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Την ίδρυση Εταιρείας Υδρογονανθράκων εξήγγειλε ο πρωθυπουργός
Στην ίδρυση ∆ηµόσιας Εταιρείας Υδρογονανθράκων µε στόχο την επιτάχυνση των
διαδικασιών εξόρυξης των κοιτασµάτων της χώρας θα προχωρήσει το επόµενο διάστηµα η
κυβέρνηση.
Ο Αντώνης Σαµαράς τόνισε πως η επίσπευση των διαδικασιών αποτελεί «µεγάλο, συγκριτικό
και γεωπολιτικό πλεονέκτηµα για την Ελλάδα». Μίλησε για στρατηγικές συµµαχίες µε διεθνείς
εταιρείες ερευνών, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στις έρευνες στον θαλάσσιο χώρο του Ιονίου και
νοτίου της Κρήτης.
Απολύσεις στο ∆ηµόσιο και ΦΠΑ στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων µε την τρόικα
Με δυο κεντρικά αιτήµατα θα υποδεχθεί τους επικεφαλής της τρόικας η κυβέρνηση,
ευελπιστώντας σε θετική έκβαση, ενώ το άγχος είναι µικρότερο σε σύγκριση µε το παρελθόν,
καθώς, πέραν των άλλων, η δόση του Ιουνίου, ύψους 3,3 δισ. ευρώ, έχει ήδη προεγκριθεί από
το Eurogroup.
Το ένα αίτηµα αφορά την επιπλέον παράταση που θα ζητήσει ο πρωθυπουργός Αντώνης
Σαµαράς για να καταρτιστεί ο πολυσυζητηµένος κατάλογος µε τους φορείς του ∆ηµοσίου που
θα κλείσουν και το άλλο είναι η µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση.
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Το ζήτηµα της µείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% στο 13% αποτελεί κεντρικό θέµα
στις νέες συζητήσεις µε την τρόικα και σύµφωνα µε «Το Βήµα» ετέθη στη συνάντηση που
είχαν αργά το απόγευµα της ∆ευτέρας στο Μέγαρο Μαξίµου, ο πρωθυπουργός µε τον αρµόδιο
κοινοτικό επίτροπο για θέµατα Φορολογίας, Αλγκίρντας Σεµέτα, παρουσία του υπουργού
Οικονοµικών Γιάννη Στουρνάρα.
Στο µεταξύ, ανοιχτό ενδεχόµενο µείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση, άφησε η επικεφαλής του
∆ΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ, σε συνέντευξή της στην τηλεόραση της ΝΕΤ, επιµένοντας
ταυτόχρονα στην αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και τη βελτίωση των επιδόσεων του
φοροεισπρακτικού µηχανισµού.
Στη Βουλή η τροπολογία για τη δήλωση των τόκων καταθέσεων
Σήµερα, αναµένεται να κατατεθεί στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Οικονοµικών που
θα προβλέπει ότι οι τόκοι καταθέσεων θα εγγράφονται στο έντυπο Ε1 µόνον όταν ξεπερνούν τα
250 ευρώ.
Θα ακολουθήσει απόφαση του γενικού γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη, η οποία
θα προσδιορίζει το τι θα ισχύσει µε τους συνδικαιούχους των λογαριασµών. Σηµειώνεται πως η
διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων αναµένεται να επεκταθεί έως τα τέλη
Αυγούστου.
Κίνδυνο κοινωνικών ταραχών λόγω της ανεργίας βλέπει ο ILO
Οι ανεπτυγµένες βιοµηχανικές χώρες ενδέχεται να βρεθούν αντιµέτωπες µε ταραχές και
µαζικές κινητοποιήσεις τα επόµενα χρόνια, καθώς η απασχόληση δεν έχει ακόµα ανακάµψει
για να επανέλθει στα προ κρίσης –δηλαδή προ του 2007-2008– επίπεδα, εκτιµά η ∆ιεθνής
Οργάνωση Εργασίας (ILO).
Ο αριθµός των ανέργων σε παγκόσµιο επίπεδο είναι πολύ πιθανό να αυξηθεί από τα 200
εκατοµµύρια σήµερα στα 208 εκατοµµύρια ως το 2015, ανέφερε ακόµη η οργάνωση στην
ετήσια έκθεσή της για την απασχόληση σε παγκόσµιο επίπεδο.
Στην ΕΕ, ο κίνδυνος κοινωνικής αναταραχής αυξήθηκε στην Ελλάδα, στην Ισπανία στην
Ιταλία, στην Κύπρο, στην Πορτογαλία, στην Σλοβενία και στην Τσεχία από το 2007, ενώ
αντιθέτως µειώθηκε στο Βέλγιο, στην Γερµανία, στην Σλοβακία και στην Σουηδία, σύµφωνα
πάντα µε το ILO.
Κοινό µέτωπο κατά του ρατσισµού και της ξενοφοβίας από πέντε δηµάρχους
Κίνηση κατά της ξενοφοβίας και του ρατσισµού συγκροτούν οι δήµαρχοι Αθηναίων,
Γ.Καµίνης, Θεσσαλονίκης, Γ.Μπουτάρης, Πατρέων, Γ.∆ηµαράς, Ιωαννιτών, Φ.Φίλιος και
Βόλου, Π.Σκοτινιώτης.
Σε κοινή δήλωση που εξέδωσαν οι πέντε δήµαρχοι πήραν κοινή θέση απέναντι σε φαινόµενα
ρατσισµού και ξενοφοβίας, ενώ δήλωσαν υπέρ των ανοικτών και εξωστρεφών πόλεων. Μεταξύ
άλλων, στο κείµενο µε τίτλο «1.000 λέξεις για την αυτοδιοίκηση-2,5 χρόνια µετά» οι δήµαρχοι
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αναφέρουν:
«Στηρίζουµε όχι µόνο την αποδοχή της διαφορετικότητας αλλά και την ανάδειξή της ως
πολιτισµικής έκφρασης και ως συγκριτικού πλεονεκτήµατος µιας δεκτικής και ανοιχτής
κοινωνίας πολιτών και είµαστε σθεναρά αντίθετοι σε κάθε µορφή διακρίσεων.
Η Λετονία θα γίνει το 2014 το 18ο µέλος της Ευρωζώνης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναµένεται να εγκρίνει αύριο, Τετάρτη, την έναρξη των διαδικασιών
ώστε η Λετονία να γίνει το 18ο µέλος της Ευρωζώνης το 2014.
Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ θα δηµοσιεύσει έκθεση σχετικά µε το εάν το κράτος της
Βαλτικής πληροί τα κριτήρια για την ένταξη του στο ενιαίο νόµισµα, τα οποία περιλαµβάνουν
χαµηλό πληθωρισµό, σταθερή συναλλαγµατική ισοτιµία καθώς και χαµηλό δηµόσιο χρέος και
έλλειµµα.
Η προσχώρηση της Λετονίας στη ζώνη του ευρώ θεωρείται ότι θα στείλει ένα ισχυρό µήνυµα
εµπιστοσύνης στους επενδυτές. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρόκειται να δηµοσιεύσει την
άποψή της σχετικά µε το εάν θα πρέπει να επιτραπεί στη Λετονία να ενταχθεί στην Ευρωζώνη.
Για δεύτερο νεκρό µιλούν τουρκικά ΜΜΕ, η απεργία προστίθεται στις διαδηλώσεις
Τον δεύτερο επίσηµα επιβεβαιωµένο θάνατο στο κύµα διαδηλώσεων στην Τουρκία µεταδίδουν
τα ΜΜΕ της χώρας, επικαλούµενα τις ανακοινώσεις τοπικών αξιωµατούχων.
Πρόκειται για έναν 22χρονο, µέλος της νεολαίας του αντιπολιτευόµενου CHP, που έπεσε
νεκρός από σφαίρες αγνώστων στην Αντιόχεια κατά τη διάρκεια διαδήλωσης. Παράλληλα,
µετά από άλλη µία νύχτα επεισοδίων στην Κωνσταντινούπολη, στις πορείες έρχεται να
προστεθεί και η διήµερη προειδοποιητική απεργία που κήρυξαν οι δηµόσιοι υπάλληλοι
καταγγέλλοντας την αστυνοµική καταστολή.
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