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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ο Περιφερειακός Τύπος απειλείται!

® Η εξοντωτική φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση πνίγει τις εφημερίδες
 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
περιφέρεια. Το υπουργείο Οικονομικών
με την από 23/1/2019 ανακοίνωσή του,
υποσχέθηκε μέτρα σε εθνικό και τοπικό
επίπεδο και συνάμα διαβούλευση με

Η απλή αναλογική λειτούργησε ως «μαγνήτης»

Αυξημένο το ενδιαφέρον υποψηφίων
σε Δήμους και Περιφέρεια Ηπείρου
Η συζήτηση στη Βουλή ανέβαλε τις επισκέψεις στα Γιάννενα Τσίπρα και Μητσοτάκη

• Μπήκαµε στην τελική ευθεία για τις εκλογές της 26ης
Μαΐου, όταν και οι πολίτες µέσα
από τις τρεις κάλπες θα αναδείξουν Περιφερειάρχη, ∆ήµαρχο
και εκπροσώπους τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο!
Τα επιτελεία των δηµοτικών και
περιφερειακών παρατάξεων, έχουν

Από την προεκλογική
κίνηση στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση
® στη σελιδα 2

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Η κάλπη για τις αυτοδιοικητικές εκλογές σε συνδυασμό με
την απλή αναλογική τράβηξε σαν μαγνήτης υποψήφιους...
της Ν.∆. κατά του Υπ. Υγείας Π. Πολάκη, µε αποτέλεσµα τελευταία
στιγµή να αναβληθεί η επίσκεψη του
Πρωθυπουργού στην περιοχή µας.
Η κοινοβουλευτική συζήτηση θα
ξεκινήσει αύριο το απόγευµα µε οµιλία του Αλ. Τσίπρα και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή το βράδυ.
Κινητικότητα όµως ¯ 15η σελ.

 Δράσεις στα Γιάννενα με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων

σελ.5

τα Γιάννενα και την Ήπειρο γενικότερα, η οποία έχει να επιδείξει
ένα πλούσιο παρελθόν, ιστορικό,
πνευµατικό και καλλιτεχνικό.
Στη διερεύνηση αυτών των νέων
τρόπων ανάδειξης της κληρονοµιάς,
υλικής και άυλης, θα εστιάσουν οι
δράσεις που διοργα¯ 11η σελ.

Αύριο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Φαρμακευτικά Φυτά και
Σύγχρονη Ιατρική θέμα ημερίδας
 Αφορά ιδιαίτερα την Ήπειρο που έχει πολλά βότανα…

• Ενηµερωτική ηµερίδα για τα Φαρµακευτικά Φυτά και τις εφαρµογές τους στην σύγχρονη Ιατρική θα λάβει χώρα αύριο, Τετάρτη στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων από το Εργαστήριο Οικολογίας του ¯ 15η σελ.

ση στους Ηπειρώτες. Πέρα από
τα λάθη και τις αδυναµίες που
παρουσίασε η οµάδα στο φετινό
πρωτάθληµα, είναι διάχυτη η αίσθηση της αδικίας που διαπράχθηκε σε βάρος της Γιαννιώτικης
ΠΑΕ.
Ο ΠΑΣ Γιάννινα, µε την ανοχή

Για πινακίδες και περιουσίες

Με… μισόλογα ο Γ. Κατρούγκαλος
«προειδοποιεί» την Αλβανία
 Ανάστατος ο απανταχού Βορειοηπειρωτικός

ελληνισμός για τις συνεχείς αλβανικές προκλήσεις

• Αόριστη και κάθε
άλλο παρά σαφή προειδοποίηση προς την Αλβανία έστειλε ο Υπουργός
Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος, µετά τα πρόσφατα γεγονότα µε τις πινακίδες των τοπωνυµίων
(σχετικά έγραψε χθες ο
«Π.Λ.»).
Με µισόλογα αναφέρθηκε χθες στο θέµα σε συ-

Ξεκινούν οι εγγραφές
στους σταθμούς
του ΟΚΠΑΠΑ
• Στη σελίδα 5

Η υπόθεση – παραμονή του ΠΑΣ στη Super League παίχθηκε
εκτός αγωνιστικών χώρων και πολύ πριν την κυριακάτικη
αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ
των αρµόδιων αθλητικών οργάνων
και της Κυβέρνησης, είχε «στοχοποιηθεί» από την πρώτη αγωνιστική
του πρωταθλήµατος και σε βάρος
του διαπράχθηκαν σωρεία διαιτητικών λαθών που του στοίχισαν πολύτιµους βαθµούς, µε τους οποίους όχι απλά θα είχε σώσει την κατηγορία,
αλλά και θα µπορούσε να ήταν σε
πολύ ψηλότερη θέση από πολλές

άλλες οµάδες. Ο ΠΑΣ στερήθηκε ακόµη και της δυνατότητας να διεκδικήσει την παραµονή
¯ 15η σελ.

Ρεπορτάζ από την αθλητική
δράση του Σαββατοκύριακου
στις σελίδες 8 και 9

Ένας κεντρικός δρόμος της πόλης σε… μαύρο χάλι

Λακκούβες, «σαμάρια» και διαλυμένα
πεζοδρόμια στη Μελετίου Γεωγράφου!

νέντευξή του στον ραδιοφωνικό
σταθµό News247, λέγοντας απλά ότι
η χώρα µας είναι σε συνεχή επικοινωνία µέσω της Πρεσβείας στα Τίρανα µε την Αλβανική κυβέρνηση ώστε
να αποσαφηνιστεί η κατάσταση.
Κι ενώ ο απανταχού Βορειοηπειρωτικός ελληνισµός αγανακτισµένος
αναφέρεται στις όλο και πιο συχνές
προκλήσεις των Αλβανών, ο κ. Κατρούγκαλος για όλα παραπέµπει
στην Ε.Ε. ή και στο
¯ 15η σελ.

Συνελήφθη 44χρονος σε χωριό του Δήμου Νικ. Σκουφά

Διατηρούσε… μίνι μάρκετ με
ναρκωτικά και λαθραίο καπνό
 Παραπέμπεται και για παράνομη οπλοκατοχή

• Κάτι σαν…
µίνι µάρκετ ουσιών διατηρούσε
44χρονος Έλληνας από την Άρτα,
ο οποίος διακινούσε ηρωίνη, λαθραίο καπνό, αλλά
και ναρκωτικά χάπια στη πόλη της
Άρτας, αλλά και
στην ευρύτερη περιοχή των Κεντρικών Τζουµέρκων. Η δράση του τερµατίστηκε
την Κυριακή το µεσηµέρι σε χωριό του ∆ήµου Νικολάου Σκουφά
από αστυνοµικούς του Α.Τ. Βορεί-

Φωτό ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΠΑ

• Η ήττα την Κυριακή από τον
ΠΑΟΚ (0-2) και ο υποβιβασµός
του ΠΑΣ Γιάννινα µετά από οκτώ
χρόνια παρουσίας στο πρωτάθληµα της Super League προκαλεί έντονη πικρία και αγανάκτη-

Η τεχνολογία στην… υπηρεσία
της πολιτιστικής κληρονομίας

«Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές»
από το Ιτς Καλέ ως τη Δωδώνη

Με κυβερνητική… σφραγίδα
ο υποβιβασμός του ΠΑΣ Γιάννινα!
Καθολική η καταδίκη των βανδαλισμών στο Εθνικό Στάδιο «Οι Ζωσιμάδες»

Προσφέρει νέους τρόπους για την ανάδειξή της

• Νέα µέσα
και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες δυνατότητες καταγραφής και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονοµιάς ενός τόπου
προσφέρει σήµερα η τεχνολογία
κι αυτό είναι κάτι
που αφορά άµεσα

Στοίχισαν λάθη και αδυναμίες, αλλά…

Κατά το δοκούν η αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος • Έκθετοι Τσίπρας, Υφ. Αθλητισμού και Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ
πάρει… φωτιά (!), ενώ στο προεκλογικό παιχνίδι µπαίνουν δυναµικά
και οι πολιτικοί Αρχηγοί, οι οποίοι κι
αυτοί µε την σειρά τους «οργώνουν» όλη τη χώρα, ενόψει και των
Ευρωεκλογών που έχουν πάρει την
µορφή εθνικών εκλογών.
Ωστόσο, αν και για σήµερα, Τρίτη είχε προγραµµατιστεί κεντρική οµιλία στα Γιάννενα του Αλ. Τσίπρα,
χθες κατατέθηκε η πρόταση µοµφής

τους ενδιαφερόμενους για την τελική τους μορφή.
Όλο αυτό το διάστημα, ο ΣΗΠΕ και οι συνεργαζόμενες 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 κοινοβου- ¯ 15η σελ.

° Κάτοικοι της Καραβατιάς ζητούν την άμεση παρέμβαση του Θ. Μπέγκα

• Μπορεί η ∆ηµοτική
Αρχή να δηλώνει υπερήφανη
για τις ασφαλτοστρώσεις οδών και τις ανακατασκευές
πεζοδροµίων που κάνει στα
Γιάννενα, όµως είναι γεγονός ότι οι ανάγκες που υπάρχουν είναι πολύ µεγαλύτερες
από εκείνες που έχουν καλυφθεί. Σηµαντικοί δρόµοι της
πόλης, µε µεγάλη κίνηση οχηµάτων και πεζών, παρουσιάζουν ιδιαίτερα άσχηµη εικόνα, όσον αφορά στο οδόστρωµα και τα πεζοδρόµιά
τους, µε τους περιοίκους να
ζητούν την πα¯ 15η σελ.

ΓΝΩΜEΣ

Ή παπάς-παπάς ή
ζευγάς-ζευγάς!..
® Γράφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ,
Φιλόλογος-Συγγραφέας

ων Τζουµέρκων, οι οποίοι είχαν
σχετικές πληροφορίες και τον έθεσαν υπό παρακολούθηση. Σε
βάρος του σχηµατίστηκε επίσης
και παράνοµη οπλο- ¯ 15η σελ.

G Το ρεπορτάζ της εφημερίδας (σχετικό με τα
εγκαίνια για τα «ανακυκλώσιμα υλικά Ιωαννίνων»
(Π.Λ.3-5-2919) που έγιναν - πανηγυρικά μάλιστα
- από τον Αρχιεπίσκοπο και από το Μητροπολίτη Ιωαννίνων) ξεκινάει-και πολύ σωστά- με το
ερώτημα - προβληματισμό που μένει αναπάντητο για πολλούς
συμπολίτες: «Τι δουλειά έχει η Εκκλησία με τα ανακυκλώσιμα
υλικά, αφού κύριο μέλημά της πρέπει να είναι τα πνευματικά».
Ανάμεσα στους συμπολίτες που έχουν αυτό το
¯ 7η σελ.

ΣΕΛ. 9

2019

ΕΚΛΟΓΕΣ

Πάνος Θεοδωρακόπουλος: Μεγαλειώδης συγκέντρωση
νίκης στο Κουρβισάνειο

SPORTS
Ράλι
Δεύτεροι οι ΜπαντούναςΣούκουλης στο Λουτράκι
ΣΕΛ. 25
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«ΣΠΑΝΕ» ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ 300 ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ

ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΝ
οι δικηγόροι
για τα εκλογικά τμήματα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΙΑΣ

Παραγωγή βίντεο
για την προβολή
της Ολυμπίας
ΣΕΛ. 7

ΠΥΡΓΟΣ

Στο «σφυρί»
ακίνητο
καταστήματος
ΣΕΛ. 10

Πιθανό να τοποθετηθούν δημόσιοι
υπάλληλοι στις εφορευτικές
επιτροπές

Στην Ηλεία θα δημιουργηθούν
συνολικά 432 Ε.Τ., εκ των οποίων
315 διπλά και 117 μονά

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Για την ρύθμιση
120 δόσεων
ΣΕΛ. 13

ΣΕΛ. 5

Ο Περιφερειακός Τύπος
της χώρας απειλείται

Ενωτικό, ισχυρό και
με την μεγάλη έκπληξη
είναι το ψηφοδέλτιο του
υποψηφίου δημάρχου
Ανδρίτσαινας - Κρεστένων,
Τάκη Δημητρουλόπουλου

ΣΕΛ. 16

Σάκης Μπαλιούκος:
«Το στοίχημά μας ήταν
η ανανέωση με όρους
που μας δίνουν την
ελπίδα να ελπίζουμε
στο καλύτερο»

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΕΛ. 17

ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

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. 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.
ΣΕΛ. 14

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β

ΤΙΜΗ 0,80 €

Προκάτ αίθουσες σε τέσσερα
νηπιαγωγεία του δήμου Ρεθύμνου

O περιφερειακός τύπος αντιδρά για την εξοντωτική
φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Έξι προκάτ αίθουσες σε τέσσερα νηπιαγωγεία του μητροπολιτικού Δήμου Ρεθύμνου ετοιμάζει η δημοτική αρχή, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις
ανάγκες που προκύπτουν μετά την υποχρεωτική εφαρμογή της δίχρονης προ-

Την έντονη διαμαρτυρία τους εκφράζει ο
Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ) για την εξοντωτική και ασφαλιστική επιβάρυνση που κυριολεκτικά «στραγγαλίζουν» τον περιφερειακό τύπο, οδηγώντας
σε αφανισμό τις εφημερίδες και στην ανεργία
εκατοντάδες εργαζόμενους σε όλη τη χώρα.

Στα 14 δισ. ευρώ ανέρχονται οι υποχρεώσεις των
φορολογούμενων για το δεύτερο εξάμηνο του έτους

Ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΕΤΥΧΕ
ΘΕΡΜΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Φόρους που ξεπερνούν τα 14 δισ.
ευρώ καλούνται να πληρώσουν το διάστημα Ιουνίου - Δεκεμβρίου 2019 φορολογούμενοι και επιχειρήσεις για τα
ακίνητα που διαθέτουν και τα αυτοκίνητα, καθώς και τον φόρο εισοδήματος, τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών και τα τέλη κυκλοφορίας. Οι περισσότεροι εξ αυτών των φόρων θα καταβληθούν εντός του καλοκαιριού.
Μάλιστα, μεγάλο τμήμα των υποχρεώσεων καταλήγει στην τεράστια δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων οφειλών, η οποία
τροφοδοτείται ετησίως με απλήρωτους
φόρους και πρόστιμα ύψους 10-12 δισ.
ευρώ.
Όπως αναφέρουν λογιστές και τα φετινά εκκαθαριστικά θα είναι «τσουχτερά»
για τους έχοντες εισοδήματα άνω των
35.000 ευρώ. Η μεσοσταθμική επιβάρυνση, κυρίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες (με εισοδήματα άνω των 35.000
ευρώ) αλλά και για όσους ταυτόχρονα
έχουν εισοδήματα από μισθωτή εργασία
και ελευθέριο επάγγελμα, έχει αυξηθεί
συγκριτικά με το 2015 κατά 40%, ενώ εάν
συνυπολογιστούν και οι ασφαλιστικές εισφορές, οι επιβαρύνσεις αυξάνονται περαιτέρω.
Το δεύτερο εξάμηνο του έτους οι περισσότεροι φορολογούμενοι θα πρέπει στο τέλος κάθε μήνα να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν στο ελληνικό δημόσιο τους ανωτέρω φόρους. Μάλιστα, φέτος θα κληθούν

ΣΕΛ.

Υποχρεωτική
η συνεργασία
Πυροσβεστικής
και Δασικής
Υπηρεσίας
για την πρόληψη
και καταστολή
των πυρκαγιών
ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
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ρο εξάμηνο του έτους κατανέμονται ως
εξής:
• Φόρος εισοδήματος. Τέλη Ιουλίου θα
πληρωθεί η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος. Συνολικά 2,5 εκατ. φορολογού-

μενοι θα πληρώσουν περίπου 3 δισ. ευρώ
σε τρεις δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη
λήγει στις 31 Ιουλίου, η δεύτερη στις 30
Σεπτεμβρίου και η τρίτη στις 29 Νοεμβρίου.

Ανοίγει ο δρόμος για την αποπληρωμή
δανείων 3,9 δισ. ευρώ προς το ΔΝΤ

Μίσθωση μίνι ηλεκτρικού
λεωφορείου από τον δήμο
Ρεθύμνης
ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ
Το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο στο
Δήμο Ρεθύμνης είναι πλέον πραγματικότητα. Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Civitas Destinations, ο Δήμος Ρεθύμνης πρωτοπορεί για μια ακόμα φορά και μισθώνει από το ΚΤΕΛ ένα
ηλεκτρικό μίνι λεωφορείο.
Η μίσθωση αφορά την παροχή ηλεκτροκίνητου λεωφορείου για οκτώ ώρες
ημερησίως. Το ηλεκτροκίνητο λεωφορείο αυτό προορίζεται για την κάλυψη
αναγκών του Δήμου Ρεθύμνης για την
πιλοτική μεταφορά επιβατών εντός του
αστικού ιστού.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΣΕΛ.

15νθήμερο

!

εκπτώσεων
Ανδρικά και
Γυναικεία ρούχα

-30%
έως -50%

από

15ήμερο εκπτώσεων και στον
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟ!!

Προλάβετε!!!
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ΣΕΛ.

Φραγκούλης Γεώργιος
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
ΒΕΝΖΙΝΗΣ
PB6200 62 cc 3.0 hp

119,90€
ΑΡΜΕΝΟΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ- ΤΗΛ. 28310 23201

• Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις
• Διαθέτουμε υπερμεγέθη ανδρικά νούμερα

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ
Δημ.
Τρία Μοναστήρια
ΡΕΘΥΜΝΟ

να πληρώσουν νωρίτερα και τον ΕΝΦΙΑ,
η καταβολή του οποίου θα ξεκινήσει τον
Αύγουστο, αντί του Σεπτεμβρίου.
Ειδικότερα, οι φόροι ύψους 14 δισ.
ευρώ που θα καταβληθούν το δεύτε-

Εκτός από τον φόρο εισοδήματος, στα
εκκαθαριστικά ενσωματώνονται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιτηδεύματος, η προκαταβολή φόρου για το
επόμενο έτος και το τέλος επιτηδεύματος. Μέχρι στιγμής είχαν εκδοθεί 676.149
εκκαθαριστικά σημειώματα, εκ των οποίων τα 156.156 είναι χρεωστικά, τα 79.846
πιστωτικά και τα υπόλοιπα 440.947 μηδενικά.
• ΕΝΦΙΑ. Τα εκκαθαριστικά του ενιαίου
φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο στα τέλη Ιουλίου. Η
πρώτη δόση του φόρου θα πληρωθεί στα
τέλη Αυγούστου και η τελευταία στα τέλη
Δεκεμβρίου. Το ποσό που πρέπει να καταβάλουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων ανέρχεται στα 3,2 δισ. ευρώ.
Ωστόσο, από το ανωτέρω ποσό, μόνο
τα 2,65 δισ. ευρώ εισέρχονται στον κρατικό κορβανά, εξαιτίας της αδυναμίας κάποιων φορολογουμένων να πληρώσουν
τους φόρους τους.
• Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρώσουν φόρους ύψους 3 δισ. ευρώ για τα
κέρδη που είχαν το προηγούμενο έτος. Ο
φόρος καταβάλλεται σε 5 δόσεις.
• Από τον φόρο στο εισόδημα από μισθούς και συντάξεις που εισπράττεται με
τη μορφή παρακράτησης, το ελληνικό
δημόσιο θα εισπράξει το β’ εξάμηνο περί
τα 3,4 δισ. ευρώ.
• Τον Δεκέμβριο θα πρέπει να καταβληθεί ποσό ύψους 1 δισ. ευρώ για τα τέλη
κυκλοφορίας του 2020.

ΣΕΛ.

Μείζον ζήτημα
η προστασία
των ευαίσθητων
προσωπικών
δεδομένων
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Ο ΣΗΠΕ ζητά από την κυβέρνηση άμεσες και
ουσιαστικές ενέργειες για τη στήριξη του περιφερειακού τύπου στο πλαίσιο των πρακτικών
που τηρούνται στις χώρες της Ευρώπης και
όχι στην κρατικοδίαιτη λογική που δημιουργεί
εξαρτήσεις και ελεγχόμενη ενημέρωση.
Σελ. 5

ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Ήρθε, είδε
και απήλθε
ο πρωθυπουργός
από το Σπήλι
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σχολικής αγωγής από τον Σεπτέμβριο.
Ήδη από χθες δημοσιεύτηκε ο διαγωνισμός που αφορά στο έργο «προσωρινές
εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη
επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης».
Σελ. 3

Τηλ. 28310 25004,
6944 313002
(Ανοικτά κάθε μέρα
πρωί & απόγευμα)

AΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ
Κασάπογλου

ακουστικά βαρηκοΐας
η λύση στη βαρηκοΐα!
Δημητρακάκη 6, τηλ.: 28310 53724

ΣΤΟΝ ESM ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
Το αίτημα για
άμεση αποπληρωμή των 3,9
δισ. ευρώ που
οφείλει η Ελλάδα προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έθεσε
και επισήμως χθες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών
Γιώργος Χουλιαράκης στους ομολόγους του, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης (ΕΜΣ).
Καμία χώρα δεν εξέφρασε κάποια αντίρρηση στο αίτημα αυτό, παρά τις πληροφορίες των προηγούμενων ημερών
που ήθελαν τη Φινλανδία και κυρίως τη Γερμανία να είναι

αρνητικές στην πρόταση αυτή. Οι παραπάνω χώρες είχαν εκφράσει την επιθυμία τους το ΔΝΤ να παραμείνει ιδιαίτερα αναμεμειγμένο στη μεταμνημονιακή επιτήρηση της Ελλάδας και
θεωρούσαν πως μια πρόωρη αποπληρωμή μπορεί να είχε το
αντίθετο αποτέλεσμα.
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ΣΕΛ.

