θύνη, επαγγελματισμό και συνέπεια, βήμα έγ-
κυρης ενημέρωσης και δημόσιου διαλόγου για
τις τοπικές κοινωνίες, πέρα από τις υποχρεώ-
σεις που έχουν όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις,
καλούνται να αντεπεξέλθουν στα εξής:

α) εισφορά 2% επί του ετήσιου τζίρου τους
υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ, ενός Ταμείου το οποίο ου-
δέποτε αφορούσε τον Επαρχιακό Τύπο. 

β) αύξηση εργοδοτικών εισφορών σε διψή-
φιο ποσοστό για τους εργαζόμενους και υπο-
χρεωτική υπαγωγή όλου του προσωπικού στον
ΕΔΟΕΑΠ. 

Οι αυξήσεις αυτές δημιουργούν οικονομικά
βάρη τα οποία αδυνατούν να σηκώσουν ακόμα
και οι πιο υγιείς επιχειρήσεις του κλάδου μας,
γεγονός που πλήττει και την αγορά εργασίας,
κάνοντας μονόδρομο τις περικοπές και απολύ-
σεις. Την ίδια ώρα, η υποχρεωτική υπαγωγή
όλων των εργαζομένων μας στον ΕΔΟΕΑΠ, δη-
μιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην ιατροφαρμα-
κευτική τους περίθαλψη, καθώς στις πόλεις της
Περιφέρειας δεν υπάρχουν (ή είναι ελάχιστοι)
συμβεβλημένοι γιατροί και διαγνωστικά κέν-
τρα.

Απουσιάζει ο διάλογος-
καθυστερούν τα μέτρα
Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών

Εφημερίδων (ΣΗΠΕ) σε συνεργασία με την
Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (ΕΙΕΤ)
και την Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Πε-
ριοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ) έχει επανειλημμένα
και μέχρι και πρόσφατα καταθέσει σειρά προ-
τάσεων για την υποστήριξη του Τύπου και την
εργασία σ' αυτόν στην ελληνική περιφέρεια. 

Το υπουργείο Οικονομικών με την από
23/1/2019 ανακοίνωσή του, υποσχέθηκε μέτρα
σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και συνάμα δια-
βούλευση με τους ενδιαφερόμενους για την τε-
λική τους μορφή. Όλο αυτό το διάστημα, ο
ΣΗΠΕ και οι συνεργαζόμενες μ' αυτόν Ενώσεις,
επέμειναν εις μάτην στην ανάγκη να συναντη-
θούν με τα συναρμόδια υπουργεία για τη δια-
μόρφωση αυτών των μέτρων.

Μόλις στις 17/4/2019 κατατέθηκε και ψηφί-
στηκε εμβόλιμη σε αλλότριο νομοσχέδιο τρο-
πολογία, που αφορά στη μελλοντική κατάρτιση
προγραμμάτων ενίσχυσης των επιχειρήσεων
έκδοσης εφημερίδων. 

Ο γενικός της χαρακτήρας, η κοινοβουλευ-
τική μέθοδος που επιλέχθηκε για την προ-
ώθησή της και κυρίως η έλλειψη διαλόγου, που
τουλάχιστον θα μπορούσε να αποσαφηνίσει τις
κυβερνητικές προθέσεις, σε συνδυασμό με την
επίμονη διατήρηση όλων εκείνων των επαχθών
ρυθμίσεων που απειλούν τον Τύπο, προκαλούν

αναπόφευκτα την αντίδρασή μας.

Διεκδικούμε το μέλλον του
Περιφερειακού Τύπου
Αγωνιούμε γιατί την ώρα που εμείς λαμβά-

νουμε άλλη μία υπόσχεση για το μέλλον με κα-
θυστέρηση μηνών, η κυβέρνηση ευνοεί νομο-
θετικά και παρέχει διευκολύνσεις, όπως στην
περίπτωση των ιδιοκτητών τηλεοπτικών κανα-
λιών (εξάμηνη παράταση αποπληρωμής της
δόσης για την άδεια εκπομπής, μείωση  του ει-
δικού φόρου επί των διαφημίσεων που θα προ-
βάλλονται σε τηλεοπτικούς σταθμούς, από 20%
σε 5%), αποδεικνύοντας περίτρανα ότι εκεί που
θέλει να παρέχει συνδρομή το κάνει. 

Διεκδικούμε γιατί οι ενέργειες της ελληνικής
κυβέρνησης απειλούν τον κλάδο μας με κλεί-
σιμο ή συρρίκνωση σε βάρος της ενημέρωσης
των τοπικών κοινωνιών και της τοπικής οικο-
νομίας.  Υπερασπιζόμαστε την επιβίωση και την
προοπτική του περιφερειακού και τοπικού
Τύπου, με οδηγό την αποκατάσταση της ισονο-
μίας και της δικαιοσύνης.  Προτάσσουμε τα αι-
τήματά μας για το μέλλον του περιφερειακού
και τοπικού Τύπου, την αναγνώριση της διαφο-
ρετικότητάς του έναντι του πανελλαδικού και τη
λήψη μέτρων ενίσχυσης στο πλαίσιο των πρα-
κτικών που τηρούνται στις χώρες της Ευρώπης
και όχι στην κρατικοδίαιτη λογική που δημιουρ-
γεί εξαρτήσεις και ελεγχόμενη ενημέρωση.
Καλούμε τις τοπικές κοινωνίες και τους θε-
σμούς της Πολιτείας, να συνδράμουν στην υπο-
στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων Τύπου, που
είναι σάρκα από την σάρκα τους, ο κύριος και
βασικός φορέας μαζικής επικοινωνίας και δια-
λόγου στην ελληνική περιφέρεια.

Όχι στα αντιαναπτυξιακά μέτρα 
Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών

Εφημερίδων (ΣΗΠΕ), εκπροσωπώντας τις με-
γαλύτερες εφημερίδες της Περιφέρειας με
εκατοντάδες εργαζόμενους και εκατοντάδες χι-
λιάδες καθημερινούς αναγνώστες , ζητά άμε-
σες και ουσιαστικές ενέργειες που να ικανο-
ποιούν τα εξής αιτήματα: 

• Άμεση απεμπλοκή όλων των μελών μας
από τον ΕΔΟΕΑΠ: Κατάργηση του μέτρου που
αλλάζει το καθεστώς ασφάλισης των εργαζο-
μένων μας και υποχρεώνει σε υπαγωγή στον
ΕΔΟΕΑΠ, χωρίς αντίστοιχη αναβάθμιση των
παροχών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

• Κατάργηση της απαράδεκτης, αντιαναπτυ-
ξιακής εισφοράς του 2% επί του τζίρου των επι-
χειρήσεών μας υπέρ ΕΔΟΕΑΠ. 

• Άμεση εκκίνηση διαλόγου για την ενίσχυση

του κλάδου. 

Οι προτάσεις μας για την 
ενίσχυση του κλάδου
Είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε ρεαλιστι-

κές και τεκμηριωμένες προτάσεις για τον κλάδο
μας, εμμένοντας στις βασικές θέσεις των έξι
σημείων, που έχουμε καταθέσει σε κυβέρνηση
και κοινοβουλευτικά κόμματα

1. Λειτουργία του Μητρώου, του οποίου η εφαρ-
μογή μόλις ξεκίνησε, με μέριμνα για τη δια-
σφάλιση της εργασίας, των πνευματικών δι-
καιωμάτων και την προστασία της επιχειρη-
ματικότητας έναντι του αθέμιτου ανταγωνι-
σμού και της αυθαιρεσίας

2. Σύσταση κεφαλαίου (fund) για τον περιφε-
ρειακό, τοπικό και κλαδικό Τύπο στα πρό-
τυπα καλών πρακτικών της ΕΕ

3. Ίδρυση επιμελητηρίου Τύπου για την ποι-
οτική αναβάθμιση του κλάδου και την οχύ-
ρωση της δεοντολογίας

4. Διατήρηση του υποχρεωτικού χαρακτήρα
δημοσίευσης των κρατικών καταχωρίσεων
και μετά το 2021, ως τεκμήριο διαφάνειας και
ενημέρωσης της αγοράς και της κοινωνίας

5. Εφαρμογή της θρυλούμενης διαχρονικά κα-
τανομής της κρατικής διαφήμισης στην
πράξη, συμπεριλαμβανομένων των Τραπε-
ζών. Θέσπιση μηχανισμού εποπτείας και
ελέγχου

6. Όχι στην εξοντωτική φορολόγηση και ασφα-
λιστική επιβάρυνση, που απειλεί τις σχέσεις
μας με τη μισθωτή εργασία.
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Ο Περιφερειακός Τύπος 
της χώρας απειλείται
• Η εξοντωτική φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση πνίγει τις εφημερίδες 
• Νομοθετήθηκε με καθυστέρηση μηνών η ανάγκη λήψης μέτρων ενίσχυσης του Τύπου
• Ζητούμε διάλογο  και ουσιαστική υποστήριξη του επαρχιακού Τύπου για την επιβίωση και τη μετεξέλιξή του
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Με αφανισμό απειλείται ο Περι-
φερειακός Τύπος της χώρας,
όπως επισημαίνει με ανακοίνω-
σή του ο Σύνδεσμος Ημερήσιων
Περιφερειακών Εφημερίδων
(Σ.Η.Π.Ε.), ο οποίος εκπροσωπεί
τις μεγαλύτερες καθημερινές εφη-
μερίδες της ελληνικής επαρχίας. 

Ο
πως επισημαίνεται στη σχετική

ανακοίνωση, η αύξηση της φο-

ρολογίας και των ασφαλιστικών ει-

σφορών στον εκδοτικό κλάδο, πνίγουν τις

εφημερίδες, υποθηκεύουν την αναγκαία

μετάβαση των επιχειρήσεων Τύπου στη

νέα εποχή, και σε συνδυασμό με τη διαρ-

κή κατάργηση, τα τελευταία χρόνια, όποι-

ων ρυθμίσεων υπήρξαν υπέρ του, απειλούν

την υπόσταση όλων των επιχειρήσεων πε-

ριφερειακού Τύπου και την εργασία σ’ αυ-

τές.

ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΒΑΡΗ

Οι εφημερίδες της Επαρχίας, οι οποίες

στην συντριπτική τους πλειοψηφία απο-

τελούν με ευθύνη, επαγγελματισμό και συ-

νέπεια, βήμα έγκυρης ενημέρωσης και δη-

μόσιου διαλόγου για τις τοπικές κοινωνίες,

πέρα από τις υποχρεώσεις που έχουν όλες

οι ελληνικές επιχειρήσεις, καλούνται να

αντεπεξέλθουν στα εξής:

α) εισφορά 2% επί του ετήσιου τζίρου

τους υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ, ενός Ταμείου το

οποίο ουδέποτε αφορούσε τον Επαρχια-

κό Τύπο. 

β) αύξηση εργοδοτικών εισφορών σε δι-

ψήφιο ποσοστό για τους εργαζόμενους και

υποχρεωτική υπαγωγή όλου του προσω-

πικού στον ΕΔΟΕΑΠ. 

Οι αυξήσεις αυτές δημιουργούν οικο-

νομικά βάρη τα οποία αδυνατούν να ση-

κώσουν ακόμα και οι πιο υγιείς επιχει-

ρήσεις του κλάδου μας, γεγονός που

πλήττει και την αγορά εργασίας, κάνοντας

μονόδρομο τις περικοπές και απολύσεις.

Την ίδια ώρα, η υποχρεωτική υπαγωγή

όλων των εργαζομένων μας στον ΕΔΟΕ-

ΑΠ, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην ια-

τροφαρμακευτική τους περίθαλψη, κα-

θώς στις πόλεις της Περιφέρειας δεν

υπάρχουν (ή είναι ελάχιστοι) συμβεβλη-

μένοι γιατροί και διαγνωστικά κέντρα.

ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ -
ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 

Οι Ενώσεις του περιφερειακού και κλα-

δικού Τύπου (ΣΗΠΕ-ΕΙΕΤ-ΕΔΙΠΤ) έχουν

επανειλημμένα και μέχρι και πρόσφατα κα-

ταθέσει σειρά προτάσεων για την υπο-

στήριξη του Τύπου και την εργασία σ’ αυ-

τόν στην ελληνική περιφέρεια. 

Το υπουργείο Οικονομικών με την από

23/1/2019 ανακοίνωσή του, υποσχέθηκε μέ-

τρα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και συ-

νάμα διαβούλευση με τους ενδιαφερόμε-

νους για την τελική τους μορφή.

Όλο αυτό το διάστημα, ο ΣΗΠΕ και οι συ-

νεργαζόμενες Ενώσεις, επέμειναν εις μά-

την στην ανάγκη να συναντηθούν με τα συ-

ναρμόδια υπουργεία για τη διαμόρφωση

αυτών των μέτρων.

Μόλις στις 17/4/2019 κατατέθηκε και ψη-

φίστηκε εμβόλιμη σε αλλότριο νομοσχέδιο

τροπολογία, που αφορά στη μελλοντική κα-

τάρτιση προγραμμάτων ενίσχυσης των επι-

χειρήσεων έκδοσης εφημερίδων. Ο γενικός

της χαρακτήρας, η κοινοβουλευτική μέ-

θοδος που επιλέχθηκε για την προώθησή

της και κυρίως η έλλειψη διαλόγου, που

τουλάχιστον θα μπορούσε να αποσαφη-

νίσει τις κυβερνητικές προθέσεις, σε συν-

δυασμό με την επίμονη διατήρηση όλων

εκείνων των επαχθών ρυθμίσεων που

απειλούν τον Τύπο, προκαλούν αναπό-

φευκτα την αντίδραση του Περιφερειακού

Τύπου.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

Αγωνιούμε γιατί την ώρα που εμείς λαμ-

βάνουμε άλλη μία υπόσχεση για το μέλλον

με καθυστέρηση μηνών, η κυβέρνηση ευ-

νοεί νομοθετικά και παρέχει διευκολύνσεις,

όπως στην περίπτωση των ιδιοκτητών τη-

λεοπτικών καναλιών (εξάμηνη παράταση

αποπληρωμής της δόσης για την άδεια εκ-

πομπής, μείωση  του ειδικού φόρου επί

των διαφημίσεων που θα προβάλλονται σε

τηλεοπτικούς σταθμούς, από 20% σε 5%

κλπ), αποδεικνύοντας περίτρανα ότι εκεί

που θέλει να παρέχει συνδρομή το κάνει. 

Διεκδικούμε γιατί οι ενέργειες της ελλη-

νικής κυβέρνησης απειλούν τον κλάδο μας

με κλείσιμο ή συρρίκνωση σε βάρος της

ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών και

της τοπικής οικονομίας. 

Υπερασπιζόμαστε την επιβίωση και την

προοπτική του περιφερειακού και τοπικού

Τύπου, με οδηγό την αποκατάσταση της

ισονομίας και της δικαιοσύνης.

Προτάσσουμε τα αιτήματά μας για το μέλ-

λον του περιφερειακού και τοπικού Τύπου,

την αναγνώριση της διαφορετικότητάς

του έναντι του πανελλαδικού και τη λήψη

μέτρων ενίσχυσης στο πλαίσιο των πρα-

κτικών που τηρούνται στις χώρες της

Ευρώπης και όχι στην κρατικοδίαιτη λο-

γική που δημιουργεί εξαρτήσεις και ελεγ-

χόμενη ενημέρωση.

Καλούμε τις τοπικές κοινωνίες και τους

θεσμούς της Πολιτείας, να συνδράμουν

στην υποστήριξη των τοπικών επιχειρή-

σεων Τύπου, που είναι σάρκα από την σάρ-

κα τους, ο κύριος και βασικός φορέας μα-

ζικής επικοινωνίας και διαλόγου στην

ελληνική περιφέρεια.

“OXI” ΣΤΑ ΑΝΤΙΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
ΜΕΤΡΑ

Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών

Εφημερίδων (ΣΗΠΕ), εκπροσωπώντας τις

μεγαλύτερες εφημερίδες της Περιφέρειας

με εκατοντάδες εργαζόμενους και εκατο-

ντάδες χιλιάδες καθημερινούς αναγνώστες

, ζητά άμεσες και ουσιαστικές ενέργειες που

να ικανοποιούν τα εξής αιτήματα: 

• Άμεση απεμπλοκή όλων των μελών μας

από τον ΕΔΟΕΑΠ: Κατάργηση του μέτρου

που αλλάζει το καθεστώς ασφάλισης των

εργαζομένων μας και υποχρεώνει σε υπα-

γωγή στον ΕΔΟΕΠ, χωρίς αντίστοιχη

αναβάθμιση των παροχών ιατροφαρμα-

κευτικής περίθαλψης.

• Κατάργηση της απαράδεκτης, αντια-

ναπτυξιακής εισφοράς του 2% επί του τζί-

ρου των επιχειρήσεών μας υπέρ ΕΔΟΕΑΠ. 

• Άμεση εκκίνηση διαλόγου για την ενί-

σχυση του κλάδου. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε ρεα-

λιστικές και τεκμηριωμένες προτάσεις για

τον κλάδο μας, εμμένοντας στις βασικές θέ-

σεις των έξι σημείων, που έχουμε καταθέσει

σε κυβέρνηση και κοινοβουλευτικά κόμ-

ματα

1. Λειτουργία του Μητρώου, του οποίου

η εφαρμογή μόλις ξεκίνησε, με μέριμνα για

την διασφάλιση της εργασίας, των πνευ-

ματικών δικαιωμάτων και την προστασία

της επιχειρηματικότητας έναντι του αθέ-

μιτου ανταγωνισμού και της αυθαιρε-

σίας.

2. Σύσταση κεφαλαίου (fund) για τον πε-

ριφερειακό, τοπικό και κλαδικό Τύπο στα

πρότυπα καλών πρακτικών της ΕΕ

3. Ίδρυση επιμελητηρίου Τύπου για την

ποιοτική αναβάθμιση του κλάδου και την

οχύρωση της δεοντολογίας

4. Διατήρηση του υποχρεωτικού χαρα-

κτήρα δημοσίευση των κρατικών κατα-

χωρίσεων και μετά το 2021, ως τεκμήριο

διαφάνειας και ενημέρωσης της αγοράς και

της κοινωνίας

5. Εφαρμογή της θρυλούμενης διαχρονικά

κατανομής της κρατικής διαφήμισης στην

πράξη, συμπεριλαμβανομένων των Τρα-

πεζών. Θέσπιση μηχανισμού εποπτείας και

ελέγχου

6. Όχι στην εξοντωτική φορολόγηση και

ασφαλιστική επιβάρυνση, που απειλεί τις

σχέσεις μας με τη μισθωτή εργασία.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ: 

Απειλή αφανισμού για
τον Περιφερειακό Τύπο 
» Λόγω της εξοντωτικής φορολογικής και ασφαλιστικής επιβάρυνσης 

Καλούμε τις τοπικές
κοινωνίες και τους

θεσμούς της Πολιτείας, να
συνδράμουν στην

υποστήριξη των τοπικών
επιχειρήσεων Τύπου, που

είναι σάρκα από την σάρκα
τους, ο κύριος και βασικός

φορέας μαζικής
επικοινωνίας και διαλόγου
στην ελληνική περιφέρεια 
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