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Σε συντονισµό για λιτότητα «φιλική στην ανάπτυξη» στοχεύει η Σύνοδος Κορυφής
Την ενίσχυση των δηµοσιονοµικών, την οµαλοποίηση στην πιστωτική αγορά και τη µείωση
της ανεργίας θέτουν ως προτεραιότητα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για τη Σύνοδο Κορυφής
που ξεκινά αύριο στις Βρυξέλλες.
Στο προσχέδιο των συµπερασµάτων κεντρική θέση κατέχει η λιτότητα αλλά µε εφαρµογή που
αναφέρεται ως «διαφοροποιηµένη και φιλική στην ανάπτυξη» -που στο λεξιλόγιο των
κοινοτικών οργάνων σηµαίνει περικοπές στις κρατικές δαπάνες παρά φορολογικές αυξήσεις
αλλά και αυστηρή πορεία εξυγίανσης στις χώρες που αντιµετωπίζουν τα πιεστικότερα
προβλήµατα.
Ένας στους δύο µε µερική ή εκ περιτροπής εργασία
Τη µετατροπή όλο και περισσότερων συµβάσεων πλήρους απασχόλησης σε συµβάσεις µερικής
ή εκ περιτροπής εργασίας διαπιστώνει στην ετήσια έκθεσή του το Σώµα Επιθεώρησης
Εργασίας για το 2012.
Ειδικότερα, οι συµβάσεις πλήρους απασχόλησης προηγούµενων ετών που µετατράπηκαν στη
διάρκεια του 2012 είναι αυξηµένες κατά 53,12% όσον αφορά τη µερική απασχόληση και
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80,36% για την εκ περιτροπής απασχόληση µε µονοµερή απόφαση του εργοδότη σε σχέση µε
τις αντίστοιχες του 2011.
Gazprom: Στο επίκεντρο της κυβέρνησης το ρωσικό ενδιαφέρον για επενδύσεις
Χωρίς δηλώσεις πραγµατοποιήθηκε η χθεσινή συνάντηση του πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά
µε τον αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της διοικούσας Επιτροπής του ρωσικού
ενεργειακού κολοσσού Gazprom Αλεξέι Μίλερ. Πηγές του Μαξίµου περιορίσθηκαν να πουν
ότι η κυβέρνηση θεωρεί «ευπρόσδεκτο» το ρωσικό ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα,
σηµειώνοντας ότι ο κ. Μίλερ «αναχώρησε ικανοποιηµένος από τις συζητήσεις».
Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος της Gazprom συναντήθηκε στο υπουργείο Ανάπτυξης µε τον
υπουργό Κωστή Χατζηδάκη και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Σίµο Κεδίκογλου. Στη µίνι
σύσκεψη που ακολούθησε (. στην οποία µετείχαν και δύο σύµβουλοι από κάθε πλευρά)
επιβεβαιώθηκε το ρωσικό ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα. Και όχι µόνο σε ό,τι αφορά
την αποκρατικοποίηση των ∆ΕΠΑ-∆ΕΣΦΑ, όπου ο διαγωνισµός είναι σε εξέλιξη.
Εξοικονόµηση 2 δισ. ευρώ από τη συστέγαση υπηρεσιών του ΟΑΕΕ
Ο Οργανισµός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ), υλοποιώντας την απόφαση του
υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, προχωρά στη µείωση του λειτουργικού του κόστους
µέσα από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του αλλά και τον οργανωτικό
εξορθολογισµό
των
υπηρεσιών
του.
Ήδη, επιτυγχάνεται ένα ετήσιο όφελος της τάξης των 2.300.000 ευρώ, καθώς η διοικητής του
ΟΑΕΕ Γεωργία Κωτίδου, προωθεί συστεγάσεις των καταστηµάτων του και των υπηρεσιών του
σε
όλη
την
επικράτεια.
Συγκεκριµένα, υλοποιήθηκε πρόγραµµα συστέγασης µέσω µεταφοράς 36 καταστηµάτων σε
ιδιόκτητα ή µισθωµένα ακίνητα του ΟΑΕΕ, µε αποτέλεσµα την επίτευξη σηµαντικών
οικονοµιών κλίµακος σε ανθρώπινο δυναµικό και λειτουργικές δαπάνες.
Τη βίαιη προσαγωγή των συγγενών του Παπακωνσταντίνου εξετάζει η Προανακριτική
Τα επόµενα βήµατά της, µετά την άρνηση των στενών συγγενών του Γιώργου
Παπακωνσταντίνου να προσέλθουν για να καταθέσουν ενώπιον της εξετάζει η Προανακριτική
Επιτροπή.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, τα µέλη της Προανακριτικής Επιτροπής συµφώνησαν ότι θα πρέπει
πρώτα να αναµένουν το πόρισµα µε όλα τα αναλυτικά στοιχεία από το άνοιγµα των
λογαριασµών των τεσσάρων στενών συγγενών του πρώην υπουργού Οικονοµικών. Αφού το
εξετάσουν θα κρίνουν αν πρέπει να τους καλέσουν στην Προανακριτική για να τοποθετηθούν
επί του πορίσµατος.
Αν ωστόσο αρνηθούν, τότε τα µέλη της Προανακριτικής θα εξετάσουν αν πρέπει να ζητήσουν
την έκδοση εισαγγελικού πορίσµατος προκειµένου να προσαχθούν οι συγγενείς του κ.
Παπακωνσταντίνου ακόµα και βιαίως. Στα υποµνήµατά τους οι συγγενείς του πρώην υπουργού
κάνουν λόγο για «ατυχείς συµπτώσεις» σε ότι αφορά την εµπλοκή τους στη λίστα Λαγκάρντ.
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Αναφορές Μίχαλου στο εξαγωγικό «θαύµα» των ελληνικών επιχειρήσεων
Στο µικρό εξαγωγικό «θαύµα» των ελληνικών επιχειρήσεων αναφέρθηκε σήµερα ο πρόεδρος
της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος.
Μιλώντας σε συνέδριο για τα ελληνικά προϊόντα που διοργανώνει το Εµπορικό και
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών ο κ. Μίχαλος υπογράµµισε πως στη διάρκεια της
τελευταίας διετίας, παράλληλα µε την επιδείνωση της κρίσης, καταγράφηκε η τάση των
καταναλωτών να αγοράζουν ελληνικά προϊόντα, στηρίζοντας την ελληνική παραγωγή.
Έκτακτο Eurogroup την Παρασκευή για την Κύπρο
Έκτακτο Eurogroup την Παρασκευή για την Κύπρο ανακοίνωσε ο πρόεδρος του συµβουλίου
Γερούν Ντάισελµπλουµ. Ο Ντάισελµλουµ ανακοίνωσε στο twitter πως το Eurogroup θα γίνει
στις 17:00 (ώρα Βρυξελλών).
Πάντως, στις διαπραγµατεύσεις για το µνηµόνιο φαίνεται ότι το ∆ΝΤ επιµένει σε ακραίες
λύσεις για περιορισµό του χρέους στο 100% του ΑΕΠ µέχρι το 2020. Θετική εξέλιξη θα είναι η
σύγκληση έκτακτου Eurogroup την Παρασκευή.
Μαύρος καπνός στο δεύτερο γύρο του Κονκλάβιου για τον νέο Πάπα
Άκαρπη η πρωινή διαδικασία του Κονκλαβίου τη δεύτερη ηµέρα. Η καµινάδα της Καπέλα
Σιστίνα έβγαλε ξανά µαύρο καπνό το µεσηµέρι της Τετάρτης, και οι καρδινάλιοι θα
συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις µέχρι να αναδειχθεί ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τα δύο
τρίτα των ψήφων.
Οι εκτιµήσεις των πρακτορείων στοιχηµάτων (όση αξία µπορεί να έχει αυτό) δίνουν ως
επικρατέστερο τον Ιταλό καρδινάλιο Άντζελο Σκόλα αλλά το τι έχει µεσολαβήσει µετά το «έξω
όλοι» κάτω από τις τοιχογραφίες του Μικελάντζελο δεν το γνωρίζει κανείς.
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