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Εντός της ηµέρας ενηµερώνεται η κυβέρνηση αν επιλέχθηκε ο αγωγός TAP
Εκπρόσωποι της κοινοπραξίας εκµετάλλευσης του κοιτάσµατος Σαχ Ντενίζ του Αζερµπαϊτζάν
συναντώνται σήµερα µε τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαµαρά και στη συνέχεια µε την ηγεσία
του ΥΠΕΚΑ προκειµένου να ενηµερώσουν για το αν τελικώς επιλέχθηκε ο αγωγός ΤΑΡ, που
θα διέρχεται από την Ελλάδα, ή ο ανταγωνιστικός Nabucco για τη µεταφορά του αζέρικου
αερίου
στην
Ευρώπη.
Στις 18:30 το απόγευµα θα πραγµατοποιηθεί η επίσηµη τελετή για την υπογραφή της
Συµφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας (Ηοst Government Agreement) για τον ΤΑP, η οποία
αποτελεί το τελικό στάδιο για την υποστήριξη του αγωγού TAP στη διαδικασία επιλογής.
Παράταση για την κινητικότητα στο ∆ηµόσιο θα ζητήσει ο Κ.Μητσοτάκης
Παράταση για την υλοποίηση της κινητικότητας 12.500 υπαλλήλων από το στενό δηµόσιο
τοµέα προσανατολίζεται να ζητήσει από την τρόικα η νέα ηγεσία του υπουργείου ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης. Προσερχόµενος στο γραφείο του σήµερα το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
ουσιαστικά επιβεβαίωσε τις πληροφορίες περί αιτήµατος για παράταση, δηλώνοντας ότι στόχος
είναι «να εξασφαλιστεί χρονική άνεση για να γίνουν οι όποιες αλλαγές µε αξιοκρατικά
κριτήρια».
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Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, ο υπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης σκοπεύει να ζητήσει
παράταση πέραν της 30ης Ιουνίου, που προέβλεπε η αρχική συµφωνία µε τους δανειστές,
προκειµένου να τεθούν σε διαθεσιµότητα οι 12.500 υπάλληλοι, οι οποίοι θα προέλθουν κυρίως
από την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Το αίτηµα για παράταση, προκειµένου να
προχωρήσει -αλλά σε γοργούς πλέον ρυθµούς- η διαδικασία αξιολόγησης δοµών και
προσωπικού, που θα οδηγήσει στη διαθεσιµότητα των 12.500 υπαλλήλων, θα συνοδεύεται από
το επιχείρηµα ότι έχουν πραγµατοποιηθεί περισσότερες από 2.000 απολύσεις µε το κλείσιµο
της ΕΡΤ.
Αντικειµενικές αξίες οικοπέδων σε 457 περιοχές της Ελλάδας για τον υπολογισµό του
ΦΑΠ
Αντικειµενικές αξίες οικοπέδων σε 457 περιοχές της Ελλάδας καθόρισε µε απόφασή του ο
υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Μαυραγάνης προκειµένου να υπολογιστεί ο Φόρος
Ακίνητης Περιουσίας Φυσικών προσώπων των ετών 2011, 2012, 2013. Πρόκειται για τιµές που
προσδιορίστηκαν από τις κατά τόπους Εφορίες, οι οποίες ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις είναι
άδικες και ατεκµηρίωτες, µε αποτέλεσµα να παρατηρούνται αντιφάσεις µε υψηλές τιµές σε
φτηνές περιοχές, που υπερβαίνουν τις τιµές σε πολύ ακριβότερες περιοχές.
Σύµφωνα µε πληροφορίες της εφηµερίδας Τα Νέα η αποστολή των εκκαθαριστικών
σηµειωµάτων του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας 2011 και 2012 σε 500.000 ιδιοκτήτες ακινήτων
θα ξεκινήσει την πρώτη εβδοµάδα του Ιουλίου, ώστε η πρώτη δόση του φόρου να καταβληθεί
το αργότερο µέχρι τα τέλη Αυγούστου. Οι δύο φόροι θα καταβληθούν σε έξι µηνιαίες δόσεις
και το υπουργείο Οικονοµικών επιδιώκει να έχουν αποπληρωθεί έως τα τέλη Φεβρουαρίου του
2014, ώστε τα εκτιµώµενα έσοδα ύψους 1,2 δισ. ευρώ να εγγραφούν στον προϋπολογισµό
2013.
Σταϊκούρας: Στο 1,1 δισ. η επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ
Στο ποσό του 1.108.000.000 ευρώ διαµορφώθηκε το ύψος της επιχορήγησης που δόθηκε κατά
το τρέχον έτος από τον κρατικό προϋπολογισµό προς τον ΕΟΠΥΥ, σύµφωνα µε έγγραφο του
αναπληρωτή υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή.
Ταυτόχρονα, ο κ. Σταϊκούρας ενηµερώνει ότι σύµφωνα µε απόφαση της Επιτροπής
Συντονισµού Ελέγχων για την κατάρτιση του προγράµµατος ελέγχων του έτους 2013, ο
ΕΟΠΥΥ περιλαµβάνεται στον κατάλογο των ελεγχόµενων από τη Γενική ∆ιεύθυνση
∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων φορέων από τους οποίους θα γίνει η επιλογή των 12 φορέων που θα
ελεγχθούν.
Πώς θα γίνει η ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τον ΟΑΕΕ
Το πράσινο φως για την ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών προς τον Οργανισµό Ασφάλισης
Ελευθέρων Επαγγελµατιών, µε βάση το νέο τρόπο ρύθµισης «Νέα Αρχή», που νοµοθετήθηκε
πρόσφατα, έδωσε µε εγκύκλιό του ο oργανισµός σε περίπου 370.000 αυτοαπασχολούµενους.
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Ωστόσο, οι εκπρόσωποι των κλάδων που ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ, διαφωνούν µε τα όσα
προβλέπει η ρύθµιση και πραγµατοποίησαν σήµερα, παραστάσεις διαµαρτυρίας στα κεντρικά
και στα περιφερειακά γραφεία του ΟΑΕΕ.
Παράταση για τις οριστικές δηλώσεις ΦΜΥ του 2013
Η προθεσµία υποβολής των οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ για το οικονοµικό έτος 2013, που
λήγει την 28η Ιουνίου 2013, λόγω παράτασης, παρατείνεται µέχρι και την 19η Ιουλίου 2013
σύµφωνα µε απόφαση του υφυπουργού Οικονοµικών κ. Γ. Μαυραγάνη. Οµοίως, και η
προθεσµία υποβολής των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαµβάνονται στις εκδιδόµενες
βεβαιώσεις αποδοχών για το οικονοµικό έτος 2013 που λήγει την 28η Ιουνίου 2013, λόγω
παράτασης, παρατείνεται µέχρι την 19η Ιουλίου 2013.
Το υπουργείο Οικονοµικών παρέσχε τις αποφάσεις για τον τύπο και το περιεχόµενο της
οριστικής δήλωσης απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Ε7), καθώς και για τον τύπο και
το περιεχόµενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του τρόπου υποβολής της
βεβαίωσης αποδοχών.
Σε τρεις µήνες η νέα δηµόσια ραδιοτηλεόραση, λέει ο Καψής
Με πρώτο στόχο να φύγει το «µαύρο» δήλωσε ότι εργάζεται ο υφυπουργός για τη δηµόσια
ραδιοτηλεόραση Παντελής Καψής. Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, το πρωί της Τετάρτης, ο
υφυπουργός τόνισε ότι σε αυτή τη φάση ενηµερώνεται, ωστόσο θα ξεκινήσει άµεσα τις
ενέργειες για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, µεταξύ αυτών να συναντηθεί µε τους
εργαζόµενους της ΕΡΤ. Όπως είπε, υπάρχει κάποιος σχεδιασµός για το µεταβατικό φορέα,
ωστόσο
αρνήθηκε
να
µπει
σε
λεπτοµέρειες.
Ο κ. Καψής δήλωσε, πάντως, ότι η νέα δηµόσια ραδιοτηλεόραση «θα βγει στον αέρα» σε
περίπου τρεις µήνες. Όσον αφορά στις δικές του αρµοδιότητες µετά τη λειτουργία της νέας
δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης, ο κ. Καψής παρατήρησε ότι η δουλειά του θα είναι να
εξασφαλίσει ότι ο νέος φορέας θα µείνει µακριά από κοµµατικές εξαρτήσεις.
ΟΟΣΑ: Ένας στους πέντε νέους στον ευρωπαϊκό νότο «ούτε εκπαιδεύεται, ούτε
εργάζεται»
Πάνω από το 20% των νέων ηλικίας µεταξύ 15 και 29 ετών στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες
της νότιας Ευρώπης ούτε εκπαιδεύεται, ούτε εργάζεται, αναφέρει η ετήσια έκθεση Education at
a Glance 2013, που καταρτίστηκε από τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) µε τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Κατά µέσο όρο, το 15% των νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών δεν εργάζονταν ούτε
παρακολουθούσαν µαθήµατα εκπαίδευσης ή κατάρτισης το 2011, ποσοστό ελαφρώς καλύτερο
από τον συνολικό µέσο όρο του ΟΟΣΑ (16%). Ωστόσο, στην Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία
και την Ισπανία, σε αυτή την κατάσταση βρίσκονταν πάνω από το 20% των νέων.
Πάνω από 100.000 νεκροί στο ποτάµι αίµατος του συριακού εµφυλίου
Η βία στο συριακό εµφύλιο δεν έχει καταστρέψει µόνο τις πόλεις που έγιναν το σκηνικό των
αδιέξοδων µαχών µεταξύ στρατού και αντικαθεστωτικών, ρηµάζοντας την ελπίδα της χώρας να
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σταθεί ξανά στα πόδια της: Ο αριθµός των νεκρών από το ξεκίνηµα της αντίδρασης εναντίον
του Άσαντ έχει ξεπεράσει τις 100.000.
Σε ανάλογα µεγέθη κινείται ο αριθµός όσων έχουν αναγκαστεί να διαφύγουν από τη χώρα, ενώ
είναι άγνωστο πόσοι έχουν εκτοπιστεί εντός συνόρων από τις εστίες τους.
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